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Názov kontrolovaného subjektu 
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Sídlo Mnoheľova 828, Poprad 

Zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

Ing. Renáta Lavková, poverená riadením školy 

Mgr. Ivana Kovalová, zástupkyňa riaditeľky školy 

 

V súlade s poverením na tematickú inšpekciu č. 7014/2022-2023 zo dňa 25. 10. 2022 
inšpekciu vykonali: 

Mgr. Jana Dzedzinová, školská inšpektorka – ŠIC Prešov ..................................... 

Ing. Imelda Kruželáková, školská inšpektorka – ŠIC Prešov ..................................... 

 
 

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Plnenie podmienok získania oprávnenia vykonávať štátne jazykové skúšky v jazykovej škole 
 
1.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  

Kontrolovaná štátna jazyková škola, ktorej zriaďovacia listina bola vydaná  
dňa 02. 09. 1996, bola zaradená do siete škôl a školských zariadení. Keďže posledné 
oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky jej bolo vydané Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 2019/13136:24-A1020 dňa 12. 11. 2019 
a končí dňom 31. 12. 2022, riaditeľka školy dňa 28. 09. 2022 opätovne požiadala o vydanie 
oprávnenia vykonávať štátne jazykové skúšky v rokoch 2023 – 2025. 

 

1.2  STAV PLNENIA PODMIENOK ZÍSKANIA OPRÁVNENIA VYKONÁVAŤ ŠTÁTNE JAZYKOVÉ 
SKÚŠKY 

Na základe kontroly predloženej dokumentácie (triedne knihy, rozvrh hodín) Štátna 
školská inšpekcia zistila, že škola zabezpečovala v období predchádzajúcich troch školských 
rokov (školské roky 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022) aj v aktuálnom školskom roku 
2022/2023 vyučovanie celkovo 6 cudzích jazykov (anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky 
jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk a japonský jazyk). 

Najväčší počet kurzov sa realizoval v anglickom jazyku. V školskom roku 2019/2020 
vyučovanie tohto cudzieho jazyka prebiehalo v 16 stredných kurzoch, v školskom roku 
2020/2021 v 14 stredných kurzoch, v školskom roku 2021/2022 sa realizovalo 15 stredných 
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kurzov a v aktuálnom školskom roku to bolo 13 stredných kurzov. Rozsah stredného kurzu 
bol dodržaný v súlade s platným právnym predpisom (t. j. cca 280 hodín v priebehu 2 rokov). 

Kontrolou triednych kníh bolo zistené, že obsah stredného kurzu v anglickom jazyku  
v obidvoch ročníkoch zodpovedal stupňu náročnosti časti vzdelávacieho programu na úrovni 
B1 a B2.1 spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (ďalej len „SERR“) a bol  
v súlade so štátnym vzdelávacím programom (ďalej len „ŠVP“) pre jazykové školy. 

Všetci učitelia anglického jazyka vyučujúci v stredných kurzoch (celkom 6 učiteľov) 
spĺňali kvalifikačné predpoklady na vyučovanie príslušného cudzieho jazyka, ako aj 
stanovené podmienky na vymenovanie do skúšobnej komisie pre základnú štátnu jazykovú 
skúšku. 

V kontrolovanom období jazyková škola neorganizovala prípravné kurzy na základnú 
štátnu jazykovú skúšku ani základnú štátnu jazykovú skúšku nerealizovala. 

V období posledných troch rokov škola viedla vyššie a prípravné kurzy na všeobecné 
štátne jazykové skúšky v 2 cudzích jazykoch (anglický jazyk a nemecký jazyk). V školskom 
roku 2019/2020 vyučovanie prebiehalo v 15 vyšších kurzoch (anglický jazyk – 13 kurzov, 
nemecký jazyk – 2 kurzy) a v 5 prípravných kurzoch (anglický jazyk – 4 kurzy, nemecký jazyk – 
1 kurz), v školskom roku 2020/2021 to bolo 13 vyšších kurzov (anglický jazyk – 11 kurzov, 
nemecký jazyk – 2 kurzy) a 7 prípravných kurzov (anglický jazyk – 6 kurzov, nemecký jazyk –  
1 kurz). V školskom roku 2021/2022 škola realizovala 12 vyšších kurzov (anglický jazyk –  
10 kurzov, nemecký jazyk – 2 kurzy), ako aj 5 prípravných kurzov (anglický jazyk – 4 kurzy, 
nemecký jazyk – 1 kurz) a v aktuálnom školskom roku prebiehalo 12 vyšších kurzov (anglický 
jazyk – 10 kurzov, nemecký jazyk – 2 kurzy) a 6 prípravných kurzov (anglický jazyk – 5 kurzov, 
nemecký jazyk – 1 kurz).   

Rozsah vyšších kurzov v anglickom a nemeckom jazyku bol dodržaný (cca 280 hodín 
počas 2 rokov). Obsah vyšších kurzov v anglickom aj nemeckom jazyku zodpovedal stupňu 
náročnosti časti vzdelávacieho programu na úrovni B2.2/C1 SERR a bol v súlade so ŠVP  
pre jazykové školy. 

Rozsah prípravných kurzov na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku v obidvoch 
kontrolovaných cudzích jazykoch (anglický a nemecký jazyk) bol dodržaný (cca 140 hodín). 
Obsah prípravného kurzu na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku zodpovedal stupňu 
náročnosti časti vzdelávacieho programu na úrovni C1 SERR a bol v súlade so ŠVP  
pre jazykové školy.  

Všetci učitelia vo vyšších a prípravných kurzoch v anglickom jazyku (6 učitelia)  
a v nemeckom jazyku (1 učiteľka) spĺňali kvalifikačné predpoklady na vyučovanie príslušného 
jazyka. Kontrolovaná jazyková škola disponovala dostatočným počtom učiteľov (anglický 
jazyk – 5 učitelia, nemecký jazyk – 2), ktorí mali aj najmenej päťročnú prax vo vyučovaní 
daného cudzieho jazyka a súčasne spĺňali podmienky na vymenovanie do skúšobnej komisie 
pre štátne jazykové skúšky v súlade s platným právnym predpisom. 

Členovia komisie pre štátne jazykové skúšky boli zaškolení dňa 05. 04. 2022  
v Jazykovej škole, Mnoheľova 828, Poprad a ich zaškolenie bolo doložené preukázateľným 
spôsobom (zápisnica a prezenčná listina zo zasadnutia). 

 

2  ZÁVERY 

Na základe kontroly predloženej dokumentácie Štátna školská inšpekcia konštatovala, 
že Jazyková škola, Mnoheľova 828, Poprad spĺňa podmienky pre získanie oprávnenia 
vykonávať štátne jazykové skúšky v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
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Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1.  školský vzdelávací program 
2.  zriaďovacia listina školy 
3.  triedne knihy 
4.  rozvrh hodín 
5.  oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky v rokoch 2020 – 2022 
6.  žiadosť o vydanie oprávnenia vykonávať štátne jazykové skúšky v rokoch 2023 – 2025  
7.  doklady o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov 
8.  prehľad o zriadených kurzoch 
9.  zápisnica s prezenčnou listinou zo zasadnutia členov komisie pre štátne jazykové skúšky 
 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: Mgr. Jana Dzedzinová 
Dňa: 07. 11. 2022  
 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Prešov: 
Mgr. Jana Dzedzinová 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Ing. Renáta Lavková 
 
 

Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 16. 11. 2022  
v Prešove:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Prešov: 
 
 
 
 
 

      Mgr. Jana Dzedzinová     ...................................................... 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 

Ing. Renáta Lavková               ........................................................  
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Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 pracovných dní 
od prerokovania): 
 
 
 
 
 
Ing. Renáta Lavková, poverená riadením školy                                  ............................................. 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
 
 
 
Mgr. Jana Dzedzinová, školská inšpektorka              .............................................. 
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 

 


