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ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Žilina 

Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina 
 

Číslo: 5126/2021-2022  
 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 06. 05. 2022 

Názov kontrolovaného subjektu 

Gymnázium, Školská 837, Tvrdošín 

Zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

 

Mgr. Matúš Chren, riaditeľ školy  

PaedDr. Iveta Ťapáková, zástupkyňa riaditeľa školy 

 

V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 5126/2021-2022 zo dňa 25. 04. 2022 inšpekciu 
vykonala: 

PaedDr. Ing. Renáta Stasová, školská inšpektorka, ŠIC Žilina  ....................................... 

 

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, Školská 837, Tvrdošín 

Druh školskej inšpekcie tematická inšpekcia 

Číslo poverenia 5033/2020-2021 

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

 
 
Meno školského inšpektora, ktorý inšpekciu vykonal:  
PhDr. Štefan Bojnák 
 
Zistené nedostatky:  
Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) zistila nedostatky v zabezpečení prijímania na vzdelávanie, 
predloženie zriaďovateľovi návrhu počtu žiakov prvého ročníka pre prijímacie konanie 
v nasledujúcom školskom roku po 15. 06. 2020, určenie počtu žiakov, ktorých možno prijať 
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do tried prvého ročníka a termíny konania prijímacích skúšok bez predchádzajúceho 
vyjadrenia rady školy a neurčenie obsahu a rozsahu prijímacej skúšky podľa vzdelávacích 
štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole. 
 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 3 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
 
1.2.1  Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 

1. V termíne do 31. marca 2022 po prerokovaní v pedagogickej rade, určiť obsah 
a rozsah prijímacej skúšky podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho 
programu odboru vzdelávania v základnej škole. 
Riaditeľ školy predložil ŠŠI zápisnicu zo zasadnutia pedagogickej rady konanej 
dňa 31. 01. 2022. Obsah zápisnice dokladoval prerokovanie obsahu a rozsahu 
prijímacej skúšky podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu 
odboru vzdelávania v základnej škole. Kontrolou Kritérií pre prijímanie žiakov 
pre školský rok 2022/2023 na 4-ročné štúdium a Kritérií pre prijímanie žiakov 
pre školský rok 2022/2023 na 8-ročné štúdium zverejnených riaditeľom školy 
a ostatnej dokumentácie prijímacieho konania bolo zistené, že riaditeľ školy 
v podmienkach prijatia na štúdium neurčil obsah a rozsah prijímacej skúšky 
podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania 
v základnej škole. 
Opatrenie nebolo splnené. 
 

2. Najneskôr do 15. júna 2021 predložiť zriaďovateľovi návrh počtu žiakov prvého 
ročníka pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku. 
Riaditeľ školy ŠŠI predložil list zriaďovateľovi zo dňa 14. 06. 2021, ktorý dokladoval 
predloženie návrhu počtu žiakov prvého ročníka pre prijímacie konanie v školskom 
roku 2021/2022. 
Opatrenie bolo splnené.  
 

3. V termíne do 31. marca 2022 určiť počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého 
ročníka a termíny konania prijímacích skúšok po predchádzajúcom vyjadrení rady 
školy.  
Kontrolou predloženej dokumentácie ŠŠI zistila, že riaditeľ školy určil počet žiakov 
ktorých možno prijať do triedy 1. ročníka a zároveň stanovil termíny konania 
prijímacích skúšok bez predchádzajúceho vyjadrenia rady školy. 
Opatrenie nebolo splnené.  
 

2  ZÁVERY 

Riaditeľ školy splnil 1 z 3 prijatých opatrení. Splnil opatrenie týkajúce sa predloženia návrhu 

počtu žiakov prvého ročníka pre prijímacie konanie v školskom roku 2021/2022 
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zriaďovateľovi. Nesplnením dvoch opatrení týkajúcich sa určenia obsahu a rozsahu prijímacej 

skúšky a určenia počtu žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termínov 

konania prijímacích skúšok po predchádzajúcom vyjadrení rady školy pretrvávali nedostatky 

v organizácii prijímacieho konania. 

 
Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 
 

1. § 65 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých predpisov (určenie počtu žiakov, 
ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termínov konania prijímacích skúšok 
bez predchádzajúceho vyjadrenia rady školy). 

2. § 65 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (neurčenie obsahu a rozsahu prijímacej skúšky 
podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania 
v základnej škole v podmienkach prijatia na štúdium). 

 
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 opatrenia 

 po prerokovaní v pedagogickej rade určiť v podmienkach prijatia na štúdium obsah 

a rozsah prijímacej skúšky podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho 

programu odboru vzdelávania v základnej škole  

 určiť počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termíny konania 
prijímacích skúšok po predchádzajúcom vyjadrení rady školy. 
 

Predložiť správu o splnení uložených opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin 
Školskému inšpekčnému centru Žilina v termíne do 14. 04. 2023. 
 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 

1. zápisnice z rokovaní pedagogickej rady; 
2. Kritériá pre prijímanie žiakov pre školský rok 2022/2023 na 4-ročné štúdium;  
3. Kritériá pre prijímanie žiakov pre školský rok 2022/2023 na 8-ročné štúdium; 
4. Všeobecné informácie pre prijímanie žiakov na štúdium na Gymnáziu do prvého 

ročníka a prímy v školskom roku 2022/2023; 
5. návrh počtu žiakov prvého ročníka pre prijímacie konanie v školskom roku 2021/2022 

zo dňa 14. 06. 2021; 
6. Upravený najvyšší počet žiakov prvých ročníkov stredných škôl v územnej pôsobnosti 

Žilinského samosprávneho kraja pre školský rok 2022/2023. 
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Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: PaedDr. Ing. Renáta Stasová  
Dňa: 15. 05. 2022 
 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 
PaedDr. Ing. Renáta Stasová  

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

Mgr. Matúš Chren 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 30. 05. 2022  
v Tvrdošíne 

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 
 
 
 
 
PaedDr. Ing. Renáta Stasová      .....................................................  
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
Mgr. Matúš Chren                          .....................................................  
 
 
 
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. Matúš Chren                                                 ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
PaedDr. Ing. Renáta Stasová, školská inšpektorka     .....................................................  
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


