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PaedDr. Zlatica Hagerová, školská inšpektorka,                
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1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základnej škole 

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

Kontrolovaný subjekt 

Základná škola, Školská 1, Jablonica 

Druh školskej inšpekcie tematická 

Číslo poverenia 22019/2018-2019 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 03. 04. 2019 

 
Meno školskej inšpektorky, ktorá inšpekciu vykonala:  
PaedDr. Zlatica Hagerová 
 
Zistené nedostatky:  
Zisteným nedostatkom v dodržiavaní všeobecne záväzných právnych a interných predpisov 
bolo nepreukázanie preškolenia administrátorov koordinátorom a neskontrolovanie úplnosti 
testov po otvorení zásielky. Nedôsledne boli dodržané pokyny pre administrátorov T9-2019 
vo viacerých bodoch - administrátorka nedala žiakom pokyn, aby si na test napísali svoje 
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meno; neoznámila žiakom, že pred vypracovaním testu majú 5 minút na oboznámenie sa 
s ním; nevysvetlila im ako majú postupovať, ak vypracujú test pred uplynutím celkového 
testovacieho času; nezapísala na tabuľu čas začiatku a ukončenia riešenia testu; neprečítala 
žiakom pred písaním testu príslušný text, prečítala len časť a časť improvizovala; 
na oboznámenie sa s testom nechala žiakom 10 minút, pričom len 2 minúty sa mohli žiaci 
reálne s testom oboznámiť; neupozornila na blížiaci sa koniec testovania 10 minút 
pred uplynutím celkového testovacieho času; dala pokyn na prácu v predmete MAT o 7 minút 
skôr, ako bolo stanovené v pokynoch a v predmete SJL o 4 minúty skôr, ako bolo stanovené 
v pokynoch. 

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 zo strany kontrolovaného subjektu 
1. Dodržať pokyny pre školských koordinátorov T9, zabezpečiť preukázateľné preškolenie 

všetkých na testovaní T9 zúčastnených. 
Analýza predloženej zápisnice zo školenia administrátorov a tých, ktorí boli do testovanie 
žiakov 9. ročníka zainteresovaní (náhradní administrátori, učitelia, ktorí budú  vykonávať 
dozor) zo dňa 23. 02. 2022 preukázala, že školská koordinátorka podala zúčastneným úplné 
informácie a materiál súvisiaci s T9-2022. Opatrenie bolo splnené. 

         2. Dodržať pokyny pre administrátorov T9 (skontrolovať úplnosť testov; dať žiakom pokyn, aby 
si na test napísali svoje meno; oznámiť im, že pred vypracovaním testu majú čas 
na oboznámenie sa s ním v rozsahu 5 minút; vysvetliť im ako majú postupovať, ak test 
vypracujú pred uplynutím stanoveného času; 10 minút pred uplynutím celkového 
testovacieho času upozorniť žiakov na koniec testovania; zapísať na tabuľu čas začiatku 
a ukončenia vypracovania testu; pred písaním testu dôkladne prečítať príslušný text; 
dôsledne dodržiavať stanovený časový harmonogram testovania). 

 Splnenie opatrenia školská inšpekcia preverila priamou účasťou na testovaní žiakov 
9. ročníka, ktoré prebehlo v 2 skupinách. V skupine č. 01, v predmete matematika (MAT) 
a v skupine č. 02, v predmete slovenský jazyk a literatúra (SJL), administrátorky dodržali 
všetky pokyny stanovené NÚCEM-om. Bezprostredne, po otvorení zásielky koordinátorkou, 
bola skontrolovaná úplnosť všetkých testov z MAT a v stanovenom časovom 
harmonograme aj testov z predmetu SJL. V každej triede bol na tabuli napísaný čas, 
začiatku a ukončenia testovania v príslušnom predmete. Obe administrátorky upozornili 
žiakov, aby si na test napísali svoje meno a skontrolovali to. Vysvetlili im, ako postupovať 
v prípade, keď ukončia prácu skôr, ako uplynie stanovený limit. Administrátorka v každej 
skupine prečítala žiakom príslušný predpísaný text a oboznámila ich s tým, že majú 5 minút 
na to, aby sa s testom oboznámili. Limit na oboznámenie sa s testom v skupine 01 aj 02 bol 
dodržaný. Žiaci začali prácu v čase predpísanom harmonogramom a 10 minút 
pred uplynutím testovacieho času boli upozornení na ukončenie testovania. Opatrenie 
bolo splnené. 
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2  ZÁVERY 

Obe opatrenia prijaté riaditeľkou školy boli splnené. Dodržaním pokynov pre školských 

koordinátorov a  pre administrátorov vydaných NÚCEM-om sa zabezpečil objektívny priebeh 

testovania žiakov 9. ročníkov v základnej škole. 

Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. záznam o školení administrátorov zo dňa 23. 02. 2022 
2. správa o prijatí opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku 
3. správa o splnení prijatých opatrení 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  PaedDr. Zlatica Hagerová  
Dňa: 07. 04. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trnava: 
PaedDr. Zlatica Hagerová 
 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Mgr. Ľubomíra Kukanová 

Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 21. 04. 2022  v Jablonici:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trnava: 
 
 
PaedDr. Zlatica Hagerová     .....................................................  
 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
Mgr. Ľubomíra Kukanová     .....................................................  
 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 
 
Mgr. Ľubomíra Kukanová, riaditeľka školy   ....................................................  

Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
PaedDr. Zlatica Hagerová, školská inšpektorka  .....................................................  

 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


