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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 Janka Matúšku, Štvrť SNP 34, Galanta 

Druh školskej inšpekcie následná 

Číslo poverenia 2051/2019-2020  

Dátum vykonania školskej inšpekcie 
od 09. 01. 2020 do 10. 01. 2020  
a 13. 01. 2020 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Ing. Jana Kürtiová; Mgr. Iveta Kozáková; Mgr. Marek Nádaský; Mgr. Ľudmila Klementisová 
(odborníčka z praxe) 
 
Zistené nedostatky:  
Zistené nedostatky v dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov sa týkali 
nedostatočného uplatňovania nemeckého jazyka v predmete matematika zaradenom 
v učebnom pláne (UP) medzi predmety vyučované v 2. vyučovacom jazyku v súlade s ŠkVP 
pre 5-ročný vzdelávací program; nevypracovania maturitných zadaní pre ústnu formu 
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internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ MS) z predmetu chémia (CHE) a nezaradenia 20-
minútovej prestávky v dopoludňajšom vyučovaní.  
 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 0 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 3 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
1.2.2  Plnenie opatrení uložených Štátnou školskou inšpekciou 

1. Uskutočňovať výchovu a vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom – 
predmet matematika zaradený v UP ako predmet vyučovaný v 2. vyučovacom jazyku 
(nemecký jazyk) vyučovať v plnej miere v nemeckom jazyku. 
V aktuálnom školskom roku sa výchovno-vzdelávací proces v študijnom odbore 
7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (nemecký jazyk) realizoval v 3 triedach (3. až 
5. ročník štúdia), v 1. a 2. ročníku sa v uvedenom študijnom odbore žiaci nevzdelávali a 
podľa vyjadrenia riaditeľa školy v budúcnosti ani neplánujú žiakov na tento program 
prijímať. Predmet matematika sa v súlade s UP vyučoval v 3. a 4. ročníku. V oboch 
ročníkoch sa výchovno-vzdelávací proces uskutočňoval v 2. vyučovacom jazyku 
(nemecký jazyk) v rozsahu 1 hodiny týždenne. Priame pozorovanie vyučovacích hodín 
predmetu MAT v oboch triedach  (III. BG a IV. BG) s 5-ročným vzdelávacím programom 
preukázalo, že učiteľka aj žiaci uplatňovali prevažne 2. vyučovací jazyk. Žiaci adekvátne 
odpovedali na otázky, postupy riešení úloh pri tabuli zdôvodňovali v nemeckom jazyku. 
Využívali základnú odbornú terminológiu súvisiacu s témami vyučovacích hodín (výpočet 
objemu a povrchu telies; pojmy analytickej geometrie).  
Opatrenie bolo splnené. 

 

2. Vypracovať maturitné zadania z chémie v súlade s požiadavkami na vypracovanie úloh 
maturitných zadaní. 
Školská inšpekcia skontrolovala maturitné zadania z predmetu CHE. Každé z 30 zadaní 
obsahovalo 3 úlohy, z ktorých prvá bola zameraná na reprodukciu a pochopenie 
vymedzenej témy, pri druhej úlohe mali žiaci prostredníctvom konkrétnych zadaní 
preukázať schopnosť uplatniť vyššie myšlienkové procesy a tretia úloha vyžadovala 
od žiakov využiť ich skúsenosti z laboratórnych cvičení. Úlohy v  zadaniach boli obsahovo 
kombinované z jednotlivých častí chémie – organickej, anorganickej a biochémie 
s rôznym stupňom náročnosti. Takto štruktúrované zadania vytvárali nevyhnutné 
predpoklady na objektívne posúdenie celkovej úrovne vedomostí a zručností žiakov 
v súlade s Cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov z predmetu 
chémia. 
Opatrenie bolo splnené. 
 

3. Zabezpečiť organizáciu vyučovania tak, aby bola dodržaná 20-minútová prestávka 
v rámci dopoludňajšieho vyučovania. 
Analýzou rozvrhu hodín a fyzickou kontrolou v čase konania následnej inšpekcie školská 
inšpekcia zistila, že medzi 2. a 3. vyučovacou hodinou bola v súlade so všeobecne 
záväzným právnym predpisom zaradená 20 minútová prestávka. 

Opatrenie bolo splnené.  
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2  ZÁVERY 

Riaditeľ školy zabezpečil plnenie všetkých 3 opatrení uložených Štátnou školskou inšpekciou. 
Predmet matematika sa vyučoval v 2. vyučovacom jazyku (nemecký jazyk) v rozsahu 
vymedzenom príslušným UP, čo viedlo k získavaniu požadovaných jazykových kompetencií 
žiakov bilingválneho programu. Maturitné zadania z predmetu chémia boli vypracované 
v súlade s Cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov z predmetu chémia, 
čím boli vytvorené predpoklady na objektívne posúdenie celkovej úrovne vedomostí 
a zručností žiakov vykonávajúcich ÚFIČ MS z predmetu. Zaradenie 20 minútovej prestávky 
medzi 2. a 3. vyučovacou hodinou prispelo k zohľadňovaniu psychohygienických potrieb 
žiakov.  
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 

1. Správa o splnení uložených opatrení. 
2. Rozvrh hodín 3. BG a 4. BG triedy. 
3. Maturitné zadania z predmetu chémia. 

 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: Mgr. Iveta Kozáková  
Dňa: 16. 06. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trnava: 
Mgr. Iveta Kozáková 
 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
PaedDr. Peter Černý, PhD., riaditeľ školy 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 28. 06. 2022 
v Galante:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trnava: 
 
 
 
 
 
Mgr. Iveta Kozáková      ....................................................  
 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
PaedDr. Peter Černý, PhD., riaditeľ školy   .....................................................  
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Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 
 
 
PaedDr. Peter Černý, PhD., riaditeľ školy   ....................................................  

Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
Mgr. Iveta Kozáková, školská inšpektorka   .....................................................  

 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


