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1 PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

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

získa žiak nižšie stredné odborné vzdelanie  

 

1.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
Kontrolovaným subjektom bola štátna stredná odborná škola s vyučovacím jazykom 

slovenským. V čase konania tematickej inšpekcie navštevovalo školu celkovo 322 žiakov 

v 12 odboroch: 6442 K obchodný pracovník (25 žiakov), 6444 K čašník, servírka (9 žiakov), 

6446 K kozmetik (25 žiakov), 2487 H 01 autoopravár – mechanik (42 žiakov), 2977 H cukrár 

kuchár (51 žiakov), 366 1 H murár (23 žiakov), 3678 H inštalatér (30 žiakov), 6444 H čašník, 

servírka (24 žiakov), 6456 H kaderník (29 žiakov), 3161 F praktická žena (3 žiaci), 3686 F 

stavebná výroba (8 žiakov), 6403 L podnikanie v remeslách a službách (31 žiakov denného 

štúdia a 22 žiakov externého štúdia). Škola nemala elokované pracoviská. V 2-ročných 

učebných odboroch 3161 F praktická žena a 3686 F stavebná výroba sa vzdelávalo celkom 

11 žiakov, z ktorých 2 žiaci boli žiakmi z marginalizovanej rómskej komunity. Ani jeden zo 

žiakov nebol žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP).  

Výchovu a vzdelávanie zabezpečovalo celkom 46 pedagogických zamestnancov, z ktorých 

8 vyučovali predmety v triede 2-ročných učebných odborov. Riaditeľka školy a jej zástupkyne 
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spĺňali zákonom stanovené požiadavky na výkon funkcie vedúceho pedagogického 

zamestnanca.  

1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 
Prijímanie žiakov do 2-ročných učebných odborov, ktorých absolvovaním získajú nižšie 
stredné odborné vzdelanie 
Školská inšpekcia kontrolovala dokumentáciu súvisiacu s prijímacím konaním žiakov 
2. ročníka, nakoľko v kontrolovaných učebných odboroch sa v 1. ročníku v aktuálnom 
školskom roku nevzdelával ani jeden žiak.  
Prihlášky na vzdelávanie podalo celkom 22 zákonných zástupcov uchádzačov. O prijatie 
do učebného odboru 3686 F stavebná výroba sa uchádzalo 12 uchádzačov a o prijatie 
do učebného odboru 3161 F praktická žena 10 uchádzačiek. Všetky prihlášky na vzdelávanie 
v strednej škole boli doručené v stanovených termínoch (20 z nich bolo podaných v termíne 
máj 2020). V dôsledku pandemickej situácie a v súvislosti s epidemiologickými opatreniami 
sa prijímacie skúšky žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 neuskutočnili 
prezenčnou formou, riaditeľka školy stanovila kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka.  
Riaditeľka školy vydala rozhodnutia o prijatí do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 
20 uchádzačom (z nich 11 bolo prijatých do učebného odboru 3686 F stavebná výroba) dňa 
22. 05. 2020 a dvaja uchádzači boli prijatí dňa 22. 06. 2020. Všetci uchádzači spĺňali 
predpoklady na prijatie, keďže žiadny neukončil vzdelávací program základnej školy 
v poslednom ročníku a nezískal nižšie stredné vzdelanie (12 žiakov ukončilo 8. ročník ZŠ, 
9 žiakov ukončilo 7. ročník ZŠ a 1 žiak ukončil 6. ročník ZŠ). Ani jeden zo žiakov nebol prijatý 
prestupom.  
V aktuálnom školskom roku sa vzdelávalo v 2. ročníku celkom 11 žiakov. V učebnom odbore 
3686 F stavebná výroba sa vzdelávalo 8 žiakov a v učebnom odbore 3161 F praktická žena 
(1 z nich na základe individuálneho učebného plánu z dôvodu materstva) 3 žiačky. 

 
Podmienky výchovy a vzdelávania v skupine 2-ročných učebných odborov, ktorých 
absolvovaním získajú žiaci nižšie stredné odborné vzdelanie 
Školský vzdelávací program 
Výchovno-vzdelávací proces sa v uvedených učebných odboroch uskutočňoval na základe 
2 školských vzdelávacích programov (ŠkVP): „Stavebná výroba“ pre učebný odbor 3686 F 
stavebná výroba a ŠkVP „Praktická žena“ pre učebný odbor 3161 F praktická žena. Učebné 
plány (UP) v obidvoch ŠkVP akceptovali príslušné rámcové učebné plány (RUP). Disponibilné 
hodiny boli prevažne využité na posilnenie odborného teoretického vzdelávania. Analýzou 
učebných osnov jednotlivých predmetov sa zistilo, že tieto boli rozpracované najmenej 
v rozsahu vzdelávacích štandardov. Rozvrh hodín bol vypracovaný v súlade s UP. 
Personálne podmienky 

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo celkom 8 pedagogických zamestnancov, z nich 
2 majstri odbornej výchovy. Všetci spĺňali kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 
požiadavky na pedagogických zamestnancov, ktorí zabezpečujú vyučovací proces v 2-ročných 
učebných odboroch skupiny F. 
Odbornosť vyučovania predmetov zaradených do kategórie všeobecného vzdelávania bola 

na úrovni 66,7 %, pričom neodborne sa vyučovali predmety etická výchova a matematika. 

V učebnom odbore 3686 F stavebná výroba bola odbornosť vyučovania predmetov 

zaradených do vzdelávacích oblastí Teoretické vzdelávanie a Praktická príprava v rámci 

kategórie Odborného vzdelávania na úrovni 100 %. V učebnom odbore 3161 F praktická 
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žena bola odbornosť vyučovania predmetov zaradených do vzdelávacích oblastí Teoretické 

vzdelávanie v rámci kategórie Odborného vzdelávania na úrovni 66,7 %. Odbornosť 

vyučovania predmetov zaradených do vzdelávacej oblasti Praktická príprava bola na úrovni 

100 %. 

Priestorové podmienky 

Teoretické vzdelávanie sa uskutočňovalo v klasických učebniach, ktoré boli vybavené 

štandardným školským nábytkom, notebookom pre učiteľov s pripojením na internet 

a s prezentačnou plochou. Škola nedisponovala vlastnou telocvičňou a vyučovanie predmetu 

telesná a športová príprava sa realizovalo na základe dohôd v telocvičniach stredných 

a základných škôl v blízkom okolí školy, vo fitnes učebni školy a na školskom ihrisku. 

Praktická príprava v učebnom odbore 3686 F stavebná výroba sa uskutočňovala 

na prevádzkovom pracovisku školy (PPŠ) Priemyselná 58, Senica (areál STAS spol. s r. o.). 

V priestoroch PPŠ sa nachádzala školská dielňa, ktorej súčasťou boli pracovné priestory 

vymedzené Normatívom, šatne pre žiakov, kabinet pre MOV a sociálne zariadenia. Praktická 

príprava v učebnom odbore 3161 F praktická žena sa realizovala na PPŠ Továrenská 532, 

Senica. Priestory tvorili cvičná kuchynka, krajčírska dielňa, šatňa pre žiačky, kabinet 

pre MOV, sociálne zariadenia a odborná učebňa. Žiačky mali príležitosť pri preberaní 

niektorých tém využívať aj priestory školského internátu.  

Materiálno-technické podmienky 

Materiálno-technické zabezpečenie pre predmety všeobecného a odborného teoretického 

vzdelávania umožňovalo realizovať výchovno-vzdelávací proces v súlade so ŠkVP.  

V učebnom odbore 3686 F stavebná výroba bolo materiálno-technické vybavenie 

zabezpečené v súlade s Normatívom, čím boli vytvorené predpoklady na naplnenie 

požiadaviek na profil absolventa. 

Materiálno-technické vybavenie pre učebný odbor 3161 F praktická žena nebolo v súlade 

s Normatívom. V krajčírskej dielni chýbali 4 kusy jednoihlového šijacieho stroja plochého 

s dvojnitným viazaným stehom, obnitkovací šijací stroj /trojniťový/päťniťový a 6 sád 

prídavných zariadení pre šijacie stroje. Okrem toho  neboli k dispozícii krajčírske nožnice 

veľké (6 kusov), nástenné zrkadlo a ergonomické otočné stoličky k šijacím strojom. Existujúce 

materiálno-technické vybavenie školy vo vzťahu k súčasnému počtu žiačok (3) umožňovalo 

plniť profil absolventa v zmysle ŠkVP.  

Vybavenie žiakov učebnicami a učebnými textami v obidvoch učebných odboroch bolo 

primerané. Nakoľko ani jeden zo žiakov nebol žiakom so ŠVVP, kompenzačnými pomôckami 

škola nedisponovala. 

Prítomnosť žiakov na vyučovaní 

Škola viedla evidenciu žiakov – triednu knihu a denník evidencie odborného výcviku – 

elektronicky. Na začiatku školského roka 2021/2022 navštevovalo učebný odbor 3686 F 

stavebná výroba 10 žiakov (2 z nich do 11. 01. 2022 zanechali štúdium). Učebný odbor 

3161 F praktická žena navštevovalo 7 žiačok (4 z nich zanechali štúdium do 5. 10. 2021 

a 1 žiačka študuje z dôvodu materstva na základe individuálneho učebného plánu (IUP)).  

Kontrola prítomnosti žiakov na vyučovaní preukázala, že v učebnom odbore 3686 F stavebná 

výroba bolo prítomných 6 žiakov. Od začiatku školského roka vymeškalo 8 žiakov tohto 

učebného odboru celkom 2 269 hodín (priemer na žiaka je 284 hodín), z ktorých 583 bolo 

neospravedlnených (priemer na žiaka 73 hodín). V učebnom odbore 3161 F praktická žena sa 
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vyučovania zúčastnili 2 žiačky. V tomto učebnom odbore vymeškali žiačky (vrátane žiačky, 

ktorá v súčasnosti študuje podľa IUP) celkom 443 hodín (priemer na žiaka 148 hodín), 

z ktorých bolo 60 neospravedlnených (priemer na žiaka 20 hodín). Z uvedenej analýzy 

vyplýva, že účasť žiakov s výnimkou 1 žiačky učebného odboru 3161 F praktická žena, bola 

nepravidelná. Z rozhovorov s triednou učiteľkou a vedením školy vyplynulo, že väčšina žiakov 

pochádzala zo sociálne zraniteľných (neúplných) rodín. Dôvodom absencie žiakov 

na vyučovaní bola v niektorých prípadoch aj ich účasť na brigádach, s cieľom finančne 

podporiť rodiny. Z pedagogickej dokumentácie a z korešpondencie triednej učiteľky 

so zákonnými zástupcami vyplynulo, že časť žiakov ukončila štúdium v aktuálnom školskom 

roku (aj po ukončení 1. ročníka) práve z dôvodu možnosti zamestnať sa. Z rozhovoru 

s triednou učiteľkou vyplynulo, že dôverne poznala nielen sociálne podmienky ale 

aj mimoškolské problémy jednotlivých žiakov. Jej záujem o žiakov potvrdil aj obsah 

záznamov so zákonnými zástupcami žiakov, ako aj korešpondencia s nimi, nakoľko okrem 

riešenia aktuálnych problémov žiakov sa triedna učiteľka pokúšala zákonným zástupcom 

zdôrazňovať význam vzdelania pre ich deti. 

 
2 ZÁVERY 

V školskom roku 2021/2022 škola zabezpečovala výchovno-vzdelávací proces v 2-ročných 
učebných odboroch, absolvovaním ktorých žiaci získajú nižšie stredné odborné vzdelanie len 
v 2. ročníku. Kontrola dokumentácie týkajúcej sa prijímacieho konania žiakov preukázala, 
že všetky procesy súvisiace s prijímaním žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 boli 
uskutočňované v stanovených termínoch. Všetci prijatí žiaci spĺňali podmienky na prijatie 
do príslušných učebných odborov.  
Odbornosť vyučovania všeobecno-vzdelávacích predmetov bola na úrovni 66,7 %, odbornosť 
vyučovania odborných predmetov (teoretických a praktických spolu) bola v učebnom odbore 
3686 F stavebná výroba na úrovni 100 % a v učebnom odbore 3161 F praktická žena 
na úrovni 96,3 %.  
Materiálno-technické a priestorové zabezpečenie pre učebný odbor 3686 F stavebná výroba 
bolo v súlade s Normatívom. V učebnom odbore 3161 F praktická žena vybavenie krajčírskej 
dielne nebolo v súlade s Normatívom, ale vo vzťahu k súčasnému počtu žiačok umožňovalo 
plniť profil absolventa v zmysle ŠkVP. V priebehu školskej inšpekcie bola na vyučovaní 
prítomná takmer ¾ žiakov, ale z analýzy počtu vymeškaných hodín žiakov vyplynulo, že ich 
účasť na vyučovacom procese sa vyznačovala pomerne vysokou absenciou a nepravidelnou 
dochádzkou.  
 
Výrazné pozitíva 

 záujem triednej učiteľky riešiť individuálne problémy žiakov. 
Oblasti vyžadujúce zlepšenie  

 zabezpečenie odbornosti vyučovania všeobecno-vzdelávacích predmetov 
a predmetov teoretického vzdelávania v učebnom odbore 3161 F praktická žena;  

 doplnenie materiálno-technického vybavenia v učebnom odbore 3161 F praktická 
žena. 
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Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 
1. § 7 ods. 1 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (nedodržanie Normatívu 
materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre učebný odbor 3161 F 
praktická žena, schválený MŠVVaŠ SR dňa 10. februára 2014 pod číslom 2014-
2594/6034:32-10E0 s účinnosťou od 1. septembra 2014. 

 
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:  

 zvýšiť  odbornosť vyučovania všeobecno-vzdelávacích predmetov a predmetov 
teoretického vzdelávania v učebnom odbore 3161 F praktická žena; 

 v učebnom odbore 3161 F praktická žena podľa obsahu preberaných 
tém intenzívnejšie využívať priestory kuchyne na školskom internáte a v škole; 

2. ukladá kontrolovanému subjektu v lehote do 30. 04. 2022 prijať konkrétne 
opatrenia na odstránenie zisteného nedostatku týkajúceho sa nedodržania 
Normatívnu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre učebný odbor 
3161 F praktická žena a predložiť ich Školskému inšpekčnému centru Trnava 
s uvedenými termínmi splnenia a menami zodpovedných zamestnancov.  

 
Správu o splnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin predložiť 
Školskému inšpekčnému centru Trnava v termíne do 16. 09. 2022. 

 

PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. Školský vzdelávací program „Stavebná výroba“ pre učebný odbor 3686 F stavebná 

výroba 
2. Školský vzdelávací program „Praktická žena“ pre učebný odbor 3161 F praktická žena 
3. Prihlášky na vzdelávanie žiakov 2-ročných učebných odbor pre školský rok 2020/2021  
4. Rozhodnutia o prijatí žiakov do 1. ročníka 2-ročných učebných odborov pre školský rok 

2020/2021 vydaných riaditeľkou školy 
5. Rozvrh hodín II. F triedy 
6. Triedna kniha II. F triedy 
7. Denník evidencie odborného výcviku II. F triedy  
8. Katalógové listy žiakov II. F triedy  
9. Doklady o vzdelaní riadiacich zamestnancov a pedagogických zamestnancov 

vyučujúcich v II. F triede  
 

Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  Mgr. Iveta Kozáková  
Dňa: 07. 03. 2022 
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PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trnava: 
Mgr. Iveta Kozáková 
 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Ing. Danica Rapantová 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 22. 03. 2022 v Senici:  
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trnava: 
 
 
 
 
 
Mgr. Iveta Kozáková      ...................................................... 
 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
Ing. Danica Rapantová     .....................................................  
 
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. Danica Rapantová     ...................................................... 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Mgr. Iveta Kozáková      ........................................................ 
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


