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ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Košice 

Němcovej 30, 040 01 Košice 
 

Číslo: 8024/2022-2023  
 

 SPRÁVA  
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 26. 10. 2022 
 

Názov kontrolovaného subjektu 

Jazyková škola, Hlavná 113, Košice 

Zriaďovateľ Košický samosprávny kraj 

 
Vedúci zamestnanec kontrolovaného subjektu: 
Mgr. Drahoslava Vasiľová, riaditeľka školy 

 
V súlade s poverením na tematickú inšpekciu č. 8024/2022-2023 zo dňa 24. 10. 2022 inšpekciu 
vykonali: 
PhDr. Jana Fukerová, školská inšpektorka, ŠIC Košice  ........................................................ 
Mgr. Anežka Barillová, školská inšpektorka, ŠIC Košice ........................................................ 
Ing. Henrieta Uličná, školská inšpektorka, ŠIC Košice ........................................................ 

 

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Plnenie podmienok získania oprávnenia vykonávať štátne jazykové skúšky v jazykovej škole. 
 

1.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
Kontrolovaným subjektom bola štátna jazyková škola, ktorá bola zaradená do siete škôl 

a školských zariadení (Rozhodnutie o vydaní zriaďovacej listiny zo dňa 02. 09. 2008 

č. 1712/2008-RU 17/27659). Jej zriaďovateľom je od 02. 09. 2008 Košický samosprávny kraj. 

Oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky bolo vydané Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 2019/13136:21-A1020 dňa 12. 11. 2019 

s platnosťou do 31. 12. 2022. Vedenie školy požiadalo o vydanie nového oprávnenia 

dňa 23. 09. 2022. 

2. STAV PLNENIA PODMIENOK ZÍSKANIA OPRÁVNENIA VYKONÁVAŤ ŠTÁTNE JAZYKOVÉ 
SKÚŠKY 
 

PODMIENKY NA VYKONÁVANIE ŠTÁTNEJ JAZYKOVEJ SKÚŠKY (ŠJS) 
 

Jazyková škola vedie stredné a prípravné kurzy na základné ŠJS v anglickom jazyku. Vyššie 

a prípravné kurzy na všeobecné ŠJS vedie v anglickom a nemeckom jazyku. Prehľad o počte 

kurzov v jednotlivých školských rokoch je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
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Školský rok Stredné kurzy Prípravné kurzy 

na základnú ŠJS 

Vyššie kurzy Prípravné kurzy 

na všeobecnú ŠJS 

2022/2023 4 ANJ  1 ANJ  4 ANJ/2 NEJ 1 ANJ/1 NEJ 

2021/2022 4 ANJ 3 ANJ 3 ANJ/1 NEJ 1 ANJ/1 NEJ 

2020/2021 3 ANJ 2 ANJ 4 ANJ/2 NEJ 2 ANJ/1 NEJ 

 

Podmienka na získanie oprávnenia vedením stredných a prípravných kurzov na základné ŠJS 

v jednom cudzom jazyku a vedením vyšších a prípravných kurzov na všeobecné ŠJS v dvoch 

cudzích jazykoch počas trojročného obdobia alebo do podania žiadosti o vydanie oprávnenia 

bola splnená. 

Rozsah stredných kurzov v anglickom jazyku bol priemerne 272 hodín a rozsah vyšších kurzov 

v anglickom a v nemeckom jazyku bol v priemere 276 hodín. 

Obsahy stredného kurzu v jednotlivých ročníkoch v anglickom jazyku a vyššieho kurzu 
v anglickom a nemeckom jazyku boli v súlade so Školským vzdelávacím programom – jazykové 
vzdelávanie podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) platného 
od 05. 09. 2022. 
Rozsah prípravných kurzov na základnú ŠJS bol priemerne 130 hodín v anglickom jazyku. Rozsah 

prípravných kurzov na všeobecnú ŠJS bol priemerne 132 hodín v anglickom jazyku a 140 hodín 

v nemeckom jazyku, čo je v súlade s ustanovením vyhlášky MŠ SR č. 321/2008 Z. z. o jazykovej 

škole. 

Obsah prípravných kurzov na základnú ŠJS v anglickom jazyku a všeobecnú ŠJS v anglickom 

a nemeckom jazyku bol v súlade so Školským vzdelávacím programom – jazykové vzdelávanie 

podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) platného od 05. 09. 2022. 

Učitelia vyšších a prípravných kurzov spĺňali kvalifikačné predpoklady na vyučovanie anglického 

a nemeckého jazyka a mali viac ako päťročnú prax vo vyučovaní príslušného cudzieho jazyka 

na strednej alebo jazykovej škole.  

Kvalifikačné predpoklady na vymenovanie do skúšobnej komisie pre ŠJS spĺňali 3 učitelia 

anglického jazyka a 2 učitelia nemeckého jazyka, ktorí mali trojročnú prax, vyučovali vo vyšších 

a prípravných kurzoch pre všeobecné ŠJS a boli oboznámení so skúšobným poriadkom pre ŠJŠ.  

Jazyková škola, Hlavná 113, Košice preukázala zaškolenie členov komisie pre ŠJS. Ostatné 

oprávnenie vykonávať ŠJS platí od 12. 11. 2019.  

1.3  INÉ ZISTENIA 
Žiadne.  

 
2  ZÁVERY 

Škola dlhodobo vedie vyššie a prípravné kurzy v anglickom a nemeckom jazyku. 

V kontrolovaných rokoch zamestnávala učiteľov, ktorí spĺňali kvalifikačné predpoklady a mali 

viac ako päťročnú prax vo vyučovaní príslušného jazyka. Do skúšobnej komisie na ŠJS menovala 

2 učiteľov anglického a 2 učiteľov nemeckého jazyka, ktorí spĺňali požiadavky pre výkon tejto 

činnosti. 
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Podmienky na získanie oprávnenia vykonávať ŠJS v súlade s § 11 ods. 2 a ods. 3 vyhlášky MŠ SR 

č. 321/2008 Z. z o jazykovej škole Jazyková škola, Hlavná 113, Košice splnila v plnom rozsahu. 

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. posledné oprávnenie vykonávať ŠJS 
3. žiadosť o vydanie oprávnenia vykonávať ŠJS 
4. triedne knihy 
5. rozvrh hodín 
6. prehľad o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov/personálna 
agenda 
7. prehľad o zriadených kurzoch a počtoch poslucháčov 
8. zápis o vykonaní zaškolenia v súvislosti so ŠJS 
9. školský vzdelávací program – jazykové vzdelávanie podľa Spoločného európskeho 
referenčného rámca pre jazyky (SERR) 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: PhDr. Jana Fukerová  
Dňa: 02. 11. 2022 
 

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

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Košice: 
Ing. Henrieta Uličná 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Mgr. Drahoslava Vasiľová  

 

Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 03. 11. 2022 v Košiciach: 

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Košice: 
 
 
 
 
 
Ing. Henrieta Uličná      ...................................................... 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
Mgr. Drahoslava Vasiľová     ....................................................... 
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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): 
 
 

Mgr. Drahoslava Vasiľová, riaditeľka školy   ....................................................... 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 

Ing. Henrieta Uličná, školská inšpektorka   ........................................................ 
 
 
 

Na vedomie  
Úsek inšpekčnej činnosti  


