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Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

Milan Holota, riaditeľ školy 
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inšpekciu vykonala: 

PaedDr. Iveta Schoberová, školská inšpektorka, ŠIC Nitra ...................................................... 

  

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, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky 

Druh školskej inšpekcie Tematická 

Číslo poverenia 4148/2018-2019 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 03. 04. 2019 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
PaedDr. Iveta Schoberová 
 
Zistené nedostatky:  
Zo záverov tematickej inšpekcie vyplynul nedostatok týkajúci sa neuloženia zvyšných testov 
z matematiky do bielej obálky a jej nezabezpečenie podpismi určených osôb a prelepením 
lepiacou páskou pri celoslovenskom testovaní žiakov 4. ročníka gymnázia s osemročným 
vzdelávacím programom. 
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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 kontrolovaným subjektom 

1. Koordinátor celoslovenského testovania žiakov 4. ročníka osemročného 
vzdelávacieho programu zabezpečí uloženie zvyšných testov z testovaných 
predmetov podľa pokynov. 
Riaditeľ školy poučil školskú koordinátorku o dodržiavaní pokynov vydaných 
Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania, vrátane pokynu o uložení 
zvyšných testov. Počas kontroly priebehu celoslovenského testovania žiakov 4. ročníka 
gymnázia s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2021/2022 bolo 
zistené, že školská koordinátorka po odovzdaní potrebného počtu testov z matematiky 
administrátorom zvyšné testy vložila do bielej obálky, ktorú podpísala spolu 
s riaditeľom školy a po podpísaní prelepila lepiacou páskou. Tento istý postup bol 
uplatnený pri testoch zo slovenského jazyka a literatúry. 
Opatrenie bolo splnené.  
 

2  ZÁVERY 

Uložením zvyšných 
 nepoužitých testov z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra predpísaným 
spôsobom bolo zabezpečené ich utajenie v čase administrácie. 
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. zápisnica z preškolenia administrátorov a pedagogických zamestnancov vykonávajúcich 
pomocný dozor,  
2. prijaté opatrenie na odstránenie nedostatku, 
3. splnenie prijatého opatrenia. 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  PaedDr. Iveta Schoberová  
Dňa: 08. 04. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Nitra: 
PaedDr. Iveta Schoberová 

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
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Milan Holota 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 19. 04. 2022  v Nitre:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Nitra: 
 
 
 
PaedDr. Iveta Schoberová     ..................................................... 
  

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
Milan Holota       .....................................................  

 
 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 
 
 
Milan Holota, riaditeľ školy    ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 

 
 

PaedDr. Iveta Schoberová, školská inšpektorka  .....................................................  
 
 
 
Na vedomie 
Štátna školská inšpekcia Bratislava, úsek inšpekčnej činnosti  
 


