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Názov kontrolovaného subjektu 

Základná škola Andreja Kmeťa, M. R. Štefánika 34, Levice 

Zriaďovateľ Mesto Levice 

 
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 následnú inšpekciu č. 4095/2021-2022 zo dňa 17. 05. 2022 inšpekciu 
vykonala: 

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

 

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 Andreja Kmeťa, M. R. Štefánika 34, Levice 

Druh školskej inšpekcie tematická 

Číslo poverenia 4041/2019-2020 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 20. 11. 2019 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Ing. Anastázia Petrášová  
 
Zistené nedostatky:  
Zo záverov tematickej inšpekcie vyplynul nedostatok týkajúci sa nedodržania bodu 16 Pokynov 
pre školských koordinátorov k testovaniu žiakov 5. ročníka základných škôl T5 2019 zabalením 
originálov odpoveďových hárkov žiakov so zdravotným znevýhodnením z matematiky 
do plastovej bezpečnostnej obálky spolu s odpoveďovými hárkami intaktných žiakov. 
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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 opatrení prijatých zo strany kontrolovaného subjektu 

1. Zabezpečiť pri každom celoslovenskom testovaní T5, resp. T9 pri balení odpoveďových 
hárkov prítomnosť dvoch osôb, ktoré zabezpečia vzájomnú kontrolu postupu balenia 
do obálok.  
Originály odpoveďových hárkov žiakov so zdravotným znevýhodnením z matematiky 
a slovenského jazyka a literatúry boli zabalené v spolupráci školskej koordinátorky 
s riaditeľkou školy do bielych papierových obálok osobitne podľa skupiny obmedzenia 
a testovaného predmetu.  
Opatrenie bolo splnené. 

 
1.3  INÉ ZISTENIA 
Vzhľadom na pandemickú situáciu v školskom roku 2020/2021 a nerealizovanie 
celoslovenského testovania žiakov 5. a 9. ročníka správa o splnení prijatého opatrenia 
nemohla byť riaditeľkou školy v stanovenom termíne zaslaná. Riaditeľka školy predložila 
správu o splnení prijatého opatrenia počas výkonu následnej inšpekcie.    

 

2  ZÁVERY 

Riaditeľka školy splnila prijaté opatrenie. Zabalenie originálov odpoveďových hárkov žiakov 
so zdravotným znevýhodnením do bielych papierových obálok viedlo k dodržaniu Pokynov 
pre školských koordinátorov k testovaniu žiakov 5. ročníka základných škôl T5 2022.  
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov  
2. prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov - splnenie 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  Ing. Iveta Trévaiová  
Dňa: 18. 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  
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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  
 


