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ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Nitra 
Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra 

 

Číslo: 4026/2021-2022 
 

 SPRÁVA  
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej v dňoch od 17. 01. 2022 do 19. 01. 2022 
 

Názov kontrolovaného subjektu 

Stredná odborná škola stavebná – Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61,  
Nové Zámky 

Zriaďovateľ Nitriansky samosprávny kraj 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

Ing. Katarína Töröková, riaditeľka školy 

PaedDr. Ingrid Braunfeldová, zástupkyňa riaditeľky školy 

 
V súlade s poverením na tematickú inšpekciu č. 4026/2021-2022 zo dňa 14. 02. 2022 inšpekciu 
vykonali: 

Ing. Ján Goldschmidt, školský inšpektor ŠIC Nitra  ........................................................ 

PaedDr. Marián Mészáros, školský inšpektor ŠIC Nitra ........................................................ 

Ing. Ľubica Hlaváčova, prizvaná odborníčka z praxe  

 

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania žiaka v odboroch, absolvovaním ktorých získa 

žiak nižšie stredné odborné vzdelanie 

 

1.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
Kontrolovaným subjektom bola štátna stredná odborná škola s vyučovacím jazykom 
slovenským a maďarským. Škola realizovala výchovu a vzdelávanie v 14 odboroch, z nich 
v dennej forme bolo 7 študijných (3650 M staviteľstvo, 3348 M tvorba nábytku a interiéru, 
2447 K mechanik hasičskej techniky, 8221 M 11 dizajn – grafický a priestorový dizajn, 3965 M 
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, 2675 L elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov 
a zariadení, 3659 L stavebníctvo), 6 učebných 3-ročných (3661 H murár , 3675 H maliar, 
3684 H strechár, 3355 H stolár, 3678 H inštalatér, 2683 H elektromechanik – silnoprúdová 
technika), a 1 učebný 2-ročný (3686 F stavebná výroba). V externej forme vyučovala 
v 5 učebných odborov (3675 H maliar, 3684 H strechár, 3355 H stolár, 3678 H inštalatér, 
3683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika). 
V škole sa vzdelávalo 266 žiakov. Výchova a vzdelávanie všetkých žiakov vrátane 8 študujúcich 
v 2-ročnom učebnom odbore 3686 F stavebná výroba, z ktorých bol 1 žiakom so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej ŠVVP) so zdravotným znevýhodnením (ďalej ZZ), 
prebiehali v sídle školy.  
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Vyučovací proces zabezpečovalo 32 pedagogických zamestnancov, z nich v 2-ročnom 
učebnom odbore 5 učiteľov a 1 majster odbornej výchovy. 
Riaditeľka a zástupkyňa riaditeľky školy spĺňali kvalifikačné predpoklady a požiadavky 
na  výkon riadiacej funkcie. 
 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 
Prijímanie žiakov do 2-ročných učebných odborov, ktorých absolvovaním získajú nižšie 
stredné odborné vzdelanie 

V prijímacom konaní pre školský rok 2021/2022 riaditeľka školy prijala 13 žiakov do 1. ročníka 

v 2-ročnom učebnom odbore 3686 F stavebná výroba. Všetci spĺňali zákonom stanovené 

požiadavky (ani jeden neukončil nižšie stredné vzdelávanie v poslednom ročníku 

a neabsolvoval kurz na jeho dokončenie). Žiaci, s výnimkou 2, boli prijatí na základe riadne 

vyplnenej prihlášky na štúdium. Žiak, ktorý dňa 12. 10. 2021 zanechal štúdium, bol prijatý 

na základe žiadosti zákonného zástupcu zo dňa 28. 08. 2021 a plnoletý žiak prijatý na základe 

vlastnej žiadosti zo dňa 04. 05. 2021 zanechal štúdium 03. 11. 2021. Plnoletý žiak k žiadosti 

nepriložil vysvedčenie zo základnej školy ani úradne osvedčenú kópiu vysvedčenia, nebolo 

možné overiť ročník ukončenia základnej školy. Riaditeľka stanovila kritériá na prijatie 

bez prijímacej skúšky, ktoré boli riadne prerokované a schválené v rade školy a pedagogickej 

rade. Kritériá obsahovali podmienku spĺňania zdravotnej spôsobilosti, ktorá pre daný učebný 

odbor bola nad rámec právnych predpisov. Kontrolou dokumentácie bolo zistené, 

že stanovené kritérium bolo formálne, okrem žiaka so ZZ žiaci nemali potvrdenie od lekára 

o zdravotnej spôsobilosti študovať daný odbor. V termíne máj, jún 2021 bolo na štúdium 

prijatých 12 žiakov. Termín odoslania rozhodnutí o prijatí bol dodržaný. 

Prestupom z inej školy nebol prijatý ani jeden žiak.  

Podmienky výchovy a vzdelávania v skupine 2-ročných učebných odborov, ktorých 
absolvovaním získajú žiaci nižšie stredné odborné vzdelanie  

Vypracovanie školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) 

Škola zabezpečovala vzdelávanie žiakov v 2-ročnom učebnom odbore 3686 F stavebná výroba 
podľa schváleného Školského vzdelávacieho programu (ďalej ŠkVP) Stav/01092015-SV. 
Bol vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom (ďalej ŠVP) pre skupinu 
odborov 36 stavebníctvo, geodézia a kartografia a školským zákonom. Učebný plán školy bol 
spracovaný v súlade s tabuľkou prevodu rámcového učebného plánu ŠVP. Využitím 
disponibilných hodín bola posilnená vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia (2 hodiny) 
a teoretické odborné vzdelávanie (2 hodiny). Poznámky k učebnému plánu zohľadňujúce 
podmienky školy korešpondovali s poznámkami k rámcovému učebnému plánu.  
Súčasťou ŠkVP boli učebné osnovy rozpracované v rozsahu hodín určenom učebnom pláne 
v súlade so vzdelávacími štandardami jednotlivých predmetov.  
Počet hodín v rozvrhu korešpondoval s učebným plánom. 

Personálne podmienky 

Vyučovací proces 2-ročného učebného odboru zabezpečovali 4 učitelia všeobecného 
vzdelávania. Predmet matematika bol vyučovaný neodborne. Učiteľka teoretického 
odborného vzdelávania a majster odbornej výchovy spĺňali kvalifikačné predpoklady, v čase 
inšpekcie majster odbornej výchovy nemal doplňujúce pedagogické vzdelanie, od vzniku jeho 
pracovného pomeru neubehlo viac ako 4 roky.  
Odbornosť všeobecného vzdelávania bolo 75 %. 
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UO stavebná výroba   

 100 % odbornosť (teoretické odborné vzdelávanie) 

 100 % odbornosť (praktická príprava)  
 

Priestorové podmienky 

Škola disponovala rozsiahlymi priestormi s kmeňovými triedami, odbornými učebňami 

a telocvičňou, ktoré umožňovali realizáciu ŠkVP pre všeobecné vzdelávanie žiakov, vrátane 

žiakov v 2-ročnom učebnom odbore skupiny F. Žiaci mali vlastnú kmeňovú triedu, v ktorej 

prebiehalo vyučovanie teoretických predmetov. Škola disponovala telocvičňou podľa 

Normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre učebný odbor 3686 F 

stavebná výroba (ďalej Normatív). 

UO stavebná výroba  
Pre teoretické vyučovanie odborných predmetov škola zriadila odbornú učebňu, ktorú 
využívali všetky študijné a učebné odbory. 
Praktické vyučovanie zabezpečovala škola vo vlastných dielňach, v ktorých boli vytvorené 
priestory pre prácu s drevom a kovmi. Náradie a materiál boli uskladnené v skladoch v súlade 
s Normatívom. Pre majstra odbornej výchovy bol zriadený kabinet. 

 
Materiálno-technické podmienky 

Materiálno-technické podmienky pre všeobecné vzdelávanie akceptovali Normatív učebného 

odboru vrátane telocvične a umožňovali realizáciu ŠkVP. Nedostatky sa vyskytli vo vybavenosti 

učebného odboru učebnicami. Absentujúcu učebnicu etickej výchovy nahradila vyučujúca 

rozmnoženými textami podľa učebnej osnovy, na ostatné predmety (slovenský jazyk 

a literatúra, matematika) škola využívala staršie učebnice vydané v rokoch 2007, 2003 a 1987. 

UO stavebná výroba  

Základné vybavenie odbornej učebne pre teoretické vyučovanie kontrolovaného učebného 

odboru bolo v súlade s Normatívom. 

Vybavenie pre praktické vyučovanie bolo v súlade s Normatívom. Škola absenciu vibračného 

zariadenia riešila jeho zapožičaním od stavebnej firmy Stavebniny DEK s. r .o. na základe 

zmluvy o nájme stavebných mechanizmov a príslušenstva, ktorú škola predložila 

k nahliadnutiu. 

Na vyučovanie odborných teoretických predmetov mala škola v dostatočnom množstve 

zabezpečené učebnice Stavebné konštrukcie z roku 2002 a Materiály z roku 2011. 

Vzdelávanie žiaka so ŠVVP na teoretickom a praktickom odbornom vzdelávaní nevyžadovalo 

používanie kompenzačných pomôcok. Pri vyučovaní vo všeobecných predmetoch využíval 

Pravidlá slovenského pravopisu, kalkulačku, tabuľky vzorcov, tabuľky premeny jednotiek, 

tabuľku násobenia a delenia, stručné prehľady učiva s kľúčovými slovami, ktoré mala škola 

k dispozícií. 

  

Prítomnosť žiakov na vyučovaní 

Prítomnosť žiakov na teoretickom vyučovaní škola evidovala v triednej knihe a na odbornom 

výcviku v denníku evidencie odborného výcviku. Podľa vyjadrenia riaditeľky školy 

do katalógového listu žiaka a na vysvedčenie zapisovali ich súčet zistený pred zasadnutím 

hodnotiacej pedagogickej rady na konci I. a II. polroka aktuálneho školského roka.  
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Z pôvodne zapísaných 15 žiakov ku dňu vykonania tematickej inšpekcie triedu navštevovalo 8. 

Dvaja žiaci opakujúci 1. ročník dňa 17. 09. 2021 úspešne ukončili kurz na získanie nižšieho 

stredného vzdelania realizovaný strednou školou a v rámci školy prestúpili na 3-ročné učebné 

odbory. Jeden dňa 04. 10. 2021 do 1. ročníka učebného odboru 3661 H murár a druhý dňa 

05. 10. 2021 do 1. ročníka učebného odboru 3355 H stolár. Päť prijatých žiakov v čase 

od 14. 09. 2021 do 09. 11. 2021 ukončilo štúdium. Fyzickou kontrolou pracoviska odborného 

výcviku bola v dňoch 17. 01. 2022 a 18. 01. 2022 zistená prítomnosť 7 a dňa 19. 01. 2022 

šiestich žiakov. Chýbajúci žiaci boli riadne zapísaní v denníku odborného výcviku. Ku dňu 

inšpekcie z celkového počtu 3840 hodín žiaci vymeškali 1335 (34,76%). Z toho na teoretickom 

vyučovaní z 960 hodín vymeškali 213 (22,18%). Dochádzka väčšiny žiakov do školy bola 

pravidelná, okrem 2 žiakov, ktorí vykazovali nepravidelnosť v dochádzke na vyučovanie 

teoretických predmetov. 

2  ZÁVERY 

Kontrolou dokumentácie prijímacieho konania bola zistená jej neúplnosť u dvoch žiakov, ktorí 

ukončili štúdium pred realizáciou školskej inšpekcie. U obidvoch absentovala prihláška 

a u jedného aj vysvedčenie alebo úradne osvedčená kópia vysvedčenia zo základnej školy, 

čím nebolo možné vykonať kontrolu opodstatnenosti prijatia žiaka do 2-ročného učebného 

odboru 3686 F stavebná výroba. Zaradenie zdravotnej spôsobilosti pre daný odbor štúdia 

do kritérií na prijatie nad rámec zákona sa vzhľadom na jeho nevyužitie v praxi javilo 

ako formálne. Vypracovanie školského vzdelávacieho programu v súlade so štátnym 

vzdelávacím programom, priestorové a materiálno-technické vybavenie školy v súlade 

s Normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre učebný odbor 

3686 F stavebná výroba, zabezpečenie odbornosti teoretického a praktického odborného 

vyučovania vytvorilo predpoklady plnenia profilu absolventa. Využívanie jednej odbornej 

učebne na vyučovanie odborných predmetov pre viac študijných a učebných odborov 

zvyšovalo náročnosť na organizáciu teoretického vyučovania a presuny žiakov. Neodborné 

vyučovanie predmetu matematika v celom rozsahu malo negatívny dopad na odbornosť 

vyučovania všeobecno-vzdelávacích predmetov. Nepravidelná dochádzka dvoch žiakov 

na teoretické vyučovanie nevytvárala predpoklady na ich úspešné ukončenie ročníka.  

Výrazné pozitíva 

 priestorové a materiálno-technické vybavenie školy pre daný učebný odbor 

 odbornosť vyučovania odborných teoretických a praktických predmetov 

Oblasti vyžadujúce zlepšenie  

 dôsledné dodržiavanie zákonom stanovených podmienok na prijímanie žiakov 
bez prijímacieho konania 

 
 
 
Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 

1. § 63 od. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (prijatie žiakov na štúdium 
bez prihlášky)  
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2. § 63 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (nepripojenie vysvedčení 
zo základnej školy alebo ich úradne osvedčených kópií k žiadosti o prijatie na štúdium)  

 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
OPATRENIA ŠTÁTNEJ ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 
Na základe zistení a ich hodnotení uvedených v správe o výsledkoch školskej inšpekcie Štátna 
školská inšpekcia uplatňuje voči vedúcemu zamestnancovi kontrolovaného subjektu tieto 
opatrenia: 

1. odporúča  

 upraviť kritériá na prijatie uchádzača do učebného odboru 3686 F stavebná výroba 
odstránením formálnej požiadavky potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti študovať 
uvedený odbor, 

 zabezpečiť odbornosť vyučovania predmetu matematika v učebnom odbore 3686 F 
stavebná výroba 

2. ukladá kontrolovanému subjektu v lehote do 05. 03. 2022 prijať konkrétne opatrenia 
na odstránenie zistených nedostatkov týkajúcich sa zabezpečenia komplexnej 
dokumentácie k prijímaciemu konaniu uchádzačov na štúdium a predložiť 
ich Školskému inšpekčnému centru Nitra s uvedenými termínmi splnenia a menami 
zodpovedných zamestnancov  
 

Správu o splnení prijatých a uložených opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin 
predložiť Školskému inšpekčnému centru Nitra v termíne do 14. 09. 2022. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. Školský vzdelávací program Stav/0109215-SV 
2. kritériá na prijímanie žiakov 
3. prihlášky na štúdium 
4. vysvedčenia zo základnej školy 
5. rozhodnutia o prijatí 
6. triedny výkaz 
7. triedna kniha 
8. denník evidencie odborného výcviku 
9. katalógové listy žiakov 
10. rozvrh hodín 
11. zápisnice zo zasadnutí pedagogickej rady 
12. zápisnice zo zasadnutí rady školy 
13. doklady o vzdelaní pedagogických zamestnancov, ktorí zabezpečujú vyučovací proces 
žiakov 2-ročných učebných odborov skupiny F 
14. informačný dotazník pre riaditeľa školy 
15. zmluva o nájme stavebných mechanizmov a príslušenstva medzi školou a stavebnou 
firmou Stavebniny DEK s. r .o.  
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovil: 
školský inšpektor: Ing. Ján Goldschmidt  
Dňa: 03. 02. 2022  
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PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum: Nitra 
Ing. Ján Goldschmidt 

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

Ing. Katarína Töröková 
 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 08. 02. 2022 v Nitre 

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

 
 
Ing. Ján Goldschmidt         ...................................................... 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 

 
 
Ing. Katarína Töröková                 .....................................................  

 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 
 
Ing. Katarína Töröková, riaditeľka školy            ...................................................... 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Ing. Ján Goldschmidt, školský inšpektor   ........................................................ 
 

 

 
 
Na vedomie 
Štátna školská inšpekcia Bratislava - úsek inšpekčnej činnosti 


