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Číslo: 2082/2021-2022 
 

SPRÁVA 
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vykonanej dňa 06. 04. 2022 

Názov kontrolovaného subjektu 

Základná škola s materskou školou, Školská 439/12, Dolná Krupá 

Zriaďovateľ obec Dolná Krupá 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

PaedDr. Ivana Ladvenicová, riaditeľka školy 

Mgr. Beata Nováková, zástupkyňa riaditeľky školy 

 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 2082/2021-2022 zo dňa 31. 03. 2022 
inšpekciu vykonala: 

Mgr. Marcela Kubišová, 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 s materskou školou, Školská 439/12, Dolná Krupá 

Druh školskej inšpekcie Tematická inšpekcia 

Číslo poverenia 2111/2018-2019 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 03. 04. 2019 

 
Meno školského inšpektora, ktorý inšpekciu vykonal:  
Mgr. Silvia Holečková  
 
Zistené nedostatky:  

- administrátori po prevzatí testov neskontrolovali ich úplnosť; 
- pri administrácii testu z matematiky administrátorka v kontrolovanej skupine 

02 nedala žiakom pokyn k vyplneniu záhlavia v odpoveďových hárkoch (testová 
forma a kód testu v OH) 
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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 kontrolovaným subjektom 

1. Zorganizovať školenie pre všetkých vybraných administrátorov a pedagogických 
zamestnancov zapojených do T9 a dôsledne naštudovať všetky Pokyny NÚCEM.  
Plnenie opatrenia školská inšpekcia overila analýzou dokumentácie týkajúcej sa 
testovania T9 a monitorovaním administrácie testov v skupine 01 z matematiky 
a 02 v slovenskom jazyku a literatúre. Školská koordinátorka v dňoch 24. 02. 2020 
a 17. 02. 2022 zorganizovala školenie pre administrátorov, zabezpečila kópie Pokynov 
NÚCEM k dôkladnému naštudovaniu pre všetkých zainteresovaných, oboznámila ich 
s povinnosťami, harmonogramom testovania, oznámila kód pridelenej skupiny 
a počet žiakov v nej. Zdôraznila potrebu skontrolovať úplnosť testov a zadať 
inštrukcie žiakom k vyplneniu záhlavia v odpoveďových hárkoch. Počas 
administrovania testov z matematiky a slovenského jazyka a literatúry administrátori 
dôsledne dodržali všetky pokyny NÚCEM. Opatrenie bolo splnené.  

2. Dôsledne dodržiavať pokyny pre školských administrátorov (skontrolovať úplnosť 
testov po ich prevzatí; dať žiakom presné pokyny k vyplneniu záhlavia 
v odpoveďových hárkoch - testová forma a kód testu v OH) 
Splnenie opatrenia školská inšpekcia preverila priamou účasťou na testovaní žiakov 
9. ročníka v skupine 01 z matematiky a 02 v slovenskom jazyku a literatúre. V oboch 
skupinách školské administrátorky dodržali všetky pokyny stanovené NÚCEM-om. 
Bezprostredne, po otvorení zásielky koordinátorkou, bola skontrolovaná úplnosť 
všetkých testov. Pred administrovaním testov administrátorky zadali žiakom úplné 
pokyny k vypĺňaniu záhlavia OH, vrátane testovej formy a kódu testu. Po rozdaní 
a podpísaní testov administrátorky skontrolovali správnosť vyplnených údajov v OH 
u všetkých žiakov. Opatrenie bolo splnené.  

 
2  ZÁVERY 

Dôslednou prípravou celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ a jeho realizáciou 

v súlade s príslušnými pokynmi pre koordinátorov a administrátorov zabezpečila škola 

podmienky na objektívny priebeh testovania. Opatrenia prijaté riaditeľkou školy boli 

splnené. 

Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. Správa o prijatí opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin 
2. Správa o splnení prijatých opatrení 
3. Zápisnica z pedagogickej porady 
4. Zápisnice zo školenia administrátorov T9  
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5. Zoznam žiakov 9. ročníka 
6. Zoznamy žiakov v testovacích skupinách 
7. Zasadacie poriadky v jednotlivých skupinách 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  Mgr. Marcela Kubišová  
Dňa: 06. 04. 2022 
 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trnava: 
Mgr. Marcela Kubišová  
 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
PaedDr. Ivana Ladvenicová 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 27. 04. 2022 v Dolnej 

Krupej:  
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trnava: 
 
 
 
 
 
Mgr. Marcela Kubišová      .....................................................  
 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
PaedDr. Ivana Ladvenicová     .....................................................  
 
 
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. Ivana Ladvenicová     ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Mgr. Marcela Kubišová     .....................................................  

 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


