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Správa 

o kontrole odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v gymnáziách  v SR 
v školskom roku 2007/2008 

 
Následné inšpekcie sa vykonali v 3 gymnáziách (G) s vyučovacím jazykom slovenským, 

z toho boli 2 súkromné a 1 cirkevné. Stav a úroveň odstránenia zistených nedostatkov sa 
kontrolovali v 1 G po komplexnej inšpekcii, v 1 G po informatívnej a v 1 G po následnej 
inšpekcii.  
 V kontrolovaných subjektoch sa celkovo uplatnilo 11 opatrení na odstránenie zistených 
nedostatkov, z toho bolo 5 odporúčaní (45,45 %),  4 (36,36 %) prijaté opatrenia riaditeľmi 
kontrolovaných subjektov a 2 (18,18 %) opatrenia uložené  Štátnou školskou inšpekciou 
(ŠŠI). 
Prehľad akceptácie/splnenia uplatnených opatrení riaditeľmi škôl je uvedený v tabuľke č. 1. 
Tabuľka č. 1 

Prehľad uplatnených opatrení v G v SR v školskom roku 2007/2008 

spolu   11 

z toho odporúčania  upozornenia  
opatrenia prijaté 
kontrolovaným 

subjektom   

opatrenia uložené 
školskou 

inšpekciou   
záväzný pokyn 

počet   5                 0    4              2                 0    
akceptované % splnené % splnené % splnené % splnené % 

z toho  
5 100,00 0 0 4 100,00 2 100,00 0 0 

 
Všetky uplatnené opatrenia boli akceptované a splnené.  

 Pri komplexnej inšpekcii boli zistené nedostatky, ktoré sa týkali nedodržania učebných 
plánov, nepredloženia učebných osnov osemročného gymnázia v predmete programovanie 
a rozhodovacieho procesu. Na odstránenie zistených nedostatkov školská inšpekcia 
odporúčala zlepšiť materiálne podmienky výchovného poradenstva, zefektívniť kontrolný 
systém školy, zlepšiť materiálne podmienky vyučovania jednotlivých predmetov. Podstatným 
prínosom akceptovaných odporúčaní bolo zlepšenie kvality riadenia, vnútornej kontroly 
školy, podmienok  výchovno-vzdelávacieho procesu. Kontrolovaný subjekt prijal opatrenia 
na vypracovanie učebného plánu v 7. ročníku osemročného gymnázia. Ďalším opatrením bolo 
predloženie učebných osnov predmetu programovanie pre gymnázium s osemročným štúdiom 
na schválenie Ministerstvu školstva SR. Opatrenia prijaté kontrolovaným subjektom boli 
adekvátne vo vzťahu k zisteným nedostatkom. Podstatným prínosom  splnených opatrení bolo 
odstránenie nedostatkov v  učebnom pláne, učebných osnovách a skvalitnenie rozhodovacieho 
procesu. Prínosom 2 splnených opatrení uložených školskou inšpekciou bolo skvalitnenie 
rozhodovacieho procesu a vedenia pedagogickej dokumentácie. 
 Následná inšpekcia sa vzťahovala na informatívnu inšpekciu, ktorej predmetom bola 
kontrola priebehu realizácie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky v gymnáziu. Zistené 
nedostatky v dodržaní všeobecne záväzných predpisov sa týkali nedodržania termínu 
vymenovania skúšajúcich predmetových maturitných komisií. ŠŠI uložila riaditeľovi prijať 
konkrétne opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin. Splnenie opatrenia 
prispelo k zefektívneniu organizácie maturitných skúšok a k zlepšeniu uplatňovania 
a dodržiavania školskej legislatívy. 
 V jednom kontrolovanom subjekte sa následná inšpekcia vzťahovala na predchádzajúcu 
následnú inšpekciu. Pretrvávajúce nedostatky boli zistené v rozhodovacom procese riaditeľky 
školy a vo vedení pedagogickej dokumentácie. Opatrenia uložené školskou inšpekciou boli 
splnené, skvalitnil sa rozhodovací proces a odstránili sa nedostatky vo vedení pedagogickej 
dokumentácie. 


