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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  

Kontrolovaný subjekt bola štátna stredná odborná škola s vyučovacím jazykom slovenským. 
Vzdelávala 470 žiakov v 8 študijných odboroch (2697 K mechanik elektrotechnik; 
2682 K mechanik počítačových sietí; 2679 K mechanik – mechatronik; 2495 K autotronik; 
2411 K mechanik nastavovač; 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení; 
8503 K 01 umeleckoremeselné spracúvanie kovov - kováčske a zámočnícke práce; 
2414 L 01  strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení) 
v 4 trojročných učebných odboroch (2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby; 
6475 H technicko - administratívny pracovník; 2464 H strojný mechanik; 
4524 H agromechanizátor, opravár) a v jednom dvojročnom učebnom odbore 
(4572 F poľnohospodárska výroba). Výchovu a vzdelávanie zabezpečovalo 61 pedagogických 
zamestnancov. 
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V 2-ročnom učebnom odbore 4572 F poľnohospodárska výroba v dennej forme štúdia škola 
vzdelávala spolu 7 žiakov, 5 žiakov 1. ročníka a 2 žiakov 2. ročníka. Výchovu a vzdelávanie 
zabezpečovalo 11 pedagogických zamestnancov. V učebnom odbore 
4572 F poľnohospodárska výroba škola nevzdelávala žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami (ŠVVP), zo sociálne znevýhodneného prostredia a ani 
z marginalizovanej rómskej komunity. 
Vedúci pedagogickí zamestnanci spĺňali kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti 
pedagogického zamestnanca a na činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca. 
 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 

Prijímanie žiakov do 2-ročných učebných odborov, ktorých absolvovaním získajú nižšie 
stredné odborné vzdelanie 

Škola predložila kompletnú dokumentáciu prijímacieho konania. Kontrolou dokumentácie 

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) zistila, že o počte tried a žiakov prvého ročníka rozhodol riaditeľ 

školy po dohode so zriaďovateľom a po prerokovaní v pedagogickej rade a určil kritériá 

na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky. 

Všetci uchádzači splnili predpoklady na prijatie do 1. ročníka vzdelávacieho programu 

stredného odborného vzdelávania. 

Prihlášky na vzdelávanie boli doručené riaditeľovi školy v stanovenom termíne. V prijímacom 

konaní boli do 1. ročníka prijatí a zapísaní 5 žiaci, z nich 4 žiaci v termíne máj 2021 a 1 žiak 

v termíne jún 2021. 

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

Vypracovanie školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) 

Škola predložila 2 ŠkVP s názvom Poľnohospodárska výroba (1 ŠkVP s platnosťou 
od 01. 09. 2020 a 1 ŠkVP s platnosťou od 01. 09. 2021). 
V obidvoch školských vzdelávacích programoch škola neakceptovala rámcový učebný plán 
(RUP) a poznámky k RUP Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) pre skupinu učebných 
a študijných odborov 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, II 
účinného od 01. 09. 2013. 
Nedostatkom oboch predložených ŠkVP bolo nezaradenie vyučovaných predmetov 
do vzdelávacích oblastí. 
V učebnom pláne (UP) ŠkVP s platnosťou od 01. 09. 2021 v 2. ročníku škola prekročila RUP ŠVP 
stanovený maximálny počet týždenných vyučovacích hodín a maximálny počet hodín za celé 
štúdium. Týždenný počet hodín vyučovacích hodín v UP školy bol 34,5 hodín (RUP ŠVP určoval 
maximálne 32 vyučovacích hodín týždenne) a celkový počet hodín za štúdium bol 65 hodín 
(RUP ŠVP určoval maximálne 64 vyučovacích hodín za celé štúdium). 
Ďalším nedostatkom v UP ŠkVP bolo uvedenie nesprávneho názvu vyučovaného predmetu, 
škola uviedla predmet teoretického odborného vzdelávania technické kreslenie, ale vyučovala 
predmet poľnohospodárska výroba. Pre predmet poľnohospodárska výroba rozpracovala 
osnovy a aj ho uvádzala v rozvrhu hodín. 
Podľa predložených ŠkVP škola zaradila do UP predmet občianska náuka v prvom a aj 
v druhom ročníku. 
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ŠŠI kontrolou pedagogickej dokumentácie zistila, že škola v aktuálnom školskom roku tento 
predmet v učebnom odbore 4572 F poľnohospodárska výroba nevyučovala, nevyučovala ho 
ani v minulom školskom roku (2020/2021). 
ŠŠI zistila, že dňa 18. 01. 2022 škola vytvorila novú verziu rozvrhu hodín. Do rozvrhu hodín 
doplnila chýbajúci predmet občianska náuka v 1. a 2. ročníku učebného odboru 
4572 F poľnohospodárska výroba, pričom žiakov v tomto predmete od 01. 09. 2021 
až do 18. 01. 2022 škola nevzdelávala. Potvrdila to aj kontrola elektronickej triednej knihy. ŠŠI 
ďalej zistila, že škola spätne do triednej knihy doplnila záznamy o realizácii vyučovania 
predmetu občianska náuka v I. E triede od 10. 09. 2021 do 28. 01. 2022 (celkovo 10 hodín) 
a v II. D triede od 03. 09. 2021 do 21. 01. 2022 (celkovo 8 hodín) napriek tomu, že tieto 
vyučovacie hodiny neboli odučené. 
Okrem toho v prehľade hodnotenia žiakov škola doplnila dňa 20. 01. 2022 každému žiakovi 
priebežné hodnotenie klasifikáciou (po 2 klasifikačné stupne) z predmetu občianska náuka a aj 
súhrnné hodnotenie v predmete občianska náuka za prvý polrok aktuálneho školského roka. 
V predložených ŠkVP boli rozpracované osnovy vyučovacích predmetov v rozsahu 
vzdelávacích štandardov. 
 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SOŠ 

Škola v učebnom odbore 4572 F poľnohospodárska výroba v aktuálnom školskom roku 

vzdelávala 7 žiakov. 

Teoretické vzdelávanie žiakov sa uskutočňovalo v priestoroch školy. Praktické vzdelávanie 

žiakov realizovala škola v 2 školských dielňach odborného výcviku (Stredná odborná škola 

strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto a Kysucký Lieskovec 705) a na 2 pracoviskách 

zamestnávateľov (Roľnícke Družstvo Rudina,  František Hunčík Farma Ochodnica). Odborný 

výcvik žiaci realizovali pod vedením 3 majstrov odborného výcviku (MOV) podľa predloženého 

plánu. 

 

PERSONÁLNE PODMIENKY 

Vyučovací proces v učebnom odbore 4572 F poľnohospodárska výroba bol zabezpečený 

11 pedagogickými zamestnancami, ktorí spĺňali kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej 

činnosti pedagogického zamestnanca. Vyučovanie predmetov všeobecného a odborného 

teoretického vzdelávania zabezpečovali 8 učitelia a vyučovanie praktickej prípravy 

zabezpečovali 3 MOV. Odbornosť vyučovania predmetov všeobecného a odborného 

teoretického vzdelávania a praktickej prípravy bola zabezpečená na úrovni 100 %. 

 

PRIESTOROVÉ PODMIENKY 

Priestorové podmienky pre predmety všeobecného vzdelávania boli zabezpečené v súlade 

s normatívom1 a umožňovali realizáciu ŠkVP. Škola disponovala základnými vyučovacími 

                                                           

1 NORMATÍV materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre všeobecnovzdelávacie predmety 

učebných odborov stredných odborných škôl; Stupeň vzdelania: nižšie stredné odborné vzdelanie; Schválilo 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 12. februára 2020 pod číslom 

2020/8550:3-A1030 s účinnosťou od 1. septembra 2020 
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interiérmi, kmeňovými a odbornými učebňami2, telocvičňou, posilňovňou, workoutovým 

ihriskom. 

Priestorové podmienky pre teoretické odborné vzdelávanie boli zabezpečené 

a normatívom3 stanovená učebňa pre vyučovanie odborných predmetov bola zriadená. Žiaci 

mali k dispozícii aj ďalšie odborné učebne4. 

Priestorové podmienky pre praktickú prípravu boli zabezpečené a normatívom určené 

základné priestory pre praktickú prípravu boli zaistené. K dispozícii boli učebne odborného 

výcviku, výdajne náradia, dielne obrábania kovov a dreva, sklady materiálu a náradia, cvičný 

pozemok a pracoviská pre nácvik prác v živočíšnej a rastlinnej výrobe. 

 

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY  

Materiálno-technické vybavenie pre vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov bolo 

vzhľadom na počet žiakov primerané a umožňovalo realizáciu ŠkVP. 

Pre odborné teoretické vzdelávanie bolo materiálno-technické a prístrojové vybavenie 

v súlade s normatívom a umožňovalo realizáciu ŠkVP v súlade s požiadavkami na profil 

absolventa. 

Pre praktickú prípravu bolo materiálno-technické a prístrojové vybavenie v súlade 

s normatívom a umožňovalo plniť profil absolventa. 

Vybavenosť školy učebnicami, učebnými textami schválenými Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu SR bola primeraná. ŠŠI kontrolou zistila, že žiakom boli vydané učebnice. 

Podľa vyjadrenia riaditeľa školy a žiakov učitelia žiakom pripravovali a poskytovali učebné 

texty a pracovné listy na odborné a všeobecno-vzdelávacie predmety. 

Škola v kontrolovanom učebnom odbore nevzdelávala žiakov so ŠVVP a vybavenie 

kompenzačnými pomôckami pre žiakov so ŠVVP nebolo potrebné. 

 

PRÍTOMNOSŤ ŽIAKOV NA VYUČOVANÍ  

V čase tematickej inšpekcie škola evidovala v triednych knihách a v denníkoch evidencie 

odborného výcviku v 1. ročníku 5 žiakov a v 2. ročníku evidovala 2 žiakov. Z 5 žiakov 1. ročníka 

boli aktuálne prítomní na teoretickom vyučovaní 2 žiaci (1 žiak bol umiestnený 

v diagnostickom centre, 2 žiaci boli PN) a z 2 žiakov 2. ročníka bol aktuálne prítomný 

na praktickom vyučovaní 1 žiak (1 žiačka bola PN). Chýbajúci žiaci boli riadne zapísaní 

v triednej knihe a v denníku evidencie odborného výcviku. 

V 1. polroku v školskom roku 2021/2022 žiaci 1. ročníka boli neprítomní na 1038 hodinách, 

z toho 211 hodín bola neospravedlnená neprítomnosť na vyučovaní. Žiaci 2. ročníka boli 

neprítomní na 555 vyučovacích hodinách, z toho 90 hodín bola neospravedlnená 

                                                           

2 4 odborné jazykové učebne, 3 odborné učebne matematiky, odborná učebňa občianskej náuky, odborná 

učebňa náboženstva, odborná učebňa spoločensko-vedných predmetov, laboratórium fyziky 

3 NORMATÍV materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre učebný odbor 4572 F poľnohospodárska 

výroba; Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 12. februára 2013 

pod číslom 2013-701/5410:51-925 s platnosťou od 1. septembra 2013 

4 3 učebne informatiky, elektroniky, 3 odborné učebne so zameraním na strojárske predmety, 1 učebňu 

elektroniky, laboratóriá elektrických meraní, mechatroniky, programovania 
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neprítomnosť na vyučovaní. Dochádzka žiakov na vyučovanie bola nepravidelná, čo malo 

negatívny dopad na ich výchovno-vzdelávacie výsledky. 

 

2  ZÁVERY 

Kontrola dokumentácie, organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania žiaka v učebnom 

odbore 4572 F poľnohospodárska výroba, absolvovaním ktorého získajú žiaci nižšie stredné 

vzdelanie, preukázala, že prijímanie žiakov sa uskutočňovalo v súlade s právnym predpisom. 

Vedúci pedagogickí zamestnanci spĺňali kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti 

pedagogického zamestnanca a na činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca. 

Pedagogickí zamestnanci, zabezpečujúci výchovu a vzdelávanie uvedeného učebného odboru, 

spĺňali kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca. 

Materiálno-technické a priestorové zabezpečenie bolo v súlade s normatívom a vytváralo 
predpoklady pre plnenie profilu absolventa. 
Dochádzka žiakov na vyučovaní bola riadne evidovaná, počty aktuálne prítomných žiakov 
zodpovedali evidencii v pedagogickej dokumentácii. Žiaci vykazovali vysoké počty hodín 
neprítomnosti na vyučovaní a ich účasť na vyučovaní bola nepravidelná. 
Nedostatkom bolo, že ŠkVP pre učebný odbor 4572 F poľnohospodárska výroba neboli 
rozpracované v súlade so ŠVP. Vyučované predmety neboli v UP zaradené do vzdelávacích 
oblastí. Škola nedodržala v UP ŠkVP maximálny počet týždenných vyučovacích hodín 
ani maximálny počet hodín za celé štúdium stanovený ŠVP. Neodučením stanoveného 
týždenného počtu hodín predmetu občianska náuka v príslušnom ročníku škola nedodržala UP 
v ŠkVP. 
 
Výrazné pozitíva 

 priestorové a materiálno-technické vybavenie školy pre učebný odbor 
4572 F poľnohospodárska výroba, 

 odbornosť vyučovania odborných teoretických a praktických predmetov. 
 
Oblasti vyžadujúce zlepšenie  

 nevypracovanie školského vzdelávacieho programu v súlade so štátnym vzdelávacím 
programom, 

 neodučenie stanoveného týždenného počtu hodín predmetu občianska náuka 
v príslušnom ročníku a nedodržanie UP v ŠkVP. 

 
Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 

1. § 7 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 (neakceptovanie 

poznámok k RUP ŠVP nezaradením vyučovacích predmetov do vzdelávacích oblastí, 

nedodržanie maximálneho týždenného počtu vyučovacích hodín v príslušnom ročníku 

ŠVP a maximálneho počtu hodín za celé štúdium), 

2. § 5 ods. 2 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(nedodržanie UP v ŠkVP neodučením stanoveného týždenného počtu hodín predmetu 

občianska náuka v príslušnom ročníku). 
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 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. ukladá kontrolovanému subjektu  

 zabezpečiť v termíne do 31. 05. 2022 odučenie obsahu neprebratého učiva z predmetu 
občianska náuka za prvý polrok 1. ročníka pre žiakov 1. ročníka v učebnom odbore 
4572 F poľnohospodárska výroba, 

 zabezpečiť v termíne do 31. 05. 2022 odučenie obsahu neprebratého učiva z predmetu 
občianska náuka za celý 1. ročník a za prvý polrok 2. ročníka pre žiakov 2. ročníka 
v učebnom odbore 4572 F poľnohospodárska výroba, 

 vypracovať v termíne do 31. 05. 2022 školský vzdelávací program pre učebný 
odbor 4572 F poľnohospodárska výroba v súlade so ŠVP. 

 
Správu o splnení uložených opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin predložiť 
Školskému inšpekčnému centru Žilina v termíne do 15. 06. 2022. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 

1. Školské vzdelávacie programy pre učebný odbor 4572 F poľnohospodárska výroba 
2. dokumentácia k prijímaciemu konaniu 
3. triedny výkaz 
4. katalógové listy žiakov 
5. triedne knihy 
6. denníky evidencie odborného výcviku 
7. rozvrh hodín 
8. doklady o vzdelaní pedagogických zamestnancov 
9. zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: Ing. Zuzana Christozova 
Dňa: 22. 02. 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. Ing. Ondrej Holienčík 
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Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 14. 03. 2022 v Žiline 
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 

 
 
 
 
 
Ing. Zuzana Christozova     ...................................................... 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Ondrej Holienčík     ..................................................... 
 
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. Ing. Ondrej Holienčík     ...................................................... 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
 
Ing. Zuzana Christozova, školská inšpektorka  ........................................................ 
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


