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Názov kontrolovaného subjektu 
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Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., riaditeľ školy 

Mgr. Pavel Karas, zástupca riaditeľa školy 

 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 2076/2021-2022 zo dňa 31. 03. 2022 
inšpekciu vykonala: 

Mgr. Iveta Krajčovičová, školská inšpektorka ŠIC Trnava  ........................................................ 

 

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 Jána Palárika, Majcichov 536 

Druh školskej inšpekcie Tematická inšpekcia 

Číslo poverenia 2116/2018-2019 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 04. 03. 2019 

 
Meno školského inšpektora, ktorý inšpekciu vykonal: 
RNDr. Ľubomíra Cimbalová  
Zistené nedostatky:  

- žiačka zaradená do 2. skupiny obmedzenia nemala k dispozícií kompenzačné 
pomôcky ani asistenta. 

 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 1 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 
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1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
1.2.1  Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 

1. Dôsledne oboznámiť pedagogických zamestnancov školy s materiálom „Pokyny pre 
školských koordinátorov k papierovej forme testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 
a 4. ročník gymnázií s 8 ročným vzdelávacím programom so zdravotným 
znevýhodnením (ZZ) T9-2019“ s osobitným zreteľom na tie časti, kde bolo zistené 
porušenie – v 2. skupine obmedzenia žiakov so ZZ používať kompenzačné pomôcky 
a zabezpečiť prítomnosť asistenta. 
Podľa vyjadrenia súčasného riaditeľa školy opatrenie prijaté jeho predchodcom 
nebolo možné realizovať vzhľadom na pandemickú situáciu COVID-19 a zrušenie 
testovania T9 v predchádzajúcich 2 rokoch. Analýza dokumentácie predloženej 
školským koordinátorom preukázala, že v aktuálnom školskom roku 9. ročník 
nenavštevoval ani jeden žiak so ZZ, ktorý by bol zaradený do 2. skupiny obmedzenia, 
čo potvrdilo aj sledovanie realizácie T9 školskou inšpekciou. Prijaté opatrenia nebolo 
aktuálne, preto jeho splnenie nebolo možné skontrolovať. 
 

2  ZÁVERY 

Opatrenie prijaté riaditeľom školy súvisiace s vytvorením podmienok na realizáciu 

celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ pre žiakov zo ZZ v 2. skupine obmedzenia 

nebolo aktuálne. 

Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. Správa o prijatí opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin 
2. Správa o nesplnení prijatého opatrenia 
3. Zoznamy žiakov v testovacích skupinách 
7. Správy zo špeciálno-pedagogických vyšetrení žiakov zo ZZ 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: Mgr. Iveta Krajčovičová  
Dňa: 07. 04. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trnava: 
Mgr. Iveta Krajčovičová   
 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. 

Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 25. 04. 2022 
v Majcichove:  
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a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trnava: 
 
 
 
 
 
Mgr. Iveta Krajčovičová     .....................................................  
 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.    .....................................................  
 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 
 
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.    ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Mgr. Iveta Krajčovičová       .....................................................  

 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


