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ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Nitra 
Ul. kozmonautov 5, 94 901 Nitra 

 

Číslo: 4077/2021-2022 
 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej v dňa 04. 05. 2022  

Názov kontrolovaného subjektu 

Gymnázium, Párovská 1, Nitra 

Zriaďovateľ Okresný úrad Nitra 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

PhDr. Martin Chudík, riaditeľ školy 

RNDr. Zuzana Chovanová, zástupkyňa riaditeľa školy 

Mgr. Ružena Borčinová, zástupkyňa riaditeľa školy 

 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 4077/2021-2022 zo dňa 03. 05. 2022 inšpekciu 
vykonal: 

PaedDr. Marián Mészáros, školský inšpektor, ŠIC Nitra  ........................................................ 

  

 

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v gymnáziu. 

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

Kontrolovaný subjekt 

Gymnázium, Párovská 1, Nitra 

Druh školskej inšpekcie tematická 

Číslo poverenia 44001/2020-2021 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 03. 05. 2021 a 18. 05. 2021 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
PaedDr. Marián Mészáros, školský inšpektor – ŠIC Nitra;  
PaedDr. Iveta Schoberová, školská inšpektorka – ŠIC Nitra  
 
Zistené nedostatky:  
Zo záverov tematickej inšpekcie vyplynul nedostatok týkajúci sa neurčenia kritérií pre úspešné 
vykonanie prijímacej skúšky v štvorročnom vzdelávacom programe.  
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Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 1 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
1.2.2  Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 

1. Určiť kritériá pre úspešné vykonanie prijímacej skúšky v 4-ročnom vzdelávacom 
programe pre prijímanie na školský rok 2022/2023.  
Kritériá pre prijímanie žiakov do tried štvorročného štúdia pre školský rok 2022/2023 
zverejnené na webovom sídle školy obsahovali kritérium  pre prijatie uchádzača 
na  štúdium (zisk aspoň 30 bodov z celkového počtu 120 bodov). Zároveň bolo 
stanovené  kritérium pre  úspešné vykonanie prijímacej skúšky z jednotlivých 
predmetov (zisk aspoň 7 bodov z testu z matematiky a 7 bodov z testu zo  slovenského 
jazyka a literatúry). Kritériá boli prerokované na zasadnutí pedagogickej rady dňa 
27.  01. 2022. 

Opatrenie bolo splnené. 

 
INÉ ZISTENIE 
Riaditeľ školy zaslal prijaté opatrenie spolu so správou o jeho splnení po upozornení školským 
inšpektorom po termíne stanovenom školskou inšpekciou.   

 
2  ZÁVERY 

Splnením opatrenia prijatého riaditeľom školy boli jednoznačne stanovené kritériá na úspešné 
vykonanie prijímacej skúšky s pozitívnym dopadom na objektivitu prijímania uchádzačov 
o  štúdium.  
 
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. prijatie opatrení na základe správy o výsledkoch školskej inšpekcie,  
2. správa o splnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin,  
3. kritéria pre prijímanie žiakov do tried štvorročného štúdia pre školský rok 2022/2023. 
 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovil: 
školský inšpektor:  PaedDr. Marián Mészáros 
Dňa: 09. 05. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  
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a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Nitra: 
 

PaedDr. Marián Mészáros 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
PhDr. Martin Chudík 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 13. 05. 2022  v Nitre:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Nitra: 
 
 
 
 
PaedDr. Marián Mészáros     .....................................................  
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
PhDr. Martin Chudík                              ...................................................... 

 
 
 
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. Martin Chudík, riaditeľ školy                                ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
PaedDr. Marián Mészáros, školský inšpektor     .....................................................  

 
 
 
Na vedomie 
Štátna školská inšpekcia Bratislava, úsek inšpekčnej činnosti  


