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Číslo: 5068/2021-2022  
 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 14. 03. 2022 

Názov kontrolovaného subjektu 

Súkromná spojená škola, Ul. J. Lettricha č. 3, Martin, organizačná zložka Súkromná škola 
umeleckého priemyslu, Ul. J. Lettricha č. 3, Martin 

Zriaďovateľ Škola, s.r.o. 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 
Mgr. Silvia Rajčanová, PhD., riaditeľka školy 
Mgr. Petra Dudíková, zástupkyňa riaditeľky školy 
 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 5068/2021-2022 zo dňa 09. 03. 2022 inšpekciu 
vykonala: 

Mgr. Štefánia Hmirová, školská inšpektorka, ŠIC Žilina ........................................................ 

 

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 

Súkromná spojená škola, Ul. J. Lettricha č. 3, Martin, organizačná zložka Súkromná 
stredná umelecká škola, Ul. J. Lettricha č. 3, Martin 

Druh školskej inšpekcie tematická 

Číslo poverenia 5143/2018-2019 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 12. 03. 2019 

Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Mgr. Štefánia Hmirová  
 
Zistené nedostatky:  
Zistené nedostatky v dodržiavaní všeobecne záväzných právnych a interných predpisov 

sa týkali nedodržania Pokynov pre predsedov školských a predmetových maturitných komisií 

v časti B – bod 2 a Pokynov pre školských koordinátorov v časti B – bod 14 pri realizácii externej 

časti (EČ) a písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky (MS) vydaných Národným 

ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NUCEM). 

 



 

2 

 

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  
 
1.2.1  Plnenie opatrení prijatých zo strany kontrolovaného subjektu 

1) Oboznámiť všetkých pedagogických zamestnancov školy so závermi inšpekcie 
a preukázateľným spôsobom realizovať poučenie zamestnancov o striktnom dodržiavaní 
harmonogramu EČ a PFIČ MS tak, ako to určujú Pokyny NUCEM. 
Kontrolou predloženej dokumentácie bolo zistené, že vedenie školy realizovalo dňa 

17. 04. 2019 stretnutie pedagogických zamestnancov školy, na ktorom ich oboznámilo 

so zisteniami školskej inšpekcie. Ďalej dňa 29. 04. 2019 na zasadnutí pedagogickej rady školská 

koordinátorka MS poučila pedagogických zamestnancov školy o striktnom dodržiavaní 

Harmonogramu EČ a PFIČ MS a Pokynoch NUCEM. Prílohou zápisnice z poučenia bola 

prezenčná listina s podpismi prítomných zamestnancov. Opatrenie bolo splnené. 

2) Realizovať poučenie koordinátora, administrátorov, pomocného dozoru 
a  hodnotiteľov o dodržiavaní Harmonogramu EČ a PFIČ MS a Pokynov NUCEM  
Riaditeľka školy predložila záznamy (z 28. 02. 2022 a 07. 03. 2022) z poučenia určených 

administrátorov, pomocného dozoru a hodnotiteľov EČ a PFIČ MS. Kontrola prezenčnej listiny 

preukázala, že na školení sa zúčastnili určení administrátori, pomocný dozor a hodnotitelia 

MS. Opatrenie bolo splnené. 

 
2  ZÁVERY 

Riaditeľka školy splnila prijaté opatrenia. Oboznámením pedagogických zamestnancov 

s výsledkami školskej inšpekcie a realizáciou poučenia administrátorov, pomocného dozoru 

a hodnotiteľov EČ a PFIČ MS pre Maturitu 2022 škola eliminovala výskyt nedostatkov 

pri realizácii EČ a PFIČ MS.  

Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 

oboznámení. 

 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 

1. zápisnica z pedagogickej rady 
2. záznamy o poučení pedagogických zamestnancov 
3. záznamy z poučenia administrátorov, pomocného dozoru a hodnotiteľov pre Maturitu 

2022 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  Mgr. Štefánia Hmirová 
Dňa: 17. 03. 2022 
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PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 
Mgr. Štefánia Hmirová 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 Mgr. Silvia Rajčanová, PhD. 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 30. 03. 2022  v Martine:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina 
 
 
 
 
 
 Mgr. Štefánia Hmirová     .....................................................  
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
 Mgr. Silvia Rajčanová, PhD.    .....................................................  

 
 
 
 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 pracovných dní 
od prerokovania): 
 
 
 
Mgr. Silvia Rajčanová, PhD.     ....................................................  
 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Mgr. Štefánia Hmirová      .....................................................  

 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


