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PhDr. Nadežda Gregová, zástupkyňa riaditeľa školy  
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V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 7105/2021-2022 zo dňa 12. 05. 2022 inšpekciu 
vykonala: 

PaedDr. Mária Ferencová, školská inšpektorka, ŠIC Prešov .................................................... 
 
 

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 s materskou školou, Jakubany 151 

Druh školskej inšpekcie Tematická inšpekcia  

Číslo poverenia 77005/2019-2020 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 20. 11. 2019  

 
Meno školského inšpektora, ktorý inšpekciu vykonal:  
Mgr. Slavomír Moll  
 
Zistené nedostatky:  

Počas tematickej inšpekcie boli Štátnou školskou inšpekciou zistené nedostatky 
spočívajúce v nedodržaní pokynov vypracovaných Národným ústavom certifikovaných meraní 
vzdelávania (ďalej len „NÚCEM“). Nedostatky súviseli s neuložením zvyšných testov  
z matematiky na zabezpečené miesto pred testovaním, s nezabezpečením nerušeného 
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priebehu testovania, ako aj s nezabezpečením striedania ekvivalentných foriem testov medzi 
lavicami žiakov.  

Ďalej bolo zistené, že zaraďovanie žiakov základnej školy (ďalej len „ZŠ“)  
do jednotlivých tried toho istého ročníka vykazovalo znaky segregácie žiakov  
z marginalizovanej rómskej komunity (ďalej len „MRK“).  

 

 
Na základe zistení bolo voči riaditeľovi kontrolovaného subjektu uplatnené  

1 odporúčanie a uložené 1 opatrenie. Zároveň mu bola uložená povinnosť prijať opatrenia  
na odstránenie zistených nedostatkov týkajúcich sa nedodržania pokynov vypracovaných 
NÚCEM. Riaditeľ ZŠ prijal v stanovenom termíne 3 opatrenia, ktoré korešpondovali  
so zistenými nedostatkami a smerovali k ich odstráneniu. V stanovenom termíne bola Štátnej 
školskej inšpekcii zaslaná aj správa o splnení uloženého opatrenia súvisiaceho s odstránením 
segregácie žiakov z MRK vo vzdelávaní, avšak jej obsah nesúvisel so zisteným nedostatkom,  
ku ktorému bolo riaditeľovi školy opatrenie uložené.       
 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 
1.2.1  Akceptácia odporúčania 

1. Vnútorné vybavenie učební, v ktorých prebieha testovanie, zabezpečiť proti rušivým 
zvukom. 

Prehliadkou priestorov pred testovaním bolo zistené, že škola ošetrením dverí 
v testovaných triedach odstránila ich výrazné vŕzganie, čo prispelo k nerušenému 
priebehu testovania. 

Odporúčanie bolo akceptované. 
  

1.2.2  Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 
1. – 2. Dodržať pokyny pre školských koordinátorov týkajúce sa zabezpečenia 

nerušeného priebehu testovania a zabalenia zvyšných testov. 
V kontrolovanom subjekte na poschodí budovy, kde boli umiestnené triedy,  

v ktorých prebiehalo testovanie, nebolo realizované vyučovanie z dôvodu 
naplánovanej školskej aktivity. Na chodbách bol pokoj a v triede, kde sa zhromažďovali 
žiaci, ktorí ukončili testovanie pred uplynutím stanovenej doby, bol zabezpečený 
dozor. Priebeh testovania nebol rušený ani školským zvonením. 

Kontrolou organizačného zabezpečenia prípravnej fázy testovania bolo zistené, 
že zvyšné testy z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry boli ešte  
pred administrovaním testov v prítomnosti administrátorov a externého dozoru 
odložené do obálok, ktoré boli následne podpísané školskou koordinátorkou  
a riaditeľom školy, prelepené a uložené na zabezpečené miesto. 

Opatrenia boli splnené. 
 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 1 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 3 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 1 
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3. Dodržať pokyny vypracované NÚCEM týkajúce sa striedania ekvivalentných foriem 
testov.  

V kontrolovaných skupinách č. 01 a 02 boli testy z matematiky aj zo slovenského 
jazyka a literatúry rozdané tak, že sa ekvivalentné formy testov medzi lavicami žiakov 
striedali.  

Opatrenie bolo splnené. 
 

1.2.3  Plnenie uloženého opatrenia 
1. Odstrániť znaky segregácie pri zaraďovaní žiakov do tried toho istého ročníka. 

Kontrolou zoznamov žiakov jednotlivých tried bolo zistené, že rozdelenie  
žiakov z MRK bolo v 3 triedach 1. ročníka v rozmedzí od 45 % do 100 % (1. A – 45 %,  
1. B – 45 %, 1. C – 100 %) a v 2 triedach 3. ročníka od 43 % do 100 % (3. A – 43 %,  
3. B – 100 %). Najvýraznejšie rozdiely v zaraďovaní žiakov z MRK však boli zistené  
v triedach 5. ročníka (5. A – 22 %, 5. B – 94,8 %) a v triedach 7. ročníka (7. A – 0 %,  
7. B – 100 %), čím naďalej v organizácii vyučovania pretrvávali znaky segregácie žiakov 
z MRK.  

Opatrenie nebolo splnené.   
 
 

2  ZÁVERY 

Akceptovaním odporúčania a splnením prijatých opatrení škola zabezpečila realizáciu 
celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka v ZŠ v súlade s príslušnými pokynmi pre školských 
koordinátorov aj pokynmi pre školských administrátorov vydanými NÚCEM, čím sa vytvorili 
podmienky pre objektívny a regulárny priebeh testovania.  

Naďalej však pretrvávali nedostatky v organizácii vyučovania, ktoré vykazovali znaky   
segregácie žiakov z MRK pri ich zaraďovaní do niektorých tried toho istého ročníka.  
Po vykonaní následnej inšpekcie Štátna školská inšpekcia na uvedenú skutočnosť upozorní 
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva a Poradňu pre občianske a ľudské práva.  
Z uvedeného dôvodu Štátna školská inšpekcia neuplatňuje voči riaditeľovi školy žiadne 
opatrenia na odstránenie tohto nedostatku.   

 
Zistilo sa porušenie všeobecne záväzného právneho a interného predpisu: 

1. § 3 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (prejavy segregácie  

vo výchove a vzdelávaní pri zriaďovaní tried vyčlenením žiakov z MRK). 

 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. zoznamy testovaných žiakov 
2. zasadacie poriadky žiakov 
3. zoznamy žiakov jednotlivých tried školy 
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Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: PaedDr. Mária Ferencová  
Dňa: 23. 05. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Prešov: 
PaedDr. Mária Ferencová  

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
PaedDr. Michal Hanečák 

 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 31. 05. 2022  
v Prešove:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Prešov: 
 
 
 
 
 

PaedDr. Mária Ferencová     ............................................  
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 

PaedDr. Michal Hanečák     ............................................  
 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 pracovných dní 
od prerokovania): 
 
 
 
PaedDr. Michal Hanečák, riaditeľ školy     ............................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
 
PaedDr. Mária Ferencová, školská inšpektorka    ............................................  
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


