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1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v strednej odbornej škole 

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

Kontrolovaný subjekt 

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, Lučenec 

Druh školskej inšpekcie následná inšpekcia 

Číslo poverenia 6217/2018-2019 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 10. 06. 2019 

 
Meno školského inšpektora, ktorý inšpekciu vykonal:  
RNDr. Jaroslav Malček 
 
Zistené nedostatky:  
Následnou inšpekciou boli zistené nedostatky týkajúce sa hodnotenia písomnej formy internej 
časti maturitnej skúšky (PFIČ MS) z nemeckého jazyka – úroveň B1, 6 písomných prác 
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z celkového počtu 25 nebolo výsledne správne vyhodnotených. Hodnotitelia (opätovne) 
nepostupovali konzekventne podľa pokynov - v textoch nedôsledne opravili viaceré 
gramatické a lexikálne chyby. Chýbajúce logické prepojenie myšlienok (textovú koherenciu) 
nevyznačovali ako chybu. Štátna školská inšpekcia uložila kontrolovanému subjektu dodržať 
pokyny a kritériá na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z cudzieho 
jazyka. 
 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 0 

Opatrenie uložené Štátnou školskou inšpekciou 1 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
1.2.3  Plnenie uloženého opatrenia 

1. Dodržať pokyny a kritériá na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej 
skúšky z cudzieho jazyka.              

Školská inšpekcia analýzou písomných prác z nemeckého jazyka zistila, že hodnotitelia pri ich 
oprave postupovali dôsledne podľa Pokynov a kritérií na hodnotenie PFIČ MS cudzie 
jazyky/druhé vyučovacie jazyky vydaných Národným ústavom certifikovaných meraní 
vzdelávania – MATURITA 2022. Pravopisné, gramatické a lexikálne chyby boli vo všetkých 11 
písomných prácach dôsledne opravené, logické prepojenie myšlienok (textová koherencia) 
bolo vyznačené.  
Opatrenie bolo splnené.  

 
2  ZÁVERY 

Riaditeľ splnil uložené opatrenie. Splnením opatrenia zameraného na hodnotenie PFIČ MS 
z nemeckého jazyka sa hodnotenie písomných prác žiakov realizovalo objektívne v súlade         
so školskými predpismi a pokynmi Národného ústavu certifikovaných meraní. 
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII: 
1. tlačivá písomných prác žiakov PFIČ MS z nemeckého jazyka, 
2. protokol o administrácii PFIČ MS z nemeckého jazyka. 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovil: 
školský inšpektor: RNDr. Jaroslav Malček 
Dňa: 06. 05. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica: 
RNDr. Jaroslav Malček  
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b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Mgr. Juraj Vitek 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 11. 05. 2022  v Lučenci:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica: 
 
 
 
 
 
RNDr. Jaroslav Malček                                               ................................................ 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
Mgr. Juraj Vitek                                 .....................................................  

 
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. Juraj Vitek, riaditeľ školy                                       ....................................................  
 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
RNDr. Jaroslav Malček, školský inšpektor      .....................................................  

 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


