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ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Košice 

Němcovej 30, 040 01  Košice 

Číslo: 8111/2021-2022  

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 18. 05. 2022 

Názov kontrolovaného subjektu 

Základná škola s materskou školou, Prakovce 307 

Zriaďovateľ Obec Prakovce 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

Mgr. Štefan Kačír, riaditeľ školy 

Mgr. Lenka Andrašková, zástupkyňa riaditeľa školy 

Bc. Blanka Semanová, zástupkyňa riaditeľa školy 

 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 8111/2021-2022 zo dňa 11. 05. 2022 

inšpekciu vykonala: 

Mgr. Zuzana Brutovská, školská inšpektorka, ŠIC Košice  ........................................................ 

 

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, Prakovce 307 

Druh školskej inšpekcie tematická  

Číslo poverenia 8067/2019-2020 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 20. 11. 2019 

 
 
Meno školského inšpektora, ktorý inšpekciu vykonal:  
Mgr. Zuzana Brutovská 
 
Zistené nedostatky:  
Zistené nedostatky sa týkali nedodržania Pokynov NÚCEM pre koordinátorov testovania 
T5 2019 v základnej škole pri výbere administrátora. 
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Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 0 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 1 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  

 
1.2.3  Plnenie uložených opatrení 

1. Testovanie T5 pripraviť a jeho realizáciu zabezpečiť v súlade s aktuálnymi Pokynmi 
NÚCEM pre testovanie 2022.  
Riaditeľ školy poveril úlohou školského koordinátora celoslovenského testovania 

žiakov 5. ročníka (T5) člena pedagogického zboru, ktorý v spolupráci s vedením školy 

organizoval a zabezpečoval jeho priebeh, určil počet a vybral administrátorov 

testovania. Kontrolou pedagogickej dokumentácie a komparáciou predloženého 

zoznamu administrátorov s dokladmi o ich získanom vzdelaní bolo zistené, že škola pri 

príprave a realizácii T5 postupovala v súlade s aktuálnymi Pokynmi NÚCEM pre 

testovanie T5 2022 a kritériá pre výber administrátorov z hľadiska aprobácie a praxe 

dodržala.    

Opatrenie bolo splnené.  
 

 
1.3  INÉ ZISTENIA 
Žiadne. 
 
2  ZÁVERY 

Splnením uloženého opatrenia boli v škole vytvorené predpoklady pre plynulú realizáciu 

a objektivitu externého testovania žiakov 5. ročníka v základnej škole v školskom roku 

2021/2022 v súlade s aktuálnymi pokynmi NÚCEM.  

 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. Zoznam administrátorov s aprobáciou 
2. Doklady o získanom vzdelaní administrátorov 
3. Rozvrh hodín triedy a učiteľov 
4. Triedna kniha 
5. Zápisnica s prezenčnou listinou zo školenia administrátorov, náhradných administrátorov 
a externého dozoru k T5 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: Mgr. Zuzana Brutovská  
Dňa: 20. 05. 2022 
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PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Košice: 
Mgr. Zuzana Brutovská 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Mgr. Štefan Kačír 

 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 26. 05. 2022 
v Košiciach:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Košice: 
 
 
 
 
 
Mgr. Zuzana Brutovská     ..................................................... 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
Mgr. Štefan Kačír                          ..................................................... 

 
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. Štefan Kačír, riaditeľ školy                          ....................................................  
 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Mgr. Zuzana Brutovská, školská inšpektorka   .....................................................  
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


