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ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica 

Robotnícka 6, 974 01  Banská Bystrica 
 

Číslo: 6111/2021-2022 
 

 SPRÁVA  
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej  dňa  06. 04. 2022  

Názov kontrolovaného subjektu 

Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno 

Zriaďovateľ Mesto Brezno 

 
 Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka školy 

Mgr. Oľga Trembová, zástupkyňa riaditeľky školy pre 2. stupeň 

Mgr. Eva Skačanová, zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. stupeň 

PaedDr. Daša Medveďová, zástupkyňa riaditeľky školy pre materskú školu 

 
 V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 6111/2021-2022 zo dňa 30. 03. 2022 inšpekciu  
 vykonala: 

Ing. Jana Rolincová, školská inšpektorka, ŠIC Banská Bystrica  .............................................. 

 

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 s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno 

Druh školskej inšpekcie tematická inšpekcia 

Číslo poverenia 6166/2018-2019  

Dátum vykonania školskej inšpekcie 03. 04. 2019 

 
Meno školského inšpektora, ktorý inšpekciu vykonal:  
Ing. Jana Rolincová 
 
Zistené nedostatky:  
Zo zistení tematickej inšpekcie vyplynuli nedostatky v dodržiavaní Pokynov pre školských 
koordinátorov a Pokynov pre administrátorov k testovaniu žiakov 9. ročníkov vydaných 
Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (nezabalenie zvyšných testov 
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z matematiky do bielej obálky; nevypnutie a neuloženie mobilného telefónu do tašky  počas 
administrácie testu zo slovenského jazyka a literatúry).  
 

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. Dôsledne dodržiavať pokyny pre administráciu testov celoslovenského testovania 

žiakov 9. ročníka základných škôl vydaných Národným ústavom certifikovaných 
meraní vzdelávania (NÚCEM) a vykonať pohovor so školskou koordinátorkou 
a administrátorkou testovania T9 2019. 

Z vyjadrenia riaditeľky školy a z kontroly zápisnice zo dňa 24. 02. 2022 vyplynulo, 
že pedagogickí zamestnanci poverení administráciou testov, náhradní administrátori, 
ako  i učitelia poverení Regionálnym úradom školskej správy vykonávaním externého dozoru 
boli oboznámení s pokynmi NÚCEM-u pre školských koordinátorov, administrátorov a externý 
dozor k testovaniu žiakov 9. ročníkov T9 2022. Školská koordinátorka i administrátori boli 
riaditeľkou školy dôrazne upozornení na presné dodržiavanie príslušných pokynov NÚCEM-u 
v plnom rozsahu. Kontrolou priebehu testovania bolo zistené, že nepoužité testy z obidvoch 
testovaných predmetov boli uložené v zalepenej a podpísanej obálke na zabezpečenom 
mieste u riaditeľky školy. Administrátori upozornili žiakov na povinnosť vypnúť mobilné 
telefóny a spolu s ostatnými vecami ich uložiť na vopred určené miesto, čím postupovali podľa 
pokynov k testovaniu.  
Riaditeľka školy zároveň uviedla, že dňa 18. 04. 2019 vykonala so školskou koordinátorkou 
a administrátorkou testovania T9 2019 pohovor, počas ktorého boli upozornené  
na nedostatky v dodržiavaní pokynov vydaných NÚCEM, čo potvrdzoval i  predložený písomný 
záznam. 
Opatrenie bolo splnené.  

 
2  ZÁVERY 

Opatrenie (1) prijaté riaditeľkou školy bolo splnené. Pedagogickí zamestnanci boli informovaní 
o organizácii a priebehu celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov T9 2022 a vyzvaní 
k rešpektovaniu pokynov vydaných NÚCEM.  Pokyny pre administráciu testov boli dodržané, 
v dôsledku čoho boli zabezpečené podmienky na objektívnu realizáciu testovania T9 2022 
v škole.  
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
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PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII: 
1. písomný záznam z pohovoru so školskou koordinátorkou a administrátorkou testovania T9 
2019, 
2. zápisnica zo školenia  administrátorov T9 2022. 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  Ing. Jana Rolincová 
Dňa: 08. 04. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica: 
Ing. Jana Rolincová 

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

PaedDr. Danka Katonová 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 13. 04. 2022  v Brezne:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica: 
 
 
 
 
Ing. Jana Rolincová           .....................................................  
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
PaedDr. Danka Katonová                   .....................................................  

 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 
 
 
PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka školy       ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
Ing. Jana Rolincová, školská inšpektorka                .....................................................  
 
 
Na vedomie 

Úsek inšpekčnej činnosti  


