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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  
Tematická inšpekcia bola realizovaná v štátnej strednej odbornej škole (SOŠ) s vyučovacím 
jazykom slovenským. Výchovu a vzdelávanie pre 610 žiakov v 7 študijných odboroch (ŠO) -  
2697 K mechanik elektrotechnik, 6446 K kozmetik, 2493 L predaj a servis vozidiel, 2675 L 02 
elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení, 3125 L odevníctvo, 
3659 L stavebníctvo, 6426 L vlasová kozmetika a v 15 učebných odboroch (UO) - 
2487 H 01 autoopravár-mechanik, 2683 H 11 elektromechanik-silnoprúdová technika, 
2683 H 12 elektromechanik–automatizačná technika, 2683 H 15 elektromechanik-úžitková 
technika, 3152 H 02 krajčír-dámske odevy, 3661 H murár, 3668 H montér suchých stavieb, 
3678 H inštalatér, 6456 H kaderník, 2478 F strojárska výroba, 3161 F praktická žena, 
3178 F výroba konfekcie, 3383 F spracúvanie dreva, 3686 F stavebná výroba, 4579 F lesná 
výroba zabezpečovalo 62 pedagogických zamestnancov, z nich 25 poskytovalo vzdelávanie
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žiakom v šiestich 2-ročných UO skupiny F1. Škola zabezpečovala edukačný proces 
v kontrolovaných UO pre celkovo 174 žiakov v dennej forme štúdia, z nich 121 mimo Spišskej 
Novej Vsi. Výchovno-vzdelávací proces realizovala v priestoroch 7 elokovaných pracovísk (EP), 
iba 2 z nich boli uvedené v sieti škôl a školských zariadení2, ďalšie 53 nie. SOŠ neevidovala 
v kontrolovaných UO žiakov s diagnostikovanými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami (ŠVVP), všetci žiaci z pracovísk mimo Spišskej Novej Vsi (121 žiakov) pochádzali 
z marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Riaditeľ školy a jeho zástupcovia 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 
Žiaci prijatí v prijímacom konaní 
Analýzou predloženej dokumentácie prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 sa 
preukázalo, že do 1. kola prijímacieho konania (máj 2021) na štúdium do 1. ročníka 2-ročných 
UO skupiny F sa prihlásilo spolu 93 uchádzačov, z nich 26 do UO 3686 F stavebná výroba, 
12 do UO 3383 F spracúvanie dreva, 9 do UO 2478 F strojárska výroba a 46 do UO 
3178 F výroba konfekcie. V čase prijímacieho konania boli všetci žiakmi základnej školy (ZŠ). 
V 2. kole prijímacieho konania (jún 2021) bola prijatá 1 žiadosť na štúdium do UO výroba 
konfekcie. Uchádzačka bola absolventkou 2-ročného UO praktická žena, čo bolo preukázané 
priloženým vysvedčením z uvedeného vzdelávania. Vysvedčenia zo ZŠ alebo ich overené kópie 
ku žiadosti pripojené neboli.  
Podmienky prijímania na vzdelávanie boli schválené na zasadnutí pedagogickej rady 
a zverejnené v súlade s platným právnym predpisom. Do 1. ročníka vzdelávacieho programu 
nižšieho stredného odborného vzdelávania mali byť v zmysle zverejnených kritérií prijatí 
uchádzači, ktorí neukončili vzdelávací program ZŠ v poslednom ročníku alebo posledný ročník 
neukončili úspešne.  
Kontrolou predložených prihlášok na štúdium a dokladov súvisiacich s dosiahnutím 
predchádzajúceho vzdelania (vysvedčenie z posledného ročníka ZŠ) bolo zistené, že 
predpoklady prijatia na štúdium v 2-ročnom UO v SOŠ v obidvoch kolách prijímacieho konania 
z celkového počtu 94 prihlásených (spolu v 1. a 2. kole) nepreukázalo 6 uchádzačov (nemali 
prihlášky na vzdelávanie a 5 z nich ani doklad o ukončení predchádzajúceho vzdelania).  
Predložené prihlášky na vzdelávanie boli vypísané na tlačive podľa vzoru schváleného 
a zverejneného ministerstvom školstva. Obsahovali požadované údaje a boli podané 
(s výnimkou 1 prihlášky)4 v termíne stanovenom platným právnym predpisom. 
Napriek skutočnosti, že 6 uchádzačov v 1. a 2. kole prijímacieho konania nepreukázalo 
splnenie predpokladov prijatia na štúdium v 2-ročnom UO, riaditeľ školy rozhodol o prijatí 
všetkých 94 prihlásených uchádzačov bez prijímacej skúšky. Rozhodnutia o prijatí žiaka 
bez prijímacej skúšky (94) odoslal v termíne určenom platným právnym predpisom.  
V rozpore so zákonom škola akceptovala ako prihlášku na vzdelávanie písomnú žiadosť 
o prijatie na štúdium 7 žiakov, ktoré boli vyhotovené a podané po zákonom stanovenom 

                                                           
1 2478 F strojárska výroba, 3161 F praktická žena, 3178 F výroba konfekcie, 3383 F spracúvanie dreva, 
3686 F stavebná výroba, 4579 F lesná výroba; 
2 EP, Bystrany 46, EP, Rudňany 5; 
3 Bystrany 3; a Rudňany 65; 3 EP v Spišskej Novej Vsi - Markušovská cesta 2, Ing. Kožucha 9, Drevárska ulica č. 2; 
4dátum nebol uvedený; 
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termíne5. K týmto žiadostiam neboli pripojené vysvedčenia zo ZŠ alebo ich overené kópie, 
k dispozícii boli iba doklady dokumentujúce absolvovanie predchádzajúceho vzdelávania v 2-
ročných UO6, čím nebolo preukázané splnenie kritérií prijatia.  
Napriek tejto skutočnosti riaditeľ školy týchto 7 uchádzačov v rozpore s príslušnými 
ustanoveniami školského zákona prijal na štúdium rozhodnutím vydaným mimo termínu 
prijímacieho konania (v mesiacoch august, september). 
Analýzou predloženej dokumentácie k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2021/2022 sa 
zistilo, že z celkového počtu 94 uchádzačov prihlásených do prijímacieho konania v termíne 
máj a jún bolo do 1. ročníka 2-ročných UO prijatých v súlade s platnými právnymi predpismi 
88. Mimo prijímacieho konania boli prijatí 7 uchádzači. Riaditeľ školy vydal celkom 
101 rozhodnutí o prijatí na štúdium do 1. ročníka kontrolovaných UO školského roku 
2021/2022. 
 
Žiaci prijatí prestupom 
Na začiatku školského roku 2021/2022 škola prestupom z inej strednej školy prijala spolu 
58 žiakov7. Riaditeľ školy na základe individuálnych žiadostí o prestup prijal do 1. ročníka 
9 žiačok do UO výroba konfekcie a 12 žiakov do UO stavebná výroba. Do 2. ročníka bolo 
prestupom prijatých 7 žiačok do UO praktická žena, 13 žiačok do UO výroba konfekcie, 
10 žiakov do UO stavebná výroba a 7 žiakov do UO lesná výroba. Z týchto žiakov 
v kontrolovanej SOŠ 57 pokračovalo v štúdiu vo svojom pôvodnom UO kontinuálne a 1 žiačka 
zmenila UO8.  
 
Podmienky výchovy a vzdelávania v skupine 2-ročných učebných odborov, ktorých 
absolvovaním získajú žiaci nižšie stredné odborné vzdelanie  
Vypracovanie školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) 
Škola realizovala výchovu a vzdelávanie pre žiakov v 2-ročných UO podľa 8 predložených 
ŠkVP9, ktoré boli vypracované v súlade s príslušnými platnými štátnymi vzdelávacími 
programami (ŠVP). Učebné plány (UP) sledovaných UO akceptovali rámcové učebné plány 
(RUP), ich súčasťou boli vlastné poznámky, ktoré akceptovali poznámky k príslušným RUP. 
Kontrola dokumentácie preukázala, že SOŠ pri organizácii vyučovania neakceptovala 
poznámky týkajúce sa stanoveného maximálneho počtu žiakov v skupine na vyučovaní 
predmetov etická výchova10 a náboženská výchova11 ako aj na odbornom výcviku12.  
Súčasťou ŠkVP boli učebné osnovy predmetov teoretického všeobecného i odborného 
vzdelávania a praktickej prípravy, ktoré boli rozpracované v rozsahu hodín určenom UP školy 
a v súlade s obsahovými a výkonovými štandardami jednotlivých predmetov.  
Rozvrhy hodín tried kontrolovaných 2-ročných UO korešpondovali s predloženými UP. 
 
 

                                                           
52 s dátumom 31. 08. 2021, 4 s dátumom 13. 08. 2021 a 1 s dátumom 06. 09. 2021; 
6 2 žiaci ukončili 2-ročné štúdium v UO lesná výroba a 5 žiačok ukončilo štúdium v UO praktická žena; 
7 57 žiakov prestúpilo zo Spojenej školy Bijacovce, ktorá k 31.08.2021 bola vyradená zo siete škôl a školských 
zariadení na Slovensku; 1 žiačka – prestúpila zo Súkromnej spojenej školy EDURAM, Maurerova 55, Krompachy; 
8 prestup z 1. ročníka UO praktická žena do 1. ročníka UO výroba konfekcie; 
9 po 2 ŠkVP v UO výroba konfekcie a UO stavebná výroba, Strojárstvo, Tri duby, Stolárska výroba, Lesná  výroba; 
10 I. ERA (22 žiakov) – UO stavebná výroba, I. ERB (27 žiakov) – UO výroba konfekcie; 
11 I. F (25 žiakov) – UO výroba konfekcie, I. J (22 žiakov) – UO strojárska výroba, spracúvanie dreva a stavebná 
výroba; 
12 I. ERA – UO stavebná výroba; 
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SOŠ 
SOŠ techniky a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves 
Vyučované odbory: 2478 F strojárska výroba, 3178 F výroba konfekcie, 3383 F spracúvanie 
dreva, 3686 F stavebná výroba. 
Kontrolou organizácie vyučovania sa zistilo, že SOŠ realizovala edukáciu žiakov 
na 3 pracoviskách školy v rámci mesta Spišská Nová Ves – Markušovská cesta 2, Drevárska 
ulica č. 2 a Ing. Kožucha 9, ktoré neboli uvedené v sieti škôl a školských zariadení ako jej EP. 
Škola v týchto priestoroch poskytovala výchovu a vzdelávanie pre 53 žiakov, z toho bolo 
9 v UO 2478 F strojárska výroba, 25 v UO 3478 F výroba konfekcie, 12 v UO 
3383 F spracúvanie dreva a 7 v UO 3686 F stavebná výroba.  
 

PERSONÁLNE PODMIENKY  

V školskom roku 2021/2022 výchovu a vzdelávanie v 2-ročných UO skupiny F zabezpečovalo 
12 pedagogických zamestnancov, z nich 6 učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov 
a 1 vyučujúci teoretického odborného predmetu spĺňali kvalifikačné predpoklady a osobitné 
kvalifikačné požiadavky na výkon pedagogickej činnosti. Všetci 5 majstri odbornej výchovy 
(MOV) mali ukončené stredné odborné vzdelanie v odbore, ktorí vyučovali v rámci praktickej 
prípravy žiakov v kontrolovaných UO a zároveň 2 z nich mali ukončené vysokoškolské 
vzdelanie II. stupňa.  
Odbornosť vyučovania vo všeobecnom vzdelávaní všetkých sledovaných UO bola zabezpečená 
na 93,75 %.  
V UO strojárska výroba odbornosť teoretického odborného vzdelávania škola nezaistila, 
odborný predmet strojárska výroba bol vyučovaný neodborne v celom rozsahu (0,00 %).  
Odbornosť praktickej prípravy v tomto UO bola zabezpečená v plnom rozsahu (100,00 %).  
SOŠ nezabezpečila odbornosť teoretického odborného vyučovania v UO výroba konfekcie, 
pretože predmet výroba konfekcie bol vyučovaný neodborne. V tomto UO škola zabezpečila 
odbornosť praktického vyučovania v plnom rozsahu (100,00 %).  
Odbornosť teoretického odborného vzdelávania v UO spracúvanie dreva ako aj odbornosť 
vyučovania praktickej prípravy žiakov bola zaistená v plnom rozsahu (100,00 %). 
V UO stavebná výroba bolo zistené rovnaké zabezpečenie odbornosti v teoretickom 
odbornom vzdelávaní i praktickej príprave (100,00 %). 
 
PRIESTOROVÉ PODMIENKY 

Teoretické všeobecné i odborné vzdelávanie bolo realizované pre žiakov 1. ročníka 2-ročných 
UO13 na pracovisku SOŠ Markušovská cesta č. 2. V budove mali jednotlivé triedy k dispozícii 
samostatné kmeňové učebne, kde prebiehalo vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov. 
Pre výuku odborných teoretických predmetov slúžila pre každý odbor samostatná odborná 
učebňa, kde sa realizovalo aj vyučovanie niektorých všeobecnovzdelávacích predmetov, keď 
bolo potrebné delenie triedy na skupiny. Pre UO strojárska výroba bola na tomto pracovisku 
k dispozícii odborná učebňa technológie určená pre teoretické odborné vzdelávanie. Všetky 
učebné priestory boli priestranné, kapacitne vyhovujúce a vhodne zariadené v súlade 
s predpísaným NORMATÍV-om.  
Telocvičňa určená pre tieto triedy bola k dispozícii, vykazovala známky značného technického 
opotrebenia. Znížený strop čiastočne limitoval jej plné využitie, najčastejšie sa jej priestory 
využívali pre florbal a podobné pohybové aktivity. Škola využívala pre vyučovanie predmetu 

                                                           
13 strojárska výroba, výroba konfekcie, spracúvanie dreva, stavebná výroba; 
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telesná a športová výchova aj iné plnohodnotné priestory, napr. priestrannú a dobre 
vybavenú posilňovňu, stolnotenisovú miestnosť a v letných mesiacoch vonkajšie priestory 
ihriska (určené pre loptové aktivity). Vzhľadom na počet žiakov a uplatňovanú organizáciu 
vyučovania boli priestory pre teoretické všeobecné i odborné vzdelávanie plne kapacitne 
a kvalitatívne vyhovujúce a umožňovali realizáciu jednotlivých ŠVP. 
Praktická príprava žiakov vybraných UO14 prebiehala na Drevárskej ulici č. 2. V budove tohto 
EP bola samostatná učebňa odborného výcviku, ktorá slúžila k zadávaniu inštrukcií na úvod 
a záver učebného dňa a aj ako školiaca miestnosť spoločná pre uvedené UO. Pre MOV bola 
k dispozícii spoločná priestranná zborovňa, samostatná šatňa a sociálne zariadenie. Žiaci 
využívali vlastné šatne, umyváreň a sociálne zariadenia.   
Učebné priestory určené pre praktickú prípravu žiakov UO strojárska výroba škola 
zabezpečila. Pre realizáciu odborného výcviku žiakov slúžila dielňa pre ručné spracovanie 
kovov, dielňa pre strojné obrábanie a odborná učebňa merania, výdajňa náradia, príručný 
sklad materiálu. Uvedené priestory vyhovovali požiadavkám, boli vhodne zariadené v súlade 
s predpísaným NORMATÍV-om. 
Pre žiakov UO stavebná výroba boli učebne pre realizáciu odborného výcviku zabezpečené. 

Na pracovisku sa nachádzala školská dielňa, dielňa pre prácu s drevom aj kovmi, k dispozícii 

boli dostatočne vybavené sklady náradia a materiálu. Škola zabezpečila priestory v súlade 

s predpísaným NORMATÍV-om.  

Pracovisko pre praktickú prípravu v UO spracúvanie dreva bolo kapacitne vyhovujúce 
v zmysle NORMATÍV-u. Pre realizáciu odborného výcviku bola žiakom k dispozícii dielňa 
pre ručné spracovanie dreva, dielňa pre strojové spracovanie dreva, sklad reziva a sklad 
náradia. Chýbala samostatná miestnosť pre povrchovú úpravu, súvisiace činnosti však boli 
realizované vo vymedzených priestoroch uvedených dielní.  
Pre praktickú prípravu žiačok v UO výroba konfekcie slúžili školské dielne v budove na ulici 
Ing. Kožucha č. 9, ktoré boli ďalším EP školy neuvedeným v sieti škôl a školských zariadení. 
Priestory budovy určené na realizáciu odborného výcviku boli dostatočne priestranné, 
nachádzala sa tam krajčírska aj strihacia dielňa. Na uskladnenie materiálu bol k dispozícii 
dostatočne vybavený sklad. MOV mali možnosť využívať kuchynku, samostatný kabinet 
a sociálne zariadenie. Žiačky využívali šatne so skrinkami a samostatné sociálne zariadenie. 
Uvedené priestory v plnom rozsahu vyhovovali určeným požiadavkám stanoveného 
NORMATÍV-u a umožňovali plniť profil absolventa daného UO.  
 
MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY  

Základné materiálno-technické zabezpečenie učebných priestorov pre vyučovanie 
všeobecnovzdelávacích predmetov bolo k dispozícii a korešpondovalo s požiadavkami 
NORMATÍV-ov jednotlivých UO. 
V UO strojárska výroba vybavenie učebných priestorov zodpovedalo základným požiadavkám 
stanoveným v príslušnom NORMATÍV-e pre odborné teoretické vyučovanie a praktickú 
prípravu. Odborná učebňa pre technológiu disponovala základným vybavením. Dielňa 
pre ručné spracovanie kovov bola dobre vybavená, nebola k dispozícii doska vyrovnávacia 
s podstavcom, z pomôcok pri sústruhoch a frézovačkách chýbali niektoré položky (stojan 
na výkresy, tabuľa, PC pre MOV, mechanický otočný stôl). Kontrolou bolo zistené, že napriek 
niektorým nedostatkom boli materiálno-technickým a prístrojovým vybavením zabezpečené 

                                                           
14 strojárska výroba, spracúvanie dreva, stavebná výroba; 
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podmienky pre plnenie príslušného ŠVP, uvedené nedostatky nemali negatívny dopad 
na plnenie profilu absolventa. 
Vybavenie učebných priestorov pre odborné teoretické vzdelávanie a praktické vyučovanie 
UO stavebná výroba bolo plnohodnotne vybavené, okrem vibračného zariadenia v sklade 
náradia. Dostupné vybavenie bolo predpokladom pre optimálne podmienky realizácie 
odborného vzdelávania a plneniu požiadaviek profilu absolventa. 
V dielni pre ručné spracovanie dreva v UO spracúvanie dreva z materiálno-technického 
vybavenia stanoveného NORMATÍV-om chýbala ručná stojanová vŕtačka a v dielni 
pre strojové spracovanie dreva nebol k dispozícii vozík na prevážanie paliet. V sklade reziva 
bolo kontrolou zistené dostatočné množstvo materiálu, chýbala sušiareň reziva. V sklade 
náradia neboli k dispozícii pracovné nástroje (vrták vykružovací nastaviteľný, orezávací nôž, 
elektrická ručná reťazová píla a elektrická ručná drážkovacia frézka). Z pomôcok na povrchovú 
úpravu chýbali vo vybavení vyspravovacie drevené zátky a lodičky, neboli k dispozícii stojany 
na povrchovú úpravu a z pomocného materiálu chýbal akýkoľvek baliaci materiál. Napriek 
zisteným chýbajúcim položkám zo stanoveného NORMATÍV-u materiálno-technické 
a prístrojové vybavenie bolo dostatočné pre plnenie príslušného ŠVP a požiadaviek na profil 
absolventa. 
UO výroba konfekcie disponoval takmer úplným materiálno-technickým a prístrojovým 
vybavením podľa príslušného NORMATÍV-u okrem ťažítka na materiál a podlepovacieho 
stroja. Vybavenie dielní a skladu spĺňalo požiadavky určené NORMATÍV-om a umožňovalo 
plniť profil absolventa v plnom rozsahu.  
Učebnice, učebné texty, vzorky materiálov a odborná literatúra boli na jednotlivých 
pracoviskách v dostatočnom obsahu a množstve. Žiaci kontrolovaných UO používali 
na odbornom výcviku pracovný odev a osobné ochranné pracovné prostriedky zabezpečené 
školou. 
Žiakov so ŠVVP škola neevidovala, využívanie kompenzačných pomôcok preto nebolo 
potrebné.  
 
PRÍTOMNOSŤ ŽIAKOV NA VYUČOVANÍ  

Kontrolou prítomnosti žiakov na vyučovaní sa zistilo, že počas teoretického vyučovania 
v 1. ročníku v UO výroba konfekcie bolo z celkového počtu 25 žiačok prítomných na vyučovaní 
12 (3 mali ospravedlnenú absenciu rodičom, 5 bolo neprítomných z dôvodu choroby, 
5 neuviedlo dôvod absencie). V UO stavebná výroba boli na vyučovaní evidovaní 2 žiaci 
z počtu 7 (2 neboli prítomní pre chorobu, 3 dôvod neprítomnosti neuviedli), v UO strojárska 
výroba boli na vyučovaní 5 žiaci z 9 (4 dôvod neprítomnosti neuviedli) a v UO spracúvanie 
dreva boli prítomní 5 žiaci z celkového počtu 12 (1 bol na lekárskom vyšetrení, 1 neprítomnosť 
zdôvodnil chorobou a 5 dôvod neprítomnosti nenahlásili). Analýza prítomnosti žiakov 
na vyučovaní v sumáre preukázala len 45,3 % prítomnosť žiakov a až 32,0 % neospravedlnenú 
neprítomnosť.  
 
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ELOKOVANOM PRACOVISKU 
Elokované pracovisko, Rudňany 5 
Vyučované odbory: 3178 F výroba konfekcie, 3686 F stavebná výroba. Škola zabezpečovala 
vzdelávanie na EP pre 21 žiakov, z toho bolo 14 v UO 3178 F výroba konfekcie a 7 v UO 3686 F 
stavebná výroba. Všetci pochádzali z MRK, žiaden žiak nemal diagnostikované ŠVVP.  
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PERSONÁLNE PODMIENKY  

V školskom roku 2021/2022 výchovu a vzdelávanie v 2-ročných UO skupiny F zabezpečovali 
4 pedagogickí zamestnanci. Vyučujúca teoretického odborného predmetu stavebná výroba 
nespĺňala odborné predpoklady15 pre jeho výuku. MOV mali ukončené vzdelanie vo svojom 
odbore, ktorí vyučovali v rámci praktickej prípravy a mali ukončené doplňujúce pedagogické 
štúdium.  
Vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov všetkých sledovaných UO kvalifikovanými 
pedagógmi škola nezaistila (0,00 %), všetky boli vyučované neodborne.  
Vyučovanie teoretického odborného vzdelávania v UO výroba konfekcie z hľadiska jeho 
odbornosti nebolo zabezpečené (0,00 %). 
Odbornosť praktickej prípravy v tomto UO škola zaistila v  plnom rozsahu (100,00 %).  
V UO stavebná výroba odbornosť teoretického odborného vzdelávania škola nezabezpečila 
(0,00 %), naopak odbornosť praktického vyučovania v tomto UO bola zaistená (100,00 %). 
 
PRIESTOROVÉ PODMIENKY 

V priestoroch EP škola poskytovala teoretické vyučovanie a praktickú prípravu pre žiakov 
2. ročníka UO výroba konfekcie a UO stavebná výroba. Vyučovanie všeobecnovzdelávacích 
predmetov sa uskutočňovalo pre obidva odbory spoločne v kapacitne vyhovujúcej 
a adekvátne zariadenej odbornej učebni, kde prebiehalo aj vyučovanie teoretických 
odborných predmetov pre UO výroba konfekcie. Teoretické odborné vzdelávanie v UO 
stavebná výroba sa realizovalo v novo-zrekonštruovanej učebni. K dispozícii bol kabinet 
pre učiteľov a MOV a sociálne zariadenie. Telocvičňa na EP k dispozícii nebola. Vyučovanie 
učebných tém teoretickej povahy (Zdravie a jeho poruchy, Zdravý životný štýl) bolo 
uskutočňované v učebniach všeobecnovzdelávacích predmetov. Pre športové činnosti 
a pohybové aktivity žiaci kontrolovaného pracoviska využívali školský dvor druhého EP 
sídliaceho na adrese Rudňany 65 a vonkajšie priestory na štadióne Obecného športového 
klubu Rudňany. Základné učebné priestory pre všeobecné vzdelávanie boli školou zaistené 
a umožňovali realizáciu príslušných ŠVP. 
V priestoroch EP, Rudňany 5, pre UO stavebná výroba boli pre vyučovanie odborného výcviku 
priestory pri danom nízkom počte žiakov (7) vyhovujúce. Dielne pre spracovanie dreva a kovov 
ako aj sklad materiálu a náradia boli menšie, ale k výuke postačujúce. Školská dielňa 
pre stavebnú činnosť bola nahradená technickou halou, kde podľa vyjadrenia hlavného MOV 
prebiehal odborný výcvik. Využívanie tohto priestoru na dané účely v čase kontroly nebolo 
možné preukázať. Základné učebné priestory spĺňali požiadavky na plnenie profilu absolventa 
daného UO, zistené nedostatky neboli závažné.  
NORMATÍV-om stanovené požiadavky na priestorové zabezpečenie učební pre vyučovanie 
odborných predmetov v UO výroba konfekcie boli splnené. Krajčírsku dielňu, strihaciu dielňu 
a sklad materiálov tvorila spoločná priestorovo dostatočne veľká miestnosť. Základné učebné 
priestory pre odborné vzdelávanie (teoretické i praktické) škola zabezpečila. 
 
MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY 
Materiálno-technické zabezpečenie učebných priestorov pre vyučovanie všeobecno-
vzdelávacích predmetov bolo vyhovujúce a korešpondovalo s požiadavkami NORMATÍV-ov 
uplatňovaných UO. 

                                                           
15 ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v ŠO banská geológia a geologický prieskum a absolvovanie 
doplňujúceho pedagogického štúdia na získanie pedagogickej spôsobilosti; 
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Na EP boli učebné priestory pre odborné teoretické vzdelávanie a praktické vyučovanie 
UO stavebná výroba dostatočne vybavené. V priestore na prácu s kovmi sa nenachádzala 
stojanová vŕtačka a brúska, v sklade náradia chýbala fréza na murivo, plynový horák 
s bombou, motorová pílka ručná a laserové meradlo. Sklad materiálu bol plnohodnotne 
vybavený. Vybavenie učebných priestorov bolo predpokladom pre optimálne plnenie 
podmienok pre realizáciu odborného vzdelávania a požiadaviek profilu absolventa. 
Pri kontrole materiálno-technického a prístrojového vybavenia UO výroba konfekcie bolo 
preukázané, že na pracovisku sa nenachádzali viaceré položky - remos, stroj na obšívanie 
gombíkových dierok a uzávierkovací šijací stroj, tvarovky a krajčírska busta, stojan na hotové 
výrobky, príložník, pásová rezačka, ťažítka a kliešte na materiál, podlepovací stroj a kovový 
regál. Napriek chýbajúcim položkám zo stanoveného NORMATÍV-u škola zabezpečila 
materiálno-technické a prístrojové vybavenie potrebné pre plnenie príslušného ŠVP a zistené 
nedostatky nemali negatívny dopad na plnenie požiadaviek na profil absolventa.  
Učebnice, odborná literatúra, vzorky materiálov, modely, katalógy, schémy a prospekty neboli 
na jednotlivých pracoviskách dostatočne zabezpečené. Žiaci kontrolovaných UO používali 
na odbornom výcviku pracovný odev a osobné ochranné pracovné prostriedky zabezpečené 
školou. 
Žiakov so ŠVVP škola na kontrolovanom EP pracovisku neevidovala, preto využívanie 
kompenzačných pomôcok vo vzdelávacom procese nebolo potrebné.  
 

PRÍTOMNOSŤ ŽIAKOV NA VYUČOVANÍ  

Kontrolou prítomnosti žiakov v triedach EP v Rudňanoch 5 sa zistila na teoretickom vyučovaní 
v UO výroba konfekcie neprítomnosť 9 dievčat z celkového počtu 14 (7 zdôvodnilo 
neprítomnosť chorobou, 2 neodôvodnili svoju absenciu) a v UO stavebná výroba zo 7 žiakov 
na vyučovaní neboli 3 (2 neuviedli dôvod neprítomnosti a 1 bol chorý). Analýza dochádzky 
preukázala prítomnosť na vyučovaní 42,86 % z celkového počtu žiakov. 
 
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ELOKOVANOM PRACOVISKU 
Pracovisko, Rudňany 65 
Vyučované odbory: 3178 F výroba konfekcie, 3686 F stavebná výroba, 3161 F praktická žena, 
4579 F lesná výroba. Škola zabezpečovala vzdelávanie na pracovisku pre 63 žiakov, z toho 
bolo 7 v UO 3161 F praktická žena, 27 v UO 3178 F výroba konfekcie, 22 v UO 3686 F stavebná 
výroba a 7 v UO 4579 F lesná výroba. Všetci žiaci pochádzali z MRK, žiaden z nich nemal 
diagnostikované ŠVVP. Kontrolou predloženej dokumentácie (rozvrh hodín, zoznam žiakov) sa 
preukázalo, že škola pri organizácii vyučovania nedodržala maximálny počet žiakov 
na jedného MOV pri realizácii odborného výcviku v 1. ročníku16 UO stavebná výroba. 

PERSONÁLNE PODMIENKY  

V školskom roku 2021/2022 výchovu a vzdelávanie v 2-ročných UO skupiny F zabezpečovalo 
5 MOV, ktorí spĺňali kvalifikačné predpoklady pre výkon svojej činnosti okrem 1 MOV17. 
Osobitné kvalifikačné požiadavky na výkon pedagogickej činnosti spĺňali všetci MOV.  
Vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov všetkých uplatňovaných UO škola nezaistila 
(0,00 %), všetky boli vyučované neodborne.  

                                                           
16 I. ERA (22 žiakov) v UO stavebná výroba; 
17 MOV si dopĺňala kvalifikačné predpoklady v odbore krajčír; 
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V UO praktická žena odbornosť teoretického odborného vzdelávania škola nezabezpečila 
(0,00 %), vyučované predmety šitie a ručné práce, základy varenia a výživy, starostlivosť 
o zdravie a pestovateľstvo a chovateľstvo boli vyučované neodborne. 
Odbornosť praktickej prípravy v tomto UO škola zaistila v plnom rozsahu (100,00 %). 
Vyučovanie teoretického odborného vzdelávania v UO výroba konfekcie z hľadiska jeho 
odbornosti nebolo zabezpečené (0,00 %). 
Odbornosť praktickej prípravy v tomto UO škola zaistila  nedostatočne (50,00 %), v čase 
konania inšpekcie bol odborný výcvik v 1 skupine vyučovaný neodborne.  
V UO stavebná výroba odbornosť teoretického odborného vzdelávania škola zabezpečila 
v plnej miere, rovnako bola zaistená aj odbornosť praktického vyučovania v tomto UO 
(100,00 %). 
Vyučovanie teoretického odborného vzdelávania v UO lesná výroba z hľadiska jeho 
odbornosti škola nezabezpečila (0,00 %), odbornosť praktickej prípravy bola zaistená v plnom 
rozsahu (100,00 %).  
 

PRIESTOROVÉ PODMIENKY 

V budove pracoviska Rudňany 65 škola zabezpečovala edukačný proces pre 1. ročník UO 
stavebná výroba a UO výroba konfekcie i pre 2. ročník UO praktická žena a UO lesná výroba. 
Pre všeobecnovzdelávacie predmety a odborné teoretické vzdelávanie slúžili odborné 
učebne, ktoré mali základné vybavenie. Telocvičňou pracovisko nedisponovalo. Vyučovanie 
učebných tém teoretickej povahy (Zdravie a jeho poruchy, Zdravý životný štýl) bolo 
realizované v učebniach všeobecnovzdelávacích predmetov. Pre športové činnosti, 
preverovanie telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti škola využívala školský dvor 
a vonkajšie priestory na štadióne Obecného športového klubu Rudňany. Všetci MOV 
zabezpečujúci výuku na danom pracovisku mali k dispozícii priestranný kabinet, sociálne 
zariadenia a šatne. Žiaci využívali pre nich určené šatne a sociálne zariadenia. NORMATÍV-mi 
stanovené základné učebné priestory pre všeobecné vzdelávanie na pracovisku škola 
zabezpečila. 
Predpísané učebné priestory pre UO stavebná výroba na realizáciu praktickej prípravy 
zaistené neboli. EP nemalo k dispozícii adekvátnu školskú dielňu určenú pre stavebnú činnosť. 
Priestory pre spracovanie dreva a spracovanie kovov nespĺňali stanovené požiadavky. Sklad 
materiálu a náradia bol k dispozícii. Z výsledkov fyzickej kontroly a posúdenia prizvaného 
odborníka z praxe vyplynulo, že v čase kontroly uvedené učebné priestory nevyhovovali 
požiadavkám v zmysle príslušného NORMATÍV-u. Vyučovanie odborného výcviku v uvedenom 
UO bolo dočasne realizované v dielni pre UO lesná výroba, čo bolo možné vzhľadom na 
uplatňovanú organizáciu vyučovania (rozvrh A, B). 
V UO výroba konfekcie učebné priestory (krajčírska dielňa, strihacia dielňa, sklad materiálov) 
stanovené NORMATÍV-om pre praktické vyučovanie boli kumulované v spoločnej miestnosti. 
Priestory spĺňali základné stanovené požiadavky a umožňovali plniť profil absolventa.  
Praktická príprava žiakov v UO praktická žena sa uskutočňovala v učebni odborného výcviku, 
ktorá bola spoločná s krajčírskou dielňou. K dispozícii bola cvičná kuchyňa a cvičný pozemok 
určený na nácvik a predvádzanie prác v rastlinnej výrobe. Priestorové podmienky v danom 
odbore umožňovali plnenie príslušného ŠVP a profilu absolventa. 
Učebné priestory pre UO lesná výroba stanovené príslušným NORMATÍV-om boli 
zabezpečené. Odborný výcvik prebiehal v stolárskej a zámočníckej dielni. Pracoviská 
pre semenárstvo, škôlkárstvo a pestovanie lesa boli zmluvne zabezpečené na pracoviskách 
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štátneho podniku Lesy SR. Priestorové podmienky spĺňali predpísané požiadavky 
a zabezpečovali plnenie profilu absolventa kontrolovaného UO. 

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY 
Materiálno-technické zaistenie učebných priestorov pre vyučovanie všeobecnovzdelávacích 
predmetov bolo vyhovujúce a zohľadňovalo požiadavky príslušných NORMATÍV-ov. 
V priestoroch pracoviska, v učebni odborného výcviku UO praktická žena sa nenachádzal 
dataprojektor a pracovné stoly, ktoré boli nahradené školskými lavicami. V cvičnej kuchyni bol 
zistený chýbajúci digestor, fritéza, kuchynský robot, hriankovač, rýchlovarná kanvica, tortové 
formy, dosky na krájanie mäsa a zeleniny, misy na studené jedlá, mlynček na mäso, škrabky 
na zemiaky a zeleninu, lis na cesnak, nožnice na hydinu, univerzálny otvárač, lieviky, krájače 
(na vajcia, hranolky), vrecká na zdobenie s koncovkami a minútové hodiny. V krajčírskej dielni 
chýbali ergonomické otočné stoličky, žehliaci stôl, elektroparná žehlička a pracovné stoly 
(nahradené školskými lavicami). Pre prácu na cvičnom pozemku nebol k dispozícii kolík 
na sadenie, sada ručného náradia na ošetrovanie rastlín, prepravky na ovocie a zeleninu, 
hadica záhradná, kompostovacia nádoba a respirátory. Napriek zisteným nedostatkom podľa 
prizvanej odborníčky z praxe bolo možné plniť príslušný ŠVP a vybavenie bolo postačujúce 
k plneniu požiadaviek na profil absolventa. 
Kontrolou materiálno-technického zabezpečenia sa zistilo, že v UO výroba konfekcie 
z predpísaného NORMATÍV-u v krajčírskej dielni chýbali náhradné chrániče proti prešitiu 
prstov, ergonomické otočné stoličky k šijacím strojom, remos, uzávierkový šijací stroj, žehliaci 
stôl, žehliaci stôl s odsávaním, elektroparná žehlička, vyvíjač technologickej pary na žehličku, 
tvarovky, pracovné stoly, krajčírska busta, stojan na hotové výrobky a nástenné zrkadlo. 
Strihacia dielňa nedisponovala pásovou rezačkou, ťažítkami a kliešťami na materiál, stojanom, 
podlepovacím strojom, pracovnými stolmi, ktoré boli nahradené školskými lavicami. V sklade 
materiálov chýbal pracovný stôl a skriňa na pomocný materiál, kovový regál a regál na drobnú 
prípravu plnili kumulovanú funkciu. Zistenia preukázali, že materiálno-technické a prístrojové 
vybavenie umožňovalo plniť príslušný ŠVP a požiadavky na profil absolventa. 
Zo základného vybavenia učebných priestorov v UO stavebná výroba v odbornej učebni 
pre teoretické predmety chýbal dataprojektor. Školská dielňa nemala základné vybavenie 
(tabuľa, pracovný stôl, skriňa na príručné náradie, regál, obrazy a modely). V priestore 
pre prácu s kovmi sa nenachádzala stojanová vŕtačka a brúska. Sklad náradia nebol vybavený 
policou na nástroje, pracovným stolom a stoličkou, vibračným zariadením, frézou na murivo, 
rezačkou na dlažbu, plynovým horákom s bombou a laserovým meradlom. V sklade materiálu 
neboli regály. Napriek zisteným nedostatkom zabezpečenie materiálno-technického 
vybavenia bolo postačujúce k plneniu požiadaviek na profil absolventa a umožňovalo plniť 
príslušný ŠVP. 
Základné vybavenie učebných priestorov pre praktickú prípravu v UO lesná výroba bolo 
pre plnenie ŠVP a profilu absolventa dostatočné. Stolárska a zámočnícka dielňa boli vybavené 
náradím pre spracovanie dreva a kovov. Kontrolou bol zistený chýbajúci videoprojektor 
v učebni teoretického odborného vzdelávania. K dispozícii nebola hobľovačka, montážne 
náradie pre opravy a údržbu lesnej kolesovej techniky, sada kľúčov, matice a oblúková 
zváračka. Chýbali ručné a mechanické aplikátory na chemikálie i súprava pre zber semien 
zo stojacich stromov. Na základe zistení pri kontrole NORMATÍV-u, stav materiálneho 
zabezpečenia umožňoval kvalitné plnenie príslušného ŠVP a požiadaviek na profil absolventa.  
Učebnice, odborná literatúra, vzorky materiálov, modely, katalógy, schémy a prospekty neboli 
na jednotlivých pracoviskách dostatočne zabezpečené. Žiaci kontrolovaných UO používali 
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na odbornom výcviku pracovný odev a osobné ochranné pracovné prostriedky zabezpečené 
školou, ale aj vlastný odev (zimná bunda a čiapka) pri práci na cvičnom pozemku. 
Žiakov so ŠVVP škola na kontrolovanom pracovisku nevzdelávala, využívanie kompenzačných 
pomôcok preto nebolo potrebné.  

PRÍTOMNOSŤ ŽIAKOV NA VYUČOVANÍ  

V učebných priestoroch pracoviska Rudňany 65 v UO výroba konfekcie na teoretickom 
vyučovaní z celkového počtu 27 žiačok bolo na vyučovaní prítomných 13 (10 bolo 
ospravedlnených rodičom, 4 neuviedli dôvod neprítomnosti) a v UO stavebná výroba sa 
zistilo, že v čase kontroly nebol na teoretickom vyučovaní prítomný ani jeden žiak z dôvodu 
práceneschopnosti MOV a nezabezpečenia suplovania. Žiaci boli po 2. vyučovacej hodine 
uvoľnení z vyučovania. V UO lesná výroba na teoretickom vyučovaní boli v škole 5 žiaci 
zo 7 (2 neuviedli dôvod absencie), v UO praktická žena z počtu 7 žiačok bolo prítomných 
5 (2 uviedli chorobu). Rozborom sledovanej dochádzky žiakov sa zistila 20,00 % 
neospravedlnená neprítomnosť. Negatívnym zistením bolo nezabezpečenie zastupovania 
neprítomného MOV a následné uvoľnenie žiakov z vyučovania. 
 
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ELOKOVANOM PRACOVISKU 
Elokované pracovisko, Bystrany 46 
Vyučovaný odbor: 3686 F stavebná výroba. 
Na EP škola poskytovala výchovu a vzdelávanie 19 žiakom UO 3686 F stavebná výroba. Všetci 
žiaci pochádzali z MRK, žiaden z nich nemal diagnostikované ŠVVP. 
 

PERSONÁLNE PODMIENKY  

V aktuálnom školskom roku vyučovací proces v kontrolovanom UO zabezpečovali 2 MOV. 
V čase konania inšpekcie obaja spĺňali kvalifikačné predpoklady pre vyučovanie odborného 
výcviku aj osobitné kvalifikačné požiadavky na výkon pedagogickej činnosti.  
Odbornosť vyučovania vo všeobecnom vzdelávaní v sledovanom UO škola nezabezpečila 
(0,00 %), všeobecnovzdelávacie predmety vyučovali MOV. 
Odbornosť teoretického odborného vyučovania v UO stavebná výroba škola taktiež nezaistila 
(0,00 %), predmet stavebná výroba bol vyučovaný MOV neodborne18  
Odbornosť praktického vyučovania bola zabezpečená v požadovanom rozsahu (100,00 %). 
 

PRIESTOROVÉ PODMIENKY 

V priestoroch EP škola realizovala odborné vzdelávanie pre žiakov kontrolovaného UO 
a vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov pre týchto žiakov ako aj pre žiačky UO 
výroba konfekcie, ktoré mali k  dispozícii priestory budovy pracoviska Bystrany 3. 
Na vyučovanie uvedených predmetov slúžila samostatná učebňa, ktorá zároveň plnila funkciu 
odbornej učebne pre teoretické odborné vzdelávanie. V priestoroch EP bola k dispozícii 
miestnosť pre MOV a sociálne zariadenie. Telocvičňa na EP nebola. Učebné témy teoretického 
charakteru - Zdravie a jeho poruchy a Zdravý životný štýl sa vyučovali v učebni pre teoretické 
vzdelávanie, pohybové športové činnosti prebiehali podľa dohody na umelom trávniku v areáli 
obecnej základnej školy. Vzhľadom na počet žiakov a platnú organizáciu vyučovania boli 
využívané priestory kapacitne a kvalitou vyhovujúce a umožňovali realizáciu ŠVP. 
Žiaci UO stavebná výroba mali k dispozícii priestor vytvorený pre prácu s drevom a kovmi, 
ktorý bol určený pre realizáciu odborného výcviku. V budove bol zriadený sklad náradia 

                                                           
18 MOV nemal vysokoškolské vzdelanie II. stupňa; 
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a materiálu. MOV využívali samostatný kabinet. Dielňa pre stavebnú činnosť bola v čase 
kontroly v rekonštrukcii a v štádiu prípravy na vyučovací proces, na ktorej stavebnými 
činnosťami sa podieľali a práce vykonávali žiaci UO pod vedením MOV. Kontrolované učebné 
priestory vyhovovali určeným požiadavkám a umožňovali plniť profil absolventa daného UO. 
 
MATERIÁLNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE 
Materiálno-technické zabezpečenie učebných priestorov pre vyučovanie všeobecno-
vzdelávacích predmetov bolo školou adekvátne zaistené v súlade s požiadavkami jednotlivých 
NORMATÍV-ov. 
V UO stavebná výroba základné vybavenie učebných priestorov zodpovedalo príslušnému 
NORMATÍV-u pre odborné teoretické vyučovanie a praktickú prípravu. Odborná učebňa 
a školská dielňa bola zariadená predpísaným vybavením. V priestore na prácu s kovmi chýbala 
stojanová vŕtačka a brúska. Pri kontrole v sklade náradia neboli k dispozícii viaceré položky - 
vibračné zariadenie, fréza na murivo, rezačka na dlažbu, plynový horák s bombou, lešenie, 
kovová dvojtyčová koza, ručná pílka motorová a elektrická a laserové meradlo. Sklad 
materiálu bol plne vybavený. Kontrola potvrdila vytvorenie vhodných materiálno-technických 
a prístrojových podmienok na realizáciu príslušného ŠVP, zistené nedostatky nemali negatívny 
vplyv na plnenie profilu absolventa. 
Učebnice, odborná literatúra, učebné pomôcky, obrazové materiály boli na EP k dispozícii 
v dostatočnom obsahu a množstve. Žiaci kontrolovaného UO na odbornom výcviku využívali 
školou zabezpečený pracovný odev a osobné ochranné pracovné prostriedky. 
S ohľadom na skutočnosť, že škola neevidovala žiakov so ŠVVP v 2-ročných UO skupiny F, 
kompenzačné pomôcky nepotrebovala zabezpečiť.  
 
PRÍTOMNOSŤ ŽIAKOV NA VYUČOVANÍ  

Počas výkonu inšpekcie kontrola prítomnosti žiakov na teoretickom vyučovaní preukázala, že 
v UO stavebná výroba bolo na vyučovaní z 1. ročníka 8 žiakov z 11 (3 neprítomnosť 
neodôvodnili). Na odbornom výcviku v 2. ročníku z 8 žiakov na vyučovaní boli 5 (3 dôvod 
absencie neuviedli). V daný deň tvorila neospravedlnenú absenciu tretina žiakov. 
 
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ELOKOVANOM PRACOVISKU 
Pracovisko Bystrany 3 
Vyučovaný odbor: 3178 F výroba konfekcie. 
Na pracovisku bolo realizované odborné vzdelávanie pre 18 žiačok UO 3178 F výroba 
konfekcie, ktoré pochádzali z MRK a nemali diagnostikované ŠVVP. 
 

PERSONÁLNE PODMIENKY  

Predmety teoretického odborného vzdelávania a praktickú prípravu v kontrolovanom UO 
zabezpečovali 2 MOV. V čase konania inšpekcie spĺňali odborné kvalifikačné predpoklady 
pre vyučovanie odborného výcviku daného UO aj osobitné kvalifikačné požiadavky na výkon 
pedagogickej činnosti.  
V UO výroba konfekcie odbornosť vyučovania v teoretických odborných predmetoch zaistená 
nebola (0,00 %), predmety výroba konfekcie a práca a financie boli v čase kontroly vyučované 
neodborne19.  
Odbornosť praktickej prípravy v tomto UO bola zaistená v požadovanej miere (100,00 %).  

                                                           
19 MOV nemali vysokoškolské vzdelanie II. stupňa; 
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PRIESTOROVÉ PODMIENKY 

V miestnostiach kontrolovaného pracoviska prebiehalo vyučovanie predmetov odborného 
vzdelávania pre žiačky UO výroba konfekcie.  
Žiačky využívali v rámci vyučovania dve učebne (krajčírska dielňa, strihacia dielňa), k dispozícii 
bol aj samostatný sklad materiálov. Miestnosti určené na výuku boli esteticky zariadené 
a funkčne využívané. Základné učebné priestory pre odborné teoretické vyučovanie 
a praktickú prípravu stanovené NORMATÍV-om kontrolovaného UO škola zaistila. Vyučovanie 
všeobecnovzdelávacích predmetov pre UO výroba konfekcie prebiehalo na pracovisku 
Bystrany 46. 
 
MATERIÁLNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE 
Učebné priestory pre odborné vzdelávanie UO výroba konfekcie boli vybavené 
v dostatočnom rozsahu v súlade s predpísaným NORMATÍV-om. V krajčírskej dielni v čase 
kontroly chýbali náhradné chrániče proti prešitiu prstov, ergonomické otočné stoličky 
k šijacím strojom, remos, uzávierkový šijací stroj, žehliaci stôl s odsávaním, elektroparná 
žehlička, vyvíjač technologickej pary na žehličku, tvarovky, krajčírska busta, stojan a skrinka 
na hotové výrobky a nástenné zrkadlo. V strihacej dielni nebola k dispozícii pásová rezačka, 
ťažítka a kliešte na materiál, stojan, podlepovací stroj a kovový regál. Napriek chýbajúcemu 
vybaveniu vytvorené podmienky pre praktické vyučovanie umožňovali plnenie požiadaviek 
vymedzených obsahovým a výkonovým štandardom deklarovaným v príslušnom ŠVP. 
Učebnice, odborná literatúra, učebné pomôcky, obrazové materiály, katalógy, modely, vzorky 
materiálov k preberaným témam boli na pracovisku k dispozícii v dostatočnom obsahu 
a množstve. Žiačky na odbornom výcviku využívali školou zabezpečený pracovný odev.  
Žiakov so ŠVVP škola na kontrolovanom pracovisku neevidovala, využívanie kompenzačných 
pomôcok preto nebolo potrebné.  
 
PRÍTOMNOSŤ ŽIAKOV NA VYUČOVANÍ  

Počas výkonu inšpekcie kontrola prítomnosti žiakov na teoretickom vyučovaní preukázala, že 
v UO výroba konfekcie z celkového počtu 7 dievčat bolo prítomných 6 (1 bola neprítomná 
pre chorobu) Na odbornom výcviku v 2. ročníku z 11 žiačok bolo prítomných na vyučovaní 
7 (2 boli neprítomné pre chorobu, 2 neprítomnosť neodôvodnili). 
Dochádzka žiakov bola na všetkých pracoviskách SOŠ priebežne evidovaná v triednych knihách 
a v denníkoch evidencie odborného výcviku v elektronickej podobe prostredníctvom 
školského informačného systému EduPage. Počty žiakov v triedach vo všetkých 
kontrolovaných UO zodpovedali počtom uvedeným v triednych výkazoch. Štúdiom záznamov 
sa zistilo, že dochádzka žiakov v sledovaných odboroch bola nepravidelná, u viacerých žiakov 
škola evidovala vysoký počet neospravedlnených hodín.  
 
 
1.3 INÉ ZISTENIA 

Kontrolovaný subjekt realizoval výchovu a vzdelávanie žiakov v 2-ročných UO okrem iných 
aj na 5 pracoviskách umiestnených na adresách: Bystrany 3;  Rudňany 65; Markušovská 
cesta 2, Spišská Nová Ves; Ing. Kožucha 9, Spišská Nová Ves a Drevárska ulica č. 2, Spišská 
Nová Ves. Tieto pracoviská neboli v Sieti škôl a školských zariadení SR vedené ako elokované 
pracoviská kontrolovanej školy, čo bolo v rozpore s § 15 ods. 4 písm. e) zákona 
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
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2 ZÁVERY 

SOŠ poskytovala výchovu a vzdelávanie v 2-ročných UO - strojárska výroba, praktická žena, 
výroba konfekcie, spracúvanie dreva, stavebná výroba a lesná výroba 174 žiakom, z ktorých 
121 pochádzalo z málo podnetného prostredia z MRK a škola týchto žiakov vzdelávala na 4 EP 
zriadených priamo v obciach s vysokou koncentráciou rómskeho obyvateľstva - Rudňany 
a Bystrany. Ostatní 53 žiaci sa zúčastňovali výučby na 3 pracoviskách SOŠ zriadených v Spišskej 
Novej Vsi.  
Kontrola dokumentácie prijímacieho konania preukázala nedostatky v realizácii prijímacieho 
konania. Tie sa týkali prijatia na štúdium 13 uchádzačov, u ktorých nebolo možné posúdiť 
splnenie kritérií prijatia do 2-ročných UO z dôvodu chýbajúcich dokladov preukazujúcich 
neabsolvovanie posledného ročníka ZŠ. Taktiež sa zistilo akceptovanie 7 žiadostí na prijatie 
na štúdium podaných mimo zákonom stanoveného termínu (v mesiacoch august, september), 
čo viedlo tiež k vydaniu  rozhodnutia o prijatí na štúdium po určenom termíne. 
Kontrolovaný subjekt vzdelával žiakov 2-ročných UO podľa ŠkVP vypracovaných v súlade 
s príslušnými ŠVP. Edukačný proces bol realizovaný podľa UP spracovaných v súlade 
s tabuľkou prevodu rámcového učebného plánu ŠVP. Pri jeho uplatnení v aktuálnom školskom 
roku v 4 triedach bolo zistené neakceptovanie poznámok platných RUP nedodržaním 
maximálneho počtu žiakov na vyučovacích hodinách niektorých všeobecnovzdelávacích 
predmetov. V 1 triede nebol dodržaný maximálny počet žiakov na jedného MOV pri realizácii 
odborného výcviku v 1. ročníku UO stavebná výroba. Kontrolované učebné osnovy predmetov 
všeobecného odborného vzdelávania boli rozpracované v rozsahu požadovaných vzdelávacích 
štandardov jednotlivých ŠVP. 
Základné učebné priestory pre vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov boli 
zabezpečené na vyhovujúcej úrovni pre všetky 2-ročné UO s výnimkou telocvične na EP, kde 
SOŠ ako alternatívu využívala priľahlé športoviská vhodné na vyučovanie telesnej a športovej 
výchovy. Učebné priestory pre odborné teoretické a praktické vyučovanie boli školou 
pre väčšinu kontrolovaných UO primerane zabezpečené a kapacitne postačujúce. V čase 
kontroly priestor pre odborný výcvik v UO stavebná výroba na pracovisku Rudňany 65 
z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie nevyhovoval a nebol pripravený na priebeh 
vyučovacieho procesu. Vzhľadom na platnú organizáciu vyučovania učebné priestory 
umožňovali plnenie požiadaviek na profil absolventa jednotlivých UO. 
V oblasti materiálno-technického a prístrojového vybavenia všetkých učebných priestorov 
teoretického vyučovania a praktickej prípravy určeného NORMATÍV-mi napriek zisteným 
menej závažným nedostatkom hlavne v UO praktická žena a UO stavebná výroba na EP 
umožňovali žiakom sledovaných UO dosiahnuť kompetencie vymedzené obsahovým 
a výkonovým štandardom deklarovaným v jednotlivých ŠVP. 
Väčšina pedagogických zamestnancov, ktorí zabezpečovali výchovu a vzdelávanie 
v sledovaných UO spĺňala kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky 
na výkon pedagogickej činnosti. Výrazným nedostatkom v oblasti personálneho zabezpečenia 
bola neodbornosť vyučovania všetkých všeobecnovzdelávacích predmetov na 4 EP 
situovaných mimo Spišskej Novej Vsi. 
Škola nezaistila odbornosť teoretického odborného vzdelávania v UO výroba konfekcie 
(0,00 %) a UO strojárska výroba (0,00 %) na pracovisku v Spišskej Novej Vsi. Rovnako 
na všetkých EP predmety teoretického odborného vzdelávania boli vyučované úplne 
neodborne (0,00 %) s výnimkou odborného predmetu stavebná výroba na pracovisku 
Rudňany 65.  
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Praktická príprava žiakov z hľadiska odbornosti na EP v Rudňanoch 65 nebola zaistená 
v dostatočnej miere v UO výroba konfekcie (50,00 %).  
Dochádzka žiakov do školy bola pravidelne zaznamenávaná v triednych knihách a denníkoch 
evidencie odborného výcviku v elektronickej podobe. Počty žiakov kontrolovaných UO 
v triednych knihách sa zhodovali s údajmi uvádzanými v triednych výkazoch. Z analýzy 
predloženej dokumentácie vyplynulo, že dochádzka žiakov v 2-ročných UO na vyučovanie bola 
nepravidelná, ich ospravedlnená neprítomnosť v škole bola najčastejšie zdôvodňovaná 
chorobou. Vymeškané hodiny u žiakov bez uvedenia dôvodu boli vyhodnotené ako 
neospravedlnená absencia, ktorej miera bola vysoká. V čase kontroly bolo na vyučovaní 
prítomných 47,13 % žiakov. 
Štátna školská inšpekcia na základe analýzy predloženej dokumentácie, priamej kontroly, 
inšpekčných zistení a z rozhovorov s vedúcimi pracovníkmi, MOV a ostatnými pedagogickými 
zamestnancami konštatovala, že podmienky pre realizáciu vyučovacieho procesu žiakov 
vzdelávaných v 2-ročných UO skupiny F kontrolovaný subjekt zabezpečil s výnimkou 
niektorých nedostatkov, ktoré nemali závažný negatívny dopad na plnenie ŠVP. 
 
Výrazné pozitíva 

 Žiadne. 
 
Oblasti vyžadujúce zlepšenie  

 Zabezpečenie odbornosti vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov na EP 
nachádzajúcich sa mimo Spišskej Novej Vsi a teoretického odborného vzdelávania 
na EP vo všetkých kontrolovaných UO. 

 Zabezpečenie učebných priestorov pre odborný výcvik v UO stavebná výroba na EP 
Rudňany 65 a Bystrany 46 v súlade s príslušným NORMATÍV-om. 

Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 

1. § 7 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (neuskutočňovanie 
výchovy a vzdelávania podľa ŠkVP – neakceptovanie poznámky týkajúcej sa 
stanoveného maximálneho počtu žiakov v skupine na vyučovanie predmetov etická 
výchova a náboženská výchova na elokovaných pracoviskách školy v Spišskej Novej Vsi 
a Rudňanoch 65); 

2. § 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 13 žiakov 
do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania, 
u ktorých nebolo možné posúdiť pre absenciu dokladov neukončenie vzdelávacieho 
programu ZŠ v poslednom ročníku, alebo to, že  posledný ročník neukončili úspešne); 

3. § 63 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (akceptovanie žiadostí 
o prijatie na štúdium namiesto prihlášky 7 uchádzačom, a to po zákonom stanovenom 
termíne);  

4. § 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 (akceptovanie žiadostí 
o prijatie na štúdium namiesto prihlášok, a to bez pripojenia vysvedčení zo základnej 
školy alebo ich úradne osvedčených kópií); 
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5. § 65 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zaslanie rozhodnutia 
o prijatí 7 žiakov bez prijímacej skúšky mimo stanoveného termínu);  

6. § 7 ods. 1 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (nezabezpečenie základného vybavenia pre teoretické 
a praktické vyučovanie v súlade s: 

 NORMATÍV-om materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre učebný 
odbor 2478 F strojárska výroba, ktorý schválilo MŠVVaŠ SR dňa 15. januára 2013 
pod číslom 2013-762/1853:8-925 s účinnosťou od 1. septembra 2013; 

 NORMATÍV-om materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre učebný 
odbor 3161 F praktická žena, ktorý schválilo MŠVVaŠ SR dňa 10. februára 2014 
pod číslom 2014-2594/6034:32-10EO s účinnosťou od 1. septembra 2014; 

 NORMATÍV-om materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre učebný 
odbor 3178 F výroba konfekcie, ktorý schválilo MŠVVaŠ SR dňa 10. februára 2014 
pod číslom 2014-2594/6035:33-10E0 s účinnosťou od 1. septembra 2014; 

 NORMATÍV-om materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre učebný 
odbor 3383 F spracúvanie dreva, ktorý schválilo MŠVVaŠ SR dňa 17. septembra 
2015 pod číslom 2015-4436/46811:59-10EO s účinnosťou od 1. septembra 2016; 

 NORMATÍV-om materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre učebný 
odbor 3686 F stavebná výroba, ktorý schválilo MŠVVaŠ SR dňa 17. septembra 2015 
pod číslom 2015-4436/46815:60-10E0 s účinnosťou od 1. septembra 2016; 

 NORMATÍV-om materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre učebný 
odbor 4579 F lesná výroba, ktorý schválilo MŠVVaŠ SR dňa 12. februára 2013 
pod číslom 2013-701/5418:59-925 s platnosťou od 1. septembra 2013). 

7. § 4 ods. 1 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania 
pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania (nedodržanie 
maximálneho počtu 12 žiakov na jedného MOV vytvorením skupiny s počtom žiakov 
22 pri realizácii odborného výcviku v 1. ročníku UO stavebná výroba). 

 
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 zvýšenie odbornosti vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov 

vo všetkých sledovaných UO; 
 zabezpečiť zvýšenie odbornosti teoretického odborného vzdelávania vo všetkých 

kontrolovaných UO; 
 zabezpečiť zvýšenie odbornosti praktického vyučovania v UO výroba konfekcie; 
 prijať účinné opatrenia na zabezpečenie pravidelnej dochádzky na vyučovanie žiakov 

všetkých kontrolovaných UO, ich plnenie pravidelne kontrolovať . 
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2. ukladá kontrolovanému subjektu v lehote 24. 03. 2022 prijať konkrétne opatrenia 
na odstránenie zistených nedostatkov týkajúcich sa realizácie prijímacieho konania 
v súlade s príslušnými ustanoveniami školského zákona, uskutočňovania výchovy 
a vzdelávania v súlade so ŠkVP (dodržania predpísaného počtu žiakov v skupinách 
povinne voliteľných predmetov), dodržania maximálneho počtu žiakov v skupine 
na 1 MOV a zabezpečenia priestorového, materiálno-technického a prístrojového 
vybavenia v súlade s príslušnými NORMATÍV-mi a predložiť ich Školskému 
inšpekčnému centru Košice 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 Košice v termíne do 30. 08. 2022. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1.   Školský vzdelávací program 2478 F Strojárska výroba 
2.   Školský vzdelávací program 3161 F Tri duby 
3.   Školský vzdelávací program 3178 F Výroba konfekcie 
4.   Školský vzdelávací program 3383 F Stolárska výroba 
5.   Školský vzdelávací program 3686 F Stavebná výroba 
6.   Školský vzdelávací program 4579 F Lesná výroba 
7.   Zoznamy žiakov vzdelávaných v 2-ročných UO 
8.   Osobné spisy žiakov 2-ročných UO/katalógové listy  
9.   Dokumentácia prijímacieho konania (zoznam uchádzačov, prihlášky na štúdium,      
      vysvedčenia z posledného ročníka ZŠ, žiadosti o prijatie na štúdium, zoznam prijatých    
      žiakov) 
10. Kritériá na prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022  
11. Rozhodnutia o prijatí na štúdium do 2-ročných UO 
12. Doklady o vzdelaní pedagogických zamestnancov a vedenia školy 
13. Rozvrhy učiteľov zabezpečujúcich vzdelávanie v 2-ročných UO 
14. Rozvrhy tried v 2-ročných UO  
15. Zápisnice zo zasadnutia pedagogickej rady 
16. Zriaďovacia listina elokovaných pracovísk 
17. Dodatok č. 5 k zriaďovacej listine elokovaných pracovísk 
18. Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine SOŠ 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: Ing. Liana Pírová  
Dňa: 04. 03. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Košice: 
Ing. Liana Pírová  

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Ing. Vasiľ Kolesár  
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Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 09. 03. 2022 
v Košiciach:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Košice: 
 
 
 
 
Ing. Liana Pírová      ...................................................... 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 

Ing. Vasiľ Kolesár      .....................................................  
 
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. Vasiľ Kolesár, riaditeľ školy    ...................................................... 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
Ing. Liana Pírová, školská inšpektorka   ...................................................... 
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


