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ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum  Trnava  

Jána Bottu č. 4, 917 01  Trnava 
 

Číslo: 2106/2021-2022 
 

 SPRÁVA  
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 02. 05. 2022 
 

Názov kontrolovaného subjektu 

Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín 

Zriaďovateľ Trnavský samosprávny kraj 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

PaedDr. Edita Lysinová, riaditeľka školy 

PaedDr. Danica Mičatková, zástupkyňa riaditeľky školy 

 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 2106/2021-2022 zo dňa 26. 04. 2022 
inšpekciu vykonal: 

Mgr. Marek Nádaský, školský inšpektor ŠIC Trnava ........................................................ 

 

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 M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín 

Druh školskej inšpekcie tematická 

Číslo poverenia 2010/2020-2021 

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

 
Meno školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Mgr. Marek Nádaský, Mgr. Marta Vargová  
 
Zistené nedostatky:  
Zistený nedostatok sa týkal nesúladu obsahu prijímacej skúšky z predmetu slovenský jazyk 

a literatúra (SJL) pre 4-ročný vzdelávací program so vzdelávacím štandardom štátneho 

vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy. Riaditeľka školy prijala na odstránenie 

zisteného nedostatku 1 opatrenie.  
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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  
 
1.2.1  Plnenie opatrenia prijatého zo strany kontrolovaného subjektu 

1. Zabezpečiť súlad prijímacej skúšky zo SJL pre 4-ročný vzdelávací program 
so vzdelávacím štandardom štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň 
základnej školy.   
Z analýzy predložených testov, ktoré škola použila pri prijímacom konaní uchádzačov 
na štúdium v 4-ročnom vzdelávacom programe, vyplynulo, že obsah testu zo SJL 
(variant A) nevychádzal zo vzdelávacieho štandardu predmetu SJL pre 2. stupeň 
základnej školy. Tri úlohy v 2. časti testu (literatúra) overovali vedomosti žiakov 
z oblasti literárnych pojmov, ktoré nie sú vymedzené vo vzdelávacom štandarde 
predmetu. V úlohe č. 2 mali žiaci pomenovať báseň, ktorá má dej, obsahuje úvahové 
prvky a lyrické opisy, správna odpoveď bola lyrickoepická báseň. V úlohe č. 6 mali 
zaradiť televíznu hru k literárnemu druhu. V úlohe č. 9 sa od uchádzačov vyžadovalo 
z uvedených literárnych žánrov podčiarknuť tie, ktoré patria k epike. Medzi literárne 
žánre bola zaradená aj novela. 
Obsah testu zo SJL (variant B), ktorý škola využila v prijímacom konaní pre 4-ročný 
vzdelávací program, nevychádzal zo vzdelávacieho štandardu predmetu SJL 
pre 2. stupeň základnej školy. Štyri úlohy v 2. časti testu (literatúra) overovali 
vedomosti žiakov z oblasti literárnych pojmov, ktoré nie sú vymedzené 
vo vzdelávacom štandarde predmetu. V úlohe č. 6 mali uchádzači priradiť k pojmu 
sonet jeho správnu definíciu. Zadanie úlohy č. 7 vyžadovalo od uchádzačov znalosť 
pojmu inscenácia televíznej hry. V úlohe č. 8 mali z uvedených literárnych žánrov 
podčiarknuť tie, ktoré patria k lyrike. Medzi literárne žánre boli okrem iných 
zaradené: epitaf, óda, sonet a epigram. V úlohe č. 10 mali uchádzači na základe 
definície pomenovať literárny žáner epos. 
Žiaden z uvedených pojmov – lyrickoepická báseň, televízna hra, inscenácia televíznej 
hry, novela, sonet, epitaf, óda, epigram a epos – nie je uvedený vo vzdelávacom 
štandarde predmetu SJL pre 2. stupeň ZŠ. 
Opatrenie nebolo splnené.  
 

2  ZÁVERY 

Opatrenie prijaté riaditeľkou školy nebolo splnené. Obsah prijímacej skúšky z predmetu SJL 

pre 4-ročný vzdelávací program nebol v súlade so vzdelávacím štandardom predmetu 

pre 2. stupeň základnej školy, v dôsledku čoho neboli vytvorené adekvátne podmienky 

na objektívne hodnotenie uchádzačov o štúdium.  
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Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 

1.  § 65 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a v vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (obsah prijímacej skúšky z predmetu SJL pre 4-ročný vzdelávací 

program nebol v súlade so vzdelávacím štandardom štátneho vzdelávacieho programu 

pre 2. stupeň základnej školy). 

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 tieto 
opatrenia: 

1. ukladá kontrolovanému subjektu opatrenie 

 zabezpečiť súlad obsahu prijímacích skúšok pre školský rok 2023/2024 so vzdelávacím 
štandardom štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy. 
 

Správu o splnení uloženého opatrenia na odstránenie nedostatkov a ich príčin predložiť 
Školskému inšpekčnému centru Trnava v termíne do 30. 04. 2023. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1.  správa o prijatí opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku 
2.  správa o splnení prijatých opatrení 
3. testy prijímacích skúšok zo SJL pre uchádzačov o štúdium v 4-ročnom a 8-ročnom     
vzdelávacom programe  
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovil: 
Školský inšpektor: Mgr. Marek Nádaský  
Dňa: 11. 05. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trnava: 
Mgr. Iveta Kozáková 

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
PaedDr. Edita Lysinová 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 10. 06. 2022 
v Šamoríne 
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trnava: 
 
 
 
 
Mgr. Iveta Kozáková      ...................................................... 
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b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
PaedDr. Edita Lysinová                   .....................................................  

 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 pracovných dní 
od prerokovania): 
 
PaedDr. Edita Lysinová     ...................................................... 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Mgr. Marek Nádaský, školský inšpektor    ........................................................ 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


