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 ........................................................ 

 

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách na gymnáziu 

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

Kontrolovaný subjekt 

Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava 

Druh školskej inšpekcie Tematická inšpekcia 

Číslo poverenia 1107/2018-2019 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 13. 03. 2019 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
RNDr. Zdenka Tamášová 

Zistené nedostatky:  
Počas výkonu tematickej inšpekcie bolo v kontrolovanom subjekte Štátnou školskou 
inšpekciou zistené neplnenie pokynov pre prácu s CD nahrávkami pre žiakov so zdravotným 
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znevýhodnením, ktoré vydal Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) 
pri administrácii externej časti maturitnej skúšky (EČMS).  
 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 1 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
 
1.2.1. Plnenie opatrení prijatých zo strany kontrolovaného subjektu 
 
1. Na samostatnom školení k realizácii EČMS pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 

dôkladne oboznámiť administrátorov skupín žiakov so ZZ s Pokynmi pre 
administrátorov cudzích jazykov a Prácou s CD pre žiakov so ZZ, ktoré vydal NÚCEM; 
vyškoliť vyšší počet administrátorov pre administráciu týchto skupín žiakov; oboznámiť 
administrátorov s druhom a stupňom obmedzenia žiakov v spolupráci so školským 
psychológom 
 
Na základe predloženej zápisnice zo školenia administrátorov pre skupiny žiakov so ZZ dňa 
10. 03. 2022 vedenie školy zabezpečilo dôkladné oboznámenie sa administrátorov 
s Pokynmi pre administrátorov cudzích jazykov a Prácou s CD pre žiakov so ZZ. 
V aktuálnom školskom roku sa EČ a PFIČ MS - cudzie jazyky realizovala v 2 skupinách 
žiakov so ZZ, v jednej skupine bola žiačka s ľahkým stupňom obmedzenia (maturovala 
z nemeckého jazyka, úroveň B2), v druhej skupine 3 žiaci so stredným stupňom 
obmedzenia (maturovali z anglického jazyka, úroveň B2). Každá skupina mala pridelenú 
samostatnú učebňu. Podľa prezenčnej listiny škola vyškolila väčší počet administrátorov 
(4), aby boli v prípade potreby zastupiteľní. Na školení bol prítomný aj školský psychológ. 
Opatrenie bolo splnené.  

 

2  ZÁVERY 

Riaditeľka školy splnila prijaté opatrenie a zabezpečila realizáciu EČ a PFIČ MS z cudzích 

jazykov  žiakov so ZZ v súlade Pokynmi vydanými NÚCEM-om k realizácii Maturity 2022. 

 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 

1. Zápisnica zo školenia administrátorov pre žiakov so ŠVVP; 
2. prezenčná listiny zo školenia; 
3. menovanie administrátorov pre EČ a PFIČ MS  CUJ skupín žiakov so ZZ; 
4. prijaté opatrenia; 
5. správa o splnení prijatých opatrení. 

 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: RNDr. Zdenka Tamášová 
Dňa: 25. 03. 2022 
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PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Bratislava: 
RNDr. Zdenka Tamášová, školská inšpektorka 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
PaedDr. Gabriela Barčiaková, PhD., riaditeľka školy 

 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 01. 04. 2022  
v Bratislave:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Bratislava: 
 
 
 
 
RNDr. Zdenka Tamášová                    .................................................  
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
PaedDr. Gabriela Barčiaková, PhD.                                         .....................................................  

 
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. Gabriela Barčiaková, PhD.                              ....................................................  

 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
                                                                  ..................................................... 

Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


