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ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Prešov 

Levočská 13, 080 01  Prešov 
 

Číslo: 7019/2022-2023 
 

 SPRÁVA  
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 15. 11. 2022 
 

Názov kontrolovaného subjektu 

Materská škola, Ul. Gašpara Haina 36, Levoča 

Zriaďovateľ Mesto Levoča 

 
Vedúca zamestnankyňa kontrolovaného subjektu: 
Mgr. Lenka Košíková, riaditeľka školy 
 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 7019/2022-2023 zo dňa 09. 11. 2022 
inšpekciu vykonala: 

PaedDr. Gabriela Mochňáková, školská inšpektorka, ŠIC Prešov  ........................................... 

 
 

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 
Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v materskej škole 
 
1.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
Základné údaje vzťahujúce sa na inšpekciu, na základe ktorej sa vykonala následná inšpekcia: 

Kontrolovaný subjekt 

Materská škola, Ul. Gašpara Haina 36, Levoča 

Druh školskej inšpekcie tematická 

Číslo poverenia 7044/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie od 08. 03. 2022 do 09. 03. 2022 

 
Meno školskej inšpektorky, ktorá inšpekciu vykonala:  
PaedDr. Gabriela Mochňáková 
 
Zistené nedostatky:  

Porušenie platného právneho predpisu v čase tematickej inšpekcie súviselo 
s nezaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní z dôvodu prekročenia 
najvyššieho počtu detí v materskej škole (ďalej len „MŠ“) stanoveného prevádzkovým 
poriadkom.  

Ďalšie zistené nedostatky sa týkali edukačného procesu, a to nedodržania správnych 
metodických postupov pri nácviku a speve piesní, ako aj nerealizovania pedagogickej 
diagnostiky detí v oblasti rozvíjania ich hudobnej gramotnosti.  
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Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 2 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 0 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 1 

 
Správu o splnení uloženého opatrenia predložila riaditeľka školy Štátnej školskej 

inšpekcii v stanovenom termíne.   
 

1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
1.2.1 Akceptácia odporúčania 

1. Pedagogické diagnostikovanie detí zamerať na všetky oblasti rozvíjania hudobnej 
gramotnosti.  

        Kontrolou pedagogickej diagnostiky bolo zistené, že v MŠ venovali uvedenej 
problematike náležitú pozornosť. Na úvodnom zasadnutí pedagogickej rady  
v školskom roku 2022/2023 dňa 21. 09. 2022, riaditeľka školy zdôraznila učiteľkám 
potrebu diagnostikovania detí o. i. aj vo všetkých oblastiach rozvíjania ich hudobnej 
gramotnosti. Súčasťou predloženej pedagogickej diagnostiky boli aj pozorovacie 
hárky, v ktorých učiteľky zaznamenávali dosahované výsledky detí v rytmických, 
vokálnych, inštrumentálnych i hudobno-pohybových činnostiach.  

Odporúčanie bolo akceptované.  
 

    2. Využívať dirigentské gestá pre spoločný nástup pri speve piesní a udávať začiatočný 
tón piesne.  

         Riaditeľka školy po ukončení tematickej inšpekcie oboznámila učiteľky s jej 
výsledkami a poukázala na zistené nedostatky v procese edukácie. Následne si 
v školskom roku 2022/2023 naplánovala hospitačnú činnosť, ktorá bola zameraná  
na odbornú a metodickú pripravenosť učiteliek v oblasti realizácie hudobnej výchovy 
a jej uplatňovanie v praxi. Do vykonania následnej inšpekcie riaditeľka školy 
v uvedenej oblasti vykonala 1 hospitáciu.  

         Pozorovaním edukačného procesu bolo zistené, že učiteľka v procese edukácie 
uplatňovala dirigentské gestá a udávala začiatočný tón piesne, na čo deti primerane 
reagovali (začali spievať naraz aj ukončili spev piesne spoločne na základe 
dirigentského gesta učiteľky), a taktiež dokázali nasadiť správny tón, pričom spievali 
v tónine primeranej ich hlasovému rozsahu. 

         Odporúčanie bolo akceptované.  
 
1.2.2 Plnenie uloženého opatrenia  

1. Zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri výchove a vzdelávaní dodržaním 
najvyššieho počtu detí v MŠ podľa schváleného prevádzkového poriadku. 

Štátna školská inšpekcia zistila, že v MŠ mali vypracovaný nový prevádzkový 
poriadok1, ktorý stanovil nielen kapacitu školy, ale aj najvyšší možný počet detí  
v jednotlivých triedach. Kontrolou bolo zistené, že pri zaraďovaní detí do tried 
nepostupovala riaditeľka školy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
pretože v druhej triede nedodržala kapacitu stanovenú prevádzkovým poriadkom 

                                                 
1 Prevádzkový poriadok MŠ bol schválený rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom 
   v Poprade pod č. HDM a VZ/2022/3163-2/6443 zo dňa 21. 06. 202 so stanovenou kapacitou 93 detí. 
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(18 detí) a prekročila ho o 3 deti. Z uvedeného dôvodu neboli vytvorené vhodné 
podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní. 

Opatrenie nebolo splnené.  
 

 

2  ZÁVERY 
Riaditeľka školy venovala realizácii hudobnej výchovy v MŠ náležitú pozornosť  

a akceptovala uložené odporúčania, čím prispela ku skvalitňovaniu dosahovania cieľov 
zo vzdelávacej oblastí Umenie a kultúra – hudobná výchova príslušného Štátneho 
vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v MŠ a zároveň vytvorila priestor  
pre dosahovanie lepších výsledkov školy pri práci s deťmi v uvedenej oblasti. 

Nesprávnym zaradením detí do druhej triedy riaditeľka školy nesplnila uložené 
opatrenie, a tak nevytvorila vhodné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri výchove a vzdelávaní.  
 
Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 

1. § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (škola 
nezaistila bezpečnosť a ochranu zdravia pri výchove a vzdelávaní z dôvodu 
prekročenia najvyššieho počtu detí v 2. triede stanoveného prevádzkovým 
poriadkom).  
 

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. ukladá kontrolovanému subjektu opatrenie 
a) Zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri výchove a vzdelávaní dodržaním najvyššieho 

počtu detí v 2. triede podľa schváleného prevádzkového poriadku. 

Termín: od 01. 09. 2023                                           Zodpovedná: riaditeľka školy 

 
Správu o splnení uloženého opatrenia na odstránenie nedostatkov a jeho príčin 

predložiť Školskému inšpekčnému centru Prešov v termíne do 14. 09. 2023. 
 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. pedagogická diagnostika 
2. pozorovacie hárky  
3. hospitačný záznam 
4. zápisnica zo zasadnutia pedagogickej rady zo dňa 21. 09. 2022 

5. prevádzkový poriadok 

6. rozhodnutie RÚVZ  
7. zoznam detí v jednotlivých triedach 
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Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: PaedDr. Gabriela Mochňáková  
Dňa: 22. 11. 2022 
 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Prešov: 
 PaedDr. Gabriela Mochňáková 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Mgr. Lenka Košíková 

 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 13. 12. 2022 
v Prešove:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Prešov: 
 
 
 
 
 PaedDr. Gabriela Mochňáková   .....................................................  
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 

Mgr. Lenka Košíková     ......................................................  
 
 
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. Lenka Košíková, riaditeľka školy   ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
 
PaedDr. Gabriela Mochňáková, školská inšpektorka .....................................................  
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti 


