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Názov kontrolovaného subjektu 

Základná škola s materskou školou, Školská 528, Veľké Ripňany 

Zriaďovateľ Obec Veľké Ripňany 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

PaedDr. Andrea Pániková, riaditeľka školy 

Ing. Marianna Chotárová, zástupkyňa riaditeľky pre základnú školu 

Iveta Fulírová, zástupkyňa riaditeľky pre materskú školu 

 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 4019/2022-2023 zo dňa 22. 11. 2022 inšpekciu 
vykonali: 

Ing. Iveta Trévaiová, školská inšpektorka, ŠIC Nitra  ........................................................ 

Mgr. Pavel Pavlovič, školský inšpektor, ŠIC Nitra ........................................................ 

 

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základnej škole 

 
1.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
Základné údaje vzťahujúce sa na inšpekciu, na základe ktorej sa vykonala následná inšpekcia: 

Kontrolovaný subjekt 

Základná škola s materskou školou, Školská 528, Veľké Ripňany 

Druh školskej inšpekcie tematická 

Číslo poverenia 4064/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 11. 04. 2022 – 13. 04. 2022 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Ing. Iveta Trévaiová; Mgr. Klára Vrbová  
 
Zistené nedostatky:  
Zo záverov tematickej inšpekcie vyplynuli nedostatky týkajúce sa nezaistenia bezpečnosti 
a ochrany zdravia niektorých žiakov ich uvoľnením z vyučovania z dôvodu prispôsobenia sa 
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k času odchodu autobusového spoja a absencie logopedickej správy zariadenia poradenstva 
a prevencie pri prijatí žiaka s narušenou komunikačnou schopnosťou na vzdelávanie formou 
začlenenia.  
Odporúčania školskej inšpekcie smerovali k vytváraniu priestoru na rozvíjanie 
sebahodnotiacich zručností žiakov so zdravotným znevýhodnením, podpore sebahodnotenia 
a hodnotenia výsledkov ich činnosti v edukačnom procese, zaraďovaniu relaxačných prestávok 
podľa potreby žiakov, zameraniu kontrolnej činnosti na obsah individuálnych vzdelávacích 
programov (ďalej IVP) a ich uplatňovanie v procese výchovy a vzdelávania.  
 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 3 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 2 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
1.2.1  Akceptácia odporúčaní 

1. Vytvárať priestor na rozvíjanie sebahodnotiacich zručností žiakov so zdravotným 
znevýhodnením, podporovať sebahodnotenie a hodnotenie výsledkov ich činnosti 
v edukačnom procese.  
Akceptácia odporúčania sa kontrolovala hospitáciami na 3 vyučovacích hodinách 
matematiky v primárnom a nižšom strednom vzdelávaní (II. A, VII. A), geografie (VII. B), 
na ktorých boli prítomné pedagogické asistentky. Rozvíjanie sebahodnotiacich 
zručností žiakov so zdravotným znevýhodnením bolo zreteľné najmä na hodinách 
matematiky v primárnom vzdelávaní a geografie, menej na hodine matematiky 
v nižšom strednom vzdelávaní. Vekovo mladší žiaci hodnotili zvládnutie úloh písomnej 
práce, pohotovo a plynule sa vyjadrovali k náročnosti úloh, úspešnosti riešenia 
príkladov a slovných úloh. V závere hodiny geografie s využitím prvkov čitateľskej 
stratégie KWL žiaci hodnotili svoje pokroky v učení sa a využitie osvojených poznatkov 
v každodennom živote. Hodnotenie výsledkov riešenia príkladov na hodine 
matematiky v nižšom strednom vzdelávaní sa realizovalo vyjadrením počtu chýb 
žiakmi.  
Odporúčanie bolo akceptované.  

2. Zaraďovať podľa potreby žiakov relaxačné prestávky.  
Školská inšpekcia vykonala 3 hospitácie na hodinách matematiky (II. A, VII. A) a hodine 
geografie (VII. B). Vo vzťahu k žiakovi s diagnostikovanou poruchou aktivity 
a pozornosti, ako aj žiačke s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 
boli počas vyučovacej hodiny zaradené prestávky na oddych (skladanie puzzlí 
na koberci za prítomnosti pedagogickej asistentky, využitie pohovky) alebo relaxačné 
cvičenia (dychové techniky a cvičenia na fyzické a psychické uvoľnenie).  
Odporúčanie bolo akceptované.  

3. Zamerať kontrolnú činnosť na obsah individuálnych vzdelávacích programov a ich 
uplatňovanie v procese výchovy a vzdelávania. 
Zameranie kontrolnej činnosti v školskom roku 2022/2023 smerovalo na obsah IVP 
a ich uplatňovanie v edukačnom procese, čo bolo obsahom zápisnice zo zasadnutia 
pedagogickej rady dňa 23. 08. 2022. Záznamy z realizácie kontrolnej činnosti neboli 
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vyhotovené. V aktuálnom školskom roku bolo realizovaných 12 hospitácií (4 vedúcimi 
zamestnancami, 8 poverenými pedagógmi) s orientáciou na edukáciu žiakov 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nižšia výpovedná hodnota 
záznamov a absencia cieľa hospitácií neposkytovali ucelený obraz o zisteniach v oblasti 
uplatňovania odporúčaní stanovených v IVP na hospitovaných hodinách. Na zasadnutí 
pedagogickej rady dňa 21. 11. 2022 boli zovšeobecnené zistenia z hospitačnej činnosti 
s uvedením pozitív (zapájanie žiakov so zdravotným znevýhodnením v procese výchovy 
a vzdelávania spolu s intaktnými žiakmi, využívanie kompenzačných pomôcok, 
striedanie priamej a nepriamej činnosti na udržiavanie pozornosti a aktivity, 
diferencovaný prístup, uplatnenie relaxačných prvkov) a negatíva (absencia reflexie 
a sebareflexie žiakov, relaxačnej prestávky na niektorých hodinách, slabší dôraz 
na multisenzorický prístup). Len vo forme konštatácie bola uvedená kontrolná činnosť 
vo vzťahu k dokumentácii začlenených žiakov. K zisteniam sa neprijímali opatrenia, 
nerealizovala sa následná kontrola. 
Odporúčanie nebolo akceptované.  

1.2.2  Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 
1. Zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov počas výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Z vyjadrenia riaditeľky školy vyplynulo, že v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany 
zdravia žiakov pri ich skoršom odchode z poslednej vyučovacej hodiny v dôsledku 
prispôsobenia sa k odchodom dopravných spojov riešila vzniknutý problém 
na zasadnutí obecnej rady a komisie pre vzdelávanie mládeže, kultúru a šport 
pri obecnom zastupiteľstve dňa 26. 05. 2022. Riešením situácie a komunikáciou 
s dopravným podnikom v súvislosti so zmenou odchodu dopravných spojov bol 
poverený starosta obce. Riaditeľka školy prerokovala na zasadnutí pedagogickej rady 
dňa 23. 08. 2022 zmenu začiatku vyučovania zo 7,40 hod. na 7,30 hod. a školský 
poriadok s úpravami organizácie vyučovania. Zmeny v začiatku a organizácii 
vyučovania boli predmetom zasadnutia rady školy dňa 26. 08. 2022. Úpravou 
organizácie vyučovania sa 6. vyučovacia hodina končila o 12,35 hod., čím žiaci z obce 
Malé Ripňany a Biskupová s odchodom autobusového spoja o 13,05 hod. mali 
dostatok času na obedňajšiu prestávku a následne aj na prepravu dopravným spojom. 
Žiaci (11) z obce Merašice s odchodom autobusového spoja o 12,45 hod. mali 
obmedzený čas na obed, čo podľa vyjadrenia riaditeľky školy riešili možnosťou výdaja 
stravy do obedára. Uvedený problém bude vyriešený posunom odchodu 
autobusového spoja z 12,45 na 12,55 hod. s účinnosťou od 12. 12. 2022.  
Opatrenie bolo splnené.  

2. Doplniť do dokumentácie začleneného žiaka správu z logopedického vyšetrenia 
v zariadení poradenstva a prevencie.  
Do dokumentácie žiačky s narušenou komunikačnou schopnosťou vzdelávanej formou 
začlenenia bola doplnená správa z logopedického a následne aj špeciálno-
pedagogického vyšetrenia v Súkromnom centre špeciálnopedagogického poradenstva 
Topoľčany zo dňa 01. 06. 2022, záverom ktorej bola zmena diagnostikovaného 
zdravotného znevýhodnenia žiačky.  
Opatrenie bolo splnené.  
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2  ZÁVERY 

Riaditeľka školy akceptovala 2 z 3 odporúčaní uložených školskou inšpekciou. Rozvíjanie 
sebahodnotiacich a hodnotiacich zručností žiakov so zdravotným znevýhodnením prispelo 
k podpore nadobúdania kompetencií žiakov k celoživotnému učeniu sa. Odporúčania 
zariadení poradenstva a prevencie boli rešpektované vo vzťahu k žiakom s poruchami aktivity 
a pozornosti, autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami zaraďovaním 
relaxačných cvičení a prestávky na oddych počas vyučovacích hodín. Účinnosť zamerania 
kontrolnej činnosti na obsah individuálnych vzdelávacích programov a ich uplatňovanie 
v edukačnom procese znižovali chýbajúce záznamy o jej realizácii, slabšia výpovedná hodnota 
záznamov z hospitačnej činnosti bez prijatých opatrení a následnej kontroly, všeobecné 
informácie na zasadnutí pedagogickej rady bez analýzy zistení z kontroly obsahu 
individuálnych vzdelávacích programov.  
Riaditeľka školy splnila obidve prijaté opatrenia. Úprava začiatku a organizácie vyučovania 
zabezpečila primeraný čas na obedňajšiu prestávku a odchod žiakov s výnimkou žiakov z obce 
Merašice, ktorí mali obmedzený časový priestor na obed vzhľadom na odchod autobusového 
spoja 10 minút po 6. vyučovacej hodine, čo bude odstránené posunom jeho odchodu 
od 12. 12. 2022. Riešením situácie sa zabezpečilo dodržiavanie stanoveného času poslednej 
vyučovacej hodiny s dopadom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia dochádzajúcich 
žiakov. Absolvovanie logopedického vyšetrenia v zariadení poradenstva a prevencie viedlo 
ku komplexnosti dokumentácie a splneniu podmienok na vzdelávanie žiačky s narušenou 
komunikačnou schopnosťou formou začlenenia.  
 
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  

 analyzovať zistenia z kontrolnej činnosti, prijímať opatrenia s ich následnou kontrolou 
vo vzťahu k obsahu individuálnych vzdelávacích programov a uplatňovaniu odporúčaní 
zariadení poradenstva a prevencie.  

 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,  
2. správa o splnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin,  
3. zápisnice zo zasadnutí pedagogickej rady a rady školy, 
4. školský poriadok, 
5. dokumentácia  začlenenej žiačky (diagnostická správa), 
6. hospitačná činnosť 2022/2023, 
7. záznamy z hospitačnej činnosti. 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  Ing. Iveta Trévaiová  
Dňa: 30. 11. 2022 
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PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Nitra: 
Ing. Iveta Trévaiová  

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

PaedDr. Andrea Pániková 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 07. 12. 2022 v Nitre:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Nitra: 
 
 
 
Ing. Iveta Trévaiová      ..................................................... 
  

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
PaedDr. Andrea Pániková     .....................................................  
 
 
 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 
 
PaedDr. Andrea Pániková, riaditeľka školy   ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Ing. Iveta Trévaiová, školská inšpektorka   .....................................................  

 
 
 
Na vedomie 
Štátna školská inšpekcia Bratislava - úsek inšpekčnej činnosti  
 


