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Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

Mgr. Miroslava Murínová, riaditeľka školy 

Mgr. Milan Siska, zástupca riaditeľky školy 

V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 5030/2022-2023 zo dňa 20. 10. 2022 inšpekciu 
vykonali: 
Mgr. Jozefína Cingelová Šarlayová, školská 
inšpektorka, ŠIC Žilina 

........................................................ 

PaedDr. Emanuel Difko, školský inšpektor, ŠIC Žilina ........................................................ 

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 sv. Vincenta, Námestie A. Hlinku 22, Ružomberok 

Druh školskej inšpekcie tematická 

Číslo poverenia 5103/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 
v dňoch od 07. 04. 2022 do 08. 04. 2022 
a dňa 11. 04. 2022 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali: 
Mgr. Jozefína Cingelová Šarlayová, Mgr. Eva Polgáryová PhD. 

Zistené nedostatky: 
Nesúlad vypracovaných individuálnych vzdelávacích programov (ďalej IVP) začlenených žiakov 
s odporúčaniami zariadenia poradenstva a prevencie. 
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Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 1 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 1 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 

1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 

1.2.1  Akceptácia odporúčaní 
1. Zhotovovať portfóliá pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (ďalej ZZ). 

Riaditeľka školy predložila ku kontrole portfóliá začlenených žiakov, ktoré vypracovali 
pedagogickí asistenti. Z analýzy obsahu portfólií vyplynulo, že  obsahovali hodnotenie 
výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov so ZZ s dôrazom na pravidelné 
vyhodnocovanie pokroku v ich učení. 
Odporúčanie bolo akceptované. 

1.2.2  Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 
1. IVP žiakov so ZZ budú vypracované podľa odporúčaní poradenských zariadení. 

Kontrola predložených IVP pre žiakov so ZZ, predovšetkým žiakov s poruchami aktivity 
a pozornosti (ďalej PAaP), preukázala rešpektovanie odporúčaní poradenských 
zariadení pre organizáciu vyučovania a špecifické postupy pre učiteľov pri ich 
vzdelávaní podľa stanovenej diagnózy uvedenej v správe z odborného vyšetrenia. IVP 
vypracovala školská špeciálna pedagogička v spolupráci s triednymi učiteľmi. 
Opatrenie bolo splnené. 

2  ZÁVERY 

Riaditeľka školy akceptovala odporúčanie Štátnej školskej inšpekcie. Prostredníctvom portfólií 
získali pedagogickí asistenti prehľad o pokroku v učení sa žiakov so ZZ. 
Riaditeľka školy splnila 1 prijaté opatrenie. Dôsledným rešpektovaním odporúčaní 
poradenského zariadenia pre výchovno-vzdelávací proces žiakov s PAaP pri vypracovaní IVP 
pre žiakov škola vytvorila predpoklad pre  skvalitnenie úrovne a zlepšenie výsledkov 
výchovno-vzdelávacieho procesu začlenených žiakov. 

PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. individuálne vzdelávacie programy žiakov 
2. portfóliá pedagogických asistentov pre začlenených žiakov 

Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školský inšpektorka: Mgr. Jozefína Cingelová Šarlayová 
Dňa: 06. 12. 2022 

PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 
Mgr. Jozefína Cingelová Šarlayová 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Mgr. Miroslava Murínová 
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Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 16. 12. 2022 
v Ružomberku: 

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 
 
 
 
 
 
PaedDr. Emanuel Difko     ..................................................... 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
Mgr. Miroslava Murínová     ..................................................... 

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

Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
 
PaedDr. Emanuel Difko, školský inšpektor   ..................................................... 

Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti 


