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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 J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča 

Druh školskej inšpekcie Tematická inšpekcia 

Číslo poverenia 7007/2020-2021 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 03. 05. 2021 a 14. 05. 2021 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Mgr. Jana Dzedzinová, RNDr. František Bočkay, RNDr. Marcela Vladimírová, PhD.  
 
Zistené nedostatky:  
  Pri tematickej inšpekcii bol zistený nedostatok, ktorý sa vyskytol pri zabezpečení   
a organizácii prijímania na vzdelávanie a súvisel s neprerokovaním formy, obsahu a rozsahu 
prijímacej skúšky v pedagogickej rade.   
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Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 1 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 
Správu o prijatí opatrenia, ktoré bolo adekvátne zistenému nedostatku a smerovalo  

k jeho odstráneniu, predložil riaditeľ školy Školskému inšpekčnému centru Prešov  
po uplynutí stanoveného termínu (30. 06. 2021) dňa 06. 05. 2022. Správa o splnení prijatého 
opatrenia bola Školskému inšpekčnému centru Prešov doručená v stanovenom termíne.  

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 
1.2.1  Plnenie prijatých opatrení 

1. Určiť formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah po prerokovaní v pedagogickej 
rade.   
 Štátna školská inšpekcia kontrolou zápisnice zo zasadnutia pedagogickej rady, 
ktoré sa konalo 11. 02. 2022, zistila, že pedagogická rada prerokovala formu, obsah  
a rozsah prijímacej skúšky pre osemročný vzdelávací program. Zo zápisnice vyplynulo, 
že pedagogická rada neprerokovala formu, obsah a rozsah prijímacej skúšky určenej 
pre štvorročný vzdelávací program.    
 Opatrenie nebolo splnené.  

 
 

2  ZÁVERY 

 Štátna školská inšpekcia kontrolou príslušnej dokumentácie zistila, že riaditeľ nesplnil 
prijaté opatrenie, ktoré súviselo s neprerokovaním formy, obsahu a rozsahu prijímacej 
skúšky pre štvorročný vzdelávací program v pedagogickej rade, čo malo negatívny dopad  
na prípravu a zabezpečenie prijímacieho konania pre uvedený vzdelávací program.  
 
 
Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 
1. § 65 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (riaditeľ školy neurčil formu 

prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah po prerokovaní v pedagogickej rade). 

 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
 
OPATRENIA ŠTÁTNEJ ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Na základe zistení a ich hodnotení uvedených v správe o výsledkoch školskej 
inšpekcie Štátna školská inšpekcia uplatňuje voči vedúcemu zamestnancovi kontrolovaného 
subjektu toto opatrenie: 

1. ukladá kontrolovanému subjektu opatrenie: 

a) pre príslušný vzdelávací program určiť formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah  

po prerokovaní v pedagogickej rade. 

Termín: 30. 11. 2022                    Zodpovedný: riaditeľ školy 
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Správu o splnení uloženého opatrenia na odstránenie zisteného nedostatku a jeho 
príčin predložiť Školskému inšpekčnému centru Prešov v termíne do 15. 12. 2022. 
 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. správa o prijatom opatrení na odstránenie zisteného nedostatku 
2. správa o splnení prijatého opatrenia na odstráneniu zisteného nedostatku 
3. zápisnica zo zasadnutia pedagogickej rady konaného dňa 11. 02. 2022 
 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: Mgr. Jana Dzedzinová 
Dňa: 10. 05. 2022 
 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Prešov: 

Mgr. Jana Dzedzinová 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

Mgr. Jaroslav Kramarčík  
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 19. 05. 2022 
v Prešove:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Prešov: 

 
 
 
 
 

Mgr. Jana Dzedzinová                 ...................................................... 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

 
 
 
 
 

Mgr. Jaroslav Kramarčík                         .....................................................  
 
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. Jaroslav Kramarčík, riaditeľ školy                      ...................................................... 
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Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
 
Mgr. Jana Dzedzinová, školská inšpektorka   ........................................................ 
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 

 
 


