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Názov kontrolovaného subjektu 
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Zriaďovateľ Mgr. Silvia Urdzíková 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

Mgr. Silvia Urdzíková, riaditeľka školy 

 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 7083/2021-2022 zo dňa 01. 04. 2022 
inšpekciu vykonala: 
 

PaedDr. Gabriela Mochňáková, školská inšpektorka, ŠIC Prešov ....................................... 

 
 

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 

Súkromná základná škola, Námestie slobody 100, Sabinov 

Druh školskej inšpekcie tematická 

Číslo poverenia 77013/2017-2018 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 21. 03. 2018 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Mgr. Slavomír Moll 
 
Zistené nedostatky:  

Počas tematickej inšpekcie boli Štátnou školskou inšpekciou zistené nedostatky 
týkajúce sa nezabezpečenia striedania ekvivalentných foriem testov z matematiky medzi 
lavicami intaktných žiakov, neuloženia tašiek v zadnej časti učebne a neposkytnutia 5 minút  
na oboznámenie sa žiakov s testom z matematiky pred jeho vypracovaním. 
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Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 2 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 
Správu o prijatých i splnených opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov 

predložila riaditeľka školy Školskému inšpekčnému centru Prešov v stanovených termínoch. 
 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
1.2.2 Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 

1. Oboznámiť školských administrátorov a ich náhradníkov s Pokynmi  
pre administrátorov k papierovej forme testovania žiakov 9. ročníka základnej 
školy. 

Z predloženej zápisnice vyplynulo, že dňa 28. 02. 2022 vykonala koordinátorka 
spolu s riaditeľkou kontrolovaného subjektu školenie administrátorov testovania 
žiakov 9. ročníka základnej školy (ďalej len „testovanie T9“). Na uvedenom školení 
boli školskí administrátori upozornení na ich povinnosti súvisiace s prípravou  
a realizáciou celoslovenského testovania T9, pričom im riaditeľka školy zdôraznila, 
aby sa vyhli nedostatkom zistených Štátnou školskou inšpekciou v školskom roku 
2017/2018. 

Opatrenie bolo splnené.  
 

2. Deň pred priebehom testovania skontrolovať zasadacie poriadky, zoznamy žiakov  
a zoradenie lavíc v učebniach a overiť, či administrátori testovania ovládajú 
pokyny na administráciu testovania. 

 Štátna školská inšpekcia kontrolou prípravy a priebehu administrácie 
testovania T9 z predmetov slovenský jazyk a literatúra (skupina 01) a matematika 
(skupina 02) zistila, že boli dôsledne dodržané Pokyny pre školských administrátorov 
k papierovej forme testovania T9 vypracované Národným ústavom certifikovaných 
meraní vzdelávania. Prehliadkou priestorov pred začiatkom testovania bolo zistené, 
že triedy boli pripravené a označené v súlade s pokynmi. Školskí administrátori mali 
pred testovaním k dispozícii zoznamy žiakov i zasadacie poriadky a ovládali pokyny  
na administráciu. Administrátorka pred administráciou testu z matematiky (skupina 
02) podala žiakom všetky potrebné informácie k administrácii testovania  
a zabezpečila striedanie ekvivalentných foriem testov medzi lavicami intaktných 
žiakov. Počas administrácie prečítala žiakom úvodný text k testu a zároveň im 
poskytla časový priestor v rozsahu 5 minút na oboznámenie sa s testom. Školské 
tašky boli ponechané v šatni. 

Opatrenie bolo splnené.  
 
 

2  ZÁVERY 

Splnením prijatých opatrení škola zabezpečila realizáciu testovania T9 v súlade  

s príslušnými Pokynmi pre školských administrátorov vydaných Národným ústavom 

certifikovaných meraní vzdelávania, čím sa vytvorili podmienky pre objektívny a regulárny 

priebeh testovania T9. 
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Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. zoznamy žiakov  
2. zasadacie poriadky 
3. zápisnica zo školenia administrátorov 
 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: PaedDr. Gabriela Mochňáková  
Dňa: 11. 04. 2022 
 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Prešov: 
PaedDr. Gabriela Mochňáková 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Mgr. Silvia Urdzíková 
 
 

Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 12. 04. 2022  
v Prešove: 

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

PaedDr. Gabriela Mochňáková   ...................................................... 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 

Mgr. Silvia Urdzíková     ......................................................  
 
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 Urdzíková, riaditeľka školy   ...................................................... 
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Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
 
PaedDr. Gabriela Mochňáková, školská inšpektorka  ....................................................... 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


