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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 Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 

Druh školskej inšpekcie tematická 

Číslo poverenia 2021/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 09. 11. 2021 – 12. 11. 2021, 15. 11. 2021 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Mgr. Marek Nádaský, PaedDr. Viera Kalmárová, Mgr. Iveta Kozáková, Ing. Žaneta Sirková  
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Zistené nedostatky:  

 nevypracovanie učebného plánu pre 5-ročný vzdelávací program v súlade s rámcovým 

učebným plánom štátneho vzdelávacieho programu;  

 nerešpektovanie poznámok k rámcovým učebným plánom pre gymnáziá 

pri organizácii vyučovania. 

 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 2 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 2 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 
1.2.1  Akceptácia odporúčaní 

1. Zorganizovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy zamerané na tvorbu a 
využívanie úloh podporujúcich rozvíjanie vyšších myšlienkových procesov u žiakov a 
rozvíjanie sebahodnotiacich a hodnotiacich kompetencií žiakov.  
Z rozhovoru s vedením školy a z predložených záznamov o vzdelávaní vyplynulo, že 
v školskom roku 2021/2022 škola v rámci aktualizačného vzdelávania v spolupráci 
s Komenského inštitútom zorganizovala dve vzdelávania pedagogických zamestnancov 
– Tvorba úloh na rozvoj vyšších myšlienkových procesov a Sebahodnotenie, výzvy a čo 
s nimi. Odporúčanie bolo akceptované. 

 
2. Zaraďovať do vyučovacieho procesu riešenie úloh, orientovaných na podporu 

rozvíjania vyšších myšlienkových procesov u žiakov a rozvíjanie sebahodnotiacich 
a hodnotiacich kompetencií žiakov.   
Akceptovanie odporúčania overovala školská inšpekcia hospitačnou činnosťou 
na 11 vyučovacích hodinách. Zo zistení vyplynulo, že žiaci dokázali úspešne riešiť úlohy 
na analýzu na 7 vyučovacích hodinách, úlohy na hodnotenie na 6 a úlohy rozvíjajúce 
tvorivosť len na 3 sledovaných hodinách. Schopnosť hodnotiť svoje výkony a výkony 
svojich spolužiakov žiaci prejavili len na 4 hodinách. V porovnaní s tematickou 
inšpekciou v sledovaných oblastiach nastalo len nevýrazné zlepšenie. Odporúčanie 
nebolo akceptované.  
 

1.2.2  Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 
1. Vypracovať učebný plán pre 5-ročný vzdelávací program v súlade s rámcovým 

učebným plánom štátneho vzdelávacieho programu. 
Z analýzy predloženého učebného plánu pre 5-ročný vzdelávací program študijného 
odboru 7902J 74 gymnázium – bilingválne štúdium vyplynulo, že bol zostavený 
v súlade s rámcovým učebným plánom štátneho vzdelávacieho programu – predmety 
vyučované v 2. vyučovacom jazyku boli v ňom zastúpené v minimálnej týždennej 
hodinovej dotácii 35 vyučovacích hodín v 2. až 5. ročníku. Zmeny v školskom 
vzdelávacom programe boli prerokované v pedagogickej rade a v rade školy. Škola 
vypracovala učebné osnovy pre predmety vyučované v 2. vyučovacom jazyku (anglická 
a americká literatúra, dramatická výchova, matematika, dejepis, fyzika). Výchovno-
vzdelávací proces v aktuálnom školskom roku prebiehal v súlade s predloženým 
učebným plánom. Opatrenie bolo splnené.  
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2. Na vyučovanie povinne voliteľných predmetov spájať len žiakov toho istého ročníka.  
Z analýzy preložených rozvrhov hodín jednotlivých tried a rozvrhov učiteľov vyplynulo, 
že v aktuálnom školskom roku neboli na vyučovanie voliteľných predmetov v škole 
vytvárané skupiny žiakov z rôznych ročníkov. Opatrenie bolo splnené.  
 

2  ZÁVERY 

Z 2 odporúčaní školskej inšpekcie riaditeľka školy akceptovala 1. Vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov vytvorilo predpoklad pre získanie kompetencií v oblasti uplatňovania metód 
a foriem rozvíjajúcich vyššie myšlienkové procesy, sebahodnotiace a hodnotiace zručnosti 
u žiakov. Absolvované vzdelávanie pedagogických zamestnancov však nemalo zásadný dopad 
na rozvíjanie vyšších myšlienkových procesov a sebahodnotiacich/hodnotiacich kompetencií 
žiakov, keďže vo výchovno-vzdelávacom procese naďalej pretrvávala nízka úroveň týchto 
oblastí. 
Obidve opatrenia prijaté riaditeľkou školy boli splnené. Vypracovanie učebného plánu pre 5-
ročný vzdelávací program v súlade s rámcovým učebným plánom štátneho vzdelávacieho 
programu vytvorilo adekvátne podmienky pre rozvíjanie komunikačných kompetencií žiakov 
v 2. vyučovacom jazyku. Vytváranie skupín žiakov na vyučovanie povinne voliteľných 
predmetov rešpektujúcich poznámky k rámcovým učebným plánom pre gymnáziá umožnilo 
postupovať vo vyučovaní predmetov v súlade s ich učebnými osnovami.  
 

PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. správa o prijatí opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku 
2. správa o splnení prijatých opatrení 
3. školský vzdelávací program (vrátane učebných osnov, učebných plánov a poznámok k nim) 
4. rozvrhy hodín 
5. zápisnice zo zasadnutia pedagogickej rady  
6. zápisnice zo zasadnutia rady školy 
7. dokumentácia súvisiaca s realizáciou aktualizačného vzdelávania 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovil: 
Školský inšpektor: Mgr. Marek Nádaský  
Dňa: 24. 10. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trnava: 
Mgr. Marek Nádaský 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
RNDr. Karin Minarovská 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 02. 11. 2022 v Hlohovci 
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trnava: 
 
 
 
 
Mgr. Marek Nádaský      ...................................................... 
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b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
RNDr. Karin Minarovská                    .....................................................  

 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 pracovných dní 
od prerokovania): 
 
RNDr. Karin Minarovská      ...................................................... 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Mgr. Marek Nádaský, školský inšpektor    ........................................................ 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


