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ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Trenčín 

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
 

Číslo: 3093/2021-2022  
 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 05. 05. 2022 

Názov kontrolovaného subjektu 

Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom 

Zriaďovateľ Trenčiansky samosprávny kraj 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

Mgr. Ján Pavlíček, riaditeľ školy 

PaedDr. Daniel Bradáč, zástupca riaditeľa školy 

 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 3093/2021-2022 zo dňa 27. 04. 2022 inšpekciu 
vykonala: 

RNDr. Mária Prnová, školská inšpektorka, ŠIC Trenčín  ........................................................ 

 

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 Milana Rastislava Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom 

Druh školskej inšpekcie tematická 

Číslo poverenia 3010/2020-2021 

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

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
RNDr. Mária Prnová; PaedDr. Eva Kutalová; Mgr. Mária Šištíková; 
 
Zistené nedostatky:  
Štátna školská inšpekcia pri tematickej inšpekcii zistila porušenie školských predpisov. Zistené 
nedostatky sa týkali neurčenia jednotných kritérií na úspešné vykonanie prijímacej skúšky 
(PS). V 8-ročnom vzdelávacom programe (ďalej VP) gymnázium uplatnilo nad rámec 
stanovených profilových predmetov PS test zo všeobecného prehľadu, pričom úspešnosť 
prijatia uchádzača do 8-ročného VP škola podmienila jeho úspešnosťou v teste 
zo všeobecných vedomostí. 
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Riaditeľ školy akceptoval 1 odporúčanie a prijal v určenej lehote 1 opatrenie na odstránenie 
zistených nedostatkov v dodržiavaní záväzných právnych predpisov. Správu o splnení opatrení 
zaslal v stanovenom termíne, nebolo ju potrebné vrátiť na prepracovanie. 
 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 1 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 1 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
1.2.1  Akceptácia odporúčaní 

1. Uplatňovať rovnakú obťažnosť testov zo slovenského jazyka a literatúry (SJL) 
vo všetkých termínoch konania prijímacej skúšky 
V prijímacom konaní do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 bola obťažnosť testov 
zo SJL rozdielna. Podľa rozhovoru s riaditeľom školy pre školský rok 2022/2023 škola 
uplatnila odporúčané pramene pre tvorbu testov a nastavila pre 4 – ročné a 8-ročné 
štúdium rovnakú, priemernú obťažnosť testov pre I. aj II. termín prijímacieho konania 
pre školský rok 2022/2023, ktorú Štátna školská inšpekcia overila. 
Odporúčanie bolo akceptované.  

 
1.2.2  Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 

1. Prijímacia skúška pre školský rok 2022/2023 bude stanovená s ohľadom na jednotné 
kritériá len zo stanovených profilových predmetov do 28. 02. 2022. 
Do stanoveného termínu gymnázium v  kritériách prijímacieho konania pre 4 – ročné 
a 8-ročné štúdium v školskom roku 2022/2023 určilo, že prijímacia skúška bude 
pozostávať len zo stanovených profilových predmetov, uchádzači vykonali prijímaciu 
skúšku (I. termín) z predmetu slovenský jazyk a predmetu matematika. Riaditeľ školy 
predložil zápisnice prijímacej komisie z hodnotenia prijímacieho konania, zápisnice 
zo zasadnutia rady školy a z pracovnej porady, harmonogram a vyhodnotené testy 
z prijímacej skúšky (I. termín) v 8 - ročnom VP. Uvedené dokumenty preukázali 
realizáciu testov len zo stanovených profilových predmetov PS. 
Opatrenie bolo splnené.  
 

2  ZÁVERY 

Riaditeľ školy akceptoval stanovené jedno odporúčanie Štátnej školskej inšpekcie a splnil 
stanovené jedno prijaté opatrenie pre odstránenie nedostatkov. Akceptovanie odporúčania 
prispelo k absencii nízkej obťažnosti testov zo SJL v prijímacom konaní, čo bolo pozitívne. 
Splnené opatrenie prispelo k skvalitneniu prijímacieho konania. Pre prijímacie konanie               
do 1. ročníka osemročného štúdia gymnázium stanovilo aj realizovalo testy len zo stanovených 
profilových predmetov, čo malo pozitívny vplyv na priebeh prijímacieho konania v zmysle 
stanovených predpisov. 
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
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PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. Informácie  a kritériá pre uchádzačov o 4- a 8-ročné štúdium pre školský rok 2022/2023;  
2. Organizácia prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023; 
3. testy z  prijímacieho konania do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023 – I. termín; 
4. Zápisnica z pracovnej porady dňa 15. 2. 2022; 
5. Zápisnica zo zasadnutia Rady školy dňa 24. 2. 2022; 
6. zápisnice z prijímacieho konania zo dňa 02. 05. 2022; 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  RNDr. Mária Prnová  
Dňa: 13. 05. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trenčín: 
RNDr. Mária Prnová 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Mgr. Ján Pavlíček 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 19. 05. 2022  
v Trenčíne:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trenčín: 
 
 
 
 
 
RNDr. Mária Prnová      .....................................................  

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
Mgr. Ján Pavlíček      .....................................................  
 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 
 
 
Mgr. Ján Pavlíček, riaditeľ školy    ....................................................  
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
RNDr. Mária Prnová, školská inšpektorka   .....................................................  

 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


