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1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v gymnáziu  

 
1.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
Základné údaje vzťahujúce sa na inšpekciu, na základe ktorej sa vykonala následná inšpekcia: 

Kontrolovaný subjekt 

Gymnázium M. Galandu, Horné Rakovce 1440/29, Turčianske Teplice, organizačná zložka 

Spojenej školy, Školská 447/2, Turčianske Teplice 

Druh školskej inšpekcie tematická inšpekcia 

Číslo poverenia 5040/2020-2021 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 18. 05. 2021 

 
Meno školskej inšpektorky, ktorá inšpekciu vykonala:  
PhDr. Ľubomíra Tudíková  
 
Zistené nedostatky:  
Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) zistila nedostatky v zabezpečení prijímania žiakov 

na vzdelávanie, neurčenie obsahu a rozsahu prijímacej skúšky podľa vzdelávacích štandardov 



 

2 

 

štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole, nedodržanie termínu 

zverejnenia podmienok prijatia na štúdium, zverejnenie poradia uchádzačov bez informácie, 

či vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne. Kritériá na prijatie uchádzačov 

obsahovali viaceré nedostatky. 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 2 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 0 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 3 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
1.2.1  Akceptácia odporúčaní 

Určiť v kritériách jednoznačné podmienky na prijatie uchádzačov pri rovnosti bodov 
Kontrolou predložených kritérií ŠŠI zistila, že riaditeľka školy určila jednoznačné 
podmienky na prijatie uchádzačov pri rovnosti bodov. 
Odporúčanie bolo akceptované.  

2. Eliminovať administratívne a dátumové nepresnosti v kritériách na prijatie 

uchádzačov 

Kontrolou predloženej dokumentácie ŠŠI zistila, že riaditeľka školy odstránila všetky 
administratívne nedostatky. 
Odporúčanie bolo akceptované. 

 
1.2.2 Plnenie uložených opatrení 

1. Po prerokovaní v pedagogickej rade určiť obsah a rozsah prijímacej skúšky podľa 
vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania 
v základnej škole 
Riaditeľka školy predložila ŠŠI kompletné Podmienky a kritériá prijímacieho konania do 
1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu gymnázia pre školský rok 2022/2023. 
Ich kontrolou bolo zistené, že riaditeľka školy určila jednotné kritériá na úspešné 
vykonanie prijímacej skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium pre termíny 
prijímacieho konania. 
Opatrenie bolo splnené.  

 
2. Prerokovať v pedagogickej rade jednotné kritériá na úspešné vykonanie prijímacej 

skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium v zákonom stanovenom termíne 
Riaditeľka školy predložila ŠŠI zápisnicu zo zasadnutia pedagogickej rady konanej 
27. 01. 2022. Kontrolovaná zápisnica dokladovala prerokovanie formy prijímacej 
skúšky, jej obsahu a rozsahu podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho 
programu odboru vzdelávania v základnej škole. 
Opatrenie bolo splnené.  

 
3. Zverejniť zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania s uvedením, či 

uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne 
Riaditeľka školy zverejnila „Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného 
štúdia pre školský rok 2022/23“ na  webovom sídle školy dňa 18. 05. 2022. Zverejnený 
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zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania obsahoval informáciu, či 
uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne. 
Opatrenie bolo splnené.  

 
2  ZÁVERY 

Riaditeľka školy akceptovala odporúčania a splnila opatrenia uložené ŠŠI. Splnením opatrení 
vznikol predpoklad zlepšenia kvality organizácie prijímacieho konania a podmienok konania 
prijímacích skúšok.  
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. Podmienky a kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho 
programu gymnázia pre školský rok 2022/2023  
2. zápisnica zo zasadnutia pedagogickej rady 
3. zápisnica zo zasadnutia prijímacej komisie 
4. výsledky prijímacieho konania 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  PhDr. Ľubomíra Tudíková  
Dňa: 31. 05. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 
PhDr. Ľubomíra Tudíková 

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

Mgr. Miriam Hechelmann 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 31. 05. 2022 
v Turčianskych Tepliciach:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 
 
 
 
PhDr. Ľubomíra Tudíková     .....................................................  
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
Mgr. Miriam Hechelmann     .....................................................  
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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: 
 
PhDr. Ľubomíra Tudíková, školská inšpektorka  .....................................................  

 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


