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ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Košice 

Němcovej 30, 040 01 Košice 
 

Číslo: 88007/2021-2022 

 

 SPRÁVA  
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 18. 05. 2022 
 

Názov kontrolovaného subjektu 

Súkromná základná škola, Lermontovova 1, Košice 

Zriaďovateľ Občianske združenie pre rozvoj vzdelávania 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 
Mgr. Eva Salateková, riaditeľka školy 
Mgr. Dominik Dorič, zástupca riaditeľky školy 
 

V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 88007/2021-2022 zo dňa 11. 05. 2022 
inšpekciu vykonala: 

RNDr. Monika Murínová, školská inšpektorka, ŠIC Košice  ........................................................ 

 

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v kontrolovanom subjekte 

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

Kontrolovaný subjekt 

Súkromná základná škola, Lermontovova 1, Košice 

Druh školskej inšpekcie tematická 

Číslo poverenia 88003/2019-2020 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 20. 11. 2019 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
RNDr. Monika Murínová 
 
Zistené nedostatky:  
Zistené nedostatky sa týkali prípravy a priebehu externého testovania žiakov 5. ročníka 
v základnej škole – nedodržanie platných pokynov pre testovanie T5-2019 (nezorganizovanie 
školenia pre administrátorov do konca októbra 2019 a nevyhotovenia zápisnice z údajného 
školenia realizovaného deň pred testovaním; nezabezpečenie informácií o priebehu testovania 
vyvesením zoznamu s povinnými údajmi na vnútornú stranu dverí učebne; zásielka s testami 
do času otvárania nebola uložená v zabezpečenom priestore; administrátorka odišla 
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do učebne s väčším počtom testov ako bolo prítomných žiakov, zvyšné testy boli pribalené 
do spätnej zásielky, po otvorení zásielky testy zo slovenského jazyka a literatúry neboli uložené 
v zabezpečenom priestore rovnako tak nebola zabezpečená obálka s originálmi odpoveďových 
hárkov po ukončení testu z matematiky; nevyplnenie údajov v poliach 3. a 4. záhlavia 
odpoveďových hárkov administrátorkami alebo triednou učiteľkou. 
 

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 opatrení uložených kontrolovanému subjektu 

1. Zabezpečiť testovanie T-5 v súlade s pokynmi vypracovanými Národným ústavom 
certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) 
Podľa predloženej zápisnice zo školenia administrátorov riaditeľka školy v spolupráci 

s koordinátorkou zabezpečili dôsledné oboznámenie administrátoriek 

a 2 pedagogických asistentov s ich úlohami počas administrácie testov a zároveň ich 

upozornili na dôsledné dodržiavanie pokynov NÚCEM. Štúdiom dokumentácie 

prípravnej fázy testovania a priamou kontrolou priebehu administrácie testu 

z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry v skupine 01 bolo zistené, že škola 

zabezpečila testovanie T5 – 2022 v súlade s platnými pokynmi NÚCEM.  

Opatrenie bolo splnené.  
 
1.3  INÉ ZISTENIA 
žiadne 
 
2  ZÁVERY 

Splnením uloženého opatrenia škola zabezpečila prípravu a realizáciu celoslovenského 

externého testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v súlade s platnými pokynmi organizátora - NÚCEM.  

 

Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. zápisnica s prezenčnou listinou zo školenia administrátorov; 
2. zoznam administrátorov a učiteľov vykonávajúcich pomocný dozor s aprobáciami; 
3. pracovná dokumentácia koordinátorky testovania T5 - 2022 
 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: RNDr. Monika Murínová  
Dňa:19. 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: 
RNDr. Monika Murínová  

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Mgr. Eva Salateková  
 

Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 30. 05. 2022 
v Košiciach:  
 

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Košice: 
 
 
 
 
 
RNDr. Monika Murínová     ...................................................... 

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

 
 
 
 
 
Mgr. Eva Salateková      ..................................................... 

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. Eva Salateková, riaditeľka školy    ........................................................ 

Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
RNDr. Monika Murínová, školská inšpektorka   ........................................................ 

 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


