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1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Plnenie podmienok získania oprávnenia vykonávať štátne jazykové skúšky v jazykovej škole 

 

1.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
Kontrolovaným subjektom bola štátna jazyková škola zaradená do siete škôl a školských 
zariadení od 01. 09. 1988 na základe zriaďovacej listiny vydanej dňa 15. 02. 1988. Zriaďovateľ 
k 31. 12. 2019 vyradil školu zo siete škôl a školských zariadení ako samostatný subjekt 
a na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
č. 2019/15757:3-A1050 zo dňa 30. 09. 2019 o zaradení do siete škôl a školských zariadení 
ako súčasti Gymnázia, Golianova 68, Nitra od 01. 01. 2020 vydal dňa 20. 12. 2019 Dodatok č. 7 
k zriaďovacej listine Gymnázia, Golianova 68, Nitra. Zriaďovateľom školy je Nitriansky 
samosprávny kraj. Posledné oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky bolo škole vydané 
dňa 07. 11. 2019 na obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2022. Dňa 26. 08. 2022 riaditeľka školy 
podala žiadosť o vydanie oprávnenia na vykonávanie štátnych jazykových skúšok 
na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 01. 01. 2023. 
 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 

Stav plnenia podmienok získania oprávnenia vykonávať štátne jazykové skúšky 

Podmienky na vykonávanie základnej štátnej jazykovej skúšky  
Počas trojročného obdobia (od školského roka 2019/2020 do termínu kontroly) škola viedla 
stredné a prípravné kurzy na základnú štátnu jazykovú skúšku (ďalej ŠJS) v každom školskom 
roku.  Kontrolované boli kurzy v jednom cudzom jazyku anglickom.  
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Podľa učebného plánu školského vzdelávacieho programu (ďalej ŠkVP) mali dvojročné stredné 
kurzy diferencovanú hodinovú dotáciu 3 alebo 4 hodiny týždenne (105 až 140 hodín v ročníku). 
V školskom roku 2019/2020 neotvorili prvý ročník kurzu, mali len pokračujúci druhý ročník, 
v školskom roku 2020/2021 otvorili 1. ročník, 2. ročník absentoval, v školskom roku 2021/2022 
opätovne neotvorili 1. ročník, mali len pokračujúci 2. ročník. Riaditeľka školy v rozhovore  
uviedla, že prihlásenie sa poslucháčov do kurzov ovplyvnila mimoriadna situácia spôsobená 
šírením ochorenia COVID-19. Vyhláškou č. 321/2008 Z. z. o jazykovej škole (ďalej vyhláška 
o jazykovej škole) stanovený rozsah vzdelávania v existujúcich ročníkoch jednotlivých kurzov 
a celkový rozsah kurzu (210 až 280 hodín za 2 roky) bol dodržaný, čo preukázala kontrola 
reálneho počtu odučených hodín v náhodne vybraných triednych knihách stredných kurzov 
v školskom  roku 2019/2020 SA2A,  2020/2021 SA1A.  
V učebných osnovách jednotlivých ročníkov bol obsah vzdelávania zadefinovaný stupňami 
náročnosti B1 a B2.1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (ďalej referenčný 
rámec) určenými pre stredný kurz. Záznamy o obsahu vyučovacích hodín v kontrolovaných 
triednych knihách korešpondovali s obsahom vzdelávania podľa učebných osnov.  
Prípravný kurz na základnú ŠJS mal podľa učebného plánu ŠkVP jeden ročník s dotáciou 4 hodiny 
týždenne s celkovým počtom 140 hodín.  
Obsah vzdelávania rozpracovaný v učebných osnovách určený stupňom náročnosti B2 
referenčného rámca bol v súlade so štátnym vzdelávacím programom. V každom školskom roku 
bol zriadený jeden prípravný kurz na základnú ŠJS z anglického jazyka. V kontrolovaných 
triednych knihách prípravných kurzov na základnú štátnu jazykovú skúšku  v školskom roku 
2019/2020 a 2020/2021 bol počet odučených hodín v súlade s rozsahom kurzu podľa učebného 
plánu a obsah vzdelávania korešpondoval s učebnými osnovami. 
V stredných a prípravných kurzoch na základnú ŠJS z anglického jazyka vyučovalo 
v kontrolovanom období 5 učiteľov. Všetci spĺňali kvalifikačné predpoklady na vyučovanie 
v jazykovej škole.  
Podmienku najmenej trojročnej pedagogickej praxe na vymenovanie do skúšobnej komisie 
pre základnú ŠJS spĺňalo celkove 10 učiteľov, z ktorých boli v priebehu troch rokov vymenovaní 
aspoň dvaja do skúšobnej komisie v zmysle § 11 ods. 2 písm. c) vyhlášky o jazykovej škole.  
Zaškolenie členov komisií v jarných i jesenných termínoch realizácie ŠJS bolo preukázané 
zápisnicami s prezenčnými listinami. 

Podmienky na vykonávanie všeobecnej štátnej jazykovej skúšky  
Škola počas trojročného obdobia viedla vyššie a prípravné kurzy na všeobecnú ŠJS v dvoch 
cudzích jazykoch – anglickom a nemeckom.  
Podľa učebného plánu ŠkVP mali dvojročné vyššie kurzy hodinovú dotáciu 4 hodiny týždenne, 
140 hodín v  ročníku. Celkový rozsah 210 až 280 vyučovacích hodín bol dodržaný v školskom 
roku 2019/2020 vo vyššom kurze v anglickom jazyku, ktorý začal v školskom roku 2018/2019 
prvým ročníkom. V nemeckom jazyku bol vyšší kurz ukončený pre nezáujem poslucháčov 
o pokračovanie v 2. ročníku v školskom roku 2020/2021. V školských rokoch 2020/2021 
a 2021/2022 žiaci prijatí do 1. ročníka vyššieho kurzu na všeobecnú ŠJS v anglickom 
aj nemeckom jazyku nepokračovali v 2. ročníku, kurzy boli ukončené a všeobecná ŠJS 
realizovaná nebola.  
Učebné osnovy 1. a 2. ročníka boli rozpracované na stupne náročnosti B2.2 a C1 referenčného 
rámca v súlade so štátnym vzdelávacím programom. V kontrolovanom období boli 
v jednotlivých školských rokoch zriadené 3 skupiny 1. ročníka a 1 skupina 2. ročníka vyššieho 
kurzu anglického jazyka. Podľa kontroly počtu odučených hodín v náhodne vybraných triednych 
knihách vyšších kurzov VA1A v šk. roku 2020/2021 a VA1A v šk. roku 2021/2022 bol rozsah 
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vzdelávania v existujúcich ročníkoch dodržaný. Záznamy o obsahu vyučovacích hodín 
korešpondovali s učebnými osnovami. V nemeckom jazyku bola v každom školskom roku 
zriadená 1 skupina 1. ročníka vyššieho kurzu. Podľa kontroly počtu odučených hodín v náhodne 
vybraných triednych knihách kurzov 1. ročníka v školských rokoch 2019/2020 a 2020/2021 bol 
rozsah vzdelávania v jednotlivých ročníkoch dodržaný.  
Z anglického i nemeckého jazyka bol v každom  školskom roku zriadený jeden prípravný kurz 
na všeobecnú ŠJS s dotáciou 4 hodiny týždenne v rozsahu 105 až 140 vyučovacích hodín.  
Obsah učebných osnov zodpovedal stupňu náročnosti C1 referenčného rámca. Podľa 
kontrolovaných triednych kníh prípravných kurzov na všeobecnú ŠJS v školskom roku 
2019/2020 a 2021/2022 bol počet odučených hodín v súlade s rozsahom kurzu podľa učebného 
plánu a záznamy o prebranom učive zodpovedali obsahu vzdelávania podľa učebných osnov.  
Počas trojročného obdobia vyučovali vo vyšších a prípravných kurzoch celkove 12 učitelia 
(7 anglický jazyk, 5 nemecký jazyk). Všetci spĺňali kvalifikačné predpoklady na vyučovanie 
príslušného cudzieho jazyka a viac ako polovica z nich mala najmenej päťročnú prax v jazykovej, 
strednej alebo vysokej škole.  
Podľa kontroly zloženia skúšobných komisií v kontrolovanom období, v každej komisii aspoň 
dvaja učitelia vymenovaní za členov komisie pre všeobecnú ŠJS z anglického a nemeckého 
jazyka spĺňali ustanovené podmienky, vyučovali vo vyšších alebo prípravných kurzoch a mali 
najmenej trojročnú prax.  
Zaškolenie členov komisií v jarných i jesenných termínoch realizácie ŠJS bolo preukázané 
zápisnicami s prezenčnými listinami. 
 

2  ZÁVERY 

Škola počas trojročného obdobia plnila podmienky získania oprávnenia na vykonávanie 
základnej štátnej jazykovej skúšky v zmysle ustanovení § 11 vyhlášky č. 321/2008 Z. z. 
o jazykovej škole. V kontrolovanom anglickom jazyku viedla stredné a prípravné kurzy, 
v požadovanom rozsahu v prípravných kurzoch na základnú štátnu skúšku v zmysle  § 3 ods. 4 
písm. g) vyhlášky č. 321/2008 Z. z. o jazykovej škole. Rozsah stredného kurzu podľa § 3 ods. 4 
písm. b) vyhlášky č. 321/2008 Z. z. o jazykovej škole bol dodržaný vo všetkých otvorených 
kurzoch. Škola plnila podmienky týkajúce sa kvalifikačných predpokladov učiteľov, menovania 
členov skúšobných komisií a ich zaškolenia.   
Počas kontrolovaného obdobia škola plnila podmienky získania oprávnenia na vykonávanie 
všeobecnej štátnej jazykovej skúšky podľa § 11 vyhlášky č. 321/2008 Z. z. o jazykovej škole. 
V anglickom a nemeckom jazyku viedla vyššie a prípravné kurzy na všeobecné štátne jazykové 
skúšky v požadovanom rozsahu v prípravných kurzoch na všeobecnú štátnu skúšku. Rozsah 
vyššieho kurzu bol dodržaný v školskom roku 2019/2020 v anglickom jazyku, v ostatných 
školských rokoch škola neotvorila 2. ročník kurzov pre nezáujem poslucháčov a všeobecné 
štátne jazykové skúšky nerealizovala. Škola plnila podmienky týkajúce sa kvalifikačných 
predpokladov učiteľov, menovania členov skúšobných komisií a ich zaškolenia.  

 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 

PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. zriaďovacia listina s dodatkami;  
2. oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky zo dňa 07. 11. 2019;  
3. žiadosť o vydanie oprávnenia na vykonávanie štátnych jazykových skúšok;  



 

4 

 

4. školský vzdelávací program;  
5. triedne knihy stredných kurzov v školskom roku 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022;  
6. triedne knihy vyšších kurzov v školskom roku 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022; 
7. triedne knihy prípravných kurzov na základnú štátnu jazykovú skúšku v školskom roku 

2019/2020, 2020/2021,2021/2022 a všeobecnú štátnu jazykovú skúšku v školskom roku 
2019/2020, 2020/2021,2021/2022;  

8. rozvrh kurzov s menami vyučujúcich;  
9. menovacie dekréty členov skúšobných komisií na základnú a všeobecnú štátnu jazykovú 

skúšku a prehľad o zložení skúšobných komisií v jednotlivých termínoch;  
10. doklady o ukončenom vzdelaní a dĺžke pedagogickej praxe;  
11. zápisnice o zaškolení členov komisie pre štátne jazykové skúšky s prezenčnými listinami. 

 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  PaedDr. Mariana Krigovská  
Dňa: 02. 11. 2022 
 

PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Nitra: 
PaedDr. Mariana Krigovská 

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

RNDr. Zuzana Hurtová 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 04. 11. 2022  v Nitre:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Nitra: 
 
 
 
PaedDr. Mariana Krigovská     ...................................................... 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
RNDr. Zuzana Hurtová      ..................................................... 
 
 
 
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. Zuzana Hurtová, riaditeľka školy     ......................................................  
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Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
PaedDr. Mariana Krigovská, školská inšpektorka  ........................................................ 
 
 
 
 
Na vedomie 
Štátna školská inšpekcia Bratislava, úsek inšpekčnej činnosti  
 


