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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 Mikuláša Galandu Horné Rakovce 1440/29, Turčianske Teplice organizačná 
zložka Spojenej školy, Horné Rakovce 1440/29, Turčianske Teplice. 

Druh školskej inšpekcie tematická 

Číslo poverenia 5163/2018-19 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 03. 04. 2019 

Meno školskej inšpektorky, ktorá inšpekciu vykonala: 
Ing. Zuzana Christozova  

Zistené nedostatky:  
Zistené nedostatky v dodržiavaní všeobecne záväzných právnych a interných predpisov 

sa týkali nedodržania Pokynov pre školských administrátorov k papierovej forme testovania 

žiakov 9. ročníka ZŠ T9-2018 časť 9  a časť 14  vydaných Národným ústavom certifikovaných 

meraní vzdelávania. 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 
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Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 2 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  

1.2.1  Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 

1. Informovať pedagogických zamestnancov o nedostatkoch zistených počas školskej 
inšpekcie. 

Kontrolovaný subjekt v aktuálnom školskom roku nevzdelával žiakov 4. ročníka v študijnom 
odbore 7902 J gymnázium osemročného vzdelávacieho programu. V študijnom odbore 7902 J 
gymnázium osemročného vzdelávacieho programu škola vzdelávala len žiakov 5. – 8. ročníka. 
Opatrenie sa nedalo hodnotiť. 
 

2. Realizovať školenie administrátorov pred termínom celoslovenského testovania T9  
a preukázateľným spôsobom preškoliť koordinátora a administrátorov. 

Kontrolovaný subjekt v aktuálnom školskom roku nevzdelával žiakov 4. ročníka v študijnom 
odbore 7902 J gymnázium osemročného vzdelávacieho programu. 
Opatrenie sa nedalo hodnotiť. 

 
2  ZÁVERY 

Opatrenia prijaté riaditeľkou školy (2) sa nedali hodnotiť, pretože  škola v aktuálnom školskom 
roku nevzdelávala žiakov v 4. ročníku v študijnom odbore 7902 J gymnázium osemročného 
vzdelávacieho programu. V študijnom odbore 7902 J gymnázium osemročného vzdelávacieho 
programu škola vzdelávala len žiakov 5. – 8. ročníka. 
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 

1. počty tried a žiakov v jednotlivých ročníkoch 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: Ing. Zuzana Christozova 
Dňa: 31. 05. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 
Ing. Zuzana Christozova 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Mgr. Miriam Hechelmann 
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Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 31. 05. 2022  
v Turčianskych Tepliciach:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 
 
 
 
 
Ing. Zuzana Christozova      .....................................................  
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
Mgr. Miriam Hechelmann     .....................................................  
 
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. Miriam Hechelmann     ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Ing. Zuzana Christozova, školská inšpektorka  .....................................................  
 
 
 
 
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


