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Základná škola s materskou školou, Demänovská ulica 408/A, Liptovský Mikuláš 

Zriaďovateľ Mesto Liptovský Mikuláš 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 
Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová, riaditeľka školy 
PaedDr. Andrea Špesová, zástupkyňa riaditeľky školy 
RNDr. Zlatica Halahijová, zástupkyňa riaditeľky školy 
Veronika Križanová, zástupkyňa riaditeľky školy 

 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 5099/2021-2022 zo dňa 23. 03. 2022 inšpekciu 
vykonala: 

Mgr. Eva Pazúriková, školská inšpektorka, ŠIC Žilina  ........................................................ 

 
 

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základnej škole 

 
1.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  

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

Kontrolovaný subjekt 

Základná škola s materskou školou, Demänovská ulica 408/A, Liptovský Mikuláš  

Druh školskej inšpekcie tematická 

Číslo poverenia 5176/2018-2019 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 03. 04. 2019 

 
 
Meno školskej inšpektorky, ktorá inšpekciu vykonala:  
Mgr. Eva Pazúriková 
 
Zistené nedostatky: 

Počas tematickej inšpekcie Štátna školská inšpekcia (ďalej len ŠŠI) zistila nedostatky 
týkajúce sa nepripravenia učebne na testovanie podľa pokynov Národného ústavu 
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certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len NÚCEM), nestriedania ekvivalentných foriem 
testov, nezabezpečenia dozoru na chodbách počas testovania a nevypracovania zasadacích 
poriadkov. 

 

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  
 
1.2.2  Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 

1. Pripraviť učebňu podľa pokynov NÚCEM 

ŠŠI fyzickou kontrolou učební (5) určených na testovanie žiakov 9. ročníka zistila, 
že všetky boli pripravené v súlade s pokynmi a schémou uvedenými v pokynoch 
pre administrátorov, ktoré stanovil NÚCEM. 
Opatrenie bolo splnené. 
 

2. Dodržiavať striedanie ekvivalentných foriem testov 

Kontrolou administrácie testov matematiky a slovenského jazyka a literatúry 
v testovanej skupine žiakov číslo 03 ŠŠI zistila, že striedanie ekvivalentných foriem 
testov bolo dodržané. 
Opatrenie bolo splnené. 
 

3. Zabezpečiť dozor na chodbách počas testovania 

Riaditeľka školy predložila zápisnicu zo školenia administrátorov zo dňa 22. 02. 2022 
a tiež záznam o poučení pedagogických zamestnancov o priebehu celoslovenského 
testovania žiakov 9. ročníka v základnej škole v školskom roku 2021/2022, 
ktorými bolo preukázané, že počas realizácie testovania bol dozor na chodbách 
zabezpečený. Tri pedagogické zamestnankyne svojím podpisom potvrdili, že boli 
školským koordinátorom oboznámené s povinnosťami dozoru na priľahlých chodbách 
učební a v zberných triedach, čo bolo v súlade s pokynmi pre školských koordinátorov. 
ŠŠI fyzickou kontrolou zistila, že v priebehu testovania bol na chodbách stále prítomný 
pedagogický dozor, ktorý zabezpečoval aj dozor v zberných triedach. 
Opatrenie bolo splnené. 
 

4. Vypracovať zasadacie poriadky 

Fyzickou prehliadkou učební určených na testovanie ŠŠI zistila, že na usádzanie žiakov 
mali administrátori k dispozícii zasadacie poriadky, čo bolo v súlade s pokynmi 
stanovenými NÚCEM. 
Opatrenie bolo splnené. 
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2  ZÁVERY 

Splnením 4 prijatých opatrení týkajúcich sa pripravenia učební podľa pokynov NUCEM, 
striedania ekvivalentných foriem testov, zabezpečenia dozoru na chodbách počas testovania 
a vypracovania zasadacích poriadkov boli dodržané pokyny pre školských koordinátorov 
celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ. 
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. zápisnica zo školenia administrátorov zo dňa 22. 02. 2022; 
2. záznam o poučení pedagogických zamestnancov o priebehu celoslovenského testovania 
    žiakov 9. ročníka v základnej škole v školskom roku 2021/2022; 
3. zoznamy žiakov; 
4. zasadacie poriadky žiakov. 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: Mgr. Eva Pazúriková 
Dňa: 21. 04. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili: 

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 
Mgr. Eva Pazúriková 

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 29. 04. 2022 
v Liptovskom Mikuláši: 

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Pazúriková      .....................................................  
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová    .....................................................  
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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. Lucia Pavnicová Žudelová, riaditeľka školy  ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
 
Mgr. Eva Pazúriková, školská inšpektorka   .....................................................  

 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti 


