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Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

Mgr. Alica Meňhartová, riaditeľka školy  

PaedDr. Marcela Matejovová, zástupkyňa riaditeľky školy 

Mgr. Ing. Viktória Szabó, zástupkyňa riaditeľky školy 

 
V súlade s poverením na tematickú inšpekciu č. 4092/2021-2022 zo dňa 17. 05. 2022 inšpekciu 
vykonala: 

Ing. Iveta Trévaiová, školská inšpektorka, ŠIC Nitra   ........................................................ 

 

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka v základnej škole 

 
1.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
Kontrolovaný subjekt bola štátna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským. 
Z celkového počtu 69 žiakov 5. ročníka základnej školy (ďalej ZŠ) sa celoslovenského 
testovania zúčastnilo 63, z nich boli 2 žiaci so zdravotným znevýhodnením (ďalej ZZ). 
Testovania sa nezúčastnili 6 žiaci, z nich 2 (deti odídencov z Ukrajiny, ktorí neboli prihlásení 
na testovanie), 1 žiak so ZZ (2. skupina obmedzenia) zo zdravotných dôvodov a 3 žiaci 
bez uvedenia dôvodu.  
 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 
Riaditeľka školy, školská koordinátorka a školskí administrátori nepostupovali pri príprave 
testovania podľa pokynov vypracovaných Národným ústavom certifikovaných meraní 
vzdelávania. V jednej učebni (skupina 03) neboli lavice upravené podľa schémy v pokynoch. 
Posun lavíc umiestnených pri stene v porovnaní s pripraveným zasadacím poriadkom spôsobil 
nestriedanie ekvivalentných foriem testov A, B u 3 žiakov sediacich v 1. – 3. lavici v strednom 
rade a v rade pri stene. Testové zásielky boli uložené v zabezpečenom priestore 
u administratívnych zamestnankýň. Časový harmonogram otvárania testových zásielok, 
vrátane zásielok pre žiakov so ZZ bol dodržaný. Pri kontrole neporušenosti a úplnosti zásielok 
testov z matematiky rozbalením 2 malých balíkov školská koordinátorka zistila, že nemali 
dostatočný počet testov formy A (chýbal pre 1 žiaka), preto chýbajúci kus doplnila 
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kopírovaním. Až počas prestávky po skončení administrácie testov z matematiky riaditeľka 
školy uviedla, že ďalšie testy z matematiky boli vložené do plastovej bezpečnostnej obálky 
bez označenia kódu školy, verzie, čísla od – do, názvu a adresy školy. Obdobne boli zabalené 
aj testy zo slovenského jazyka a literatúry prevyšujúce počet 62 kusov. Časový harmonogram 
testovania a osobitný harmonogram testovania pre žiakov so ZZ boli dodržané. Kontrola 
administrácie testov z matematiky sa vykonala v testovanej skupine žiakov číslo 01, testov 
zo slovenského jazyka a literatúry v testovanej skupine žiakov číslo 03. 
Testovanie prebiehalo v 4 vhodne upravených triedach, v 1 bez úpravy lavíc podľa schémy 
v Pokynoch pre administrátorov a v 2 triedach pre žiakov so ZZ. Žiaci pracovali samostatne, 
nerušili priebeh nevhodným správaním. Počas prestávok bezpečnosť žiakov zabezpečoval 
pedagogický dozor.  
Žiaci so ZZ mali na slovenský jazyk a literatúru pripravené kompenzačné pomôcky, ktoré 
vyplývali zo záverov diagnostických vyšetrení a používali ich na vyučovaní. Žiakovi v 2. skupine 
obmedzenia bola poskytnutá v priebehu testovania pomoc pedagogickej asistentky.  
Administrátori v priebehu testovania nepostupovali v súlade so stanovenými pokynmi, 
po prečítaní úvodného textu sa administrátorka v skupine 01 neuistila, či žiaci pochopili všetky 
pokyny, napriek jej oznámeniu žiakom o oboznámení sa s testom v rozsahu 5 minút, tento čas 
žiaci nemali poskytnutý. Administrátorka informovala žiakov, že majú čas ešte 35 minút 
na testovanie, na blížiaci sa koniec testovania upozornila 5 minút namiesto 10 minút 
pred uplynutím celkového testovacieho času. Administrátorka v skupine 03 neupozornila 
žiakov na podmienky opustenia učebne. Plastová bezpečnostná obálka s odpoveďovými 
hárkami (ďalej OH) k testu z matematiky nebola uložená v zabezpečenom priestore školy 
najneskôr o 9,30 hod., ale o 15 minút neskôr. Po ukončení administrácie testov školská 
koordinátorka za prítomnosti riaditeľky školy, administrátorov a externého dozoru vypísala 
Protokol o priebehu celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ, Dotazník o priebehu 
testovania a pripravila zásielku na odoslanie podľa pokynov.  
 
 
1.3  INÉ ZISTENIA 
Na priebehu testovania sa zúčastnili  4 pedagogickí zamestnanci z iných ZŠ ako externý dozor, 
pričom v škole bolo vytvorených 5 skupín. Jeden pedagogický zamestnanec vyslaný ako 
externý dozor mal aprobáciu na 1. stupeň ZŠ.  
Dvaja žiaci v skupine 01 mali v OH vyplnený kód školy, počas administrovania testov 
z matematiky si 2 žiaci v skupine  01 napísali formu testu do kódu školy.  

 
2  ZÁVERY 

Školská koordinátorka a administrátori nezabezpečili v jednej učebni vhodné priestory, 
nakoľko lavice neboli usporiadané podľa schémy, čím sa nestriedali ekvivalentné formy testov 
u 3 žiakov. Na dvoch odpoveďových hárkoch k testu z matematiky bol vypísaný aj kód školy, 
hoci na oboch bol nalepený štítok s QR kódom. Školská koordinátorka a administrátori 
dodržali časový harmonogram otvárania testových zásielok a harmonogram testovania. 
Pokyny pre administráciu testov celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka základnej školy 
neboli v kontrolovaných skupinách dodržané v plnom rozsahu z dôvodu vynechania dvoch 
bodov, ktoré sa týkali overenia pochopenia všetkých pokynov žiakmi po prečítaní úvodného 
textu a upozornenia žiakov na podmienky opustenia učebne. V jednej kontrolovanej skupine 
žiaci nemali poskytnutý čas v rozsahu 5 minút na oboznámenie sa s testom napriek jeho 
oznámeniu žiakom administrátorkou. V rozpore s pokynmi bolo informovanie žiakov 
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administrátorkou o dostatku času na testovanie a jej upozornenie na blížiaci sa koniec 
testovania 5 minút namiesto 10 minút pred uplynutím celkového testovacieho času. Plastová 
bezpečnostná obálka s odpoveďovými hárkami k testu z matematiky nebola uložená 
v zabezpečenom priestore školy v stanovenom čase. V priebehu testovania sa nevyskytli 
rušivé momenty. 

 
 
Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 

1. časť 8 Pokynov pre administrátorov k testovaniu žiakov 5. ročníka základných škôl T5 
2022 v nadväznosti na § 155 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej školský zákon) (neupravenie učebne podľa schémy v skupine 03 – nestriedanie 
sa ekvivalentných foriem testov (A, B) u 3 žiakov sediacich za 1. – 3. lavicou v strednom 
rade a v rade pri stene).  

2. časť 14, bod 15 a 19 Pokynov pre administrátorov k testovaniu žiakov 5. ročníka 
základných škôl T5 2022 v nadväznosti na § 155 ods. 4 školského zákona 
(neposkytnutie času na oboznámenie sa s testom z matematiky žiakom pred samotnou 
administráciou, rušenie činnosti žiakov ich upozorňovaním na zostávajúci čas 
k ukončeniu administrácie testu z matematiky nad rámec pokynu a o 5 minút neskôr 
ako bol stanovený čas). 

3. časť 16 Pokynov pre školských koordinátorov k testovaniu žiakov 5. ročníka základných 
škôl T5 2022 v nadväznosti na § 155 ods. 4 školského zákona (neuloženie plastovej 
bezpečnostnej obálky s odpoveďovými hárkami k testu z matematiky v zabezpečenom 
priestore školy v určenom čase, ale o 15 minút neskôr). 
 

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. odporúča  

 nevyplňovať kód školy na odpoveďové hárky žiakov, ak sú správne uvedené údaje 

na štítkoch s QR kódmi,  

 upozorniť žiakov na podmienky opustenia učebne, uistiť sa, či žiaci pochopili všetky 
pokyny k testovaniu.  

2. ukladá kontrolovanému subjektu v lehote do 09. 06. 2022 prijať konkrétne opatrenia 
na odstránenie zistených nedostatkov týkajúcich sa úpravy učebne podľa schémy, 
poskytnutia času žiakom na oboznámenie sa s testom, dodržania času upozornenia 
žiakov administrátorkou na blížiaci sa koniec testovania, uloženia plastovej 
bezpečnostnej obálky s odpoveďovými hárkami v stanovenom čase a predložiť ich 
Školskému inšpekčnému centru Nitra s uvedenými termínmi splnenia a menami 
zodpovedných zamestnancov. 
 

Správu o splnení prijatých a uložených opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin 
predložiť Školskému inšpekčnému centru Nitra v termíne do 14. 04. 2023. 
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PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. zápisnice zo stretnutia školskej koordinátorky, administrátorov a externého dozoru k T5 – 

2022 dňa 27. 04. 2022 a 12. 05. 2022,  
2. zoznamy a zasadacie poriadky žiakov 5. ročníka v skupinách,  
3. poverenie učiteľov vykonávajúcich externý dozor. 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  Ing. Iveta Trévaiová  
Dňa: 19. 05. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Nitra: 
Ing. Iveta Trévaiová  

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

Mgr. Alica Meňhartová  
 
 
 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 26. 05. 2022 
v Leviciach:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Nitra: 
 
 
 
Ing. Iveta Trévaiová      ...................................................... 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
Mgr. Alica Meňhartová     .....................................................  
 
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. Alica Meňhartová, riaditeľka školy    ...................................................... 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Ing. Iveta Trévaiová, školská inšpektorka   ........................................................ 
 
 
Na vedomie 
Štátna školská inšpekcia Bratislava - úsek inšpekčnej činnosti 


