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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, Školská 389, Sačurov 

Druh školskej inšpekcie Následná inšpekcia 

Číslo poverenia 77006/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 13. 06. 2022 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Mgr. Adriana Magerová; Mgr. Ľubomír Mitráš; PaedDr. Valéria Radová 
 
Zistené nedostatky:  

Počas následnej inšpekcie boli Štátnou školskou inšpekciou opakovane zistené 
nedostatky v organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov pochádzajúcich  
z marginalizovanej rómskej komunity (ďalej len „MRK“) a v nerešpektovaní záverov  
z rediagnostických vyšetrení vykonaných v poradenských zariadeniach, ktoré určila Štátna 
školská inšpekcia.  
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Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 0 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 2 

 
Správu o splnení uložených opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin 

zaslala bývalá riaditeľka školy v stanovenom termíne. 
 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
1.2.1  Plnenie uložených opatrení 

1. V súlade so závermi z kontrolných vyšetrení, vykonaných v poradenských 
zariadeniach, ktoré určila Štátna školská inšpekcia, zaistiť všetkým 
rediagnostikovaným žiakom adekvátnu formu vzdelávania.  

Kontrolou pedagogickej dokumentácie bolo zistené, že z celkového počtu  
62 žiakov rediagnostikovaných v poradenských zariadeniach, ktoré určila Štátna 
školská inšpekcia, školu v aktuálnom školskom roku navštevovalo už len 35 žiakov,  
z toho 29 žiakov, u ktorých nebolo možné spoľahlivo vylúčiť ani potvrdiť mentálne 
postihnutie (ďalej len „MP“), 4 žiaci so spoľahlivo vylúčeným MP a 2 žiaci  
s diagnostikovaným MP. Ostatných 27 žiakov ukončilo v uplynulých školských rokoch 
povinnú školskú dochádzku.  

Z počtu 35 žiakov boli 3 žiaci, rovnako ako v uplynulom školskom roku, 
vzdelávaní v bežných triedach. Jedna žiačka, u ktorej bolo poradenským zariadením, 
potvrdené MP, bola vzdelávaná v špeciálnej triede. Z dôvodu kompenzácie 
chýbajúceho obsahu vzdelávania bolo 15 žiakov vzdelávaných v dvoch 
špecializovaných triedach, pričom do jednej z tried bol zaradený aj žiak, u ktorého 
kontrolným psychologickým vyšetrením bolo diagnostikované MP. Ďalších 16 žiakov  
(z toho aj 4 žiaci, u ktorých bolo spoľahlivo vylúčené MP) bolo preradených do bežných 
tried, avšak napriek záverom z rediagnostických vyšetrení boli všetci vzdelávaní formou 
školskou integrácie podľa individuálnych vzdelávacích programov ako žiaci s MP. 

Opatrenie nebolo splnené.  
 

2. Odstrániť segregáciu žiakov z MRK pri zriaďovaní tried. 
V školskom roku 2022/2023 sa v kontrolovanom subjekte vzdelávalo  

v 31 triedach celkovo 450 žiakov, z toho 301 žiakov z MRK. V 8 špeciálnych triedach  
a v 6 špecializovaných triedach sa vzdelávali výlučne žiaci z MRK. Kontrolou organizácie 
vyučovania a fyzickou kontrolou bežných tried bolo zistené, že v 3 triedach  
1. a 3. ročníka (1. E, 1. F, 3. B) boli z dôvodu vysokého počtu žiakov z MRK (77 žiakov)  
vzdelávaní výlučne žiaci z MRK. Do ďalších 14 bežných tried boli žiaci z MRK zaradení 
rovnomerne, pričom ich percentuálne zastúpenie sa pohybovalo v rozpätí od 32,14 % 
do 68,75 %.  

Opatrenie bolo splnené.  
 
 
1.3  INÉ ZISTENIA 

Pri realizácii diagnostických vyšetrení žiakov škola spolupracovala prevažne  
so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, Námestie sv. Cyrila a Metóda 
161, Sečovce, s ktorým listom zo dňa 20. 09. 2022 ukončila spoluprácu.  
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Dňa 13. 10. 2022 bývalá riaditeľka školy Mgr. Mariana Bančanská požiadala 
zriaďovateľa školy o uvoľnenie z funkcie riaditeľky školy z osobných dôvodov. Zriaďovateľ jej 
žiadosti vyhovel a od 14. 10. 2022 poveril riadením školy RNDr. Martu Megyesiovú,  
a to na obdobie do ukončenia vyhláseného výverového konania na riaditeľa školy.  
 
 

2  ZÁVERY 

Škola opakovane nerešpektovala závery z kontrolných vyšetrení vykonaných  
v poradenských zariadeniach, ktoré určila Štátna školská inšpekcia. V súlade so závermi 
z rediagnostických vyšetrení zabezpečila adekvátnu formu vzdelávania len 18 žiakom, z nich 
14 bolo vzdelávaných v špecializovaných triedach, 3 žiaci v bežných triedach a 1 žiačka  
v špeciálnej triede. Ďalších 16 žiakov, z toho aj 4 žiaci so spoľahlivo vylúčeným MP, bolo 
preradených do bežných tried, avšak vo vzdelávaní pokračovali formou školskej integrácie  
ako žiaci s MP. Jeden žiak bol napriek potvrdenému MP vzdelávaný v špecializovanej triede. 

Škola zmenou organizácie v školskom roku 2022/2023 vytvorila pre všetkých žiakov 
podmienky edukácie, ktoré v maximálnej možnej miere rešpektovali princíp rovnakého 
prístupu a zákazu všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie.  
 
 
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 
toto opatrenie: 

1. ukladá kontrolovanému subjektu opatrenia: 
a) V súlade so závermi z kontrolných vyšetrení, vykonaných v poradenských zariadeniach, 

ktoré určila Štátna školská inšpekcia, zabezpečiť všetkým rediagnostikovaným žiakom 
adekvátnu formu vzdelávania. Žiakov, u ktorých bolo kontrolným vyšetrením vylúčené 
MP a žiakov s nepotvrdeným MP preradiť do špecializovaných tried. 
Termín: 31. 01. 2023 Zodpovedná: riaditeľka školy 
 

b) Zabezpečiť všetkým žiakom podľa prílohy č. 1, vzdelávaným v špecializovaných 
triedach, kontrolné vyšetrenie v poradenskom zariadení, ktoré určí Štátna školská 
inšpekcia a v súlade so závermi z vyšetrenia im zaistiť adekvátnu formu vzdelávania. 
Termín: 30. 06. 2023 Zodpovedná: riaditeľka školy 

 
 
Správu o splnení opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin uloženého  
v bode 1 písm. a) predložiť Školskému inšpekčnému centru Prešov v termíne do 03. 02. 2023. 
 
Správu o splnení opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin uloženého  
v bode 1 písm. b) predložiť Školskému inšpekčnému centru Prešov v termíne do jedného 
mesiaca od doručenia správ z kontrolných vyšetrení. 
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
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PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. katalógové listy žiakov 
2. triedne výkazy 
3. zoznamy žiakov všetkých tried 
4. správy o výsledkoch kontrolného psychologického vyšetrenia 
5. diagnostické správy z psychologických a špeciálnopedagogických vyšetrení žiakov  

 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: PaedDr. Valéria Radová 
Dňa: 28. 11. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Prešov: 
PaedDr. Valéria Radová 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
RNDr. Marta Megyesiová 

 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 14. 12. 2022 v Prešove:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Prešov: 
 
 
 
 
 

PaedDr. Valéria Radová    .....................................................  
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 

RNDr. Marta Megyesiová      .....................................................  
 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 pracovných dní 
od prerokovania): 
 
 
 
 
 
RNDr. Marta Megyesiová, poverená riadením školy ....................................................  
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Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
 
PaedDr. Valéria Radová, školská inšpektorka  .....................................................  

 
 
 

3  PRÍLOHY 

1. Zoznam žiakov – rediagnostické vyšetrenie 
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti



  Príloha č. 1 

1 

Základná škola, Školská 389, Sačurov 

 

Zoznam žiakov – rediagnostické vyšetrenie 
 

Špecializované triedy 
 

P. č. Priezvisko Meno Dátum 

narodenia 

Rok školskej 

dochádzky 

1 XXXXX XXXXX XX XX XXXX 7. 

2 XXXXX XXXXX XX XX XXXX 7. 

3 XXXXXXX XXXXXXX XX XX XXXX 7. 

4 XXXXXXX XXXXX XX XX XXXX 7. 

5 XXXXXX XXXXX XX XX XXXX 7. 

6 XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XX XXXX 7. 

7 XXXXX XXXXXX XX XX XXXX 7. 

8 XXXXX XXXXXX XX XX XXXX 7. 

9 XXXXXXXX  XXXXXX XX XX XXXX 7. 

10 XXXXXXXX XXXXXXX XX XX XXXX 7. 

11 XXXXXXXXXX XXXXX XX XX XXXX 7. 

12 XXXXXX XXXXX XX XX XXXX 7. 

13 XXXXXXXXX  XXXXXXX XX XX XXXX 7. 

14 XXXXXXX XXXXXXX XX XX XXXX 8. 

15 XXXXXXXXXX XXXXX XX XX XXXX 8. 

16 XXXXXXXXX XXXXX XX XX XXXX 8. 

17 XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XX XXXX 8. 

18 XXXXXXXXXX XXXXX XX XX XXXX 9. 

19 XXXXXX XXXXXX XX XX XXXX 9. 

20 XXXXXXXX XXXXXX XX XX XXXX 9. 

21 XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XX XXXX 9. 

22 XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XX XXXX 9. 

23 XXXXXXXX XXXXXX XX XX XXXX 9. 

24 XXXXXX XXXXXXX XX XX XXXX 9. 

25 XXXXXX XXXXXX XX XX XXXX 9. 

26 XXXXXXXX XXXXX XX XX XXXX 10. 

27 XXXX XXXXXX XX XX XXXX 10. 

28 XXXXXX XXXXXX XX XX XXXX 10. 

29 XXXXXX XXXXXXX XX XX XXXX 10. 

30 XXXXXXXXX XXXXXX XX XX XXXX 10. 

 


