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ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Žilina 

Dolné Rodiny 1, 010 01 Žilina 
 

Číslo: 5031/2021-2022  
 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 07. 11. 2022 

Názov kontrolovaného subjektu 

Jazyková škola, Veľká okružná 24, Žilina 

Zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

Mgr. Martina Jakubíková, riaditeľka školy 

 
V súlade s poverením na tematickú inšpekciu č. 5031/2022-2023 zo dňa 20. 10. 2022 
inšpekciu vykonali: 

Ing. Zuzana Christozova, školská inšpektorka, ŠIC Žilina  ........................................................ 

Mgr. Jana Matúšová, školská inšpektorka, ŠIC Žilina  ........................................................ 

  

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Plnenie podmienok získania oprávnenia vykonávať štátne jazykové skúšky v jazykovej škole 

1.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
Kontrolovaný subjekt bola štátna jazyková škola. Jej zriaďovateľom bol Žilinský samosprávny 

kraj. Bola zriadená dňa 01. 04. 1963 podľa vtedy platného právneho predpisu. Mala vydanú 

zriaďovaciu listinu zo dňa 01. 07. 2002 č. 2002/243-SP s 5 dodatkami, Úplné znenie 

zriaďovacej listiny 2002/243-SP zo dňa 01. 11. 2009 v znení piatich dodatkov č. 6216/2009/OŠ-

027, dodatky č. 6 z 21. 2. 2013 , č. 7  z 30. 12. 2016 a č. 8 z 01.01. 2021 k zriaďovacej z listine 

2002/243-SP. Škola bola zaradená do siete škôl a školských zariadení. 

Obdobie platnosti oprávnenia vykonávať základnú a všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (ŠJS) 

vydaného Ministerstvom školstva vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) 

pod číslom 2019/13136:26-A1020 zo dňa 29. 11. 2019 jazykovej škole končí dňom 

31. 12. 2022. Riaditeľka školy požiadala MŠVVaŠ SR dňa 29. 09. 2022 o vydanie oprávnenia 

vykonávať všetky druhy ŠJS na ďalšie obdobie.  

 

1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 

STAV PLNENIA PODMIENOK ZÍSKANIA OPRÁVNENIA VYKONÁVAŤ ŠJS  

PODMIENKY NA VYKONÁVANIE ZÁKLADNEJ ŠJS 

V školskom roku 2020/2021 škola viedla 38 stredných kurzov: 25 kurzov anglického jazyka 

(ANJ), 1 kurz  francúzskeho jazyka (FRJ), 4 kurzy nemeckého jazyka (NEJ), 4 kurzy španielskeho 

jazyka (SPJ), 2 kurzy talianskeho jazyka (TAJ), 2 kurzy ruského jazyka (RUJ), 2 prípravné kurzy 
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na základnú ŠJS: 1 kurz ANJ, 1 kurz NEJ, v školskom roku 2021/2022 27 stredných kurzov: 

22 kurzov ANJ, 2 kurzy NEJ, 2 kurzy SPJ, 1 kurz TAJ, 5 prípravných kurzov na základnú ŠJS: 

3 kurzy ANJ, 1 kurz NEJ, 1 kurz RUJ, v školskom roku 2022/2023 27 stredných kurzov: 19 kurzov 

ANJ, 3 kurzy NEJ, 3 kurzy SPJ, 1 kurz TAJ, 1kurz RUJ, 4 prípravné kurzy na základnú ŠJS: 3 kurzy 

ANJ, 1 kurz NEJ.  

Na základe kontroly predloženej pedagogickej dokumentácie štátna školská inšpekcia zistila, 

že škola zabezpečovala počas trojročného obdobia (2020/2021 – 2022/2023) najväčší počet 

stredných a prípravných kurzov na základnú ŠJS v anglickom jazyku. 

Vedenie stredných a prípravných kurzov na základnú ŠJS za uvedené tri roky dokladovali 

kontrolované náhodne vybraté triedne knihy (6) pre stredné a prípravné kurzy ANJ. 

Rozsah stredného kurzu bol dodržaný v súlade s platnou legislatívou (210 - 280 vyučovacích 

hodín).  

Obsah učiva v stredných kurzoch korešpondoval s obsahom učiva určeného stupňom 

náročnosti B1 a B2.1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) a bol 

v súlade so Štátnym vzdelávacím programom (ŠVP) pre jazykové školy. Rámcové učebné 

osnovy pre stredné kurzy boli vypracované s ohľadom na profil absolventa nižšieho 

sekundárneho jazykového vzdelania a tvorili prílohu školského vzdelávacieho programu. 

Určená časová dotácia vyučovacích hodín (105 - 140 hodín) pre prípravný kurz na základnú ŠJS 

bola dodržaná.  

Obsah učiva v prípravných kurzoch na základnú ŠJS korešpondoval s obsahom učiva určeného 

stupňom náročnosti B2.2 podľa SERR a ŠVP, čo dokladovali kontrolované triedne knihy (2) 

a rámcové učebné osnovy pre prípravné kurzy na základnú ŠJS.  

Učitelia (10) vyučujúci v stredných a prípravných kurzoch ANJ spĺňali požadované kvalifikačné 

predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v príslušnej kategórii 

a podkategórii pedagogického zamestnanca na vyučovanie cudzieho jazyka.  

Celkový počet učiteľov ANJ, ktorí spĺňali kvalifikačné predpoklady na vymenovanie 

do skúšobnej komisie pre základnú ŠJS bol 10. 

Členovia skúšobných komisií pre ŠJS boli preukázateľne zaškolení v Jazykovej škole, 

Veľká okružná 24, Žilina, čo dokladovali zápisnice  a prezenčné listiny zo zaškolenia1.  

 
PODMIENKY NA VYKONÁVANIE VŠEOBECNEJ ŠJS  

V školskom roku 2020/2021 škola viedla 24 vyšších kurzov:20 kurzov ANJ, 3 kurzy NEJ, 1 kurz 

FRJ, 2 prípravné kurzy na všeobecnú ŠJS :1 kurz ANJ, 1 kurz NEJ, v školskom roku 2021/2022 

škola viedla 22 vyšších kurzov: 15 kurzov ANJ, 1 kurz FRJ, 3 kurzy NEJ, 1 kurz SPJ, 1 kurz TAJ, 

1 kurz  RUJ, 2 prípravné kurzy na všeobecnú ŠJS:1 kurz ANJ, 1 kurz NEJ a v školskom roku 

2022/2023 škola viedla 23 vyšších kurzov:18 kurzov ANJ, 1 kurz FRJ, 3 kurzy NEJ, 1 kurz TAJ, 

2 prípravné kurzy na všeobecnú ŠJS:1 kurz ANJ, 1 kurz NEJ.  

Počas trojročného obdobia (2020/2021 – 2022/2023) škola viedla najväčší počet vyšších 

a prípravných kurzov na všeobecnú ŠJS v anglickom a nemeckom jazyku.  
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Vedenie vyšších a prípravných kurzov na všeobecnú ŠJS za predchádzajúce tri roky dokladovali 

kontrolované náhodne vybraté triedne knihy (5) pre vyššie a prípravné kurzy na všeobecnú ŠJS 

z ANJ a NEJ.  

Rozsah vyššieho kurzu bol dodržaný v súlade s platnou legislatívou (210 - 280 vyučovacích 

hodín). Obsah učiva vo vyšších kurzoch korešpondoval s obsahom učiva určeného stupňom 

náročnosti C1 podľa SERR a ŠVP, čo dokladovali kontrolované triedne knihy (3) pre vyššie kurzy 

a rámcové učebné osnovy pre vyššie kurzy vypracované s ohľadom na profil absolventa 

vyššieho sekundárneho jazykového vzdelania.  

Určená časová dotácia 105 až 140 vyučovacích hodín pre prípravný kurz na všeobecnú ŠJS bola 

dodržaná.  

Obsah učiva v prípravných kurzoch na všeobecnú ŠJS korešpondoval s obsahom učiva 

určeného stupňom náročnosti C1-2 post sekundárneho jazykového vzdelania podľa SERR a bol 

v súlade so ŠVP, čo dokladovali kontrolované triedne knihy a učebné osnovy pre prípravné 

kurzy na všeobecnú ŠJS.  

Jazyková škola zamestnávala 17 učiteľov, všetci spĺňali kvalifikačné predpoklady na výkon 

pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v príslušnej kategórii a podkategórii. 

Viac ako polovica učiteľov (12) mala päťročnú prax vo vyučovaní príslušného cudzieho jazyka 

na strednej alebo jazykovej škole.  

Vo vyšších a prípravných kurzoch vyučovalo 12 učiteľov a spĺňali kvalifikačné predpoklady 

na vymenovanie do skúšobnej komisie pre všeobecnú ŠJS. 

Členovia skúšobných komisií pre všeobecnú ŠJS boli preukázateľne zaškolení v Jazykovej škole, 

Veľká okružná 24, Žilina, čo dokladovali zápisnice  a prezenčné listiny zo zaškolenia2.  

 
2  ZÁVERY 

Kontrolou predloženej dokumentácie štátna školská inšpekcia zistila, že škola za kontrolované 

tri roky (2019/2020 – 2022/2023) splnila podmienky vedenia stredných a prípravných kurzov 

na základnú štátnu jazykovú skúšku v jednom cudzom jazyku a  vyšších a prípravných kurzov 

na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku najmenej v dvoch cudzích jazykoch.  

Všetci učitelia v kontrolovaných kurzoch spĺňali kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej 

činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca. Škola 

do skúšobných komisií pre štátne jazykové skúšky menovala učiteľov, ktorí spĺňali požiadavky 

pre výkon tejto činnosti. Členovia skúšobných komisií pre štátne jazykové skúšky boli 

zaškolení.  

Na základe vyššie uvedených skutočností Jazyková škola, Veľká okružná 24, Žilina, splnila 

podmienky na získanie oprávnenia vykonávať štátne jazykové skúšky na ďalšie obdobie.  

 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 

1. zriaďovacia listina a jej dodatky  
2. oprávnenie vykonávať ŠJS 2019/13136:26-A1020  
3. žiadosť riaditeľky školy o predĺženie oprávnenia vykonávať ŠJS 
4. školský vzdelávací program  
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5. triedne knihy; rozvrhy hodín 
6. organizačné zabezpečenie ŠJS 
7. doklady o kvalifikácii učiteľov 
8. zápisnica zo zasadnutia členov komisie pre štátne jazykové skúšky (zaškolenie) 
9. prehľad o zriadených kurzoch 
10. menovanie učiteľov do skúšobných komisií 

 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: Ing. Zuzana Christozova  
Dňa: 23. 11. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 
Ing. Zuzana Christozova 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Mgr. Martina Jakubíková 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 28. 11. 2022  v Žiline:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 
 
 
 
 
Ing. Zuzana Christozova     .....................................................  
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
Mgr. Martina Jakubíková     .....................................................  

 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 pracovných dní 
od prerokovania): 
 
 
Mgr. Martina Jakubíková     ....................................................  

 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Ing. Zuzana Christozova, školská inšpektorka  .....................................................  

 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


