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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  
Kontrolovaným subjektom bolo  štátne gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským  
a ruským. V školskom roku 2021/22 školu navštevovalo 485 žiakov v 17 triedach. V dennej 
forme 4-ročného vzdelávacieho programu (študijný odbor 7902 J 00 gymnázium)  študovalo 
187 žiakov v 7 triedach a  v 5-ročnom vzdelávacom programe (študijný odbor 7902 J 74 
bilingválne gymnázium) sa vzdelávalo 298 žiakov v 10 triedach. Z celkového počtu bolo 
28 žiakov zdravotne znevýhodnených (ZZ), z toho 15 žiakov integrovaných v 4-ročnom 
vzdelávacom programe a 13 žiakov  v 5-ročnom vzdelávacom programe. Výchovno-vzdelávací 
proces zabezpečovalo 41 učiteľov, z toho 5 na čiastočný úväzok. Škola nezamestnávala 
školského psychológa, školského špeciálneho pedagóga, sociálneho pedagóga, ani 
pedagogického asistenta. Na základe zmluvy škola využívala služby poradenskej 
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psychologičky. V škole pôsobila výchovná poradkyňa, ktorá žiakom zabezpečovala odborné 
intervencie v centrách poradenstva a prevencie. 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 
Z dokumentácie predloženej školou a z  rozhovorov s vedením školy, s vedúcimi 
predmetových komisií (PK) a s vyučujúcimi predmetov preukázateľne vyplynulo, že škola 
overovala úroveň vedomostí a zručností žiakov vo všetkých vyučovacích predmetoch 
kontinuálne, aj počas pandémie. Interný materiál školy Autoevalvácia vedenia školy  v období 
prvej pandémie koronavírusu COVID 19 poskytol detailné informácie o rozsiahlom prieskume 
vrátane SWOT analýzy , ktorý škola realizovala s cieľom zistiť, ako bola zvládnutá dištančná 
forma vzdelávania (DV). Učitelia zasielali žiakom výučbové materiály a zadania v elektronickej 
podobe prostredníctvom e-mailov a EduPage iba v prvom mesiaci  prerušeného vyučovania. 
Už koncom mesiaca začala väčšina učiteľov realizovať vyučovanie prostredníctvom online 
vzdelávacej platformy MS TEAMS, učiteľom i žiakom boli priradené kontá,  niektorí učitelia 
využívali aj Skype.  Prieskum ukázal, že viac ako 98 % respondentov z radov učiteľov i žiakov 
malo k dispozícii vhodné technické prostriedky (notebooky a mobilné telefóny). Po návrate na 
prezenčné vyučovanie učitelia diagnostikovali vedomosti a zručnosti žiakov s cieľom zistiť 
mieru osvojenia učiva z obdobia DV a identifikovať nedostatky súvisiace s problémami v učení 
sa žiakov. Z dotazníkov pre učiteľov bolo zistené, že najčastejšími spôsobmi diagnostiky boli  
sledovanie výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie (81,25 %), rozhovory so žiakmi 
(75 %), písomné práce a testy rôzneho druhu a rozsahu (71,88 %) a ústne skúšanie (68,75 %). 
Polovica učiteľov (50 %) využila na diagnostiku rôzne typy komplexných úloh, testy z ponuky 
NÚCEM využilo iba 5 učiteľov (15,63 %). Výsledky diagnostiky sú uvedené v Grafe 1. 
Z predloženej dokumentácie vyplynulo, že v školskom roku 2020/2021 sa dištančného 
vzdelávania zúčastňovali všetci žiaci súčasných druhých až piatych ročníkov a škola 
neevidovala žiadnych žiakov ohrozených školským neúspechom z dôvodu neúčasti na tejto 
forme vzdelávania. Na základe diagnostiky neboli u žiakov identifikované výrazné nedostatky 
v žiadnej vzdelávacej oblasti. V porovnaní so školským rokom 2018/2019 v období 
prezenčného vyučovania nemal v školskom roku 2020/2021 počet neprospievajúcich žiakov 
stúpajúcu tendenciu. Z celkového počtu 451 žiakov v šk. r. 2018/2019 neprospelo z 1 alebo 
2 predmetov 5 žiakov a na konci školského roku 2020/2021 z celkového počtu 452 žiakov 
neprospievali z 1 alebo 2 predmetov 2 žiaci. Dôvodom ich neprospievania nebola nepravidelná 
účasť alebo neúčasť na dištančnom vzdelávaní. 

 
Graf 1 Diagnostika vedomostí a zručností žiakov po ukončení dištančného vzdelávania 
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V školskom roku 2021/2022 škola na základe analýzy výsledných zistení z diagnostiky školský 
vzdelávací program (ŠkVP) nerevidovala. Vyučovanie sa realizovalo v súlade s pôvodnými 
učebnými plánmi a učebnými osnovami, ich úprava nebola potrebná. Jednotlivé PK 
zaznamenali menšie nedostatky v plnení učebných osnov na začiatku dištančného vzdelávania 
v dôsledku dočasnej úpravy rozvrhu hodín, ktoré riešili krátkodobými opatreniami, ako je 
presun časti učiva do nasledujúceho ročníka alebo intenzívnejšie precvičovanie prebratého 
učiva po návrate na prezenčné vyučovanie. Chýbajúce učivo bolo prebraté v priebehu prvých 
dvoch týždňov septembra nasledujúceho školského roka v rámci hodín určených na 
opakovanie. Vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda využili učitelia na zopakovanie a dobratie 
učiva delené hodiny, pre maturujúcich žiakov aj 2-hodinový seminár v 4. a 5. ročníku. Vo 
vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia bola miera neprebratého učiva minimálna, u žiakov 
boli zistené nedostatky v zručnosti hovorenie a zhoršil sa ich písomný prejav. Nedostatky sa 
podarilo v krátkom čase po návrate žiakov na prezenčné vyučovanie odstrániť, vedenie školy 
nepristúpilo k zmene v organizácii vyučovania, nezaradilo blokové vyučovanie a nezmenilo 
organizáciu prestávok.  
Systém hodnotenia a klasifikácie žiakov v jednotlivých PK zostal nezmenený, hodnotenie 
výsledkov žiakov za 2. polrok školského roku 2020/2021 bolo realizované v súlade 
s usmerneniami a odporúčaniami MŠVVaŠ SR. Škola primerane zohľadňovala individuálne 
podmienky každého žiaka, eliminovala písomné a ústne skúšanie, hľadala iné zdroje 
hodnotenia (napr. projekt vypracovaný samostatne alebo v skupine, priebežne odovzdávané 
úlohy, záverečný test, prezentácia samostatnej práce). Žiakom so slabšími výsledkami boli po 
dohode s vyučujúcimi umožnené online konzultácie a individuálne online skúšanie. Boli 
posilnené nástroje hodnotenia, ktoré mali formatívny charakter a oceňovali akúkoľvek snahu 
a aktivitu žiakov pri rozvíjaní ich kompetencií. V dotazníku to uviedlo 87,51 % učiteľov, čo 
potvrdilo aj 75,78 % žiackych respondentov. 
Po ukončení DV a vykonanej diagnostike vedomostí škola nepovažovala za potrebné 
vypracovať osobitný systém podporných opatrení zameraných na žiakov ohrozených 
školským neúspechom, keďže takýchto žiakov neevidovala. Učitelia po návrate na prezenčné 
vyučovanie podporu v oblasti učenia sa žiakov zamerali v najväčšej miere na cielené 
podporovanie rozvoja každého žiaka podľa jeho individuálnych potrieb (96,88 %) a na rozvoj 
sebahodnotiacich zručností žiakov (96,88 %). K významným podporným stimulom 
nasmerovaným na žiaka patrilo podľa učiteľov vytváranie priestoru na rovesnícke učenie 
(90,63 %) a využívanie inovatívnych foriem a metód vyučovania (87,57 %). Pre optimalizáciu 
následkov dištančného vzdelávania učitelia podľa svojich vyjadrení uplatňovali tiež špecifické 
pedagogické intervencie, napr. predĺžený výklad (84,38 %), úlohy a zadania diferencovali 
podľa špecifických potrieb a možností žiaka (rovnako 84,38 %). Záujem učiteľov o problémy 
v učení sa žiakov potvrdilo v dotazníku 54,71 % žiakov. 75,78 % žiackych respondentov uviedlo, 
že ich učitelia za dobre vykonané úlohy chvália a povzbudzujú a takmer polovica (49,33 %) 
žiakov potvrdila, že učitelia dajú prednosť pred negatívnym hodnotením a zlou známkou 
analýze žiakových chýb. Súčasné vedomosti nepovažovalo  za slabšie z dôvodu nezapájania sa 
do online vyučovania 53,36 % opýtaných žiakov. V rámci podpory wellbeingu žiakov učitelia 
zaraďovali do vyučovacieho procesu aktivity podporujúce sociálne učenie (81,26 %), 
zaraďovanie skupinovej práce do vyučovacích hodín potvrdilo 50, 23 % žiakov. Triedne aktivity 
zamerané na upevnenie vzťahov v rovesníckych skupinách realizovalo 68,75 % učiteľov, 
pomoc spolužiakov pri učení sa potvrdilo 80,27 % žiakov. Dve tretiny učiteľov (65,63 %) uviedli, 
že sa žiaci zúčastnili  programov primárnej prevencie rizikového správania, účasť na takýchto 
prednáškach a aktivitách potvrdilo 43, 50 % žiakov.  Podľa výchovnej poradkyne sa v školskom 



 

4 

 

roku 2020/2021 žiaci zúčastnili série online prednášok a prezentácií na témy Prevencia 
drogových závislostí, Prevencia šikanovania a kyberšikany, Obchodovanie s ľuďmi a  Úlohy 
Policajného zboru.  V rámci projektu Smart Copy-Paste sa vybrané ročníky  zúčastnili online 
webinára, ktorý sa venoval  zásadám bezpečnosti na internete. V období dištančného 
vzdelávania (január -  máj 2021) výchovná poradkyňa u žiakov prvých ročníkov anonymnou 
dotazníkovou formou zasielanou cez platformu Edupage priebežne mapovala situáciu v oblasti 
trávenia voľného času žiakov. Wellbeing žiakom zabezpečovala aj v spolupráci s Centrom 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Petržalke na Švabinského ulici a SCPPPaP 

Kory. Wellbeing žiakov v čase mimo vyučovania bol zameraný na podporu upevňovania 
a prehlbovania vedomostí ponukou doučovania a konzultácií (90,63 % učiteľov), ktoré žiaci 
podľa odpovedí v dotazníku využívali v malej miere (15,70 %). Spolupráca s rodičmi 
a zákonnými zástupcami pri riešení vzdelávacích problémov žiakov bola podľa väčšiny učiteľov 
(93,76 %) účinná a bezproblémová. Polovica (56,26 %) opýtaných učiteľov uviedla, že podporili 
žiakov v individuálnej konzultácii s odborníkom a  50,01 % učiteľov kooperovalo s inkluzívnym 
tímom, pričom mali na mysli spoluprácu s triednymi učiteľmi a s výchovnou poradkyňou. 
Inkluzívny tím nebol vytvorený, nakoľko v škole nepôsobili odborní zamestnanci.  Žiaci sa 
v čase DV pod vedením učiteľov aj naďalej zúčastňovali na realizácii projektov školy, 
predmetových olympiád, stredoškolskej odbornej činnosti, venovali sa dobrovoľníckym 
aktivitám, zapájali sa  do online  besied, diskusií a videokonferencií a pokračovali vo vydávaní 
školského časopisu. Výsledky tejto činnosti škola prezentovala na akadémii osláv 65. výročia 
otvorenia prvej triedy školy. Výchovná poradkyňa poskytovala cez platformu MS Teams 
priebežné online konzultácie žiakom, rodičom a učiteľom. Pomoc a vzájomnú podporu si 
učitelia poskytovali interným vzdelávaním (96,88 %)  a vzájomnými hospitáciami. Niektoré 
predmetové komisie realizovali v rámci metodickej podpory otvorené hodiny v prezenčnej aj 
dištančnej forme. Individuálne sa vzdelávali prostredníctvom učiteľských portálov 
odporúčaných MŠVVaŠ SR, online vzdelávacích podujatí Štátneho inštitútu ruského jazyka, 
absolvovaním kurzov ECLD v oblasti informatiky a sledovaním aktuálnych online webinárov 
podľa svojho profesionálneho zamerania. V rámci zdokonalenia digitálnych zručností vedenie 
školy zabezpečilo učiteľom odborné školenie v práci s MS Teams,  ktoré pokračovalo v rámci 
vzájomnej pomoci prehlbujúcimi školeniami v menších skupinách pod vedením interných 
učiteľov informatiky.   
 
Zistenia z priameho pozorovania vyučovacieho procesu 
Priame pozorovania vyučovacieho procesu boli realizované na 39 hodinách v triedach 
obidvoch vzdelávacích programov, z toho na 19 hodinách v predmetoch vzdelávacej oblasti 
Jazyk a komunikácia (slovenský jazyk a literatúra 9 hodín, anglický jazyk 6 hodín a ruský jazyk 
4 hodiny), 7 hodinách v predmete matematika, 9 hodinách vo vzdelávacej oblasti Človek 
a príroda (3 hodiny v predmete fyzika a 6 hodín v predmete chémia) a vo vzdelávacej oblasti 
Človek a spoločnosť boli realizované 4 hospitácie v predmete dejepis. 
 
Učenie sa žiakov 
Na väčšine hospitovaných hodín (93,0 %) žiaci prevažne disponovali adekvátnymi 
komunikačnými kompetenciami, najmä v predmetoch vzdelávacej oblasti Jazyk 
a komunikácia sa žiaci vyjadrovali plynule, pohotovo, v logickom slede a spisovne správne. Na 
hodinách dejepisu rozvoj komunikačných kompetencií smeroval k rozvoju argumentácie pri 
práci s historickými mapami, ktoré žiaci efektívne analyzovali. Ojedinele v predmete chémia  
časť žiakov mala problémy s formuláciou odpovede, odpovedali jednoslovne. Žiaci využívali 
odbornú terminológiu vhodne a efektívne, s jej uplatňovaním mali problém pri preberaní 
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náročnejšieho učiva v matematike. Komunikácia sa na hospitovaných hodinách realizovala 
prevažne vo vzťahu žiak - učiteľ pri opakovaní a utvrdzovaní učiva a pri riadenom rozhovore 
vo fáze sprístupňovania nového učiva. Na získavanie informácií prostredníctvom vyučovacích 
programov a internetu nedostávali žiaci na sledovaných hodinách mnoho príležitostí, 
s prostriedkami IKT pracovali na hodinách anglického a ruského jazyka a na fyzike, kde 
využívali počítačovú aplikáciu pri laboratórnej práci na spracovanie nameraných hodnôt sily 
pružiny (VinciLab – malý merací tablet) a pri pokuse na rozklad svetla hranolom. Učitelia 
väčšinou sprístupňovali žiakom učivo s využitím prezentácií. Na polovici sledovaných hodín 
v prírodovedných predmetoch žiaci riešili úlohy v  pracovných listoch, na hodinách cudzích 
jazykov boli využívané pracovné zošity, na vyučovaní slovenského jazyka pracovali so súvislými 
aj nesúvislými textami, mali k dispozícii aj audionahrávky a audiovizuálne ukážky. Pri práci 
s textom žiaci prejavili primerané zručnosti, zväčša v ňom vyhľadávali kľúčové slová a základné 
informácie, na vyše polovici hodín text aj analyzovali a posudzovali. 
Kognitívne kompetencie žiakov boli rozvíjané najmä na úrovni zapamätania, porozumenia 

a aplikácie získaných poznatkov (Graf 2). Na hodinách fyziky a matematiky žiaci riešili prevažne 

úlohy na aplikáciu zapamätaných poznatkov,  v zaraďovaní úloh na vyššie myšlienkové procesy 

boli značné rezervy. Žiaci vedeli vykonať rozbor procesu a identifikovať príčiny vzťahov medzi 

fyzikálnymi veličinami, ktoré si mohli na hodinách fyziky aj prakticky overiť.  Iba na jednej 

hodine matematiky riešili úlohy na hodnotenie (pravdepodobnosť javu pri zmenených 

podmienkach) na základe vopred  daných kritérií,  pričom žiaci primerane argumentovali 

a formulovali hypotézy. Podobne na štvrtine hodín dejepisu mali príležitosť vyjadriť svoje 

úsudky a hodnotenia (žiaci v roli ministrov zahraničných vecí), na hodinách chémie pri 

zostavovaní filtračnej aparatúry vyhodnocovali efektivitu filtračných lievikov. Úlohy na analýzu 

riešili žiaci približne na dvoch tretinách sledovaného vyučovania, pričom na hodinách 

niektorých predmetov (MAT, CHE) ich dokázala vyriešiť iba časť aktívnejších žiakov. Vyššie 

myšlienkové procesy boli u žiakov rozvíjané na  tretine hospitovaných hodín slovenského 

jazyka, najmä pri práci s umeleckými textami, kde žiaci tvorivo pracovali, t. j. vytvárali 

umelecké texty, veršové systémy, transformovali veršový systém do iného veršového 

systému. Na hodinách anglického jazyka žiaci vymýšľali nové, netradičné oslovenia partnerov 

v rôznych ľudských vzťahoch.  

Na sledovanom vyučovaní žiaci dostávali veľmi málo príležitostí hodnotiť vlastné alebo 

spolužiakove výsledky práce a pokrok v učení, čo negatívne ovplyvnilo rozvíjanie zručnosti 

korigovať svoj proces učenia sa, a tak zlepšovať kompetencie k celoživotnému učeniu sa. 

Väčšina žiakov si uvedomovala potrebu autonómneho učenia sa,  bola na vyučovaní aktívna, 

pracovala podľa pokynov, ale málo iniciatívne prichádzala s novými nápadmi. Žiaci často 

nedostávali priestor sami hľadať chyby v odpovediach. Schopnosť uvedomiť si chybu 

a identifikovať jej príčinu sa najvýraznejšie prejavovala v prírodovedných predmetoch (na 

hodinách matematiky pri chybných výpočtoch, na hodinách fyziky a chémie). Na niektorých 

hodinách mali učitelia z dôvodu nedostatku času tendenciu si chyby nevšímať a hľadať správne 

odpovede u iných žiakov. Na tretine hodín v predmete slovenský jazyk a literatúra žiaci pri 

hodnotení vlastných alebo spolužiakových výkonov preukázali primerané zručnosti reflexie. 

Rozvíjaniu občianskych kompetencií žiakov venovali učitelia na hospitovaných hodinách málo 

pozornosti. Na  štvrtine hodín jednotlivci vyjadrovali svoje názory a osobné skúsenosti spojené 

s témami vyučovania, nie vždy boli vyzývaní zdôvodniť vyjadrený názor a posúdiť ho v diskusii. 

Diskusie sa rozvinuli iba na 7 pozorovaných hodinách v predmetoch dejepis (zdôvodňovanie 

svojich názorov na historické udalosti či osobnosti), slovenský jazyk (žiaci  vyjadrovali názory 
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na pozitívne a negatívne vlastnosti slovenského národa, význam národnej hrdosti 

a vlastenectva a porovnávali pohľady na stvárnenie tejto problematiky v tvorbe známych 

autorov), anglický jazyk a ruský jazyk (žiaci sa aktívne zapájali, prejavovali záujem o témy, ale 

diskusie trvali veľmi krátko). 

Sociálne kompetencie boli u žiakov rozvíjané na tretine vyučovacích hodín. Žiaci dodržiavali 

dohodnuté pravidlá správania, uplatňovali ústretovú komunikáciu  s učiteľmi i spolužiakmi.  

Najviac priestoru pre skupinovú prácu mali žiaci na hodinách cudzích jazykov, nakoľko pokyny 

v učebniciach a pracovných zošitoch v hojnej miere nabádali ku kooperácii a k následnej 

argumentácii pri zdôvodňovaní odpovedí. Skupinovej práci či práci vo dvojiciach bola 

venovaná časť vyučovacích hodín chémie (krátke laboratórne cvičenie), slovenského jazyka 

a dejepisu, pričom žiaci mali možnosť prezentovať jej výsledky. Na zvyšku sledovaného 

vyučovania bola skupinová práca zaraďovaná sporadicky, čo znižovalo vytváranie optimálnych 

vzťahov medzi žiakmi pri práci a následnej konštruktívnej diskusii o jej výsledkoch. 

Vyučovanie učiteľom 
Učitelia na väčšine hodín v úvode priblížili žiakom témy, ciele vyučovania a organizáciu 
vyučovacej jednotky, úroveň pochopenia učiva najčastejšie overovali v závere. Väčšina úloh 
i otázok smerovala všetkým žiakom, preto neboli dostatočne motivovaní k výkonom podľa ich 
individuálnych možností. Vytváranie podmienok pre inkluzívne vzdelávanie bolo pozorované 
iba na tretine hospitovaných hodín (Graf 4). Učivo bolo žiakom sprístupňované v súlade 
s aktuálnymi poznatkami, využívané metódy a formy vyučovania boli zväčša orientované na 
rozvíjanie nižších myšlienkových procesov (zapamätanie, porozumenie a aplikácia), pri ktorých 
žiaci iba reprodukovali naučené poznatky. Prevládala frontálna forma výučby, na niektorých 
hodinách učitelia uplatnili výlučne výklad pri vysvetľovaní nového učiva, potenciál skupinovej 
formy práce učitelia dostatočne nevyužili. Metódy a postupy vedúce k činnostnému učeniu sa 
žiakov boli použité približne na polovici vyučovacích hodín, viac v predmetoch vzdelávacej 
oblasti  Jazyk a komunikácia (pojmové mapy, aktívne čítanie, úlohy vedúce ku kritickému 
mysleniu a tvorivosti). V prírodovedných predmetoch na časti hodín učitelia uplatnili prvky 
bádateľských metód vyučovania (laboratórne cvičenia, náučné videá, demonštračný pokus). 
Na väčšine pozorovaných hodín učitelia účelne využívali didaktickú techniku (multimediálne 
interaktívne tabule, notebooky, audioprehrávače, dataprojektory) a vhodné učebné pomôcky 
(literárne texty, mapy, laboratórne pomôcky, chemikálie, periodická tabuľa prvkov, pracovné 
listy a pracovné zošity). Na všetkých sledovaných hodinách učitelia vytvárali atmosféru istoty 
a psychického bezpečia, zabezpečovali pokojnú pracovnú atmosféru, podporovali pozitívne 
vzťahy a ústretovú komunikáciu. Motivujúcim slovným hodnotením a pochválením za každú 
správnu odpoveď zabezpečovali wellbeing žiakov a tiež potrebnú spätnú väzbu, známkami 
hodnotili výkony žiakov iba ojedinele.  
 
Výrazné pozitíva z priameho pozorovania vyučovacích hodín 

 využívanie vhodných učebných pomôcok a materiálno-technických prostriedkov na 
vyučovaní, vrátane IKT, učiteľmi, 

 vytváranie pozitívnej klímy a podnetnej pracovnej atmosféry pri využívaní 
motivujúceho formatívneho hodnotenia žiakov.  
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Oblasti vyžadujúce si zlepšenie 

 nedostatočný priestor pre efektívne stratégie učenia sa každého žiaka pri 
zohľadňovaní jeho individuálnych schopností, 

 nedostatočné rozvíjanie vyšších myšlienkových procesov nevyužívaním vyučovacích 
metód podporujúcich iniciatívu a tvorivosť žiakov, 

 nevytváranie príležitostí pre skupinovú prácu žiakov s následnou diskusiou o jej 
výsledkoch a nerozvíjanie zručností sebahodnotenia a hodnotenia.  
 

Graf  2 Preukázanie poznávacích kompetencií žiakov gymnázia na sledovaných vyučovacích hodinách  
 

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

 
 
Efektívnosť nastaveného systému podporných opatrení 
Škola v  školskom roku  2021/2022 na základe zistení z analýzy vedomostí a zručností žiakov 
po nástupe na prezenčné vyučovanie neupravila školský vzdelávací program (ŠkVP) 
a  postupovala podľa nezmenených učebných plánov a učebných osnov. Podporné opatrenia 
na odstránenie zistených nedostatkov vo vedomostiach a zručnostiach žiakov 
z obdobia  dištančného vzdelávania boli realizované cielene, podľa potreby, v rôznej miere 
a intenzite. Boli zamerané na zabezpečenie podporujúceho a podnetného prostredia 
(wellbeingu) pre žiakov na vyučovaní i v mimovyučovacom čase. Využívanie inovatívnych 
foriem a metód vyučovania, ktoré v dotazníku uviedlo až 87,51 % učiteľov, bolo potvrdené 
vyše polovicou žiakov (54,26 %) a pozorované približne na polovici hospitovaných hodín. 
Väčšina učiteľov (62,5 %) uviedla  využívanie rôznych výukových aplikácií a interaktívnych úloh 
pri vyučovaní, čo potvrdilo 28,7 % žiakov. Učitelia na sledovaných hodinách vo zvýšenej miere 
využívali vhodné učebné pomôcky a materiálno-technické prostriedky, vrátane IKT. 
Realizovanie špecifických pedagogických intervencií vo vyučovaní uviedlo 84,38 % učiteľov, 
potvrdilo len 21,52 % žiakov a podobne len 3,14 % žiackych respondentov sa vyjadrilo, že im 
učitelia zadávajú úlohy podľa ich špecifických potrieb. Individuálny prístup k žiakom, ktorý 
deklarovali učitelia (96,88 %), nebol významne verifikovaný pozorovaniami výchovno-
vzdelávacieho procesu (38,5 % hodín). Formu skupinovej práce s prvkami kooperácie 
zaraďovalo do vyučovania podľa odpovedí 81,26 % učiteľov, ale iba polovica žiakov (50,23 %) 
takúto prácu potvrdila, pozorovaná bola len na tretine hodín. Slabo boli rozvíjané hodnotiace 
a sebahodnotiace zručnosti žiakov. Iba na 5 hodinách žiaci hodnotili svoj učebný výkon a na 
3 hodinách dostali aj príležitosť reagovať na hodnotenie svojho výkonu od rovesníkov, či 
učiteľov. Napriek tomu učitelia uviedli, že rozvíjajú sebahodnotiace zručnosti svojich žiakov (až 
96,88 %), s čím súhlasila polovica opýtaných žiakov (53,36 %). Menej učiteľov (37,5 %) uznalo, 
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že nevytváralo žiakom dostatočný priestor na hodnotenie výkonov a práce spolužiakov, čo 
žiaci potvrdili (59,19 %). Pri posudzovaní poskytovaných príležitostí  na rovesnícke učenie sa 
učitelia (90,63 %) i žiaci (80,27 %) takmer zhodli. Vytváranie pozitívnej sociálnej klímy výučby  
potvrdili na všetkých sledovaných hodinách učitelia (100 %) , žiaci (64,7 %) aj priame 
pozorovanie na vyučovacích hodinách (100 %). K realizácii triednych aktivít zameraných na 
obnovenie a upevnenie vzťahov sa prihlásilo 68,76 % učiteľov, 80, 27 % žiakov spolupracovalo 
so spolužiakmi pri domácej príprave. Učitelia žiakov podporovali aj v čase mimo vyučovania 
ponukou individuálneho a skupinového doučovania (90,63 % učiteľov), ktoré využilo 15,7 %  
z nich. Pri problémoch s učením 93, 76 % učiteľov kontaktovalo zákonných zástupcov. V oblasti 
wellbeingu učiteľov sa v predloženej dokumentácii a v rozhovoroch s učiteľmi a s vedením 
školy potvrdila podpora vzdelávania pedagogických zamestnancov. 81,26 % učiteľov uviedlo, 
že sa aktívne zúčastnili vzdelávacích aktivít na rozvoj profesionálnych kompetencií a získavanie 
nových kompetencií v oblasti digitálnej gramotnosti a 96,88 % učiteľov potvrdilo posilnenie 
spolupráce formou vzájomných hospitácií. Podľa 18,76 % učiteľov pri riešení osobných 
problémov je možné v škole využívať terapeutickú odbornú pomoc. 
 
 

2  ZÁVERY 
Na základe hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov na zasadnutí pedagogickej 
rady na konci školského roka 2020/2021 a na základe hodnotenia plnenia učebných osnov po 
ukončení dištančného vzdelávania škola nevykonala zmeny v ŠkVP. Podporné opatrenia 
nastavené na základe zistení z diagnostiky vedomostí a zručností žiakov po návrate na 
prezenčné vyučovanie cielene napomáhali odstrániť vzniknuté nedostatky.  
 
Oblasti vyžadujúce zlepšenie: 

 vytváranie podmienok pre inkluzívne vzdelávanie každého žiaka,  

 využívanie metód a foriem práce vedúcich k rozvoju kľúčových kompetencií žiakov. 
 

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: 
odporúča 

1. vytvárať podmienky pre inkluzívne vzdelávanie každého žiaka na vyučovacích 
hodinách,  

2. vo zvýšenej miere využívať metódy a formy práce smerujúce k aktívnemu 
činnostnému učeniu sa žiakov s cieľom rozvíjať vyššie myšlienkové procesy,  

3. zintenzívniť a skvalitniť rozvíjanie občianskych kompetencií žiakov, podporovať 
vyjadrovanie ich hodnotových postojov, rozvíjať schopnosti žiakov obhájiť si svoj 
názor asertívnou komunikáciou a argumentáciou, 

4. rozvíjať hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti žiakov. 
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MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. Školský vzdelávací program pre štvorročný a päťročný vzdelávací program Gymnázia 

Alberta Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava; 
2. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 

2018/2019 a 2020/2021; 
3. Zápisnice zo zasadnutia pedagogickej rady v školskom roku 2020/2021; 
4. Zápisnice zo zasadnutí predmetových komisií v školskom roku 2020/2021, 2021/2022; 
5. Výročné správy predmetových komisií za školský rok 2020/2021; 
6. Autoevalvácia vedenia školy v období prvej pandémie koronavírusu COVID 19 (interný 

materiál Gymnázia Alberta Einsteina, Bratislava); 
7. Hodnotiaca správa výchovnej poradkyne za školský rok 2020/2021.  
 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: PaedDr. Eva Obžerová 
Dňa: 24. 02. 2022 
 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Bratislava: 
PaedDr. Eva Obžerová 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
PaedDr. Monika Kolková 
 

 

Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 07. 03. 2022 
v Bratislave: 

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Bratislava: 
 
 
 
 
 
PaedDr. Eva Obžerová     ......................................................  
 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
 
PaedDr. Monika Kolková                 .....................................................  
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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. Monika Kolková     ...................................................... 
 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
 
 
PaedDr. Eva Obžerová, školská inšpektorka  ........................................................ 
 
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


