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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 Rudolfa Benyovszkého s vyučovacím jazykom maďarským – Benyovszky 
Rudolf Alapiskola, Školská 116, Lehnice - Lég 

Druh školskej inšpekcie tematická inšpekcia 

Číslo poverenia 2036/2019-2020 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 20. 11. 2019 

 
Meno školskej inšpektorky, ktorá inšpekciu vykonala:  
Mgr. Kornélia Nagy-Kürtössy. 
 
Zistené nedostatky:  
Zistené nedostatky v dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov sa týkali 
nedodržania Pokynov pre administrátorov k testovaniu žiakov 5. ročníka T5-2019 časť 14 bod 
19 – nevysvetlenie spôsobu odovzdávania testov, ak žiak vypracuje test pred uplynutím 
testovacieho času a zadania nesprávneho pokynu žiakom, ktorí skončili vypracovávanie 
testov skôr, aby zostali v triede. 
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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  
Plnenie opatrenia prijatého zo strany kontrolovaného subjektu 
1. Školská koordinátorka preukázateľne zabezpečí preškolenie školských administrátorov 
tak, aby postupovali v súlade s aktuálnymi pokynmi pre administrátorov. 
Zo záznamu týkajúceho sa prípravy testovania T5-2022 sa zistilo, že školenie administrátorky 

bolo vykonané dňa 21. 04. 2022. Školská koordinátorka realizovala podrobnú inštruktáž 

o organizačnom zabezpečení testovania T-5 a poučila administrátorku o jej povinnostiach. 

Zdôraznila potrebu dodržania všetkých Pokynov pre administrátorov a požiadala 

administrátorku o zodpovedné osvojenie si pokynov a ich dôsledné dodržiavanie 

pri administrovaní testov. Splnenie opatrenia školská inšpekcia preverila priamou účasťou 

na testovaní žiakov 5. ročníka, ktoré prebehlo v 1 skupine v predmetoch matematika 

a maďarský jazyk a literatúra. Administrátorka v súlade s pokynmi NÚCEM vysvetlila žiakom 

spôsob odovzdávania testov po ukončení práce a zabezpečila, aby žiaci, ktorí ukončili 

testovanie skôr, odišli z triedy do pripravenej miestnosti, v ktorej bol pedagogický 

zamestnanec vykonávajúci pomocný dozor. Opatrenie bolo splnené. 

 
2 ZÁVERY 

Splnenie opatrenia prijatého riaditeľkou školy prispelo k objektívnej realizácii 

celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka v kontrolovanom subjekte. 

Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. správa o prijatí opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin 
2. správa o splnení prijatých opatrení 
3. zápisnica o školení administrátorky 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  Mgr. Kornélia Nagy-Kürtössy 
Dňa: 19. 05. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trnava: 
Mgr. Kornélia Nagy-Kürtössy 



 

3 

 

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Mgr. Lýdia Csiba 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 01. 06. 2022 
v Lehniciach:  
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trnava: 
 
 
 
 
 
Mgr. Kornélia Nagy-Kürtössy     .....................................................  
 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
Mgr. Lýdia Csiba                                                                          .....................................................  
 
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. Lýdia Csiba                                                     ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Mgr. Kornélia Nagy-Kürtössy                ..................................................... 

 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


