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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 odborná škola elektrotechnická 

Druh školskej inšpekcie tematická 

Číslo poverenia 2095/2018-2019  

Dátum vykonania školskej inšpekcie 13. 03. 2019 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Ing. Eva Miklovičová; RNDr. Ľubomíra Cimbalová; Mgr. Ivana Kubáňová; Mgr. Dana 
Varmusová 
 
Zistené nedostatky:  

 nepridelenie administrátorov pre intaktné skupiny žiakov náhodným výberom; 

 neoverenie funkčnosti CD pri ich preberaní administrátormi; 
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 nedodržanie Pokynov pre školských koordinátorov (rozdanie materiálov 
administrátorom pred stanoveným limitom); 

 nedodržanie Pokynov pre administrátorov (rozdanie pomocných papierov, OH 
a testov na lavice pred príchodom žiakov do miestnosti, poskytnutie nekorektných 
informácií žiakom k vpisovaniu odpovedí do OH, neposkytnutie stanoveného času 
na oboznámenie sa žiakov s testom); 

 neskontrolovanie tried pred administráciou; 

 nezabezpečenie Pokynov na hodnotenie ÚKO pre predsedov PMK a pomocných 
hodnotiteľov; 

 nezabezpečenie hodnotenia ÚKO podľa Pokynov na hodnotenie ÚKO a v súlade 
s kľúčom správnych odpovedí 
 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 8 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
1.2.2  Plnenie opatrení prijatých zo strany kontrolovaného subjektu 

1. Predsedovia PMK a predseda ŠMK pridelia administrátorov intaktných skupín 
náhodným výberom. 

Administrátori boli určení do všetkých 10 skupín intaktných žiakov systémom losovania. 
Opatrenie bolo splnené.  

 
2. Pri preberaní nahrávok budú v preberacej miestnosti pripravené prehrávače 

na overenie funkčnosti CD a administrátori overia funkčnosť nahrávok. 
V deň konania EČ MS z cudzích jazykov boli v preberacej miestnosti pripravené CD 
prehrávače v požadovanom množstve, vrátane rezervy. Administrátori prehrali časť 
nahrávky, overili jej počuteľnosť a súlad s cudzím jazykom, pre ktorý bola určená. 
Opatrenie bolo splnené.  
 
3. Predsedovia  PMK a predseda ŠMK budú dohliadať na priebeh EČ MS podľa 

harmonogramu a budú garantovať rozdanie zložiek s pripravenými materiálmi pre 
administrátorov v stanovenom čase. 

Školský koordinátor v určenom čase odovzdal administrátorom  potrebné materiály (zoznam 
žiakov skupiny; OH oboch druhov; potrebný počet pomocných papierov, tlačivo Protokolu 
o administrácii, vzory vyplnených OH a Pokyny na vyplňovanie OH k testu EČ MS). 
Po prekontrolovaní zložiek im následne  boli rozdané oba varianty testov a zvukové 
nahrávky. 
Opatrenie bolo splnené. 

 
4. Administrátori boli upozornení na povinnosť dodržiavať presný harmonogram EČ MS 

a rozdať žiakom materiály v čase podľa harmonogramu, ktorý vydal NÚCEM. 
Všetci administrátori odišli z preberacej miestnosti do pridelených skupín až v čase, kedy 
v súlade s pokynmi mohli rozdať žiakom materiály potrebné k testovaniu. Kontrola 
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v skupine č. 19 preukázala časový súlad činností administrátorky s harmonogramom 
administrácie testov. 

Opatrenie bolo splnené. 
 
5. Administrátori boli upozornení na povinnosť poskytnúť žiakom úplné a správne 

informácie o vpisovaní odpovedí do OH s piktogramom pero a na povinnosť poskytnúť 
žiakom 5 minút na oboznámenie sa s testom. 
Školský koordinátor v čase školenia administrátorov a pred začiatkom testovania 
upozornil administrátorov, aby inštruovali žiakov o spôsobe vpisovania odpovedí do OH 
s piktogramom pero a priebežne kontrolovali dodržiavanie určených pravidiel 
pre vpisovanie. Rovnako boli administrátori upozornení na to, aby poskytli žiakom určený 
časový limit na oboznámenie sa s testom. Kontrola v skupine č. 19 preukázala, 
že administrátorka uvedené pokyny v celom rozsahu rešpektovala. 
Opatrenie bolo splnené. 
 

6. Predsedovia PMK a predseda ŠMK skontrolujú pripravenosť miestností, v ktorých sa 
uskutoční administrácia testov EČ MS z CUJ. 
Pred administráciou testov boli skontrolované všetky miestnosti, v ktorých sa podľa 
rozpisu mala uskutočniť administrácia. 
Opatrenie bolo splnené. 

 
7. Pre každého predsedu PMK a pomocného hodnotiteľa budú zabezpečené Pokyny 

na hodnotenie ÚKO. 
Každý hodnotiteľ (predseda PMK) a pomocný hodnotiteľ mal k dispozícii Pokyny 
na hodnotenie ÚKO. Predsedovia PMK pred hodnotením  ÚKO ešte raz zopakovali hlavné 
zásady, ktoré je potrebné uplatňovať v procese hodnotenia. 
Opatrenie bolo splnené. 

 
8. Predsedovia PMK zabezpečia, aby sa hodnotenie ÚKO uskutočnilo v súlade s Pokynmi 

na hodnotenie ÚKO a v súlade s kľúčom správnych odpovedí. 
Každý hodnotiteľ a každý pomocný hodnotiteľ mal okrem Pokynov na  hodnotenie ÚKO 
k dispozícii aj kľúč správnych odpovedí. Na osobitosti posudzovania odpovedí žiakov 
na ÚKO v súlade s kľúčom správnych odpovedí boli pomocní hodnotitelia opakovane 
upozornení. Pomocní hodnotitelia v prípade nejasností kládli hodnotiteľom otázky, 
a pokiaľ vznikli nejasnosti, hodnotiteľ ich konzultoval s predmetovým koordinátorom 
NÚCEM. Každý vyhodnotený OH s piktogramom pero bol v súlade s pokynmi 
skontrolovaný druhým pomocným hodnotiteľom a následne hodnotiteľom. Náhodným 
výberom bolo školskou inšpekciou skontrolovaných  66 % vyhodnotených OH 
s piktogramom pero. Ani v jednom OH neboli v hodnotení zistené nedostatky. 
Opatrenie bolo splnené. 

 
2  ZÁVERY 

Všetkých 8 opatrení, ktoré riaditeľka školy prijala na odstránenie zistených nedostatkov 
a príčin ich vzniku bolo splnených. EČ MS a PFIČ MS z cudzích jazykov sa uskutočnili v súlade 
s pokynmi NÚCEM-u. To viedlo k objektívnemu a transparentnému  priebehu týchto častí 
MS. 
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PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin  
2. organizačné zabezpečenie maturitných skúšok pre školský rok 2021/2022  
3. zápisnica zo školenia administrátorov 
4. zoznamy žiakov konajúcich EČ MS a PFIČ MS v jednotlivých skupinách 
5. zoznam a dokumentácia žiakov so zdravotným znevýhodnením 
6. kópia vymenúvacích dekrétov predsedu ŠMK a predsedov PMK  
7. zoznam administrátorov s ich aprobáciami 
8. zoznam učiteľov konajúcich pomocný dozor 
9. zoznam pomocných hodnotiteľov 

10. informačné materiály o priebehu riadneho termínu MS pre žiakov 
 

Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: PaedDr. Viera Kalmárová  
Dňa: 24. 03. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trnava: 
PaedDr. Viera Kalmárová 
 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
RNDr. Iveta Bakičová 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 05. 04. 2022 v Trnave:  
 
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trnava: 
 
 
 
 
 
PaedDr. Viera Kalmárová     ....................................................  
 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
RNDr. Iveta Bakičová      .....................................................  
 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 
 
RNDr. Iveta Bakičová     ....................................................  
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Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
PaedDr. Viera Kalmárová, školská inšpektorka  .....................................................  

 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


