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Zriaďovateľ Trnavský samosprávny kraj 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

PaedDr. Edita Lysinová, riaditeľka školy 
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V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 2085/2021-2022 zo dňa 31. 03. 2022 
inšpekciu vykonal: 

Mgr. Marek Nádaský, školský inšpektor ŠIC Trnava ........................................................ 

 

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách na gymnáziu 

 
1.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
Základné údaje vzťahujúce sa na inšpekciu, na základe ktorej sa vykonala následná inšpekcia: 

Kontrolovaný subjekt 

Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín 

Druh školskej inšpekcie tematická 

Číslo poverenia 2121/2018-2019 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 03. 04. 2019 

Meno školského inšpektora, ktorý inšpekciu vykonal:  
Mgr. Marek Nádaský  
 
Zistené nedostatky:  
Zistené nedostatky sa týkali nedodržania Pokynov pre školských koordinátorov T9-2019: 

nedodržanie určeného času pri rozbaľovaní testov zo slovenského jazyka a literatúry, 

neuzavretie plastovej bezpečnostnej obálky ihneď po vložení originálov odpoveďových 

hárkov z matematiky, spätná zásielka nebola pripravená na odoslanie podľa pokynov 

NÚCEM. Riaditeľka školy prijala na odstránenie zistených nedostatkov 3 opatrenia.  
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Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 3 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
 
1.2.1  Plnenie opatrení prijatých zo strany kontrolovaného subjektu 

1. Vymenovať školského koordinátora pre Testovanie 9 žiakov 4. ročníka gymnázia 
s osemročným vzdelávacím programom, ktorý nebude zároveň koordinátorom 
pre maturitné skúšky.  
Z analýzy predložených vymenúvacích dekrétov pre školských koordinátorov 
Testovania 9 a externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky 
vyplynulo, že tieto funkcie vykonávali dve rôzne pedagogické zamestnankyne.  
Opatrenie bolo splnené.  
 

2. Školský koordinátor Testovania 9 vypracuje vlastný pracovný materiál 
na zabezpečenie a realizáciu celoslovenského testovania žiakov 4. ročníka gymnázia 
s osemročným vzdelávacím programom v súlade s Pokynmi Národného ústavu 
certifkovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).  
Riaditeľka školy predložila školskej inšpekcii dokument vypracovaný školskou 
koordinátorkou Testovania 9, ktorý konkretizoval zabezpečenie a realizáciu 
Testovania 9 v škole. 
Opatrenie bolo splnené.  
 

3. Oboznámiť administrátorov s obsahom pracovného materiálu školského 
koordinátora.  
Z predloženej zápisnice zo stretnutia administrátorov Testovania 9 so školskou 
koordinátorkou a z rozhovoru s administrátormi vyplynulo, že dňa 14. 02. 2022 boli 
administrátori oboznámení s obsahom Pokynov NÚCEM a s ich konkretizáciou 
v pracovnom materiáli školskej koordinátorky.  
Opatrenie bolo splnené.  
 

2  ZÁVERY 

Opatrenia prijaté riaditeľkou školy boli splnené, čo vytvorilo podmienky pre objektívny 

priebeh Testovania 9 a následné objektívne hodnotenie žiakov. Školská inšpekcia priamym 

pozorovaním realizácie Testovania 9 v škole zistila, že sa uskutočnilo v súlade s Pokynmi 

NÚCEM a so všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

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 príčin ich vzniku 
2. správa o splnení prijatých opatrení  
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3. vymenúvacie dekréty školských koordinátorov Testovania 9 a EČ a PFIČ MS v školskom 
roku 2021/2022 
4. pracovný materiál školskej koordinátorky k Testovaniu 9 
5. zápisnica zo stretnutia administrátorov Testovania 9 so školskou koordinátorkou 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovil: 
Školský inšpektor: Mgr. Marek Nádaský  
Dňa: 13. 04. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trnava: 
Mgr. Marek Nádaský 

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
PaedDr. Edita Lysinová 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 02. 05. 2022 
v Šamoríne 
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trnava: 
 
 
 
 
Mgr. Marek Nádaský      ...................................................... 
 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
PaedDr. Edita Lysinová                   .....................................................  

 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 pracovných dní 
od prerokovania): 
 
PaedDr. Edita Lysinová     ...................................................... 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Mgr. Marek Nádaský, školský inšpektor    ........................................................ 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


