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ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Žilina 

Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina 
 

Číslo: 5088/2021-2022  
 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 31. 03. 2022 

Názov kontrolovaného subjektu 

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, 17. novembra 1296, Čadca 

Zriaďovateľ Regionálny úrad školskej správy v Žiline 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

Mgr. Ingrid Mikovčáková, riaditeľka školy 

Mgr. Ivana Zemiaková, zástupkyňa riaditeľky školy 

Mgr. Jana Nečedová, zástupkyňa riaditeľky školy  

Mgr. Beáta Chmurová, zástupkyňa riaditeľky školy  

 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 5088/2021-2022 zo dňa 23. 03. 2022 inšpekciu 
vykonala: 

PhDr. Ľubomíra Tudíková, školská inšpektorka – ŠIC Žilina ............................................................. 

 

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 Jozefa Miloslava Hurbana, 17. novembra 1296, Čadca 

Druh školskej inšpekcie tematická inšpekcia 

Číslo poverenia 5032/2020-2021 

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

 
Meno školskej inšpektorky, ktorá inšpekciu vykonala:  
PhDr. Ľubomíra Tudíková  
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Zistené nedostatky:  
Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) zistila nedostatky v zabezpečení prijímania 
na vzdelávanie, neurčenie obsahu a rozsahu prijímacej skúšky podľa vzdelávacích štandardov 
štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole. 
 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 4 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
 

1.2.1 Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 
 
1. V termíne do konca kalendárneho roka 2021 (T: do 31. 12. 2021) po prerokovaní 

v predmetových komisiách slovenského jazyka (SJL) a matematiky (MAT), 
pedagogická rada prerokuje a určí formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa 
vzdelávacích štandardov ŠVP odboru vzdelávania v ZŠ 
Riaditeľka školy predložila ŠŠI zápisnice zo zasadnutí predmetových komisií SJL a MAT 
a pedagogickej rady konaných v decembri 2021. Kontrolované zápisnice dokladovali 
prerokovanie formy prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa vzdelávacích 
štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole.   
Opatrenie bolo splnené.  

 
2. V termíne do 21. 01. 2022 budú vypracované jednotlivé kritériá pre úspešné 

vykonanie skúšky 
Riaditeľka školy predložila ŠŠI kompletné Kritériá prijímacích skúšok pre prijatie 
uchádzačov o štúdium pre školský rok 2022/2023. Ich kontrolou bolo zistené, 
že riaditeľka školy určila jednotné kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky 
a ostatné podmienky prijatia na štúdium pre termíny prijímacieho konania. 
Opatrenie bolo splnené.  

 
3. Na pedagogickej rade 24. 01. 2022 jej členovia prerokujú jednotlivé kritériá 

pre úspešné vykonanie prijímacej skúšky, kritériá prijímania na štúdium/respektíve 
v nadväznosti na aktuálne usmernenie MŠVVaŠ SR 
Kontrolou obsahu zápisníc pedagogickej rady ŠŠI zistila, že dňa 24. 01. 2022 členovia 
pedagogickej rady prerokovali vypracované Kritériá prijímacích skúšok pre prijatie 
uchádzačov o štúdium pre školský rok 2022/2023, ktoré obsahovali určenie obsahu 
a rozsahu prijímacej skúšky podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho 
programu odboru vzdelávania v základnej škole. 
Opatrenie bolo splnené.  

 
4. V termíne do 07. 04. 2022 riaditeľka školy predloží správu o splnení prijatých 

opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin Školskému inšpekčnému 

centru v Žiline. 
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Riaditeľka školy zaslala ŠŠI dňa 29. 03. 2022 elektronicky Správu o splnení prijatých 
opatrení. 
Opatrenie bolo splnené 

 

2  ZÁVERY 

Riaditeľka školy splnila opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu. Splnením 
opatrení vznikol predpoklad zlepšenia kvality organizácie prijímacieho konania a podmienok 
konania prijímacích skúšok.  
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. Kritériá prijímacích skúšok pre prijatie uchádzačov o štúdium pre školský rok 2022/2023  
2. zápisnice z pedagogických rád 
3. zápisnice zo zasadnutí predmetových komisií 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  PhDr. Ľubomíra Tudíková  
Dňa: 05. 04. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 
PhDr. Ľubomíra Tudíková 

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

Mgr. Ingrid Mikovčáková 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 28. 04. 2022 v Žiline:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 
 
 
 
 
 
PhDr. Ľubomíra Tudíková     .....................................................  
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
Mgr. Ingrid Mikovčáková     .....................................................  
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Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 pracovných dní 
od prerokovania): 
 
 
 
 
Mgr. Ingrid Mikovčáková     ....................................................  
 
 
 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
PhDr. Ľubomíra Tudíková, školská inšpektorka  .....................................................  

 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


