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ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Košice 

Němcovej 30, 040 01  Košice 

Číslo: 8060/2021-2022 
 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 15. 03. 2022 

Názov kontrolovaného subjektu 

Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice 

Zriaďovateľ Košický samosprávny kraj 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

PhDr. Anna Hencovská, MBA, riaditeľka školy 

Mgr. Jana Antošová, zástupkyňa riaditeľky školy 

Mgr. Gizela Rešetárová, zástupkyňa riaditeľky školy 

 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 8060/2021-2022 zo dňa 08. 03. 2022 inšpekciu 
vykonala: 

RNDr. Anežka Nováčeková, školská inšpektorka, ŠIC Košice ................................................ 

 

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v strednej odbornej škole 

 
1.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
Základné údaje vzťahujúce sa na inšpekciu, na základe ktorej sa vykonala následná inšpekcia: 

Kontrolovaný subjekt 

Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice 

Druh školskej inšpekcie tematická 

Číslo poverenia 8138/2018-2019 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 12. 03. 2019 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
RNDr. Anežka Nováčeková  
 
Zistené nedostatky:  
Nedodržanie postupu pri rozdaní testov EČ MS podľa pokynov Národného úradu 
certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).  
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Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 2 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
 
1.2.2  Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 

1. Zabezpečiť pohovor s dotyčným administrátorom, pri poučení na externú časť (EČ) 
maturitnej skúšky (MS) venovať zvýšenú osobitú pozornosť práci administrátorov 
počas priebehu administrácie. 
Na základe zisteného porušenia bol s príslušným administrátorom uskutočnený 
rozhovor1 za prítomnosti riaditeľky školy a školského koordinátora s dôrazom 
na potrebu venovať zvýšenú pozornosť pri rozdávaní testov a osobitnú ostražitosť 
pri ich striedaní žiakom. Opatrenie bolo splnené.  
 

2. Pri realizácii EČ MS zabezpečiť dôsledné vypracovanie zasadacieho poriadku 
s presným určením striedania rozdávaných testov pre každú konkrétnu učebňu, 
v ktorej bude prebiehať administrácia.  
Pedagogickí zamestnanci (17) podieľajúci sa na organizácii EČ a písomnej formy 
internej časti (PFIČ) MS 2022 absolvovali dňa 07. 03. 2020 školenie2 administrátorov   
a učiteľov vykonávajúcich pomocný dozor, ktoré realizovala školská koordinátorka 
Mgr. Gizela Rešetárová. Na školení boli všetci administrátori EČ a PFIČ MS upozornení 
na dôsledné dodržiavanie pokynov s osobitným dôrazom na oboznámenie sa 
s presným zasadacím poriadkom, podľa ktorého bude určený administrátor v triede 
rozdávať testy. Každý administrátor bol vopred oboznámený s rôznymi/možnými 
modelmi zasadacieho poriadku. Kontrola pri realizovaní tematickej inšpekcie 
dodržiavanie podmienky striedavého rozdania testov s rôznym kódom potvrdila.  
Opatrenie bolo splnené. 
 

1.3  INÉ ZISTENIA 
Žiadne.  
 

2  ZÁVERY 

Splnením prijatých opatrení boli vytvorené podmienky na zabezpečenie regulárneho priebehu 
realizácie EČ MS v školskom roku 2021/2022 v súlade s pokynmi NÚCEM.  
 

Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 

oboznámení. 

 

                                                           

1 kópia zápisu z pohovoru, uskutočneného 12. 03. 2019; 

2 zápisnica zo zaškolenia administrátorov EČ a PFIČ MS a učiteľov vykonávajúcich pomocný dozor zo dňa 

07. 03. 2022 
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PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. zoznam administrátorov a učiteľov vykonávajúcich pomocný dozor pri realizácii EČ a PFIČ 

MS 2022; 
2. zápisnica a prezenčná listina zo zaškolenia administrátorov EČ a PFIČ MS a učiteľov 

vykonávajúcich pomocný dozor;  
3. kópia zápisu z pohovoru s administrátorom EČ MS v predmete slovenský jazyk a literatúra; 
4. zoznamy žiakov; 
5. zasadacie poriadky žiakov vo vytvorených skupinách;  
6. menovacie dekréty predsedu ŠMK a predsedníčky PMK. 

 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školský inšpektorka:  RNDr. Anežka Nováčeková   
Dňa: 21. 03. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Košice: 
RNDr. Anežka Nováčeková 

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

PhDr. Anna Hencovská, MBA 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 23. 03. 2022 
v Košiciach:  

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

RNDr. Anežka Nováčeková  ........................................................ 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 

PhDr. Anna Hencovská, MBA ........................................................ 
 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 
 
 
PhDr. Anna Hencovská, riaditeľka školy ........................................................ 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
RNDr. Anežka Nováčeková, školská inšpektorka  ........................................................ 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti. 


