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Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 
Ing. Mgr. Aneta Valkai, riaditeľka školy 
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V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 2067/2021-2022 zo dňa 08. 03. 2022 
inšpekciu vykonala: 

Mgr. Iveta Kozáková, školská inšpektorka ŠIC Trnava  ........................................................ 

  

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 Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským – Vámbéry Ármin 
Gimnázium, Námestie svätého Štefana 1190/4, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 

Druh školskej inšpekcie tematická 

Číslo poverenia 2099/2018-2019  

Dátum vykonania školskej inšpekcie 14. 03. 2019 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
RNDr. Ľubomíra Cimbalová; Mgr. Kornélia Nagy-Kürtössy; Mgr. Elena Wittenbergerová 
 
Zistené nedostatky:  

 nedodržanie Pokynov pre administrátorov (nedodržanie striedania foriem testov 
s rôznym kódom medzi lavicami).  
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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  
1.2.2  Plnenie opatrení prijatých zo strany kontrolovaného subjektu 

1. Administrátori boli upozornení na povinnosť pri rozdávaní testov zabezpečiť striedanie 
testov s rôznymi kódmi tak, aby žiaci sediaci za sebou a vedľa seba v susedných radoch 
dostali testy s rôznymi kódmi. 
Kontrolou administrácie EČ MS v predmete maďarský jazyk a literatúra v skupine č. 36 sa 
zistilo, že administrátorka pri rozdávaní testov zabezpečila ich striedanie a žiaci sediaci 
za sebou a vedľa seba v susedných laviciach mali testy s rôznymi kódmi.  

Opatrenie bolo splnené. 
 
2  ZÁVERY 

Opatrenie, prijaté riaditeľkou školy na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku, 
bolo splnené. Priebeh EČ MS z maďarského jazyka a literatúry v kontrolovanej skupine bol 
v súlade s príslušnými pokynmi Národného ústavu certifikovaných meraní pre rok 2022, 
čo zabezpečilo objektivitu tejto časti MS.  
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 

1. Prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin  
2. Zápisnica zo školenia administrátorov, pomocných hodnotiteľov a dozoru 

 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: Mgr. Iveta Kozáková  
Dňa: 28. 03. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trnava: 
Mgr. Iveta Kozáková 
 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Ing. Mgr. Aneta Valkai, riaditeľka školy 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 08. 04. 2022 
v Dunajskej Strede:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trnava: 
 
 
 
Mgr. Iveta Kozáková      ....................................................  
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b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
Ing. Mgr. Aneta Valkai, riaditeľka školy   .....................................................  
 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 
 
Ing. Mgr. Aneta Valkai, riaditeľka školy   ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Mgr. Iveta Kozáková, školská inšpektorka   .....................................................  

 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


