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1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Realizácia zmien v obsahu vzdelávania v závislosti od potrieb žiakov a nastavenie systému 
opatrení na podporu vzdelávania žiakov ohrozených školským neúspechom v dôsledku 
dištančného vzdelávania na gymnáziu 
 
1.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
 
Gymnázium Púchov bola štátna škola s vyučovacím jazykom slovenským. V školskom roku 
2021/2022 vzdelávala celkovo 415 žiakov v 16 triedach, z toho v štvorročnom študijnom 
odbore 7902 J gymnázium 266 žiakov v 8 triedach, z nich boli 3 žiaci so zdravotným 
znevýhodnením (ďalej ZZ) a 149 žiakov v osemročnom študijnom odbore 7902 J gymnázium 
v 8 triedach, z nich 2 boli so ZZ a jedna žiačka s nadaním. Žiakov nezúčastňujúcich sa 
dištančného vzdelávania gymnázium nemalo. Gymnázium nemalo žiakov ohrozených 
školským neúspechom v dôsledku dištančného vzdelávania. V kontrolovanom subjekte 
pracovalo 40 pedagogických zamestnancov, z toho 2 pedagogickí asistenti a 38 učiteľov, z nich 
12 na čiastočný úväzok. Odborných zamestnancov malo gymnázium 2, z toho 1 školskú 
špeciálnu pedagogičku na 50 %-ný úväzok a 1 školskú psychologičku.  
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1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 

Gymnázium overovalo úroveň vedomostí a zručností žiakov po ukončení dištančného 
vzdelávania prostredníctvom svojich učiteľov, jednotlivé konštatovania o výsledkoch boli 
uvedené v správach predmetových komisií a vyplynuli z rozhovorov s učiteľmi. Diagnostika 
vedomostí a zručností žiakov bola realizovaná na začiatku obdobia po prechode na prezenčné 
vzdelávanie, najskôr pre nižšie ročníky osemročného vzdelávacieho programu. Počas tzv. 
adaptačného týždňa učitelia ústne odpovede a písomné práce žiakov neklasifikovali. V škole 
boli zavedené polročné a koncoročné riaditeľské testy v predmetoch slovenský jazyk 
a literatúra, anglický jazyk a matematika, ktoré boli pre mimoriadnu situáciu zrušené. 
V dotazníku učitelia uviedli, že diagnostiku vedomostí a zručností žiakov vykonávali najmä 
prostredníctvom písomných prác a testov a sledovaním výkonu žiakov a ich pripravenosti 
na vyučovanie (88 %), ústneho skúšania a rozhovormi so žiakmi (68 %), riešením rôznych 
typov komplexných úloh (60 %), prezentáciou produktov žiackych prác (52 %). Učitelia 
zisťovali, ktoré učivo je potrebné ešte precvičiť v dôsledku nepostačujúcich zručností žiakov. 
Rozhovory s vedúcimi predmetových komisií, učiteľmi, aj výsledky dotazníka potvrdili zníženie 
schopnosti systematickej prípravy žiakov na vyučovanie a sústredenia sa. Učitelia v dotazníku 
(76 %) uviedli najväčší dôsledok dištančného vzdelávania veľké rozdiely vo vedomostiach 
žiakov v triedach.  
Miera osvojenia vedomostí a zručností žiakov zodpovedala ich možnostiam a schopnostiam, 
zistené nedostatky nemali vplyv na kontinuitu vzdelávania žiakov. 
Počet neprospievajúcich žiakov v školskom roku 2020/2021 nemal stúpajúcu tendenciu 
vzhľadom k realizácii dištančného vzdelávania, v porovnaní so školským rokom 2018/2019. 
Škola nemala pri koncoročnej klasifikácii v uvedených školských rokoch neprospievajúcich 
žiakov. V škole pracoval tím zamestnancov (školský psychológ, špeciálny školský pedagóg, 
pedagogickí asistenti), zriadený v rámci Operačného programu Ľudské zdroje MPSVR SR, 
v intervencii národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov (ďalej POP-
tím). Členovia POP-tímu podporili celkovo inkluzívne vzdelávanie žiakov školy, vrátane 
integrovaných žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Z rozhovorov 
s členmi POP-tímu vyplynulo, že v gymnáziu realizovali svoju činnosť druhý školský rok. 
Členovia POP-tímu sa pravidelne zúčastňovali pedagogických rád, prezenčne i online, s cieľom 
zachytiť žiakov s problémami pri dištančnom vzdelávaní a pomôcť im. 
 

 
Graf 1 Diagnostika vedomostí a zručností žiakov po ukončení dištančného vzdelávania 
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Gymnázium postupovalo v školskom roku 2021/2022 pri výchove a vzdelávaní 
na základe analýzy z diagnostiky vedomostí a zručností žiakov a v záujme zaistenia 
nadväznosti vzdelávania podľa nezmeneného Inovovaného školského vzdelávacieho 
programu s názvom „Dosiahni vyššie“ (ŠkVP). Škola pre školský rok 2021/2022 učebné plány 
pre štvorročný a osemročný vzdelávací program nemenila. Gymnázium v školských rokoch 
pred pandémiou Covid-19 posilnilo vyučovanie predmetov všetkých vzdelávacích oblastí 
disponibilnými hodinami.. Pre školský rok 2019/2020 bol revidovaný ŠkVP s platnosťou 
od 20. apríla 2020, v kapitole „Klasifikácia počas pandémie COVID-19“, kde upravila systém 
hodnotenia a klasifikácie a posilnili učebné plány disponibilnými extra hodinami. Bolo 
posilnené vyučovanie vzdelávacích oblastí Jazyk a komunikácia, Matematika a práca 
s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť disponibilnými hodinami a delenými 
hodinami vo vybraných predmetoch naprieč celým štúdiom. Pre profiláciu žiakov 
3. a 4. ročníka, septimy a oktávy bolo vzdelávanie posilnené pridaním ďalších disponibilných 
hodín na semináre predmetov. Bolo preto umožnené dodržať kontinuitu vo vzdelávaní 
pri prechode k prezenčnému vyučovaniu, aj v školskom roku 2021/2022. 
Pre pandémiu Covid-19 boli niektoré z vyučovacích tém presunuté do vyššieho ročníka, podľa 
dohody v predmetových komisiách. V predmete slovenský jazyk a literatúra bola do školského 
roku 2021/2022 presunutá z prvého do druhého ročníka (z kvinty do sexty) časť učiva 
z lexikológie, z druhého ročníka do tretieho ročníka (zo sexty do septimy) tematický celok 
Syntax a z tretieho do štvrtého ročníka (zo septimy do oktávy) zvuková stránka jazyka. Všetko 
presunuté učivo sa podarilo úspešne odučiť a bolo preukázateľným spôsobom zaznamenané 
v triednych knihách. V predmete chémia bolo presunuté vyučovanie témy Názvoslovie 
anorganickej chémie zo sekundy do tercie a Neutralizačné a oxidačno-redukčné reakcie 
z tercie do kvarty. Vzhľadom na náročnosť tém nebolo možné ich odučenie dištančnou formou 
výuky. V predmetoch anglický jazyk a fyzika, podľa vyjadrenia učiteľov a zápisníc z rokovaní 
predmetových komisií, prebrali učivo podľa pôvodných učebných osnov a tematických plánov, 
nebolo potrebné presúvať témy alebo redukovať obsah učebných osnov. V predmete 
matematika boli extra hodiny pridané v skoršom školskom roku efektívne využité na začiatku 
vyššieho ročníka na precvičenie tém, v ktorých žiaci počas dištančného vzdelávania získali 
málo zručností, napr. počítanie rovníc a stereometria. 
Blokové vyučovanie škola do rozvrhu hodín nezaradila. Škola mala zavedený systém profilácie 
žiakov v posledných dvoch ročníkoch štúdia a vyučovanie hodín voliteľných predmetov 
v týchto ročníkoch bolo posilnené v učebnom pláne disponibilnými hodinami. Prepájanie tém 
bolo realizované cez prierezové témy, najmä environmentálnu výchovu, školské projekty 
a projektové práce žiakov. V rozvrhu hodín pri dištančnej forme vzdelávania boli stanovené 
prioritné vzdelávacie oblasti a predmety, pričom v rozvrhu hodín ostali všetky predmety. 
Podľa dohody v pedagogickej rade bolo počas dištančného vzdelávania učiteľmi odučených 
online minimálne 50 % hodín, ale vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda a v predmete 
matematika bolo odučených viac dištančných hodín online. V maturitnom ročníku bolo 
odučených online 100 % hodín. Pre online vzdelávanie mali stanovenú jednotnú vzdelávaciu 
platformu ZOOM, bola skrátená dĺžka online vyučovacích hodín na 40 minút. Dĺžka vyučovania 
a jeho začiatok ostali nezmenené. Dĺžku prestávok pre realizáciu pohybových aktivít škola 
počas dištančného vzdelávania, ani pre prezenčné vzdelávanie v školskom roku 2021/2022 
nemenila. 
Systém hodnotenia a klasifikácie bol upravený pre školský rok 2019/2020 v súvislosti 
s prechodom na prezenčné vyučovanie, preto bol revidovaný ŠkVP „Dosiahni vyššie“ 
s platnosťou od 20. apríla 2020, v kapitole „Klasifikácia počas pandémie COVID-19“. Škola 
upravila priebežné a koncoročné hodnotenie žiakov. Gymnázium zaviedlo kombinované 
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hodnotenie, číselné spolu so slovným hodnotením, a to známkou: výborný (1), chválitebný (2), 
dobrý (3). Slovné hodnotenie bolo transformované do štyroch stupňov, pričom štvrtý stupeň 
znamenal posunutie klasifikácie žiaka k termínu 31. 08. 2020. Bola vydaná smernica, ktorá 
obsahovala podrobné pokyny, aké hodnotenie mal učiteľ v jednotlivých časových úsekoch 
školského roka u žiaka zohľadňovať.  
Revidovanie príslušných ŠkVP bolo prerokované a odsúhlasené pedagogickou radou 
a zaznamenané v ŠkVP.  
Systém opatrení na poskytovanie podpory ohrozeným skupinám žiakov škola realizovala 
prostredníctvom POP-tímu, ktorý podporoval implementáciu inkluzívnych opatrení 
vo vzdelávaní žiakov školy. Školská psychologička a školská špeciálna pedagogička počas 
dištančného vzdelávania pravidelne zisťovali, či sa v škole vyskytujú jednotlivci, ktorí by mohli 
patriť k ohrozeným skupinám žiakov. Keďže gymnázium takých žiakov vo výstupných dátach 
nezaznamenalo, nebolo potrebné uskutočniť analýzu realizácie systému konkrétnych 
opatrení, ktoré by poskytovali takýmto žiakom podporu. Členovia POP-tímu, vrátane 
pedagogických asistentov, sa počas dištančného vzdelávania venovali integrovaným žiakom 
online i prezenčne. O možnosti individuálnych konzultácií POP-tím na škole pravidelne 
informoval žiakov, ich zákonných zástupcov cez webovú stránku školy. Prostredníctvom online 
stretnutí, počas prezenčného vyučovania navštevovali triedy a pripomínali žiakom, aby 
v prípade problémov vyhľadali pomoc. V aktuálnom školskom roku boli v gymnáziu 
umiestnené dve nástenky tejto odbornej skupiny. Odborné zamestnankyne komunikovali 
so žiakmi tiež prostredníctvom sociálnych sietí (Facebook, Instagram). Pri prechode 
na prezenčné vyučovanie realizovali v triedach triednické hodiny formou dvojhodinoviek. 
POP-tím intenzívne spolupracoval s vedením gymnázia, s triednymi učiteľmi a pedagogickými 
zamestnancami. Z dokumentácie školskej psychologičky a z rozhovorov s členkami POP-tímu 
vyplynulo, že gymnázium malo reálne vytvorený systém podpory ohrozeným skupinám žiakov, 
ktorý bol zameraný najmä na podporu učenia sa žiakov na vyučovacích hodinách, pričom išlo 
predovšetkým o individuálny prístup ku žiakom a o skvalitnenie práce a vzdelávania 
pedagogických zamestnancov. S triedami bol realizovaný systematický program, s mladšími 
žiakmi zameraný na zážitkové aktivity. So staršími žiakmi boli aktivity zamerané na poznávanie 
seba, svojich spolužiakov, zvládanie trémy a stresu, duševné zdravie. Pre žiakov bol 
zrealizovaný sociálno-psychologický tréning, relaxačné cvičenia. Riaditeľ školy uviedol, že 
v čase prvej vlny pandémie Covid-19 sa v škole sústredili často na nástroje online vyučovania, 
ako napr. vytvoriť test, keďže predtým niektorí učitelia využívali IKT málo. Prejavila sa 
súdržnosť a spolupráca medzi učiteľmi, navzájom si učitelia poradili a pomohli. Počas druhej 
vlny pandémie mala škola nedostatok učiteľov z dôvodu choroby, karantény, aj starostlivosti 
o rodinu. Napriek tejto skutočnosti hodiny boli vyučované podľa rozvrhu, vrátane napr. hodín 
telesnej a športovej výchovy. Škola doplnila z projektu pre učiteľov napr. grafické tablety, 
ktoré sa učiteľom osvedčili pri online vyučovaní namiesto klasickej tabule v triedach.  
Až 84 % učiteľov v dotazníku tvrdilo, že v edukácii uplatňovali formatívne hodnotenie, táto 
skutočnosť bola potvrdená na takmer všetkých hodinách. V dotazníku 57,25 % žiakov 
súhlasilo, že učitelia sa zaujímajú o ich problémy v učení. V dotazníku 71,74 % opýtaných 
žiakov potvrdilo, že ich učitelia povzbudzovali a chválili. Ďalej 53,62 % žiakov uviedlo, že keď 
niečo nevedeli, učitelia im nedali hneď zlú známku, ale vysvetlili im, kde robili chybu. 
S tvrdením „Myslím, že sa dobre neučím, lebo som sa počas domáceho vzdelávania v minulom 
školskom roku nezapájal do vyučovania“, nesúhlasilo 72,46 % žiakov, ktorí boli spokojní 
s dištančným vzdelávaním. 
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Zistenia z priameho pozorovania vyučovacieho procesu 

Zrealizovalo sa celkovo 42 hospitácií, z toho 8 v predmete slovenský jazyk a literatúra (SJL), 
8 v predmete chémia (CHE), 11 v predmete anglický jazyk (ANJ), 7 hospitácií v predmete 
matematika (MAT), 4 hospitácie vo fyzike (FYZ) a 4 hospitácie na občianskej náuke a náuke 
o spoločnosti (OBN). 

Učenie sa žiaka  
Žiaci disponovali adekvátnymi komunikačnými spôsobilosťami naprieč všetkými 

vzdelávacími oblasťami. Ich prejav bol plynulý, pohotový a informácie vyjadrovali vecne 

a v logickom slede. Prejav žiakov bol spisovný, slovná zásoba kultivovaná, vyjadrovali sa 

súvislými vetami a súvetiami. Ich prejav bol bez prvkov dialektizmov a slangu. Na väčšine 

hodín žiaci uplatňovali odbornú terminológiu. Na hodinách OBN dokázali dobre používať 

odborné termíny z politológie, práva, sociológie, psychológie a z ekonómie. Vo vzdelávacích 

oblastiach Človek a príroda, Matematika a práca s informáciami a Jazyk a komunikácia 

uplatňovali odbornú terminológiu z aktuálne hospitovaných predmetov, na hodinách SJL  

uplatňovali jazykovednú i literárnovednú terminológiu. Vo vzdelávacej oblasti Človek 

a príroda žiaci na väčšine hodín efektívne komunikovali vo vzťahu učiteľ – žiaci a žiak - žiak. 

V predmete MAT komunikačné zručnosti žiakov viedli k efektívnej spolupráci najmä medzi 

učiteľmi a žiakmi, v oblasti Jazyk a komunikácia menej smerovali  k efektívnej spolupráci 

s ostatnými spolužiakmi i s učiteľmi. Na hodinách MAT žiaci komunikovali aj s využitím 

internetu, ale väčšinou s IKT priamo nepracovali, sprostredkovateľom informácií bol vyučujúci. 

Na hybridných hodinách MAT, ANJ a FYZ sa žiaci v karanténe pripojili ku hodine cez platformu 

ZOOM, prezenčné vyučovanie v triede bolo pre online pripojených žiakov na niektorých 

hodinách snímané kamerou. Na hodinách FYZ žiaci na 3 hodinách spracovávali informácie 

prostredníctvom vyučovacích programov s využitím internetu alebo počítačových aplikácií, 

z toho na 1 hodine bol prostredníctvom učiteľa efektívne použitý výukový program Coach 6. 

Vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia žiaci nedostali príležitosť pre spracovávanie 

a výmenu informácií prostredníctvom vyučovacích programov, počítačových aplikácií alebo 

internetu. Takmer na všetkých hodinách žiaci pracovali s textami. Na hodinách SJL dominovali 

kratšie texty literárneho charakteru s beletristickou funkciou, na hodinách ANJ informatívne 

texty z učebnice. Vo vzdelávacích oblastiach Človek a príroda a Matematika a práca 

s informáciami pracovali žiaci so súvislými a nesúvislými textami (náčrty, schémy, tabuľky), 

porozumeli im aj v pracovných listoch a v učiteľských prezentáciách. Žiaci vo všetkých 

predmetoch vyhľadávali v textoch kľúčové slová, ale problémy mali niekedy pri posudzovaní 

a hodnotení textov, či  vyslovovaní hypotéz, najmä prozaických textov na hodinách literatúry. 

Vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda priestor na hodnotenie textu dostali len na piatich 

hodinách. Na všetkých hodinách boli rozvíjané poznávacie kompetencie žiakov, väčšinou 

dominovali úlohy na zapamätanie, aplikáciu a analýzu. Žiaci reprodukovali zapamätané učivo, 

porozumeli obsahu. Osvojené vedomosti a skúsenosti používali v konkrétnej neznámej 

situácii. V predmete MAT učitelia na začiatku hodiny často zaraďovali kontrolu domácej úlohy, 

zadávanej aj elektronicky cez aSc EduPage. Žiaci na väčšine hodín riešili kvalitatívne úlohy. 

Pri zadaní nových neznámych úloh používali osvojené poznatky spoľahlivo, vykonávali 

potrebné výpočty a hľadali aplikácie tém v reálnom živote. Úloh zameraných na rozvoj vyšších 

myšlienkových procesov bolo vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia realizovaných málo. 

Vyskytovali sa na hodinách literatúry a na ANJ len na niekoľkých hodinách. Najpočetnejšie 
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zastúpenie pri rozvíjaní vyšších myšlienkových procesov žiakov mali vo všetkých vzdelávacích 

oblastiach úlohy na analýzu. Žiaci vykonávali rozbor informácií a vedeli porovnať vzťahy medzi 

nimi. Vyjadrovali úsudok odôvodený argumentami. Na väčšine hodín MAT žiaci pri riešení úloh 

hodnotili, posudzovali pravdivostnú hodnotu textov zapísaných pomocou nástrojov 

matematickej logiky i správnosť rôznych riešení úloh. Vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda 

a na MAT dokázali svoju činnosť žiaci počas hodiny meniť, tvorili postup riešenia úloh. 

Na hodinách OBN úlohy zamerané na hodnotenie boli menej časté a úlohy na rozvoj tvorivosti 

takmer absentovali. Pri prezentovaní projektových prác žiakov vo vzdelávacej oblasti Človek 

a príroda na jednej hodine žiak predstavil vlastný návrh, originálne dielo, na siedmich 

hodinách žiaci spájali vedomosti a riešenie problému a tvorili nové spôsoby motorickej 

činnosti. Vo všetkých vzdelávacích oblastiach boli žiaci v procese rozvíjania kompetencií 

k celoživotnému vzdelávaniu sa na hodinách aktívni a iniciatívni, na väčšine hodín navzájom 

spolupracovali. Na OBN  a SJL s vlastnými nápadmi a postupmi, vymieňali si poznatky, 

z ktorých mnohé boli veľmi originálne. Žiaci si väčšinou uvedomovali potrebu autonómneho 

učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja, preberali zodpovednosť za svoje 

učenie. Na hodinách CHE a FYZ si žiaci väčšinou dokázali uvedomiť chybu. Pozitívna bola práca 

s chybou i na väčšine hodín MAT. Učitelia nechali žiakov urobiť chybu v cielene vybraných 

úlohách. Vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia mali žiaci málo priestoru na uvedomenie 

si chyby a identifikovanie jej príčiny. Na hodinách MAT boli žiaci povzbudzovaní 

k sebahodnoteniu, napr. cez počet vypočítaných úloh pri samostatnej práci, ale takmer 

nehodnotili prácu spolužiakov. Vo vzdelávacích oblastiach Jazyk a komunikácia a Človek 

a spoločnosť hodnotenie vlastných výkonov, výkonov spolužiakov a reagovanie na takéto 

hodnotenie takmer úplne absentovalo, na hodnotenie učiteľa však žiaci reagovali adekvátne, 

vedeli prijať radu i kritiku. Vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda žiaci svoj učebný výkon 

hodnotili na štyroch hodinách a na hodnotenie výkonu od rovesníkov a učiteľov reagovali 

na troch hodinách. Občianske kompetencie žiakov boli rozvíjané. Na všetkých vyučovacích 

hodinách po vyzvaní žiaci prejavovali svoje názory, hodnotové postoje a stanoviská, ktoré 

zdôvodňovali, obhajovali a posudzovali, rešpektovali stanoviská ostatných. Svoje postoje 

vyjadrovali v duchu humanity, porozumenia a multikultúrneho vnímania. Na OBN rovnako 

prejavovali svoje názory, hodnotové stanoviská a postoje v duchu modernej občianskej 

spoločnosti. Svoje názory si dokázali pomocou argumentov obhájiť. Žiaci počúvali svojich 

spolužiakov, bezprostredne na nich reagovali. Na odlišné postoje reagovali empaticky. 

Rozvíjanie občianskych kompetencií žiakov sa prejavilo  aktívnym počúvaním učiteľa, 

vyjadrením svojho názoru a stanoviska na aktuálnu tému. Vo všetkých vzdelávacích oblastiach 

boli rozvinuté sociálne kompetencie žiakov. Dodržiavali stanovené pravidlá, korigovali vlastné 

správanie. Na hodinách komunikovali ústretovo, boli empatickí. Vo vzdelávacej oblasti Jazyk 

a komunikácia žiaci pracovali na niektorých hodinách vo dvojiciach alebo v skupinách, 

v ktorých akceptovali dohodnuté pravidlá práce, preberali zodpovednosť za plnenie 

úloh, príkladne spolupracovali a vzájomne si pomáhali. Na MAT práca v dvojiciach, skupinách 

alebo v tíme na dvoch hodinách nebola uplatnená, vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda sa 

vyskytla na štyroch hodinách. Práca vo dvojiciach alebo skupinová práca sa na hodinách ANJ 

vyskytla len ojedinele. Na niektorých hodinách MAT žiaci nedostali príležitosť na hodnotenie 

výsledkov práce svojej dvojice, skupiny alebo tímu, s použitím argumentov. Práca v dvojiciach 

bola niekedy formou vzájomnej pomoci spolužiakov. Vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda 
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žiaci uplatnili konštruktívnu diskusiu v sociálnej interakcii len na troch hodinách, výsledok 

práce v dvojiciach alebo skupinách žiaci pri použití argumentácie posudzovali na jednej 

hodine. Práca v skupinách alebo v dvojiciach (okrem jednej hodiny) bola rozvíjaná na hodinách 

OBN, kde bola zameraná na aktuálne spoločenské problémy, najmä nedávne dianie 

na Slovensku i v zahraničí. Žiaci na  problémy reagovali v duchu humanity, tolerancie 

a demokracie. Preukázali aj dobrý prehľad v oblasti aktuálneho spoločenského, najmä 

politického diania. 

Vyučovanie učiteľa 
Vo všetkých vzdelávacích oblastiach si učitelia v úvode stanovili výchovno-vzdelávacie ciele 

orientované na žiaka a priebežne zabezpečovali ich plnenie. Poskytovali podporné stimuly pre 

efektívne učenie sa každého žiaka. Vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda boli materiálne 

podmienky využívané vhodne, účelne, zmysluplne vo vzťahu k stanoveným cieľom. Na väčšine 

hodín SJL využívali učitelia prostriedky informačno-komunikačných technológií (ďalej IKT) a iné 

pomôcky. Na hodinách ANJ používali najmä učebnice, pracovné zošity, pracovné listy, CD a CD 

prehrávače, práca s IKT takmer úplne absentovala. Na hodinách MAT učitelia často používali 

pre žiakov pracovné listy, ktoré obvykle premietli aj na tabuľu alebo stenu. Učitelia často 

uplatnili prácu s IKT, pri vyučovaní používali PC, notebook, projektor, vizualizér, 

širokospektrálne kamery so zabudovanými mikrofónmi. Ku komunikácii so žiakmi 

a pre zadávanie úloh na hodinách aj pre domácu prípravu žiakov používali ZOOM a školský 

informačný systém aSc Edupage. Vytvárali podmienky pre inkluzívne vzdelávanie každého 

žiaka, zadávali úlohy s rozdielnou náročnosťou, personalizovali proces výučby. Učivo bolo 

vysvetľované na všetkých hodinách v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami. Na hodinách 

MAT z  efektívnych stratégií vyučovania učitelia uplatňovali brainstorming, zadávali 

problémové úlohy pre rozvíjanie kritického myslenia žiakov. Myšlienkové mapy neboli 

uplatnené. Pri väčšine preberaných tém učitelia poukázali na ich prepojenosť s reálnymi 

situáciami. Umožnili žiakom klásť otázky, byť iniciatívni. Vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda 

mali žiaci vytvorené príležitosti na aplikovanie získaných vedomostí v reálnych situáciách. 

Metódy a formy práce smerujúce k aktívnemu činnostnému učeniu sa žiaka a rozvíjaniu 

kritického myslenia, tvorivosti boli využívané na štyroch hodinách a slobodná voľba pri výbere 

úloh na šiestich hodinách. Na niektorých hodinách najmä SJL, chýbali efektívne stratégie 

vyučovania. Na sledovaných hodinách učitelia využili pojmové mapy a umožnili žiakom 

experimentovať, klásť otázky a podporovali tvorivosť žiakov. Niektoré hodiny OBN sa viedli 

v duchu tradičného vyučovania. Učitelia mohli dať viac priestoru pre experimentovanie, 

objavovanie, kladenie otázok a rozvoj iniciatívnosti a tvorivosti žiakov. Učitelia na hodinách 

vytvárali atmosféru istoty a psychického bezpečia. Uplatňovali hlavne formatívne hodnotenie, 

ktoré žiakov vhodne motivovalo a povzbudzovalo.  

 
 
Výrazné pozitívum z priameho pozorovania vyučovacích hodín 

 rozvíjanie komunikačných kompetencií žiakov 
 rozvíjanie analytického myslenia žiakov 
 podporovanie wellbeingu žiakov učiteľmi 
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Výrazné negatívum z priameho pozorovania vyučovacích hodín 
 zaraďovanie úloh na hodnotenie a tvorivosť len v niektorých vzdelávacích oblastiach 
 poskytnutie malého priestoru žiakom pre hodnotenie práce spolužiakov s využitím 

argumentov 
 nízka frekvencia používania metód a foriem práce smerujúcich k aktívnemu 

činnostnému učeniu sa žiaka vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia 
 

 
Graf  2 Preukázanie poznávacích kompetencií žiakov 4, 8-ročného vzdelávacieho programu 
na sledovaných vyučovacích hodinách 
 

 
Graf 3 Preukázanie kompetencií k celoživotnému učeniu sa a sociálnych zručností a schopností žiakov 
4, 8-ročného vzdelávacieho programu na sledovaných vyučovacích hodinách; 
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Graf 4 Poskytovanie podporných stimulov učiteľom pre efektívne stratégie učenia sa každého žiaka 
v sledovaných predmetoch 4, 8-ročného vzdelávacieho programu;  

 
 
 
Efektívnosť nastaveného systému podporných opatrení 
 
Po dištančnom vzdelávaní gymnázium nerevidovalo ŠkVP. Pre obdobie trvania mimoriadnej 
pandemickej situácie v kapitole Klasifikácia žiakov boli urobené úpravy. Nastavená koncepcia 
ŠkVP gymnázia umožnila naplniť vzdelávacie štandardy určené ŠVP a umožnila tiež reflektovať 
zistenia z individuálne učiteľmi realizovanej diagnostiky vedomostí a zručností žiakov. V roku 
2020/2021 do pôvodného učebného plánu školy boli pridané disponibilné hodiny, ktoré zvýšili 
týždennú časovú dotáciu predmetov sledovaných vzdelávacích oblastí a umožnili delenie 
vybratých hodín týchto predmetov.  
Diagnostika vedomostí a zručností žiakov po skončení druhej etapy dištančného vzdelávania, 
v druhom polroku školského roku 2020/2021, bola realizovaná učiteľmi individuálne 
naprieč vyučovacími predmetmi a stupňami vzdelávania. Písomný výstup z  diagnostiky 
vedomostí a zručností žiakov nebol predložený. Z rozhovorov s vedením školy, vedúcimi 
predmetových komisií i učiteľmi vyplynulo, že nadväznosť vzdelávania bola zabezpečená 
cez individuálnu prácu učiteľov a konzultovaná v predmetových komisiách. Online vzdelávanie 
bolo vedením školy kontrolované a v prípade potreby s učiteľmi konzultované.  
Uplatňovanie podporných opatrení vo forme pozitívnych intervencií triednych učiteľov, členov 
POP-tímu a spolupráce vedenia školy a pedagogických zamestnancov školy so zákonnými 
zástupcami žiakov minimalizovali výskyt deficitu v celkovej poznatkovej úrovni žiakov. Učitelia 
zaznamenali veľké rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov v rámci niektorých tried, 
najmä vo vyšších ročníkoch gymnázia, výnimkou boli žiaci maturitného ročníka. K vyrovnaniu 
rozdielov vo vedomostiach žiakov učitelia, podľa ich vyjadrenia v rozhovore, použili zavedené 
extra hodiny. Z výsledkov dotazníka pre žiaka a priameho pozorovania vyučovacieho procesu 
vyplynulo, že inovatívne formy a metódy vyučovania neboli v škole využívané v dostatočnej 
miere. v dotazníku 88 % učiteľov tvrdilo, že inovatívne metódy vyučovania využívalo. 
Z priameho pozorovania vyučovacieho procesu vyplynulo, že na hodinách boli využívané 
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materiálne prostriedky, ale zaraďovanie výukových aplikácií, ako Kahout, Socrative, pc hry, 
potvrdili v dotazníku len niektorí učitelia a len tretina žiakov. V rozhovore a v zápisniciach 
z predmetových komisií niektorých predmetov bolo ich používanie potvrdené. Používanie 
špecifických pedagogických intervencií, ako predĺžený výklad, atď., potvrdilo v dotazníku 96 % 
učiteľov a tvrdenie bolo potvrdené pozorovaním na hospitovaných hodinách (98 %), ale 
kladne sa k tejto téme vyjadrilo len 23 % žiakov. Podobné percentuálne zastúpenie mali 
odpovede na otázku zastúpenia diferenciácie úloh podľa špecifických potrieb a možností 
žiaka. Kladne odpovedalo 84 % učiteľov, ale len 20,89 % žiakov, avšak bola potvrdená 
hospitáciami. Cielené podporovanie rozvoja každého žiaka podľa jeho individuálnych potrieb 
potvrdilo 88 % učiteľov, tvrdenie bolo potvrdené pozorovaním na hospitovaných hodinách 
(98 %). Zaraďovanie skupinovej práce s prvkami kooperácie s cieľom pomôcť žiakovi 
predchádzať chybám a vlastnému zlyhaniu potvrdilo v dotazníku 88 % učiteľov, 78,26 % žiakov 
a aj zistenia z hospitácií. Hodnotenie učebného výkonu a pokroku v učení žiakov s uvedením 
argumentov a reagovanie žiakov na rady učiteľov a rovesníkov, prijatie, korigovanie svojho 
konania pri prijatí kritiky, potvrdilo 92 % učiteľov a 54,35 % žiakov. Vyskytovalo sa len 
na hodinách niektorých predmetov, celkovo na 48 % hodín. Vytváranie priestoru na 
hodnotenie výkonu spolužiaka nebolo dostatočné, potvrdilo ho 68 % učiteľov, nepotvrdilo 
63,77 % žiakov a bolo pozorované len na polovici (50 %) hospitovaných hodín. V dotazníku 
80 % učiteľov a 86,23 % žiakov potvrdilo využívanie rovesníckeho učenia. Aktívnu pomoc 
pedagogického asistenta žiakovi pri učení potvrdilo len 28 % učiteľov a 12,32 % žiakov. 
Z rozhovorov s členmi POP-tímu vyplynulo vysvetlenie, že aktívna pomoc bola v škole funkčná, 
pedagogickí asistenti pracovali so žiakmi aj mimo ich triedy, aj v čase dištančného vzdelávania. 
V období prezenčného vzdelávania chodili po dohode s vyučujúcim a triednym učiteľom 
pracovať so žiakmi do triedy. O služby POP-tímu sa zvýšil záujem zo strany neintegrovaných 
žiakov (napr. sa viacerí pod vedením školskej špeciálnej pedagogičky učili posunkovú reč). 
Wellbeing všetkých žiakov škola zabezpečovala nastavením pravidiel, dostupnosťou informácií 
cez svoju internetovú stránku, aj posilnením sociálneho učenia na vyučovacích hodinách, čo 
potvrdili v dotazníku učitelia i žiaci a táto skutočnosť bola potvrdená aj na hospitáciách (100 
%). Wellbeing žiakov škola zabezpečovala tiež poskytovaním informácií a možnosťami 
komunikácie cez školský prístup na sociálne siete Facebook a Instagram, organizovaním aktivít 
(k Vianociam, Veľkej noci), ak to mimoriadna situácia dovoľovala. Škola zapájala žiakov do 
projektov (ročníkových, stredoškolskej odbornej činnosti,...), predmetových súťaží, s ohľadom 
na podmienky väčšinou online. Realizácia triednych aktivít zameraných na obnovenie 
a upevnenie vzťahov v rovesníckych skupinách bola zabezpečená prostredníctvom 
triednických hodín, čo potvrdilo v dotazníku 76 % učiteľov a 86,23 % žiakov. Realizovanie 
programov primárnej prevencie rizikového správania žiakov v hodnotenom období malo 
podľa výsledkov dotazníka rezervy. Kladne sa k téme vyslovilo 64 % učiteľov, ale len 29,71 % 
žiakov. Z rozhovoru a dokumentácie školskej psychologičky vyplynulo, že takéto aktivity 
realizovali, kde uplatňovali individuálny prístup k žiakom a uprednostňovali prácu s menšími 
skupinami žiakov. Wellbeingu žiakov pomáhali dve relaxačné zóny a knižnica so študovňou, 
zriadené gymnáziom na prízemí, pri recepcii školy. K wellbeingu učiteľov pomáhala činnosť 
učiteľských Pedagogických klubov, zriadených v projekte MŠVVaŠ SR Spolu úspešnejší II., ktoré 
boli rozšírením fungujúcich predmetových komisií v gymnáziu. 
Opatrenia zamerané na podporu žiakov v čase mimo vyučovania sa týkali individuálnych 
konzultácií špeciálneho pedagóga so žiakom, možnosť potvrdilo až 92 % opýtaných učiteľov, a 
len 15,94 % žiakov uviedlo, že tieto konzultácie využívali. Žiaci vedeli, že táto služba im môže 
byť poskytnutá.. Aktívnu spoluprácu so zákonnými zástupcami žiakov potvrdilo 80 % učiteľov 
a  94,20 % žiakov. 
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Opatrenia zamerané na skvalitnenie práce a vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa 
v rámci možností gymnázia realizovali. Vedenie školy vzdelávanie svojich učiteľov 
podporovalo. POP-tím, ktorý bol v gymnáziu ustanovený v projekte Operačného programu 
Ľudské zdroje, predstavoval inkluzívny tím, vytvorený v záujme podpory žiakov vo vzdelávaní. 
V dotazníku pre učiteľa sa 64 % respondentov vyjadrilo, že s inkluzívnym tímom v záujme 
podpory žiakov vo vzdelávaní spolupracovali. Takmer všetci učitelia (96 %) sa vyjadrili, že si 
s kolegami navzájom odovzdávali poznatky a skúsenosti. 64 % pedagogických zamestnancov 
sa pozitívne vyjadrilo, že sa v ostatných 2 rokoch zúčastnili vzdelávania zameraného na 
rozvíjanie osvojených a získavanie nových profesijných kompetencií, že mali možnosť využívať 
v škole terapeutickú odbornú pomoc pri riešení aj vlastných osobných problémov. Z dotazníka 
tiež vyplynulo, že len 16 % pedagogických zamestnancov prezentovalo výsledky svojej práce 
prostredníctvom webinárov. Gymnázium nezaznamenalo žiakov ohrozených školským 
neúspechom v dôsledku dištančného vzdelávania, nastavený systém podporných opatrení 
vrátane kvalitnej práce POP-tímu prispel k pozitívnemu stavu. 

 
 
2  ZÁVERY 
Školou vykonaná revízia ŠkVP zabezpečila nadväznosť vzdelávania naprieč vyučovacími 
predmetmi, stupňami vzdelávania a zároveň reflektovala zistenia z diagnostiky vedomostí 
a zručností žiakov. 
Nastavený a uplatňovaný systém opatrení vo výchovno-vzdelávacom procese napomáhal 
odstrániť deficit v poznatkovej úrovni žiakov. 
 
 
Výrazné pozitíva 

 Realizácia aktivít pre žiakov, zameraných na zmiernenie dopadov dlhodobého 
dištančného vzdelávania (triednické hodiny, projekty a projektové práce žiakov podľa 
ročníkov, zapojenie žiakov do súťaží aj krúžkov online formou, hybridné hodiny, ..). 

 Technická a morálna podpora práce učiteľov od vedenia gymnázia. 
 Dlhodobé nastavenie podmienok školy pre zvládnutie mimoriadnej situácie zapojením 

do rozsiahlych projektov a zriadením inkluzívneho (POP) tímu. 

Oblasti vyžadujúce zlepšenie  
 V oblasti vzdelávania nízka miera prezentácie výsledkov vlastnej práce učiteľov 

napr. formou webinárov. 
 Organizovanie pravidelných aktivít k podpore wellbeingu učiteľov gymnázia. 

 
 
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: 
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1. Odporúča:  
 venovať zvýšenú pozornosť používaniu metód a foriem práce smerujúcich k aktívnemu 

činnostnému učeniu sa žiakov vo vyučovaní,  
 rozvíjať zručnosti žiakov v oblasti sebahodnotenia a hodnotenia práce spolužiakov 

na základe argumentov, 
 zabezpečiť systematický program prevencie vyhorenia pedagogických zamestnancov;  

 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. Inovovaný školský vzdelávací program „Dosiahni vyššie“  
2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok  
    2018/2019 
3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok  
    2020/2021 
4. rozvrhy tried a osobné rozvrhy učiteľov 
5. zápisnice z pedagogickej rady za školský rok 2020/2021 
6. zápisnice z rokovania predmetových komisií za školský rok 2020/2021 
7. Evidencia skupinových aktivít školskej psychologičky – školský rok 2020/2021; 1. polrok  
    školského roka 2021/2022 
8. Plán práce školskej psychologičky na školský rok 2020/2021 
9. Plán práce školskej psychologičky na školský rok 2021/2022 
10. Hodnotiaca správa činnosti školskej psychologičky v školskom roku 2020/2021 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  RNDr. Mária Prnová 
Dňa: 16. 02. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trenčín: 
RNDr. Mária Prnová 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
PaedDr. Miroslav Kubičár 
 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 24. 02. 2022  
v Trenčíne:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trenčín: 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Mária Prnová      ...................................................... 
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b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
 
PaedDr. Miroslav Kubičár     ...................................................... 

 
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. Miroslav Kubičár     ...................................................... 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
 
RNDr. Mária Prnová      ....................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


