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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, Štúrova 849, Detva 

Druh školskej inšpekcie tematická inšpekcia 

Číslo poverenia 6008/2020-2021 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 03. 05. 2021 a 21. 05. 2021 
 

 
Zistené nedostatky:  
Z tematickej inšpekcie vyplynuli nedostatky v dodržiavaní právnych predpisov súvisiacich             
s nedodržaním príslušných  právnych predpisov pri príprave a realizácii prijímacieho konania, 
ktoré sa týkali nepredloženia návrhu zriaďovateľovi školy o počte žiakov prvého ročníka pre 
prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku; neprerokovania počtu žiakov 1. ročníka          
v pedagogickej rade a nepožiadania o vyjadrenie radu školy; nerešpektovania rozhodnutia 
zriaďovateľa o počte žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka gymnázia so 
štvorročným štúdiom; neurčenia jednotných kritérií na úspešné vykonanie prijímacích skúšok 
z MAT a SJL a ostatných podmienok prijatia na štúdium pre oba termíny prijímacieho konania. 
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Úroveň testu zo SJL znižovali gramatické chyby v zadaniach. 
 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 4 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 
 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
 
1.2.2 Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 
 
       1. Predložiť zriaďovateľovi školy (BBSK) návrh počtu žiakov pre prijímacie konanie 
v nasledujúcom školskom roku v súlade s § 64 ods. 2. zákona č. 245/2008 Z. z.   
Riaditeľ školy predložil návrh počtu žiakov (31) 1. ročníka 4-ročného vzdelávacieho programu 
pre prijímacie konanie v školskom roku 2022/2023 zaslaný zriaďovateľovi dňa 11. 06. 2021. 
Predložený návrh korešpondoval s počtom žiakov uvedených v uznesení zastupiteľstva 
Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) zo dňa 26. 03. 2020.   
Opatrenie bolo splnené. 
 
      2. Prerokovať  v rade školy a požiadať o jej vyjadrenie k návrhu počtu žiakov pre 
prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku. 
Kontrolou zápisníc z rokovania pedagogickej rady zo dňa 02. 06. 2021 a rady školy zo dňa 
09. 06. 2021 bolo zistené, že návrh počtu 31 žiakov 1. ročníka 4-ročného vzdelávacieho 
programu pre prijímacie konanie v školskom roku 2022/2023 bol prerokovaný v súlade 
s príslušným právnym predpisom. 
Opatrenie bolo splnené. 
 
      3. Rešpektovať  rozhodnutia zriaďovateľa školy o počte žiakov, ktorých možno prijať do 
prvého ročníka príslušného školského roka. 
Kontrolou zoznamu uchádzačov a ich  výsledkov v 1. a 2. termíne 1. kola prijímacieho konania 
zverejnených na webovom sídle školy dňa 18. 05. 2022 bolo zistené, že do 1. ročníka 
v školskom roku 2022/2023 bolo na základe rozhodnutia riaditeľa školy prijatých 22 žiakov, čo 
korešpondovalo s príslušným rozhodnutím zriaďovateľa o stanovení najvyššieho počtu žiakov, 
ktorých možno prijať do prvého ročníka príslušného školského roka.  
Opatrenie bolo splnené. 
 
     4. Určiť kritéria pre úspešné vykonanie prijímacích skúšok zo SLJ a MAT pre obidva 
termíny  prijímacieho konania (minimálny počet bodov) 
Z analýzy kritérií pre prijímacie konanie do 1. ročníka 4-ročného vzdelávacieho programu 
v školskom roku 2022/2023 vyplynulo, že obsahovali informáciu o stanovenom počte bodov 
pre úspešné vykonanie  prijímacej skúšky z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra 
a matematika. 
Opatrenie bolo splnené. 
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2  ZÁVERY 
 
Riaditeľ školy splnil všetky 4 prijaté opatrenia. Ich splnením boli dodržané príslušné  právne 
predpisy súvisiace s prípravou a realizáciou prijímacieho konania. Vypracované a zverejnené 
jednotné kritériá pre úspešné vykonanie prijímacej skúšky z obidvoch profilových predmetov 
boli komplexné, čo prispelo k objektívnosti zostavenia zoznamu prijatých a neprijatých 
uchádzačov. Riaditeľ školy splnením opatrenia rešpektoval uznesenie zriaďovateľa 
o najvyššom počte žiakov pre prijatie do 1. ročníka so 4-ročným vzdelávacím programom pre 
školský rok 2022/2023. 
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII: 

1. kritériá  pre prijímacie konanie  do 1. ročníka 4-ročného vzdelávacieho programu 
v školskom roku 2022/2023, 

2. návrh riaditeľa školy zriaďovateľovi (BBSK) na počet žiakov pre prijímacie konanie 
v školskom roku 2022/2023, 

3. uznesenie BBSK - schválený počet žiakov do 1. ročníka 4-ročného vzdelávacieho 
programu pre školský rok 2022/2023 pre Gymnázium, Štúrova 849, Detva, 

4. zápisnica z rokovania pedagogickej rady zo dňa 02. 06. 2021, 
5. zápisnica z rokovania rady školy zo dňa 09. 06. 2021,  
6. zoznam prijatých /neprijatých uchádzačov. 
 

Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  RNDr. Iveta Krupová 
Dňa: 13. 06. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica: 
RNDr. Iveta Krupová 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Mgr. Pavel Lalík  
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 15. 06. 2022  v Banskej 
Bystrici:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica: 
 
 
 
 
RNDr. Iveta Krupová                    .....................................................  
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b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

 
 
 
 
Mgr. Pavel Lalík                                         .....................................................  

 
 
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. Pavel Lalík, riaditeľ školy                            ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
RNDr. Iveta Krupová, školská inšpektorka    .....................................................  

 
 
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 

 
 

 

 

 

 

 


