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RNDr. Ľubomíra Cimbalová, školská inšpektorka, ŠIC Prešov ............................................. 

 

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka v základnej škole 

 
1.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  

Tematická inšpekcia bola vykonaná v štátnej mestskej plnoorganizovanej základnej 
škole (ďalej len „ZŠ“) s vyučovacím jazykom slovenským. V aktuálnom školskom roku sa  
v kontrolovanom subjekte vzdelávalo spolu 348 žiakov, z toho 44 žiakov 5. ročníka. Prípravu 
a priebeh testovania v škole zabezpečovali 1 školská koordinátorka, 5 školských 
administrátorov a 4 učitelia z inej ZŠ vykonávajúci externý dozor. 
 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 

Z celkového počtu 44 žiakov 5. ročníka ZŠ sa celoslovenského testovania zúčastnilo  
37 žiakov, z toho 4 žiaci so zdravotným znevýhodnením (ďalej len „ZZ“), ktorí boli zaradení 
do 1. skupiny obmedzenia. Testovania sa nezúčastnili 7 žiaci, z toho 6 žiaci z dôvodu plnenia 
povinnej školskej dochádzky mimo územia Slovenskej republiky a 1 žiak zo zdravotných 
dôvodov. 

Riaditeľka školy, školská koordinátorka a školskí administrátori nepostupovali  
pri príprave testovania podľa pokynov vypracovaných Národným ústavom certifikovaných 
meraní vzdelávania (ďalej len „NÚCEM“). Nedostatok sa vyskytol v činnosti školskej 
koordinátorky, ktorá nedodržala termín školenia administrátorov podľa pokynov NÚCEM-u  
a administrátori neumiestnili prílohy T5 2022 – základné informácie a Harmonogram 
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testovania na nástenke v kmeňovej triede testovaných žiakov. Testové zásielky boli uložené  
v zabezpečenom priestore u riaditeľky školy. Časový harmonogram otvárania testových 
zásielok vrátane zásielok pre žiakov so ZZ bol dodržaný. Pri kontrole neporušenosti a úplnosti 
zásielok testov z matematiky aj zo slovenského jazyka a literatúry sa nezistili nedostatky. 
Časový harmonogram testovania a osobitný harmonogram testovania pre žiakov so ZZ boli 
dodržané. Kontrola administrácie testov z matematiky sa vykonala v testovanej skupine 
žiakov číslo 03 a testov zo slovenského jazyka a literatúry v testovanej skupine žiakov  
číslo 02. 

Testovanie prebiehalo v 4 vhodne upravených triedach, z toho 1 trieda bola určená 
pre žiakov so ZZ. Žiaci pri administrovaní testov pracovali samostatne a nerušili jeho priebeh 
nevhodným správaním. Počas prestávok bezpečnosť žiakov zabezpečoval pedagogický dozor. 

Žiaci so ZZ zaradení do 1. skupiny obmedzenia nepotrebovali žiadne kompenzačné 
pomôcky a v priebehu testovania ani pomoc učiteľa, asistenta alebo inej osoby. 

Administrátori a externý dozor v priebehu testovania nepostupovali v súlade  
so stanovenými pokynmi. Nedostatok sa vyskytol počas administrácie testov z matematiky  
a zo slovenského jazyka a literatúry v oboch kontrolovaných skupinách, v ktorých 
administrátori nezabezpečili striedanie ekvivalentných foriem testov medzi lavicami vedľa 
seba, nezadali pokyn žiakom na číslovanie úloh z matematiky pri ich riešení na papier určený 
na pomocné výpočty a na tieto skutočnosti neboli upozornení ani externým dozorom, ktorý 
dohliadal nad objektivitou testovania. 

Pre žiakov so ZZ boli upravené podmienky testovania (predĺžený čas o 15 minút)  
a boli testovaní podľa osobitného časového harmonogramu. 

Po ukončení administrácie testov školská koordinátorka v spolupráci s riaditeľkou 
školy a piatimi administrátormi vypísala protokol z testovania aj dotazník o priebehu 
testovania žiakov 5. ročníka ZŠ, ale nepripravila zásielku na odoslanie podľa pokynov 
NÚCEM-u, pretože originály odpoveďových hárkov žiakov so ZZ v predmete matematika  
a v predmete slovenský jazyk a literatúra neboli v bielej obálke zapečatené postupom podľa 
pokynov NÚCEM-u. 
 

1.3  INÉ ZISTENIA 
Administrátori rozdali testy, na ktoré mali podľa ich pokynov žiaci napísať svoje 

meno a priezvisko, avšak pri ich odovzdávaní po ukončení administrácie testov z matematiky 

a zo slovenského jazyka a literatúry bolo kontrolou Štátnej školskej inšpekcie zistené, že  

vo viacerých testovaných skupinách tieto údaje na niektorých testoch chýbali. 

 
 

2  ZÁVERY 

Školská koordinátorka a administrátori zabezpečili vhodné priestory a dodržali časový 
harmonogram otvárania testových zásielok a harmonogram testovania. Pokyny  
na administráciu testov celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ neboli  
v kontrolovaných skupinách dodržané. Nedostatky sa vyskytli nedodržaním príslušných 
pokynov NÚCEM-u v činnosti školskej koordinátorky pri nedodržaní termínu školenia 
administrátorov a pri príprave spätnej zásielky, ale aj v činnosti administrátorov  
pri informovanosti žiakov o celoslovenskom testovaní na nástenke v kmeňovej triede  
a v priebehu administrácie testov z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Na vyššie 
uvedené nedostatky neboli administrátori upozornení ani externým dozorom. V priebehu 
testovania sa nevyskytli žiadne rušivé momenty. 
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Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 
1. Pokyny pre školských koordinátorov k testovaniu žiakov 5. ročníka ZŠ T5 2022 – bod 3 

vydaných NÚCEM v nadväznosti na § 14 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (nedodržanie termínu školenia administrátorov podľa pokynov 
NÚCEM-u). 

2. Pokyny pre školských koordinátorov k testovaniu žiakov 5. ročníka ZŠ T5 2022 – bod 16 
vydaných NÚCEM v nadväznosti na § 14 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (originály odpoveďových hárkov žiakov so ZZ v predmete 
matematika a v predmete slovenský jazyk a literatúra neboli v bielej obálke zapečatené 
postupom podľa pokynov NÚCEM-u). 

3. Pokyny pre administrátorov k testovaniu žiakov 5. ročníka ZŠ T5 2022 – bod 3 vydaných 
NÚCEM v nadväznosti na § 14 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (neumiestnenie príloh „T5 2022 – základné informácie“ a „Harmonogram 
testovania“ na nástenke v triede testovaných žiakov). 

4. Pokyny pre administrátorov k testovaniu žiakov 5. ročníka ZŠ T5 2022 – bod 8 vydaných 
NÚCEM v nadväznosti na § 14 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (nezabezpečenie striedania ekvivalentných foriem testov medzi lavicami vedľa 
seba v priebehu administrácie testov z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry). 

5. Pokyny pre administrátorov k testovaniu žiakov 5. ročníka ZŠ T5 2022 – bod 14 vydaných 
NÚCEM v nadväznosti na § 14 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (nezadanie pokynu žiakom na číslovanie úloh z matematiky pri ich riešení  
do papiera na pomocné výpočty; nenapísanie mena a priezviska žiaka na testy  
z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry). 

6. Pokyny pre externý dozor k testovaniu žiakov 5. ročníka ZŠ T5 2022 – bod 3 vydaných 
NÚCEM v nadväznosti na § 14 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (neupozornenie administrátorky na zabezpečenie striedania ekvivalentných 
foriem testov medzi lavicami vedľa seba v priebehu administrácie testu z matematiky  
a zo slovenského jazyka a literatúry a na nezadanie pokynu žiakom na číslovanie úloh  
z matematiky pri ich riešení do papiera na pomocné výpočty). 

 
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 toto opatrenie: 

1. ukladá kontrolovanému subjektu prijať konkrétne opatrenia na odstránenie 

zistených nedostatkov a ich príčin týkajúcich sa nedodržania termínu školenia 

administrátorov podľa pokynov NÚCEM-u, nezapečatenia originálov odpoveďových 

hárkov žiakov so ZZ v predmete matematika a v predmete slovenský jazyk a literatúra 



 

4 

 

v bielej obálke postupom podľa pokynov NÚCEM-u, neumiestnenia príloh 

„Harmonogram testovania“ a „T5 2022 – základné informácie“ na nástenke v triede 

testovaných žiakov, nezabezpečenia striedania ekvivalentných foriem testov  

medzi lavicami vedľa seba v priebehu administrácie testu z matematiky  

a zo slovenského jazyka a literatúry, nezadania pokynu žiakom na číslovanie úloh  

z matematiky pri ich riešení do papiera na pomocné výpočty, ako aj nenapísanie 

mena a priezviska žiaka na testy z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry  

a predložiť ich Školskému inšpekčnému centru Prešov s uvedenými termínmi splnenia 

a menami zodpovedných zamestnancov v termíne do 30. 06. 2022. 

Správu o splnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin predložiť 
Školskému inšpekčnému centru Prešov v termíne do 15 dní od realizácie celoslovenského 
testovania žiakov 5. ročníka v ZŠ v školskom roku 2022/2023. 
 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. zoznamy žiakov testovaných skupín 
2. zasadacie poriadky testovaných žiakov 
3. zápisnica zo zaškolenia administrátorov 
4. doklady o získanom vzdelaní administrátorov 
5. poverenia pedagogických zamestnancov na vykonávanie externého dozoru 
6. zápisnica z otvorenia zásielky – Testovanie 5. ročníka ZŠ T5 2022 
7. protokol z testovania 
8. dotazník o priebehu testovania 
 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: RNDr. Ľubomíra Cimbalová 
Dňa: 01. 06. 2022 
 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

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

RNDr. Ľubomíra Cimbalová 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

Mgr. Jana Milčáková 

 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 07. 06. 2022  

v Prešove: 

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

RNDr. Ľubomíra Cimbalová    ...................................................... 
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b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 

Mgr. Jana Milčáková     ..................................................... 
 
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. Jana Milčáková, riaditeľka školy   ....................................................... 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
 
 
RNDr. Ľubomíra Cimbalová, školská inšpektorka  ........................................................ 
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti 


