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Správa 
o kontrole odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách  

v združených stredných školách v SR v školskom roku 2007/2008 
 
 

Následné inšpekcie sa vykonali v 22 združených stredných školách (ZSŠ), z toho boli 
3 súkromné, 1 cirkevná a 5 s vyučovacím jazykom maďarským.  Stav a úroveň odstránenia 
zistených nedostatkov sa kontroloval v 11 ZSŠ po komplexnej inšpekcii, v 10 po tematickej 
a v 1 škole po následnej inšpekcii.  
 V kontrolovaných subjektoch sa celkovo uplatnilo 155 opatrení na odstránenie zistených 
nedostatkov, z toho bolo 48 odporúčaní (30,96 %), 2 (1,29 %) upozornenia, 98 (63,32 %) 
prijatých opatrení riaditeľmi kontrolovaných subjektov, 5 (3,22 %) uložených opatrení 
školskou inšpekciou a 2 (1,29 %) záväzné pokyny. Prehľad akceptácie/splnenia uplatnených 
opatrení riaditeľmi škôl je uvedený v tabuľke č. 1. 
 
Tabuľka č. 1 

Prehľad uplatnených opatrení v ZSŠ v SR v školskom roku 2007/2008 

spolu   155 

z toho odporúčania  upozornenia  
opatrenia prijaté 
kontrolovaným 

subjektom   

opatrenia uložené 
školskou 

inšpekciou   
záväzný pokyn 

počet   48                 2  98              5                 2    
akceptované % splnené % splnené % splnené % splnené % 

z toho  
48 100 0 0,00 87 88,78 2 40,00 2 100 

Z celkového počtu uplatnených opatrení bolo akceptovaných a splnených 139, 
čo predstavuje 90,25 %.  
 Nedostatky zistené pri  komplexných (11), tematických (10) a následných (1) inšpekciách 
sa najčastejšie vyskytovali v/vo: 
• dodržiavaní učebných plánov (presun predmetov medzi ročníkmi, prekročenie hodinovej 

dotácie)  
• plnení učebných osnov (nerealizujú sa praktické cvičenia v prírodovedných predmetoch, 

obsah učiva upravovaný nad 30 %, v cudzích jazykoch sa nepíšu predpísané slohové 
práce) 

• výkone štátnej správy v 1. stupni (nevydanie rozhodnutí, rozhodnutia bez náležitostí 
požadovaných legislatívou) 

• vedení pedagogickej dokumentácie (opravy realizované nedovoleným spôsobom, 
nezapisovanie stupňov prospechu do katalógových listov vyučujúcimi za svoj predmet)  

• nízkej efektivite vnútornej školskej kontroly (nedostatky v hospitačnej činnosti, 
v prijímaní opatrení, v kontrole plnenia uložených opatrení) 

• dodržiavaní metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov  
• nevytvorení skupín chlapcov a dievčat v predmete telesná výchova 
• nezabezpečení priestorových a materiálno-technických podmienok v zmysle platného 

normatívu v učebnom odbore 2487 2 autoropravár 
Školskí inšpektori vykonali opätovne následnú inšpekciu v 1 ZSŠ v Banskobystrickom 

kraji, v ktorej riaditeľ nezabezpečil odbornú a pedagogickú spôsobilosť vyučovania 
odborného výcviku. Uložené opatrenie nebolo splnené a jeho plnenie trvá. Zamestnanci, ktorí 
nespĺňali odbornú a pedagogickú spôsobilosť, v súčasnosti študujú na vysokej škole.  
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Riaditelia škôl akceptovali 48 odporúčaní. Podstatným prínosom bolo zlepšenie 
podmienok vyučovania a úrovne plánovania s dôrazom na uplatňovanie inovačných metód 
a foriem práce vo vyučovaní. Prispeli k zlepšeniu práce predmetových komisií. V niektorých 
školách sa zosúladili práva a povinnosti žiakov s platnou legislatívou. Odstránili  nedostatky 
vo vedení pedagogickej dokumentácie, zlepšil sa kontrolný systém a zjednotil sa postup pri 
ukladaní výchovných opatrení. 

Upozornenia pre zriaďovateľov sa týkali nedodržania priestorového a materiálno-
technického vybavenia dielní v zmysle Normatívu priestorovej, materiálnej a prístrojovej 
vybavenosti pre výučbu odborného výcviku v učebnom odbore autoopravár. Upozornenia 
neboli splnené. Negatívnym dopadom nesplnených upozornení je pretrvávanie nedostatkov 
v materiálno-technickom vybavení dielní s priamym dopadom na kvalitu výchovno-
vzdelávacieho procesu. 
   Kontrolovaným subjektom ŠŠI uložila 5 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov 
a riaditelia škôl prijali 98 opatrení. Opatrenia zodpovedali charakteru zistených nedostatkov, 
boli konkrétne, termínované s určením zodpovednosti za ich plnenie. Riaditelia väčšiny 
kontrolovaných škôl prijali primerané opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. 
Splnenie prijatých opatrení v oblasti rozhodovania prispelo k posilneniu právneho vedomia 
vedenia škôl, zefektívneniu riadiacej práce, zlepšeniu uplatňovania a dodržiavania školskej 
legislatívy, vedeniu pedagogickej dokumentácie. Vytvorili sa predpoklady pre zvýšenie 
kvality pedagogického a odborného riadenia škôl. V kontrolovaných školách sa odstránili 
nedostatky týkajúce sa zloženia skúšobných komisií a menovania členov skúšobných komisií 
pri záverečných skúškach riaditeľom školy. Prínosom splnenia opatrení bolo dodržiavanie 
učebných plánov a plnenie osnov. Nesplnenie 11  prijatých opatrení a 3 uložených opatrení sa 
prevažne týkalo neplnenia odbornej a pedagogickej spôsobilosti niektorých pedagogických 
zamestnancov a nezabezpečením materiálno-technických podmienok najmä v učebnom 
odbore autoopravár. 
 Uložené boli 2  záväzné pokyny, ktoré sa týkali zabezpečenia odbornej a pedagogickej 
spôsobilosti vo vyučovaní odborných predmetov a odborného výcviku v učebných odboroch 
(1) a zabezpečenia vyučovania anglického jazyka v súlade s obsahom učebných osnov (1). 
Uložené záväzné pokyny boli splnené.  
 Riaditelia niektorých škôl nedodržali inšpekciou určené termíny na doručenie správ 
o prijatých alebo splnených opatreniach kontrolovaným subjektom. 
 
 ŠŠI od školského roku 2005/2006 upozorňuje na: 

• nedodržiavanie učebných plánov a plnenie učebných osnov 
• stagnujúcu orientáciu vedenia škôl a pedagogických zamestnancov v školskej 

legislatíve 
•      nízku úroveň práce niektorých predmetových komisií 
• zabezpečenie vyššej odbornej a pedagogickej spôsobilosti vyučovania najmä 

odborných predmetov 
• skvalitnenie vnútorného kontrolného systému škôl 
• zaostávajúcu modernizáciu priestorového a  materiálno-technického vybavenia škôl 


