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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 Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza 

Druh školskej inšpekcie Tematická inšpekcia 

Číslo poverenia 3009/2020-2021 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 03. 05. 2021 a 20. 05. 2021 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Ing. Zuzana Machunková, Mgr. Marian Mišík, Ing. Iveta Zbínová 
 
Zistené nedostatky:  
Pri tematickej inšpekcii bolo zistené, že riaditeľka školy neurčila na prijímaciu skúšku do                
1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu formu, jej obsah a rozsah podľa vzdelávacích 
štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole, neurčila 
jednotné kritéria na úspešné vykonanie skúšky pre štvorročný vzdelávací program pre školský 
rok 2021/2022, prijímaní žiaci nevykonali prijímaciu skúšku  písomným preverovaním. 
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Štátna školská inšpekcia na základe zistení z tematickej inšpekcie uložila vedúcej 

zamestnankyni kontrolovaného subjektu 2 opatrenia na odstránenie zisteného nedostatku. 

Uplatnila voči nej 1 odporúčanie, ktoré sa týkalo obťažnosti testov zo slovenského jazyka 

a literatúry. Riaditeľka školy zaslala správu o jeho splnení Školskému inšpekčnému centru 

Trenčín.  

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 1 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 0 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 2 

 
1.2 ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
1.2.1 Akceptácia odporúčaní 

1. Vypracovať pre prijímacie skúšky testy zo slovenského jazyka a literatúry 
a z matematiky s rovnakou obťažnosťou. 

Posúdením predložených vypracovaných variantov testov zo slovenského jazyka a literatúry 
a testov z matematiky pripravených pre realizáciu prijímacej skúšky pre školský rok 
2022/2023 Štátna školská inšpekcia zistila, že boli vypracované na základe vzdelávacích 
štandardov štátneho vzdelávacieho programu predmetu slovenský jazyk a literatúra 
v základnej škole. Porovnaním a posúdením predložených jednotlivých variantov neboli 
zistené rozdiely v ich obťažnosti, ich obťažnosť bola priemerná.  
Odporúčanie bolo akceptované. 
 

1.2.3 Plnenie uložených opatrení 
1. Určiť v študijnom odbore 7902 J gymnázium pre štvorročný vzdelávací program 

formu prijímacej skúšky, jej obsah, rozsah podľa vzdelávacích štandardov v zmysle 
platných školských predpisov a stanoviť jednotné kritériá pre úspešné vykonanie 
prijímacích skúšok z profilových predmetov. 

Riaditeľka školy predložila vypracované, schválené jednotné kritériá na vykonanie prijímacej 
skúšky pre školský rok 2022/2023, ktoré boli vypracované a schválené v zmysle platných 
školských predpisov. Uchádzači o štúdium na Gymnáziu Vavrinca Benedikta Nedožerského 
v Prievidzi boli prijímaní na základe vykonania prijímacej skúšky, ktorá vo štvorročnom 
programe  pozostávala z písomného testu z profilových predmetov matematika a slovenský 
jazyk a literatúra. Prijímacia skúška mala určenú formu, jej obsah, rozsah bol stanovený  podľa 
vzdelávacích štandardov v zmysle platných školských predpisov. 
Opatrenie bolo splnené.  
 

2. Vypracovať pre prijímacie skúšky testy pre štvorročný vzdelávací program na 
overenie vedomostí z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra 
a matematika. 

Vedenie školy Štátnej školskej inšpekcii predložilo vypracované testy z profilových predmetov 
slovenský jazyk a literatúra a matematika, ktoré boli zadané na prijímacích skúškach pre 
školský rok 2022/2023 žiakom 9. ročníka základnej školy konaných dňa 02. 05. 2022 aj varianty 
testov pripravených na II. termín prijímacej skúšky (09. 05. 2022). Testy boli vypracované 
v zmysle platných vzdelávacích štandardov pre základnú školu. 
Opatrenie bolo splnené.  
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2 ZÁVERY 

Štátna školská inšpekcia na základe zistení z tematickej inšpekcie uplatnila voči 
kontrolovanému subjektu 1 odporúčanie, ktoré bolo akceptované. Akceptovaním 
odporúčania týkajúceho sa rovnakej obťažnosti testov sa zvýšila objektivita prijímacej skúšky 
pre jednotlivých uchádzačov o štúdium na gymnáziu. 
Štátnou školskou inšpekciou zistený stav v plnení uložených opatrení bol v súlade so správou 
o splnení uložených opatrení predloženou riaditeľkou školy. Splnením oboch uložených 
opatrení bolo dodržané ustanovenie zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zvýšila sa tým 
objektivita prijímacieho konania v kontrolovanom subjekte. 
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 
2. Zadania testov zo slovenského jazyka a literatúry pre 4 – ročný a 8 – ročný program 
3. Zadania testov z matematiky pre 4 – ročný program 
4. správa o splnení uložených opatrení na odstránenie nedostatkov 

 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  Ing. Zuzana Machunková 
Dňa: 16. 05. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trenčín: 
Ing. Zuzana Machunková 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
PaedDr. Eleonóra Porubcová 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 19. 05. 2022  
v  Prievidzi: 

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trenčín: 
 
 
 
Ing. Zuzana Machunková     ................................................ 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
PaedDr. Eleonóra Porubcová     ................................................ 
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Vyjadrenie vedúcej zamestnankyne kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 
 
 
 
 
PaedDr. Eleonóra Porubcová     ..................................................... 
 
Stanovisko školskej inšpektorky k vyjadreniu: 
 
 
Ing. Zuzana Machunková                  ....................................................  

 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


