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1 PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav a úroveň pedagogického riadenia, podmienok výchovy a vzdelávania a materiálno-
technického zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole. 
 

1.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE  

Kontrolovaným subjektom bola súkromná materská škola (SMŠ) s vyučovacím jazykom 

slovenským. V dvoch triedach s celodennou výchovou a vzdelávaním bolo zaradených celkovo 

34 detí, z toho 7 detí si plnilo povinné predprimárne vzdelávanie (PPV). Pedagogický proces 

zabezpečovali 3 učiteľky. Riaditeľ SMŠ (zriaďovateľ) nevykonával priamu pedagogickú činnosť.  

Tabuľka 1  Údaje o počte detí v materskej škole 

Celkový počet detí v materskej škole 34 

Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0 

Z nich 

Počet detí so zdravotným znevýhodnením 0 

Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia/z marginalizovanej 

rómskej komunity 
0 

Počet detí s nadaním 0 

Počet detí – cudzincov 0 
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Tabuľka 2 Údaje o počte detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie 

Počet detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie 7 

Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0 

Z nich 

Počet detí so zdravotným znevýhodnením 0 

Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia/z marginalizovanej 

rómskej komunity 
0 

Počet detí s nadaním 0 

Počet detí, ktoré nedovŕšili piaty rok veku do 31. augusta 0 

Počet detí oslobodených od povinnosti dochádzať do MŠ vzhľadom nato, že ich 

zdravotný stav im neumožňoval vzdelávať sa 
0 

Počet detí individuálne vzdelávaných 0 

Počet detí vzdelávaných mimo územia SR 0 

 
1.2 ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 

PRIEBEH VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

Výchova a vzdelávanie boli sledované hospitáciami v dvoch triedach v dopoludňajších 
organizačných formách dňa a v jednej triede (3-6 ročné deti) bola hospitácia uskutočnená 
v popoludňajšom čase. Učiteľky v oboch hospitovaných triedach dokázali zabezpečiť adekvátne 
podmienky na realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti (VVČ). Striedali dynamické a statické 
činnosti, spontánne aj riadené aktivity, prelínali vzdelávacie oblasti a plnili stanovené zámery. 
V námetových a konštruktívnych hrách1 boli deti aktívne, dokázali sa podeliť o hračku, 
poďakovať, poprosiť. Ojedinele riešili úlohy aj prostredníctvom digitálnych technológií. 
Vyhľadávali nové poznatky a spracovávali informácie z rôznych zdrojov (encyklopédie, 
rozprávkové knihy, časopisy...). V rannom kruhu sa porozprávali, ako sa hrali, čo ich najviac 
potešilo, využívali motivačné riekanky, viedli rozhovor, aký je deň, mesiac, počasie, rozprávali 
sa o téme týždňa2. Pri oboznamovaní s dennými činnosťami, učiteľky jasne zadefinovali 
a formulovali zámery, čo by mali/mohli deti vedieť, zvládnuť a preukázať, čím u detí vzbudili 
zvýšený záujem o jednotlivé činnosti.  

Učiteľky využívali vhodné metódy a formy práce, ktoré boli zamerané na skúsenostné a aktívne 
učenie sa detí. Vyvážene striedali skupinové a frontálne činnosti. Využili množstvo účinných 
pomôcok a metód, najmä v triede starších detí (CD prehrávač, detské knihy, encyklopédie, 
obrázky na vizuálnu pamäť), ktoré u nich podporovali kritické a tvorivé myslenie. Väčšina detí 
bola sústredená, hľadali a objavovali nové súvislosti, postupy a možnosti riešenia problémových 
úloh. Niektoré deti nevyjadrovali svoje nápady, boli hanblivejšie. Deti plniace PPV pri 
nesprávnych odpovediach hľadali cesty správnych riešení. So záujmom a zvedavosťou získavali 
poznatky, spôsobilosti,  hodnoty, ale aj postoje k aktuálnej téme týždňa.  Staršie (5 – 6-ročné) 
deti dokázali na obrázku identifikovať časti tela, ale aj vnútorné orgány, kládli otázky smerujúce 
k pochopeniu informácie (napr. čím dýchame, vidíme, počujeme, cítime...) a adekvátne 
odpovedali na otázky kladené učiteľkou. Mladšie deti správne reagovali na motiváciu, dokázali 
prevažne s pomocou učiteľky riešiť úlohy i na rozvoj vyšších myšlienkových procesov. 

                                                           

1 Hra v kuchynke – varenie, pečenie ,  konštruktívne hry s drevenými a plastovým kockami, na dopravu. 
2 Ja a moje telo. 
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Informačná gramotnosť detí bola stimulovaná najmä vytváraním príležitostí na konfrontovanie 
a konzultovanie informácií získaných v materskej škole3 i mimo nej4. Deti aktívne a spontánne 
nadväzovali rečový kontakt s ostatnými deťmi a učiteľkou. V komunikácii bežne využívali 
spisovnú podobu materinského jazyka, používali zaužívané frázy a slovné spojenia. Spravidla 
dodržiavali komunikačné konvencie, k čomu boli inšpirované prostredníctvom motivačných 
piesní, riekaniek a dodržiavaním dohodnutých pravidiel v triede.  
Učiteľky podporovali schopnosť detí odovzdávať si informácie, aktívne sa vyjadrovať nielen 
verbálnym, ale aj pohybovým prejavom pri prednese básne ( Lístoček), riekanky (Letí vrana) 
a spevu známej piesne (Hlava, ramená, kolená, palce). Deti vo VVČ rytmizovali riekanky a 
vytvárali hrou na telo rytmický sprievod k piesňam, členili slová na slabiky a vyčleňovali 
začiatočnú hlásku slov. Mladšie deti vyjadrovali svoje myšlienky v jednoduchých vetách. 
Podnetné prostredie v triede starších detí obohatené obrázkovým materiálom s tvarmi písmen, 
obrázkov číslic a geometrických tvarov podporovalo záujem detí o poznávanie grafém 
a získavanie informácií aj v tlačenej podobe. Grafomotorické zručnosti si deti rozvíjali prevažne 
v spontánnom kreslení (3 - 6 ročné deti) a vyfarbovaní obrázkov. Dokázali zaujať správnu polohu 
pri kreslení, aj vďaka individuálnemu prístupu učiteľky, ktorá dbala na správne sedenie, ako aj 
správny úchop kresliaceho materiálu. Absentovalo prstové cvičenie pred grafomotorickou 
aktivitou. Manipulačné zručnosti si rozvíjali v hrách s drobným materiálom a jemnú motoriku 
využívali aj pri vystrihovaní častí tváre, hlavy a lepení vystrihnutých častí do celku.  
V hospitovaných triedach prevládala priaznivá učebná atmosféra. Učiteľky citlivo reagovali na 
sociálne, kognitívne, emocionálne a fyzické potreby detí. Vlastnou aktívnou angažovanosťou 
podporovali deti v ich napredovaní a rozvoji. Akceptovali ich právo na robenie chýb a napriek 
prípadnému neúspechu deti povzbudzovali k dokončeniu začatej činnosti.  
Učiteľky preferovali frontálne organizovanú výučbu  s  uplatňovaním individuálneho prístupu 
k deťom, ktoré to vyžadovali. Dôraz na rozvíjanie sociálnych kompetencií detí vo VVČ príkladne 
uplatňovala učiteľka v triede 3 - 6-ročných detí (dopoludnia) rešpektovaním jedinečnosti 
každého dieťaťa, zámerným podporovaním priateľstva, spolupráce a akceptácie medzi deťmi 
a učiteľkou a deťmi navzájom. Na záver výučby učiteľky väčšinou využívali priebežné verbálne 
hodnotenie, absentovalo sebahodnotenie detí.  
Zdravotné cvičenia boli hospitované v triedach 2-3 a 3-6-ročných detí. V hospitovaných triedach 
bolo uskutočňované zdravotné cvičenie s dodržaním psychohygienických a bezpečnostných 
požiadaviek. V triedach diferencovali postupy a techniky cvičenia vzhľadom na schopnosti 
a rozvojové možnosti detí. U mladších detí boli realizované väčšinou vo forme motivačného 
cvičenia na riekanky, u starších detí boli  uplatňované jogové prvky s využitím muzikoterapie. 
Učiteľky vhodne zaradili dychové a relaxačné aktivity. Individuálne pristupovali k cvičiacim 
deťom, priebežne ich hodnotili pochvalou a povzbudením, čo výrazne vplývalo na účinnosť 
vykonávania zdravotných cvikov a celkovú efektivitu cvičenia. Vedeli zaujať rôzne polohy 
a postoje5, napodobňovali úkony podľa pohybového vzoru učiteľky. Dokázali zladiť pohyb 
s udávaným tempom a s rytmom riekaniek a reprodukovanej hudby. Dodržiavali pravidlá hier, 
čo priaznivo vplývalo na radostnú atmosféru pohybových aktivít. V oboch triedach boli deti 
usmerňované k správnym návykom hygieny, správnej kultúre stolovania a sebaobsluhe. Tieto 
činnosti mali staršie deti osvojené, vykonávali ich samostatne. Mladšie deti vyžadovali pomoc 
učiteľky.  

                                                           

3 napr. individuálnou skúsenosťou 
4 napr. od rodinných príslušníkov 
5 Chôdza; beh; drep; stoj; skok; kľak; otoč; lezenie; 
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S činnosťami počas pobytu vonku boli všetky deti primerane oboznámené. Na vychádzke do 
blízkeho horského parku pozorovali okolitú prírodu, pričom voľne komunikovali medzi sebou 
i s učiteľkami. Prejavovali radosť z pohybových aktivít s využitím prírodného materiálu 
a uplatňovali globálnu motoriku pri prekonávaní prírodných prekážok. Učiteľky v hospitovaných 
triedach pred odpočinkom detí dbali na dodržanie psychohygienických a sebaobslužných 
návykov, vytvorili príjemnú  a pokojnú atmosféru, prečítali deťom rozprávku podľa ich želania. 
V popoludňajších činnostiach si deti upevňovali a utvrdzovali vedomosti a zručnosti 
z dopoludňajších aktivít6, rozvíjali si svoje zručnosti v krúžkovej činnosti7.  
Učenie sa detí bolo na veľmi dobrej úrovni.  
 

Výrazné pozitíva: 

1. Využívanie jogových prvkov v zdravotnom cvičení. 

2. Sociálne vzťahy medzi deťmi, vzájomná pomoc, spolupráca. 
Oblasti vyžadujúce zlepšenie  

1. Využívanie digitálnych technológií ako prostriedku riešenia učebných problémov. 

2. Rozvíjanie hodnotiacich a sebahodnotiacich zručností detí. 

3. Uplatňovanie prstového cvičenia pred grafomotorickou aktivitou. 
 

RIADENIE ŠKOLY 

Výchova a vzdelávanie (VaV) sa v SMŠ realizovali podľa školského vzdelávacieho programu 

(ŠkVP) s názvom „Lienkovo“. Vypracovaný bol vecne a zrozumiteľne v súlade so štátnym 

vzdelávacím programom (ŠVP) a ustanoveniami školského zákona. Vlastné zameranie8 

zodpovedalo podmienkam MŠ a súviselo s koncepčným zámerom jej rozvoja. Cieľom ŠkVP bolo 

rozvíjať a podporovať pozitívny vzťah k prírode, jej ochrane a k tvorbe životného prostredia. 

Učebné osnovy boli vypracované v rozsahu ustanovenom vzdelávacím štandardom v ŠVP. Ciele 

stanovené v ŠkVP boli dostatočne konkrétne, splniteľné a merateľné. ŠkVP bol vydaný po 

prerokovaní v pedagogickej rade, ale nebol prerokovaný na zasadnutí rady školy (RŠ) z dôvodu, 

že RŠ nebola zriadená. Oboznámení s ním boli zákonní zástupcovia detí prostredníctvom  mailu. 

Sprístupnený bol k nahliadnutiu v printovej podobe v priestoroch SMŠ. Deti boli do SMŠ 

prijímané na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov, ktorej súčasťou bolo aj potvrdenie 

o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. K prijatým žiadostiam boli 

vydané písomné rozhodnutia. Rozhodovanie o prijatí detí do SMŠ bolo realizované v súlade 

s právnymi predpismi. SMŠ umožnila prijatie všetkých detí, ktorých zákonní zástupcovia podali 

žiadosť o prijatie do SMŠ a spĺňali podmienky prijatia. V aktuálnom školskom roku bolo prijatých 

5 detí, pričom boli dodržané práva detí na rovnoprávny prístup k predprimárnemu vzdelávaniu.  

Dokumentácia školy, ktorou bolo zabezpečované riadenie, organizácia a proces edukácie bola 

aktuálna a v súlade s právnymi predpismi. Obsahovala konkrétne zámery, ciele školy, interné 

pokyny a usmernenia, ktoré boli prerokované v pedagogickej rade (PR). Triedne knihy a osobné 

spisy detí boli vedené trvalým spôsobom na tlačivách podľa vzorov schválených a zverejnených 

ministerstvom školstva.  

                                                           

6 Aktivity s knihami - prezeranie, čítanie; skladanie podľa farby; počúvanie detských piesní; voľné kreslenie detí.  
7 Dramatický krúžok – divadielko „ lev a jeho pokazené zúbky“. 
8 Environmentálna výchova - „ Hurá do prírody“. 
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Záznamy v triednych knihách odrážali celodenné výchovno-vzdelávacie pôsobenie učiteliek. 

Ranný filter bol realizovaný a následne zaznamenaný v príslušnej dokumentácii o deťoch. 

Poradným orgánom riaditeľa bola PR a metodické združenie (MZ), ktorých činnosť sa riadila 

podľa plánu zasadnutí. Analýzou zápisníc z rokovaní PR bolo zistené, že boli zamerané 

na informovanie pedagogických zamestnancov (PZ) o organizačnom zabezpečení chodu SMŠ, 

úlohách pre PZ pri organizovaní aktivít. Bola v nich zaznamenaná aj aktívna výmena odborných 

názorov a profesijných postojov a ich využitie pri učení sa detí. Obsahovali uznesenia s osobnou 

zodpovednosťou a určením konkrétneho termínu plnenia, termínu kontroly a hodnotenia 

prijatých uznesení. Zasadnutia MZ boli zamerané na výstupy z absolvovaných školení9.  

Na zasadnutiach MZ sa PZ zaoberali výchovno-vzdelávacou činnosťou detí. Plán profesijného 

rozvoja pedagogických zamestnancov a ročný plán vzdelávania vychádzali z cieľov a zamerania 

školy a z jej konkrétnych potrieb. Vnútorný systém hodnotenia detí bol konkrétne rozpracovaný 

v ŠkVP „Lienkovo“, v ktorom boli stanovené oblasti hodnotenia detí s možnosťou 

zaznamenávania diagnostiky do hárkov vytvorených učiteľkami a hodnotenia produktov detí 

uložených v portfóliu.  

Ročný plán vnútornej kontroly školy bol zameraný na VVČ a personálnu oblasť. Ciele kontroly 

boli detailne rozpracované spolu s uvedením systému monitorovania. Škola mala zadefinované 

kritériá hodnotenia PZ. Plán hospitačnej činnosti bol zameraný na všetky vzdelávacie oblasti, 

hospitačné ciele smerovali ku kontrole procesu učenia sa detí a i vyučovania učiteľom, avšak 

riaditeľ realizáciu kontrolnej činnosti nepreukázal. 

Z analýzy dotazníkov pre vnútorných a vonkajších partnerov i z rozhovorov vyplynulo, že  klíma 

školy v SMŠ bola priaznivá a pravidlá na pracovisku  dodržiavali všetci zamestnanci aj zákonní 

zástupcovia. Z vyjadrení respondentov v dotazníku prevládala vzájomná spolupráca medzi 

zamestnancami a zákonnými zástupcami. Mimoriadnu spokojnosť s organizáciou školy 

potvrdilo 100 %  opýtaných zákonných zástupcov. Vplyv na život a dianie SMŠ vyjadrili zákonní 

zástupcovia (áno 85,7 %; skôr áno 14,3 %) aj zamestnanci (áno 100 %). Ďalej z dotazníkov 

vyplynulo, že zamestnanci školy dbali na čistotu a bezpečnosť vnútorných a vonkajších 

priestorov školy.  

SMŠ organizovala a zúčastňovala sa školských aktivít10 rôznorodého charakteru v spolupráci 

s rodičmi, ktoré napomáhali k plneniu a dosahovaniu vlastných zámerov a cieľov edukácie 

i koncepčného zámeru rozvoja školy.  

V súlade so zameraním na mnohostranný rozvoj osobnosti dieťaťa škola organizovala pre deti 

záujmové krúžky, k čomu mali od rodičov informované súhlasy. Keramický krúžok podľa 

vypracovaných plánov viedla 1-krát týždenne v popoludňajších hodinách externá lektorka, 

                                                           

9 Obrázkové pojmové mapy ako inovatívna metóda predčítateľskej gramotnosti s podporou digitálnych riešení; 

Rozvíjanie matematických predstáv u deti v predškolskom veku; Tvorba vlastných pracovných listov; Svet, ktorý 

nás obklopuje; Tvorba týždenných plánov; Rozvoj grafomotoriky a vizuomotoriky v MŠ; Metódy a nástroje 

pedagogickej diagnostiky v MŠ; Logopedické cvičenia a aktivity pre deti od 3 rokov; Folklór v edukačnom procese 

v MŠ, Exteriérové aktivity detí v MŠ. 
10 Európsky týždeň športu, Šarkaniáda, Dary pani Jesene, Halloween, Zdravé a nezdravé potraviny, Pesničkovo – 

hudobný koncert Simsala, Vianočné trhy, Čarokrásne Vianoce, olympiáda detí, Deň vlastnej knihy a hračky, 

Sláviček, Fašiangový karneval, Karneval na ľade, Beseda s lesníkom , Kraslicové prekvapenia, Deň Zeme, Vláčik 

separačik, Aktivity s policajtami a hasičmi, Mamičke z lásky, Svetový deň mlieka, MDD, Lúčenie s predškolákmi- 

nočná šou, Predplavecký, korčuliarsky výcvik, Gymnastika. 
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záujmové krúžky11 sa realizovali podľa plánov 1-krát týždenne v popoludňajších hodinách 

učiteľkami SMŠ. 

SMŠ poskytovala zákonným zástupcom konzultačno-poradenské služby vo vyhradenom čase 

alebo po vzájomnom dohovore. Všeobecné informácie, ako aj informácie o plánovaných 

akciách, aktivitách SMŠ, ale aj pokrokoch detí12 boli rodičom poskytované najmä 

prostredníctvom informačných násteniek v šatniach ako aj denným kontaktom s učiteľkami 

z triedy, ktorú ich dieťa navštevovalo.  

Spokojnosť s informovanosťou ohľadom výchovno-vzdelávacích výsledkoch a napredovaní detí 

prejavilo 100 % opýtaných rodičov. Otvorenosť informačného systému SMŠ pozitívne hodnotili 

všetci zamestnanci, ako aj rodičia. Informovanosť medzi zamestnancami bola považovaná za 

obojstranne ústretovú. Vzájomnú výmenu informácií zhodnotili opýtaní rodičia ako funkčnú 

a efektívnu.    

Riadenie školy bolo na veľmi dobrej úrovni. 
 

Výrazné pozitíva 

1. Priaznivá a priateľská klíma, medziľudské vzťahy založené na dôvere, ústretovosti, 
súdržnosti a vzájomnom rešpekte. 

2. Krúžková popoludňajšia činnosť. 

Oblasti vyžadujúce zlepšenie  

1. Prerokovanie ŠkVP na zasadnutí RŠ. 
2. Realizovanie efektívneho systému kontroly školy vrátane hospitácií.  

 

PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

Riaditeľ školy nespĺňal kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v materskej škole, 

neabsolvoval funkčné vzdelávanie v súlade s právnymi predpismi, nevykonával priamu VVČ. Do 

funkcie riaditeľa SMŠ Lienka bol vymenovaný bez výberového konania. Dve PZ boli na výkon 

pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii MŠ nekvalifikované. Priama VVČ v triede 

Veľké Lienky (3-6 ročné deti) bola zabezpečená len jedným PZ, nebola zabezpečovaná striedavo 

na zmeny. Kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v MŠ spĺňalo 25 % 

pedagogických zamestnancov. 

Priestory MŠ sa nachádzali v zrekonštruovanej budove na prvom a druhom poschodí. Budova 

nemala bezbariérový vstup. Vnútorné priestory zodpovedali kapacite detí. Rozmiestnenie 

nábytku spĺňalo bezpečnostné požiadavky, triedy boli zariadené farebným nábytkom. Interiér 

celej budovy bol čistý, vymaľovaný a esteticky zariadený. Každá trieda mala samostatnú spálňu 

(súčasne využívaná ako telocvičňa), šatňu a sociálne zariadenie.  

Deti mali k dispozícii vonkajšie detské ihrisko so spevnenými plochami, vybavené domčekom so 

šmykľavku, vláčikom, lavičkou, pieskoviskom s krytom na spontánne a riadené aktivity detí. 

Z rozhovoru s PZ vyplynulo, že počas pobytu vonku často využívali okolité prírodné prostredie 

Horského parku na realizáciu telovýchovných a vzdelávacích aktivít. 

SMŠ bola vybavená dostatočným rozsahom hračiek, stavebníc, skladačiek rôznej náročnosti, 

pomôcok na námetové hry pre deti od 2 do 6 rokov, ktoré boli deťom voľne dostupné. Detská 

                                                           

11 Dramatický krúžok, Keramický krúžok, Tanečný krúžok, Varenie a pečenie, Muzikoterapia. 
12 Pracovné listy, výtvarné práce, detské artefakty, naučené piesne, básne, hry a riekanky a iné . 
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knižnica obsahovala množstvo encyklopédií, kníh o prírode, spoločnosti, rozprávkových kníh, 

učiteľská knižnica knihy o výchove a vzdelávaní, námety, na prácu s deťmi. Škola disponovala 

digitálnymi technológiami pre deti a zamestnancov, hračkami, učebnými pomôckami na 

skúmanie a bádanie, rozvíjanie logického myslenia, matematických schopností, jemnej 

motoriky a rôznorodým výtvarným materiálom. Súčasťou inventára boli pomôcky 

telovýchovného, dramatického a hudobného charakteru. Škola bola pripojená na internet.  

Z rozhovoru s riaditeľom vyplynulo, že finančný príspevok na výchovu a vzdelávanie 5-6-ročných 

detí využil na nákup učebných pomôcok. Materiálno-technické podmienky umožnili vzdelávanie 

každého dieťaťa a napĺňanie vzdelávacích cieľov stanovených v ŠkVP. 

SMŠ vydala školský poriadok v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorý bol prerokovaný na 

zasadnutiach PR, nebol prerokovaný na zasadnutiach RŠ.  Zákonní zástupcovia boli s jeho 

obsahom preukázateľne oboznámení a sprístupnený bol k nahliadnutiu vo vnútorných 

priestoroch SMŠ. Obsah uvedeného dokumentu bol vypracovaný v súlade s platnými právnymi 

predpismi a s ohľadom na  vlastné podmienky SMŠ.  

Denný poriadok vo všetkých triedach zabezpečoval vyvážené striedanie činností. Mal pevne 

stanovený čas na činnosti zabezpečujúce životosprávu detí. Pri organizovaní výletov a exkurzií 

zákonní zástupcovia potvrdzovali vypracovaný informovaný súhlas, v ktorom nebol uvedený 

právnou normou požadovaný text o poučení. Počas výkonu školskej inšpekcie riaditeľ 

vypracoval nové tlačivo na udelenie informovaného súhlasu, ktoré spĺňalo požadovanú 

legislatívnu normu. Pitný režim13 bol voľne dostupný deťom a bol zabezpečený počas celého 

dňa. 

Podmienky výchovy a vzdelávania boli na dobrej úrovni. 
 

Výrazné pozitíva 

1. Dobré materiálno-technické vybavenie. 

Oblasti vyžadujúce zlepšenie  

1. Zabezpečenie odbornosti vyučovania. 
2. Uskutočňovanie zmennosti PZ. 
3. Prerokovanie školského poriadku na zasadnutí RŠ. 

 

2 ZÁVERY  

ŠkVP „Lienkovo“ bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami školského zákona, 

poskytoval rovnosť vzdelávacích šancí a rozmanitosť vzdelávacích možností pre všetky deti. 

Reagoval na potreby detí a všetkých zamestnancov. PZ svojím vystupovaním vytvárali pozitívnu 

sociálnu klímu, v ktorej sa deti cítili spokojne, prirodzene. Silnou stránkou v oblasti výchovy 

a vzdelávania bola pozitívna učebná atmosféra v hospitovaných triedach, podporovaná 

srdečným prístupom učiteliek. Striedanie riadených a spontánnych aktivít bolo dostatočne 

zabezpečené, čo malo priaznivý vplyv na základné fyziologické a psychohygienické potreby detí. 

Zlepšenie si vyžaduje zameranie sa na odporúčané metodické postupy pri realizácii 

grafomotorických cvičení a na rozvíjanie hodnotiacich a sebahodnotiacich spôsobilostí detí. 

V oblasti pedagogického riadenia bola silnou stránkou pozitívna klíma školy vytváraná 

riaditeľom kontrolovaného subjektu, ktorá podporovala učenie sa každého dieťaťa a prejavila 

                                                           

13  Nádoba  s čistou vodou alebo nesladeným čajom. 
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sa v prosociálnych vzťahoch medzi deťmi, učiteľmi a rodičmi. Zlepšenie si vyžaduje realizácia 

efektívnej  hospitačnej činnosti s následným poskytnutím spätnej väzby. Slabou stránkou školy 

bola nízka kvalifikovanosť PZ. 

Podmienky výchovy a vzdelávania týkajúce sa materiálno-technického vybavenia školy 

umožňovali výchovu a vzdelávanie detí od 2 do 6 rokov. Vonkajšie a vnútorné priestory školy 

boli vybavené funkčnými a certifikovanými hračkami, modernými učebnými pomôckami, 

spotrebným materiálom, encyklopédiami a knihami. Finančný príspevok určený na výchovu 

a vzdelávanie detí, ktoré mali jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky bol účelne 

využívaný na nákup učebných pomôcok zameraných na tvorivosť, logické myslenie detí, 

experimentovanie, grafomotorické zručnosti a predčitateľskú gramotnosť detí. 

Školský poriadok (ŠP)  bol vydaný po prerokovaní na zasadnutí PR, upravoval náležitosti 

vyplývajúce zo školského zákona. Dokument nebol prerokovaný na zasadnutiach RŠ. Denným 

poriadkom SMŠ rešpektovala psychohygienické a fyziologické potreby detí.  

V porovnaní s výsledkami komplexnej inšpekcie vykonanej v školskom roku 2005/2006 SMŠ 

dosiahla lepšiu úroveň vo všetkých sledovaných oblastiach hodnotenia. Stav a úroveň učenia sa 

zlepšili z priemernej úrovne na úroveň veľmi dobrú, riadenie z málo vyhovujúcej úrovne na 

veľmi dobrú úroveň a podmienky výchovy a vzdelávania sa zlepšili z málo vyhovujúcej úrovne 

na dobrú úroveň.   

Školská inšpekcia na hodnotenie škôl/školských zariadení používa tieto hodnotiace výrazy: 

Veľmi dobrý 
výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky, mimoriadna 
úroveň 

Dobrý 
prevaha pozitív, formálne, menej významné vecné nedostatky, 
nadpriemerná úroveň 

Priemerný vyrovnanosť pozitív a negatív, priemerná úroveň 

Málo vyhovujúci  
prevaha negatív, výrazné nedostatky, citeľne slabé miesta, 
podpriemerná úroveň 

Nevyhovujúci  
výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky ohrozujúce priebeh 
výchovy a vzdelávania 

 

Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 

 

1. § 47 ods. 6 zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(neabsolvovanie funkčného vzdelávania vedúcim PZ); 

2. § 3 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 541/2021                         
Z. z. o materskej škole (nevykonávanie výchovno-vzdelávacej činnosti striedavo na 
zmeny dvoma učiteľmi v triede s celodennou výchovou a vzdelávaním); 

3. § 12 ods. 1 zákona č. 138/2019  Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(neplnenie kvalifikačných predpokladov 2 učiteľmi SMŠ na výkon pracovnej činnosti 
v príslušnej kategórii). 

4. príloha 6 časť A  nariadenia vlády 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti 

(riaditeľ školy nevykonával priamu VVČ); 
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5. § 5 ods.7 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (neprerokovanie ŠkVP na zasadnutí 

RŠ);  

6. § 153 ods. 1  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (neprerokovanie ŠP na 

zasadnutí RŠ); 
 

Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 

OPATRENIA ŠTÁTNEJ ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Na základe zistení a ich hodnotení uvedených v správe o výsledkoch školskej inšpekcie Štátna 

školská inšpekcia uplatňuje voči vedúcemu zamestnancovi kontrolovaného subjektu tieto 

opatrenia: 

1) Odporúča 

1.1 Realizovať výchovno-vzdelávací proces s uplatnením metodických postupov. 

1.2 Využívať účinné stratégie vo VVČ na podporu hodnotiacich, sebahodnotiacich 

spôsobilostí u detí. 

1.3 Realizovať systematicky a efektívne kontrolnú činnosť školy vrátane hospitácií. 

2) ukladá kontrolovanému subjektu v lehote do 20.01.2023 prijať konkrétne opatrenia 

na odstránenie zistených nedostatkov týkajúcich sa: nevykonávania priamej VVČ riaditeľom 

školy; neabsolvovania funkčného vzdelávania vedúcim PZ; neprerokovania ŠkVP a ŠP na 

zasadnutiach RŠ; nesplnenie kvalifikačných predpokladov 2  učiteľkami; nevykonávania 

výchovno-vzdelávacej činnosti striedavo na zmeny dvoma učiteľmi v triede s celodennou 

výchovou a vzdelávaním; a predložiť ich Školskému inšpekčnému centru Černyševského 27, 

Bratislava s uvedeným termínom splnenia a menom zodpovedného zamestnanca. 
 

Správu o splnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin predložiť Školskému 
inšpekčnému centru Černyševského 27, Bratislava v termíne do 31.08.2023. 
 

PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 

ŠkVP Lienkovo; triedne knihy; osobné spisy detí; školský poriadok; pracovný poriadok; 

prevádzkový poriadok; prehľad o usporiadaní denných činností; koncepčný zámer rozvoja školy; 

dokumentácia súvisiaca s rozhodovaním riaditeľa školy; zápisnice z rokovania pedagogických 

rád; ročný plán vnútornej kontroly školy; plán profesijného rozvoja; hodnotenie zamestnancov 

MŠ; pedagogická diagnostika; správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti; prehľad o rozsahu vyučovacej činnosti pedagogických zamestnancov; doklady 

o vzdelaní pedagogických zamestnancov; informované súhlasy zákonných zástupcov; 

zriaďovacia listina; informačný dotazník pre riaditeľa materskej školy; autodiagnostický 

dotazník pre učiteľa materskej školy; dotazník pre zákonných zástupcov detí; dotazník pre 

zriaďovateľa; dotazník pre zamestnancov.  
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Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 

Školská inšpektorka: PaedDr. Darina Laššáková  

Dňa: 05.12. 2022 
 

PREROKOVANIE SPRÁVY 

Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Bratislava, Černyševského 27, 
Bratislava: 

PaedDr. Darina Laššáková, školská inšpektorka, ŠIC BA 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

Mgr. Rastislav Matulák – riaditeľ školy  

 

Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 07. 12. 2022 v Bratislave: 
 

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Bratislava,  

 

 

 

PaedDr. Darina Laššáková     ................................................ 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

 

 

 

Mgr. Rastislav Matulák     ................................................ 

 

Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 

 

 

Mgr. Rastislav Matulák, riaditeľ školy   ............................................... 

 

Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 

PaedDr. Darina Laššáková, školská inšpektorka  ................................................ 

 

3 PRÍLOHY  

Príloha č. 1. Úroveň procesu výchovy a vzdelávania, riadenia školy a podmienok výchovy 
a vzdelávania v materskej škole 

Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


