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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 (SOŠ) s vyučovacím jazykom 
slovenským. V čase konania tematickej inšpekcie navštevovalo Strednú odbornú školu 
dopravy a služieb spolu 516 žiakov v 12 študijných a učebných odboroch denného 
a externého štúdia. Žiaci sa vzdelávali v 11 študijných a učebných odboroch denného štúdia, 
z toho v 5 študijných odboroch 3765 M technika a prevádzka dopravy, 7237 M informačné 
systémy a služby, 6323 K hotelová akadémia, 3757 L dopravná prevádzka, 6421 L spoločné 
stravovanie, v 6 učebných odboroch 3178 F výroba konfekcie, 3383 F spracúvanie dreva, 
2487 H 01 autoopravár – mechanik, 2487 H 02 autoopravár – elektrikár, 6444 H čašník, 
servírka, 6445 H kuchár. Škola poskytovala vzdelávanie v externej forme štúdia 
v 3 študijných odboroch 3347 L drevárska a nábytkárska výroba, 3757 L dopravná prevádzka, 
6421 L spoločné stravovanie. 
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Spolu 45 žiakov (1. ročník – 37 žiakov, 2. ročník – 8 žiakov) získavalo nižšie odborné 

vzdelávanie v 2 učebných odboroch v dennej forme štúdia, 3178 F výroba konfekcie 

(18 žiakov), 3383 F spracúvanie dreva (27 žiakov). Škola neposkytovala vzdelávanie žiakov 

v elokovaných pracoviskách. Dvaja žiaci sa vzdelávali u 2 zamestnávateľov (DREVANA spol. 

s r. o., Holíč, KLEMON MODE, spol. s r. o. Holíč) v rámci praktického vyučovania na základe 

podpísaných zmlúv.  

Výchovu a vzdelávanie žiakov v škole zabezpečovalo 62 pedagogických zamestnancov, z  nich 

v učebných odboroch skupiny F 14 pedagogických zamestnancov teoretického a praktického 

vyučovania. Riadenie školy v oblasti výchovy a vzdelávania zabezpečovala poverená 

riaditeľka, 4 zástupkyne riaditeľky a 3 hlavní majstri odbornej výchovy (MOV). Dve 

zástupkyne riaditeľky školy (pre praktické vyučovanie, pre mimoškolskú činnosť a dištančné 

vzdelávanie) a 3 hlavní MOV zatiaľ neabsolvovali funkčné vzdelávanie, ani naň neboli v čase 

konania inšpekcie prihlásení (do funkcie nastúpili 01. 09. 2021). 

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 boli žiaci dvojročných učebných F-odborov 

3178 F výroba konfekcie (18 žiakov), 3383 F spracúvanie dreva (27 žiakov) prijatí na štúdium 

na základe prihlášky alebo prestupom. Kontrola predloženej dokumentácie preukázala, že 

1 žiačka v čase nástupu na štúdium v dvojročnom učebnom odbore 3178 F výroba konfekcie 

(september 2020) nesplnila podmienky prijatia na štúdium. Žiačka v predchádzajúcom 

školskom roku 2019/2020 ukončila úspešne 3. ročník osemročného gymnázia (8. rok 

povinnej školskej dochádzky s celkovým prospechom prospela), čím postúpila do vyššieho 

ročníka gymnázia. Neabsolvovaním 9. roku školskej dochádzky nesplnila predpoklady prijatia 

na vzdelávanie v učebnom odbore 3178 F výroba konfekcie, aj napriek tomu bola 

rozhodnutím riaditeľky školy zo dňa 22. 05. 2020 prijatá na denné štúdium do 1. ročníka SOŠ 

dopravy a služieb v Holíči do učebného odboru 3178 F výroba konfekcie v školskom roku 

2020/2021. 

Z analýzy predloženej dokumentácie vyplynulo, že niektorí žiaci boli prijatí do dvojročných 

učebných odborov do 1. ročníka v šk. r. 2021/2022 na základe elektronickej prihlášky, 

ostatné prihlášky na štúdium boli v súlade s formulárom v printovej verzii, podľa vzoru 

schváleného a zverejneného ministerstvom školstva.  

Termín prijímacieho konania bol v súlade so stanovenými kritériami strednej školy, ktorá 

prijala žiakov do 2-ročných učebných odborov na základe doručenej prihlášky v stanovenom 

termíne. Žiaci boli s ohľadom na podmienky a kritériá prijímacieho konania stanovených 

strednou školou prijatí bez prijímacej skúšky.  

Riaditeľka školy stanovila kritériá prijímacieho konania pre prijatie žiakov do 2-ročných 

učebných odborov 3178 F výroba konfekcie, 3383 F spracúvanie dreva v súlade s platnou 

legislatívou, po prerokovaní v pedagogickej rade školy konanej dňa 26. 02. 2021, vyjadrení 

rady školy a so súhlasom zriaďovateľa školy, ktorý určil počet žiakov prijatých v jednotlivých 

učebných odboroch 1. ročníka (spolu 40 žiakov).  

Kritériá prijímacieho konania boli zverejnené na webovom sídle školy. Rozhodnutia o prijatí 

boli uchádzačom odoslané v stanovenom termíne. 
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Do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 bolo v prijímacom konaní prijatých spolu 34 žiakov 

v učebných odboroch 3178 F výroba konfekcie a 3383 F spracúvanie dreva, z toho 4 žiaci 

v mesiaci jún 2021. 

V čase konania tematickej inšpekcie bol prijatý na štúdium v dvojročnom učebnom odbore 

3383 F spracúvanie dreva v dennej forme štúdia do 1. ročníka prestupom 1 žiak 

(od 15. 02. 2022) z učebného odboru 2478 F strojárska výroba (1. ročník) z inej strednej 

odbornej školy (Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniarekova 17, Trnava) na základe 

písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka. 

Na základe predloženej dokumentácie sa zistilo, že v 2. ročníku prerušili štúdium 4 žiaci, 

1 žiak zanechal štúdium. V 1. ročníku 4 žiaci opakovali ročník a 2 žiaci zanechali štúdium. 

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

Spojená škola, organizačná zložka Stredná odborná škola dopravy a služieb, Námestie 
sv. Martina 5, Holíč nemala elokované pracoviská. Výchova a vzdelávanie žiakov 2-ročných 
učebných odborov - 3178 F výroba konfekcie (18 žiakov), 3383 F spracúvanie dreva 
(27 žiakov) sa uskutočňovala v priestoroch školy. Škola v týchto učebných odboroch 
neregistrovala žiakov so ŠVVP, zo SZP a z MRK. Dvaja žiaci vykonávali praktickú prípravu 
na pracoviskách 2 zamestnávateľov (DREVANA spol. s r. o., Holíč, KLEMON MODE, spol. 
s r. o., Holíč) na základe zmluvných vzťahov medzi školou a  zamestnávateľmi. 
 
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 
Školský vzdelávací program (ŠkVP) bol vypracovaný v súlade so štátnym vzdelávacím 

programom (ŠVP), v ktorom bol akceptovaný rámcový učebný plán (RUP) v jednotlivých 2-

ročných učebných odboroch v súlade s poznámkami k RUP v ŠVP. Učebné osnovy (UO) 

jednotlivých predmetov boli rozpracované v rozsahu vzdelávacích štandardov ŠVP. Rozvrh 

hodín v jednotlivých ročníkoch učebných odborov korešpondoval s UP.  

 

PERSONÁLNE PODMIENKY  

Vyučovací proces v 2-ročných učebných odboroch skupiny F zabezpečovalo 
14 pedagogických zamestnancov. Jeden pedagogický zamestnanec teoretického vyučovania 
nespĺňal kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti učiteľa pre vyučovanie 
všeobecnovzdelávacích predmetov slovenský jazyk a literatúra, telesná a športová výchova; 
1 majsterka odbornej výchovy nespĺňala kvalifikačné predpoklady pedagogického 
zamestnanca pre praktické vyučovanie. V učebných odboroch skupiny F boli neodborne 
vyučované predmety slovenský jazyk a literatúra (SJL), etická výchova (ETV), občianska náuka 
(OBN), telesná a športová výchova (TSV), technika šitia (TES). 
Odbornosť vyučovania všeobecného vzdelávania bola za obidva učebné odbory 48 %, 
teoretického odborného vzdelávania 70 % a praktického vzdelávania 75 %. 
V UO  3383 F spracúvanie dreva bola odbornosť v teoretickom odbornom vzdelávaní 100 %, 
v praktickej príprave 100 %. 
V UO 3178 F výroba konfekcie bola odbornosť v teoretickom odbornom vzdelávaní 40 %, 
v praktickej príprave 50 %. 
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PRIESTOROVÉ PODMIENKY 

Priestorové podmienky pre všeobecné vzdelávanie umožňovali realizovať ŠkVP a žiakom 
v plnej miere získavať vedomosti a zručnosti vo vyučovaní. Učebne a odborné učebne boli 
situované v priestoroch školy. Žiaci mali k dispozícii optimálne vzdelávacie prostredie, 
vybavenosť učební bola v súlade s normatívom, s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci, hygienu práce a pracovného prostredia. Škola zabezpečovala vyučovanie telesnej 
a športovej výchovy v 2 telocvičniach s potrebným vybavením. 
V UO  3383 F spracúvanie dreva prebiehalo teoretické odborné vzdelávanie v odborných 
učebniach, v ktorých bolo potrebné vybavenie k realizácii vzdelávania v súlade s normatívom 
pre materiálno-technické a priestorové zabezpečenie, učebne boli vybavené potrebným 
školským nábytkom, pomôckami, počítačmi s internetovým pripojením, projektormi, 
kapacitne spĺňali požiadavky na počet žiakov vzdelávaných v učebnom odbore. 
Praktická príprava žiakov sa realizovala v priestoroch školských dielní a u zamestnávateľa. 
Žiaci mali vytvorené podmienky pre odbornú prípravu a realizáciu vyučovacieho procesu 
v súlade so ŠkVP. 
V UO 3178 F výroba konfekcie boli zabezpečené normatívom určené základné priestory 
pre teoretické odborné vzdelávanie, učebňa kapacitne zodpovedala počtu žiakov 
vzdelávaných v danom učebnom odbore. Priestory odborných učební boli zrekonštruované 
a zmodernizované. 
Praktická príprava žiakov bola realizovaná v školskej dielni a u zamestnávateľa, kde mali 
zabezpečené priestory pre prípravné práce, cvičné práce žiakov a priestor na skladovanie 
materiálu a technického vybavenia. Dielňa im poskytovala potrebné priestory na praktické 
vyučovanie, ktoré rešpektovali bezpečnosť a hygienu pri práci. 
 

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY  

Materiálno-technické zabezpečenie (MTZ) pre všeobecné vzdelávanie umožňovalo realizáciu 

výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade so ŠkVP, bolo primerané, vybavenosť 2 telocviční 

bola v súlade s MTZ pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu.  

V UO  3383 F spracúvanie dreva bolo MTZ pre odborné teoretické vzdelávanie zabezpečené 
v súlade s požiadavkami na profil absolventa v zmysle ŠkVP. Škola poskytovala žiakom 
podmienky k dosiahnutiu kompetencií vymedzených vzdelávacím štandardom.  
MTZ v školských dielňach, v rámci praktickej prípravy, bolo dostatočné, žiaci mali vytvorené 
reálne pracovné prostredie s potrebným materiálnym a technickým vybavením, v ktorom 
mali možnosť získať potrebné zručnosti a pracovné návyky. Priestory pre praktické 
vyučovanie (stolárska dielňa) boli prispôsobené k cvičnej a produktívnej práci žiakov 
s ohľadom na dodržanie požiadaviek na bezpečnosť pri práci. 
V UO 3178 F výroba konfekcie bolo MTZ pre odborné teoretické vzdelávanie v súlade 
s požiadavkami na profil absolventa. Škola poskytovala žiakom kvalitné podmienky 
na dosiahnutie požadovaných kompetencií, v súlade so vzdelávacím štandardom.  
V rámci praktickej prípravy, v školskej dielni, bolo MTZ dostatočné,  podporovalo rozvoj 
vedomostí a zručností. Žiaci mali vytvorené reálne pracovné prostredie s potrebným 
materiálnym a technickým vybavením, v ktorom mali možnosť získať potrebné zručnosti 
a pracovné návyky. Priestory pre praktické vyučovanie (krajčírska dielňa) boli 
prispôsobené cvičnej a produktívnej práci žiakov s ohľadom na dodržanie podmienok 
na bezpečnosť pri práci. 
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Škola poskytla žiakom potrebné učebnice, učebné materiály a texty. Nakoľko v 2-ročných 

učebných odboroch neboli začlenení žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

škola nedisponovala kompenzačnými pomôckami. 

PRÍTOMNOSŤ ŽIAKOV NA VYUČOVANÍ  

Škola evidovala prítomnosť žiakov na teoretickom a praktickom vyučovaní v elektronickej 

triednej knihe. V čase konania tematickej inšpekcie sa žiaci 2-ročných učebných odborov 

vzdelávali dištančne.  

Na základe analýzy predloženej dokumentácie a priamej kontroly počas inšpekčného výkonu 

možno konštatovať, že dochádzka žiakov bola nepravidelná. V UO  3383 F spracúvanie dreva 

v 1. ročníku bola prítomnosť žiakov na vyučovaní (1. deň priameho inšpekčného výkonu) 

na 1. vyučovacej hodine 100 %, na 2. vyučovacej hodine 32 %. V 2. ročníku bolo prítomných 

na vyučovaní 50 % žiakov na 1. vyučovacej hodine, 25 % na 2. vyučovacej hodine, 

75 % žiakov na 3. vyučovacej hodine. 

V UO 3178 F výroba konfekcie v 1. ročníku bola prítomnosť žiakov na vyučovaní (1. deň 

priameho inšpekčného výkonu) 21 %. V 2. ročníku bolo prítomných na vyučovaní 50 % 

žiakov. 

V kontrolovaných dňoch bola celkovo zistená nepravidelná prítomnosť žiakov na vyučovaní. 

Vyššiu mieru neospravedlnenej absencie vedenie školy riešilo pohovormi a výchovnými 

opatreniami. 

Žiaci sa zúčastňovali vyučovania nepravidelne aj v 1. polroku šk. r. 2021/2022.  
V UO  3383 F spracúvanie dreva bol v 1. ročníku priemerný počet zameškaných hodín 

na žiaka 226,64; z toho ospravedlnených 177,82 a neospravedlnených 48,82 hodín (21,5 % ). 

V UO 3178 F výroba konfekcie bol v 1. ročníku priemerný počet zameškaných hodín na žiaka 

218,57; z toho ospravedlnených 176,71 a neospravedlnených 41,86 hodín (19,2 %,). 

V 2. ročníku sa vzdelávali žiaci obidvoch učebných odborov v 1 triede. Celkový priemerný 

počet zameškaných hodín na žiaka v 1. polroku šk. r. 2021/2022 bol 234,11 hodín; z toho 

ospravedlnených 126,11 a neospravedlnených 108,00 hodín (46,1 %,). 

 

2  ZÁVERY 

Kontrolou ŠkVP sa zistilo, že UP akceptovali príslušné RUP. UO jednotlivých predmetov boli 
vypracované v rozsahu vzdelávacích štandardov. Rozvrh hodín bol v súlade s UP. 
Škola dodržala normatív pre materiálno-technické a priestorové zabezpečenie umožňujúci 
plniť profil absolventa v zmysle ŠkVP. Odbornosť vyučovania bola vo všeobecnom vzdelávaní 
48 %, neodborne boli vyučované všeobecnovzdelávacie predmety SJL, ETV, TSV, OBN. 
V UO 3178 F výroba konfekcie bola odbornosť v teoretickom odbornom vzdelávaní 40 %, 
v praktickej príprave 50 %. 
Z kontroly dokumentácie prijímacieho konania vyplynulo, že 1 žiačka bola prijatá 
do 1. ročníka 2-ročného učebného odboru 3178 F výroba konfekcie aj napriek tomu, že 
nesplnila podmienky prijatia žiaka v odboroch, ktorých absolvovaním získa žiak nižšie stredné 
odborné vzdelanie. 
Dochádzka žiakov na vyučovaní bola nepravidelná, škola evidovala vysoký počet 
zameškaných hodín, čo nevytváralo predpoklad pre ich úspešné ukončenie ročníka. 
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Výrazné pozitíva  
- kvalitné priestorové a materiálno-technické vybavenie (stolárska dielňa – dielňa pre 

ručné spracovanie dreva, pre strojové spracovanie dreva; krajčírska dielňa), 

- zabezpečenie reálneho pracovného prostredia s ohľadom na plnenie ŠkVP v 2-
ročných učebných odboroch skupiny F. 

Oblasti vyžadujúce zlepšenie  
- nízka odbornosť vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov SJL, ETV, TSV, OBN 

v oboch učebných odboroch, odborného predmetu TES a praktickej prípravy 
v učebnom odbore 3178 F výroba konfekcie, 

- vysoký počet ospravedlnených a neospravedlnených zameškaných hodín žiakov 2-
ročných učebných odborov. 

Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 
1. § 62 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (prijatie žiačky do 1. ročníka 

vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania bez splnenia 

predpokladov na vzdelávanie);  

2. § 9 ods. 1 písm. a), zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a 
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (2 pedagogickí 
zamestnanci, ktorí zabezpečovali vyučovací proces v 2-ročných učebných odboroch 
nesplnili kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti)  

 
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  

 zabezpečiť odbornosť vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov v oboch 
učebných odboroch;  

 zabezpečiť odbornosť vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov, odborného 
predmetu a praktickej prípravy v učebnom odbore 3178 F výroba konfekcie; 

 prijať opatrenia na zníženie počtu zameškaných hodín (hlavne neospravedlnených) 
žiakov 2-ročných učebných odborov. 

 
2. ukladá kontrolovanému subjektu v lehote do 20. 04. 2022 prijať konkrétne 

opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov týkajúcich sa zabezpečenia 
odbornosti vyučovania všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov, prijímania 
žiakov do 2-ročných učebných odborov skupiny F (v prijímacom konaní a prestupom) 
len ak spĺňajú podmienky pre prijatie na štúdium, predložiť ich Školskému 
inšpekčnému centru Trnava s uvedenými termínmi splnenia a menami zodpovedných 
zamestnancov. 
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Správu o splnení prijatých a uložených opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin 
predložiť Školskému inšpekčnému centru Trnava v termíne do 30. 06. 2022. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. Školský vzdelávací program  
2. Pedagogická dokumentácia – katalógové listy žiakov, triedne výkazy, elektronická triedna 

kniha, rozvrh hodín, evidencia odborného výcviku 
3. Dokumentácia prijímacieho konania 
4. Rozhodnutia o prijatí žiakov 
5. Doklady o vzdelaní pedagogických zamestnancov 
6. Zmluvy so zamestnávateľmi o zabezpečení praktického vyučovania 
7. Evidencia žiakov jednotlivých ročníkov 2-ročných učebných odborov 
8. Zápisnice z rokovania pedagogickej rady 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovil/a: 
školský inšpektor/ka:  Ing. Žaneta Sirková 
Dňa: 11. 03. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trnava: 
Ing. Žaneta Sirková 

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Ing. Ľudmila Mičová 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 14. 03. 2022  v Holíči 
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trnava: 
 
 
 
 
 
Ing. Žaneta Sirková      ...................................................... 
 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
Ing. Ľudmila Mičová      .....................................................  
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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): 
 
Ing. Ľudmila Mičová      ...................................................... 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Ing. Žaneta Sirková      ........................................................ 
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


