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ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Nitra 
Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra 

 

Číslo: 4048/2021-2022 
 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa  16. 03. 2022  

Názov kontrolovaného subjektu 

Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany 

Zriaďovateľ Nitriansky samosprávny kraj 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

Ing. Juraj Hámorník, riaditeľ školy 

Mgr. Zuzana Kollárová, zástupkyňa riaditeľa školy 

 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 4048/2021-2022 zo dňa 15. 03. 2022 
inšpekciu vykonal: 

PaedDr. Marián Mészáros, školský inšpektor - ŠIC Nitra ........................................................ 

  

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 technická, Nitrianska 61, Šurany 

Druh školskej inšpekcie tematická 

Číslo poverenia 4127/2018-2019 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 19. 03. 2019 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
PaedDr. Anna Vrábľová, PhD., školská inšpektorka – ŠIC Nitra         
 
Zistené nedostatky:  
Zo záverov tematickej inšpekcie vyplynuli nedostatky týkajúce sa neposúdenia správnosti 
odpovedí rovnakým spôsobom u všetkých žiakov, považovanie odpovede neuvedenej            
v dokumente Kľúč správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou (ďalej ÚKO) externej  
časti (ďalej EČ) maturitnej skúšky (ďalej MS) za správnu a nedôsledného prekontrolovania 
správnosti hodnotenia druhým hodnotiteľom. 
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Odporúčania školskej inšpekcie smerovali k dôslednému dodržiavaniu pokynov o sledovaní  
samostatnej práce žiakov administrátorom v priebehu administrácie testu EČ MS z cudzích 
jazykov a dodržiavanie pokynov na hodnotenie ÚKO EČ MS z cudzích jazykov . 
 
 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 2 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 1 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
1.2.1  Akceptácia odporúčaní 

1. Dôsledne dodržiavať pokyn o sledovaní samostatnej práce žiakov administrátorom 
v priebehu administrácie testu externej časti maturitnej skúšky z cudzích jazykov. 

Zo zápisnice zo školenia administrátorov, učiteľov vykonávajúcich pomocný dozor, 

pomocných hodnotiteľov a triednych učiteľov maturitných ročníkov na EČ a písomnej formy 

internej časti (ďalej PFIČ)  MS 2022  dňa 11. 03. 2022 vyplynulo, že administrátori boli 

upozornení na dôsledné dodržiavanie pokynov Národného ústavu certifikovaných meraní 

vzdelávania (ďalej NÚCEM) o sledovaní samostatnej práce žiakov  v priebehu administrácie 

testu EČ MS. Kontrolou administrácie EČ MS z anglického jazyka úroveň B1 v náhodne 

vybranej skupine č. 10 bolo zistené, že administrátor sledoval samostatnú prácu žiakov 

a kontroloval priebeh testovania. 

Odporúčanie bolo akceptované. 
 

2.  Dodržiavať pokyny na hodnotenie úloh s krátkou odpoveďou externej časti 
maturitnej skúšky z cudzích jazykov. 

Na školení  administrátorov, učiteľov vykonávajúcich pomocný dozor, pomocných 
hodnotiteľov a triednych učiteľov maturitných ročníkov na EČ a PFIČ MS 2022 dňa                
11. 03. 2022 boli učitelia upozornení na dodržiavanie pokynov na hodnotenie ÚKO EČ MS. 
Hodnotenie ÚKO EČ MS prebehlo v súlade s pokynmi NÚCEM. 
Odporúčanie bolo akceptované.  
 
1.2.2  Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 

1. Na školení upozorniť pomocných hodnotiteľov na dôsledné preštudovanie                 

a  dodržiavanie Pokynov na hodnoteniu úloh s krátkou odpoveďou EČ MS. 

Zo zápisnice z pracovnej porady učiteľov dňa 25. 04. 2019 vyplynulo, že bývalý riaditeľ školy 

upozornil hodnotiteľov na preštudovanie pokynov na hodnotenie ÚKO. Zo zápisnice             

zo školenia administrátorov, učiteľov vykonávajúcich pomocný dozor, pomocných 

hodnotiteľov a triednych učiteľov maturitných ročníkov na EČ a PFIČ MS 2022  dňa               

11. 03. 2022 boli učitelia inštruovaní na dôsledné dodržiavanie pokynov a spôsob                  

pri hodnotení úloh s krátkou odpoveďou. Pri kontrole správnosti hodnotenia ÚKO všetkých 

61 odpoveďových hárkov piktogram pero z anglického jazyka na úrovni B1 školskou 

inšpekciou neboli zistené žiadne nedostatky.  

Opatrenie bolo splnené.  
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 INÉ ZISTENIE 
Na základe výberového konania prišlo k 01. 07. 2021 k zmene riaditeľa školy.  

 
 
2  ZÁVERY 

Akceptovanie obidvoch odporúčaní vytvorilo predpoklady na dôsledné dodržanie objektivity 
administrácie testu externej časti maturitnej skúšky z cudzích jazykov a hodnotenie úloh 
s krátkou odpoveďou.  
Splnením opatrenia prijatého riaditeľom školy boli vytvorené predpoklady k posúdeniu úloh 
s krátkou odpoveďou v súlade s Kľúčom správnym odpovedí, u všetkých žiakov boli opravené 
odpovede rovnakým spôsobom a dôsledne prekontrolované druhým hodnotiteľom.  
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1.    Prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, 
2.    správa o splnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin v zmysle  
       záverov uvedených v správe o výsledkoch školskej inšpekcie konanej 19. 03. 2019,  
3.    zápisnica zo školenia administrátorov, učiteľov vykonávajúcich pomocný dozor,  
       pomocných hodnotiteľov a triednych učiteľov maturitných ročníkov na EČ a  PFIČ MS   
       2022   zo dňa 11. 03. 2022, 
4.   zápisnica z porady učiteľov zo dňa 25. 04. 2019. 
 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovil: 
školský inšpektor:   PaedDr. Marián Mészáros 
Dňa: 01. 04. 2022 
 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Nitra: 
 
 

PaedDr. Marián Mészáros 
 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 

Ing. Juraj Hámorník 
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Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 06. 04. 2022  v Nitre:  
 

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Nitra: 
 
 
PaedDr. Marián Mészáros     .....................................................  
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
Ing. Juraj Hámorník                                  .....................................................  

 
 
 
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. Juraj Hámorník, riaditeľ školy                            ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
PaedDr. Marián Mészáros, školský inšpektor  ................................................... 
 
 
 

Na vedomie 
Štátna školská inšpekcia Bratislava, úsek inšpekčnej činnosti  
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