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1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav a úroveň zabezpečenia realizácie maturitnej skúšky v šk. roku 2021/2022 na gymnáziu z predmetu 
nemecký jazyk 

1.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  

Kontrolovaným subjektom bolo štátne gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským a talianskym. 
V školskom roku 2021/2022 maturovalo z nemeckého jazyka (NEJ) 9 žiakov  3 študijných odboroch (ŠO). 
V dennej forme v ŠO 7902 J gymnázium 1 žiak 4-ročného štúdia (4rG), 7 žiakov 8-ročného štúdia (8rG) 
a 1 žiak v ŠO 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (BiG).  

1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 

SPLNENIE PREDPOKLADOV PRIHLÁSENIA ŽIAKOV NA MATURITNÚ SKÚŠKU 

Riaditeľ školy predložil školskej inšpekcii na kontrolu 9 záväzných prihlášok žiakov na maturitnú skúšku 
(MS) v šk. roku 2021/2022 z NEJ, všetci žiaci boli prihlásení v stanovenom termíne (do 30. septembra). 
Na prihláške žiaci uviedli NEJ ako povinný zo skupiny predmetov cudzí jazyk (3 žiaci 8rG na úrovni B2), 
ako ďalší voliteľný predmet (1 žiak 4rG na úrovni B2, 2 žiaci 8rG na úrovni B2, 2 žiaci 8rG na úrovni B1) 
a ako jeden voliteľný predmet (1 žiak BiG na úrovni B2). Riaditeľ školy prijal všetkých 9 prihlášok na MS 



 

2 

 

z NEJ napriek tomu, že výber predmetov MS 2 žiakov (1 žiačka 8rG, 1 žiak BiG) nespĺňal požiadavky 
platných právnych noriem. 
 
UČEBNÉ PLÁNY A ŠKOLSKÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY, PODĽA KTORÝCH SA ŽIACI VZDELÁVALI 

Kontrola učebných plánov (UP) ŠkVP jednotlivých ŠO gymnázia preukázala, že boli v súlade so štátnym 
vzdelávacím programom (ŠVP). Vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia mali žiaci 4rG a 8rG v UP 
uvedený anglický, francúzsky a nemecký jazyk, z nich sa v predmete NEJ vzdelávalo 7 z 8 žiakov 
(nevzdelával sa 1 ž. 8rG), čo potvrdila kontrola katalógových listov uvedených žiakov. Žiaci BiG mali 
vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia v UP uvedený taliansky a anglický jazyk (v predmete NEJ sa 
nevzdelával nikto). 
 
ZABEZPEČENIE REALIZÁCIE MATURITNEJ SKÚŠKY Z NEMECKÉHO JAZYKA 

Regionálny úrad školskej správy (RÚŠS) v Bratislave vymenoval v stanovenom termíne (do 1. marca 
2022) predsedu predmetovej maturitnej komisie (PMK) v predmete NEJ pre všetky ŠO a predsedu 
školskej maturitnej komisie (ŠMK) pre 4rG a 8rG. Funkciu predsedníčky ŠMK pre BiG vykonávala 
predsedníčka  vymenovaná MŠVVaŠ SR  na šk. rok 2020/2021. Riaditeľ školy vymenoval za skúšajúcich 
PMK v predmete NEJ 2 pedagogických zamestnancov školy s požadovanou kvalifikáciou v stanovenom 
termíne (do 30. apríla 2022). MS z NEJ sa v šk. roku 2021/2022 konali v riadnom skúšobnom období. Bola 
vytvorená 1 PMK NEJ zložená z predsedu a 2 skúšajúcich pre všetky 3 ŠO. Externú aj internú časť MS 
z NEJ vykonali 3 žiaci 8rG na úrovni B2. Internú časť MS vykonali 6 žiaci (1 ž. 4rG na úrovni B2, 1 ž. BiG 
na úrovni B2, 2 ž. 8rG na úrovni B2, 2 ž. 8rG na úrovni B1). V protokole o MS mali všetci žiaci uvedený 
predmet NEJ medzi povinnými predmetmi. 
 

1.3  INÉ ZISTENIA 

Riaditeľ školy predložil menovací dekrét predsedníčky ŠMK pre BiG na šk. rok 2020/2021, ktorý vydalo 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) dňa 09. 02. 2021. 
Pre školský rok 2021/2022 nebola predsedníčka ŠMK pre BiG vymenovaná, čím došlo k porušeniu 
§ 80 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (nevymenovanie predsedu ŠMK v triedach 
s bilingválnym programom ministerstvom školstva do 15. marca). Na uvedené zistenie bude MŠVVaŠ SR 
upozornené. 

 

 

2  ZÁVERY 

V školskom roku 2021/2022 zmaturovalo úspešne z predmetu nemecký jazyk 9 žiakov. Prihlášky 
na maturitnú skúšku boli podané v stanovenom termíne. Dvaja žiaci v prihláškach na MS uviedli nemecký 
jazyk ako voliteľný predmet, v ktorom sa podľa UP ŠkVP nevzdelávali (1 žiačka gymnázia s 8-ročným 
štúdiom a 1 žiak gymnázia v bilingválnom štúdiu), pričom riaditeľ školy prihlášky akceptoval. V školskom 
roku 2021/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nevymenovalo 
predsedu ŠMK pre študijný odbor 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium. 

 
 
Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 

1. § 74 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vykonanie maturitnej skúšky z predmetu, 
v ktorom sa žiaci podľa UP ŠkVP nevzdelávali). 

 
 



 

3 

 

 
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 tieto opatrenia: 

1. ukladá kontrolovanému subjektu v lehote do 16. 11. 2022 prijať konkrétne opatrenia 
na odstránenie zistených nedostatkov týkajúcich sa vykonania maturitnej skúšky z predmetu, 
v ktorom sa žiaci nevzdelávali a predložiť ich Školskému inšpekčnému centru Bratislava 
s uvedenými termínmi splnenia a menami zodpovedných zamestnancov. 

 
Správu o splnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin predložiť Školskému 
inšpekčnému centru Bratislava v termíne do 02. 02. 2023. 
 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. Záväzné prihlášky na maturitnú skúšku žiakov maturujúcich v šk. roku 2021/2022 z predmetu NEJ; 
2. katalógové listy žiakov maturujúcich v šk. roku 2021/2022 z predmetu NEJ; 
3. školský vzdelávací program a učebné plány; 
4. protokoly o maturitnej skúške žiakov maturujúcich v šk. roku 2021/2022 z predmetu NEJ; 
5. výkazy o výsledku maturitnej skúšky žiakov maturujúcich v šk. roku 2021/2022; 
6. menovacie dekréty predsedov školskej maturitnej komisie, predsedu predmetovej maturitnej 

komisie a skúšajúcich z predmetu NEJ pre šk. rok 2021/2022. 
 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  Ing. Adriana Šlachtovská  
Dňa: 02. 11. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Bratislava: 
Ing. Adriana Šlachtovská 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 RNDr. Pavel Sadloň 
 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 03. 11. 2022  v Bratislave:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Bratislava 
 
 
 

Ing. Adriana Šlachtovská  .................................................... 
      
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 RNDr. Pavel Sadloň   ..................................................... 
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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): 
 
 
 
RNDr. Pavel Sadloň    ...................................................... 
 

 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Ing. Adriana Šlachtovská   ........................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  

 


