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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 s vyučovacím jazykom 
slovenským, v ktorej sa vzdelávalo 140 žiakov v 10 odboroch štúdia. V dennej forme štúdia 
bolo päť študijných odborov (2411 K mechanik nastavovač, 2413 K mechanik strojov 
a zariadení, 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a opravy strojov a zariadení,  
2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov, 6403 L podnikanie v remeslách a službách), štyri 



 

2 

 

3-ročné učebné  (2433 H obrábač kovov, 2432 H puškár, 2464 H strojný mechanik, 
8545 H zlatník a klenotník) a jeden 2-ročný  učebný odbor (2498 F technické služby 
v autoservise). V externej forme štúdia sa vzdelávali študenti v 3 učebných odboroch 
(2433 H obrábač kovov, 2432 H puškár, 8545 H zlatník a klenotník).  
Medzi 16 žiakmi 2-ročného učebného odboru (UO) 2498 F technické služby v autoservise 
(v 1. ročníku 12 žiakov, v 2. ročníku 4 žiaci) sa nenachádzali žiaci so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami, žiaden žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia, 
ani z marginalizovaných rómskych komunít.  
Na škole pôsobilo 18 pedagogických zamestnancov, z nich 6 v 2-ročnom UO skupiny F. 
Riaditeľka školy, menovaná do funkcie 01. 07. 2021 (v predchádzajúcom šk. roku bola 
zástupkyňou riaditeľa školy) a obe zástupkyne riaditeľky školy spĺňali kvalifikačné predpoklady 
a požiadavky na výkon riadiacej funkcie. 

1.2 ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 

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

Pre šk. rok 2021/2022 bolo prihlásených do 1. ročníka 2-ročného UO 2498 F technické služby 
v autoservise 21 žiakov. Na platných tlačivách škola prijala 17 prihlášok v elektronickej 
alebo listinnej podobe, pričom 10 žiakov doložilo prihlášku po stanovenom termíne. Traja žiaci 
ju nedoložili vôbec, 1 žiakovi škola akceptovala písomnú žiadosť o prijatie a prihlášku 
na štúdium zo šk. roka 2018/2019.  
V prihláškach 6 žiakov neboli uvedené známky z posledného ukončeného ročníka  potvrdené 
základnou školou, ani neboli doložené  vysvedčenia z posledného ukončeného ročníka, nebolo 
možné overiť splnenie podmienok prijatia na štúdium stanovené platným právnym 
predpisom.   
V čase prijímacieho konania riaditeľ školy stanovil kritériá na prijatie bez prijímacej skúšky, 
ktoré boli prerokované a schválené v rade školy a pedagogickej rade.  
Rozhodnutie o prijatí uchádzača bolo 7 žiakom odoslané v stanovenom termíne, ostatným 
v iných termínoch, jednému žiakovi pred podaním prihlášky na štúdium.  
Jeden žiak bol prijatý v auguste mimo termínu prijímacieho konania určenom platným 
právnym predpisom. 
Žiaden žiak nebol prijatý prestupom.  

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

VYPRACOVANIE ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU (ŠkVP)  

Školou predložený ŠkVP s názvom Služby – autoservis a pneuservis pre 2-ročný UO 2498 F 
technické služby v autoservise nebol vypracovaný v súlade s aktuálne platným Štátnym 
vzdelávacím programom (ŠVP) pre skupinu odborov 23, 24 Strojárstvo a ostatná 
kovospracujúca výroba I, II. Výchova a vzdelávanie v danom  učebnom odbore sa nerealizovali 
podľa platného rámcového učebného plánu (RUP) ŠVP. V učebnom pláne (UP) ŠkVP mali 
cieľové zložky vzdelávania (všeobecné vzdelávanie, odborné vzdelávanie, vrátane 
disponibilných hodín) určených spolu 62 hodín/týždenne za štúdium, čo bolo v rozpore s RUP 
ŠVP (minimálne 64 hodín/týždenne za štúdium). Rovnako ani poznámky k UP ŠkVP neboli 
v súlade s poznámkami k RUP v ŠVP. Všetky predmety škola vyučovala spojením tried 
1. a 2. ročníka, čo bolo v rozpore so ŠVP.  
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Učebné osnovy predmetov neboli vypracované podľa vzdelávacích štandardov ŠVP 
pre jednotlivé ročníky a na určený počet týždňov v poznámkach ŠVP (v 1. ročníku 33 týždňov, 
v 2. ročníku 30 týždňov). 
Počet hodín v rozvrhu pre 1. a 2. ročník  zodpovedal predloženému UP ŠkVP, pričom 
sa vyučovanie realizovalo spojením týchto ročníkov. 

PERSONÁLNE PODMIENKY  

Výchovu a vzdelávanie v 2-ročnom UO 2498 F technické služby v autoservise zabezpečovalo 
6 pedagogických zamestnancov (5 učiteľov a 1 majster odbornej výchovy).  
Učitelia vyučovacích predmetov všeobecného vzdelávania slovenský jazyk a literatúra 
(0,5 h./týž.), matematika (0,5 h./týž.) a telesná a športová výchova (1 h./týž.), spĺňali 
kvalifikačné predpoklady získaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa s príslušnými 
aprobáciami. Neodborne sa vyučovali predmety etická výchova (1 h./týž.) a občianska náuka 
(1 h./týž.).  
Teoretický odborný predmet technológia (3 h./týž.) vyučoval majster odbornej výchovy 
(MOV), ktorý mal ukončený 1. stupeň vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore 
učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy v príslušnom odbore.  
Zároveň kvalifikovane zabezpečoval praktické vyučovanie (24 h./týž.) formou odborného 
výcviku (ODV). ODV na 2 pracoviskách zamestnávateľov viedli 2 kvalifikovaní inštruktori.  
Zaistenie odbornosti zložiek vzdelávania: 

 50 % odbornosť (všeobecné vzdelávanie); 

 0 % odbornosť (teoretické odborné vzdelávanie); 

 100 % odbornosť (praktická príprava). 
Odbornosť vyučovania v 2-ročnom UO 2498 F technické služby v autoservise bola 83,87 %. 

PRIESTOROVÉ PODMIENKY  

UO technické služby v autoservise  
Priestorové podmienky pre všeobecné vzdelávanie boli zabezpečené a umožňovali realizáciu 

ŠkVP. Žiaci UO 2498 F technické služby v autoservise využívali 1 kmeňovú učebňu vybavenú 

počítačom a dataprojektorom, ktorá sa príležitostne využívala ako zasadačka. Telocvičňa 

so šatňami poskytovala podmienky pre vyučovanie predmetu telesná a športová výchova. 

Okrem priameho vyučovania žiakov sa využívala aj na krúžkovú činnosť alebo ju škola 

prenajímala  verejnosti na športové aktivity. Na vyučovanie telesnej a športovej výchovy 

sa využívalo aj workoutové ihrisko v exteriéri školy. 

Odborné teoretické vzdelávanie sa uskutočňovalo rovnako v kmeňovej učebni, príležitostne 

v odbornej učebni technického vyučovania pre všetky odbory školy. Normatívom stanovená 

samostatná odborná učebňa pre mechanikov pre vyučovanie odborných predmetov nebola 

zriadená.  

Dielne pre praktickú prípravu boli zaistené podľa normatívu. Ručné spracovanie kovov 

a špeciálne technológie na úpravu súčiastok sa uskutočňovali v centrálnej dielni školy 

s možnosťou výberu potrebného náradia vo výdajni, príp. sklade. K dielni patrili aj priestory  

kabinetu MOV, hygienické a iné zariadenia. Dielne pre montáž a demontáž kolies, 

pre vyzúvanie, centrovanie a opravu pneumatík, pre bežný servis a dielňa pre čistenie 

interiéru a exteriéru vozidiel sa nachádzali v spoločnom priestore 1 samostatnej dielne 

určenej pre kontrolovaný UO skupiny F.  
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Na základe uzavretých zmlúv o poskytovaní praktického vyučovania sa ODV realizoval 

na 2 pracoviskách zamestnávateľov. Pracovisko zamestnávateľa M. M. services, Pionierska 8, 

Bratislava malo zaistené normatívom určené dielne pre praktickú prípravu. Celé pracovisko 

bolo rozdelené na 3 väčšie dielne, 1 samostatnú pre čistenie  interiéru a exteriéru  a 2 dielne 

pre všetky autoopravárenské práce. Pracovisko malo multifunkčnú miestnosť, ktorá slúžila 

ako odborná učebňa. Súčasťou priestorového vybavenia bol aj kabinet inštruktora, sklad 

materiálu a hygienické zariadenie. Pracovisko zamestnávateľa BOMM auto, Na pažiti 3, 

Svätý Jur malo normatívom zaistené všetky dielne pre praktické vyučovanie. Servis mal 

združené dielne v jednom dostatočne veľkom priestore rozčlenenom na jednotlivé pracoviská. 

Čistenie interiéru a exteriéru vozidiel sa realizovalo na priestrannom dvore autoservisu. Všetky 

ďalšie priestory určené normatívom autoservis poskytoval. 

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY 

Materiálno-technické zabezpečenie pre všeobecné vzdelávanie umožňovalo realizáciu ŠkVP. 

Učebňa bola vybavená požadovaným nábytkom a učebnými pomôckami. Normatívom 

stanovené pomôcky v telocvični boli zabezpečené. Chýbajúce položky (tyč na šplhanie, hrazda, 

CD prehrávač s reproduktormi, počítač) nemali vplyv na splnenie normatívu, tyč nahrádzali 

lanom, hrazdou na ihrisku, namiesto CD (DVD) prehrávača s reproduktormi používali notebook 

alebo mobil a externý reproduktor.  

Materiálno-technické a prístrojové vybavenie pre odborné teoretické vzdelávanie spĺňala 

odborná učebňa technického vyučovania. Chýbajúce makety náprav škola nahrádzala 

schémami a videami z internetu. Materiálno-technické a prístrojové vybavenie odbornej 

učebne pre mechanikov nebolo splnené vzhľadom na nevytvorenie danej učebne. 

Materiálno-technické a prístrojové zabezpečenie školských dielní, ale aj pracovísk 

zamestnávateľov bolo v súlade s určeným normatívom. Chýbajúce položky nemali vplyv 

na plnenie normatívu a bolo jednoduché ich nahradiť. Cvičné vozidlo škola mala, 

zamestnávatelia pri svojej práci cvičné vozidlo nevyužívali, nakoľko žiaci získavali prax 

pri opravách áut klientov. Učivo súvisiace so špeciálnymi zariadeniami (zariadenie 

pre bezdemontážne skúšanie tlmičov, skúšobňa bŕzd) škola aj zamestnávatelia sprístupňovali 

organizovaním exkurzií v inom autoservise, príp. videami.  

Vybavenie školy učebnicami a učebnými textami bolo dostatočné. Pre všeobecnovzdelávacie 

predmety učitelia väčšinou používali učebnice  starších vydaní (Slovenský jazyk a literatúra 

pre 2 – 3 ročné učebné odbory z r. 2004, 2017, Matematika pre 9. ročník základnej školy 

a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom 2012), niektorí vyučujúci  využívali metodické 

materiály, vzdelávacie  portály wiki, eduworld (etika), zmudri.sk (občianska náuka) a videá 

z youtube. Aj pri vyučovaní predmetov teoretického odborného vzdelávania a praktickej 

prípravy sa používali prevažne staré učebnice (Kvalifikačná príručka strojného zámočníka 

1972, Technológia ručného spracovania kovov 1986), novšou bola učebnica Diagnostika 

a opravy automobilov z r. 2014, ktorej spoluautorkou bola zástupkyňa školy. 

Nakoľko v sledovanom UO neboli žiaci so ŠVVP, škola pre tento odbor nepoužívala 

kompenzačné pomôcky. 

PRÍTOMNOSŤ ŽIAKOV NA VYUČOVANÍ  

Prítomnosť žiakov na teoretickom vyučovaní sa zaznamenávala do elektronickej triednej 
knihy. Na ODV v dielni školy sa prítomnosť značila do denníka evidencie ODV a následne 
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do elektronickej triednej knihy. Na 2 pracoviskách zamestnávateľov (2 žiaci 1. ročníka, 1 žiak 
2. ročníka) evidenciu žiakov viedli inštruktori zaznamenaním prítomnosti do plánovacích 
kalendárov. Poverení pedagogickí pracovníci zisťovali telefonicky raz za týždeň prítomnosť 
žiakov na ODV u inštruktorov a následne dochádzku zapisovali do triednej knihy.  
Ku dňu výkonu tematickej inšpekcie študovalo v 1. ročníku 12 žiakov zo 17 pôvodne 
zapísaných (3 žiaci vylúčení za vysokú neospravedlnenú absenciu, 1 žiak prestúpil na inú 
strednú školu a 1 žiak zanechal štúdium) a v 2. ročníku 4 zo 16 pôvodne zapísaných 
do 1. ročníka (4 žiaci po absolvovaní kurzu na získanie nižšieho stredného odborného vzdelania 
nastúpili do 1. ročníka iného študijného alebo UO, 3 žiaci boli vylúčení za vysokú 
neospravedlnenú absenciu, 1 žiak prestúpil na inú strednú školu, 2 žiaci prerušili štúdium 
a 2 žiaci zanechali štúdium).  
Prítomnosť žiakov UO technické služby v autoservise bola kontrolovaná  počas všetkých dní 
výkonu. Na ODV dňa 10. 02. 2022 boli v dielni prítomní 5/13 žiakov (1 karanténa, 4 chorí, 
3 neuviedli dôvod), 11. 02. 2022 5/13 žiakov (1 karanténa, 3 chorí, 3 neuviedli dôvod, 1 rodinné 
dôvody). Pri kontrole pracoviska zamestnávateľa M. M. services, s.r.o., Pionierska 8, Bratislava 
dňa 11. 02. 2022 bol prítomný 1/2 žiakov (chýbal žiak 1. ročníka pre chorobu). Na druhom 
pracovisku zamestnávateľa BOMM auto, s.r.o., Na pažiti 3, Svätý Jur, dňa 15. 02. 2022 
vykonával ODV 1 žiak 2. ročníka, ktorý nebol v čase kontroly prítomný (karanténa). 
Teoretického vyučovania sa dňa 21. 02. 2022 zúčastnili 12/16 žiakov (3 chorí, 1 neuviedol 
dôvod). Žiaci, ktorí nepreukázali dôvod neprítomnosti na vyučovaní, mali uzavretú dochádzku 
ako neospravedlnenú.  
Všetci chýbajúci žiaci boli riadne zapísaní v triednej knihe alebo v denníkoch evidencie ODV, 
absencia žiakov bola evidovaná a uzavretá ako ospravedlnená, príp. neospravedlnená.  
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID - 19, bola dochádzka 
na vyučovanie v šk. roku 2021/2022 u väčšiny žiakov pravidelná, čo preukázala kontrola 
elektronických triednych kníh a denníkov evidencie ODV. 

1.3 INÉ ZISTENIA  

V rámci tematickej inšpekcie bola vykonaná kontrola personálnych a materiálno-technických 
podmienok v škole na základe podania, ktoré školskej inšpekcii postúpil Inšpektorát práce 
Bratislava. Časť podania poukazovala na nedostatky v oblasti výchovy a vzdelávania 
od nástupu nového vedenia školy (zníženie odbornosti vyučovania a nedostatočné 
materiálno-technické vybavenie odborného výcviku).  
Kontrola predloženej dokumentácie a dokladov o vzdelaní preukázala, že z 18 pedagogických 
zamestnancov bolo za ostatné dva roky prijatých 8 učiteľov, vrátane zástupkyne riaditeľky 
školy pre praktické vyučovanie a 4 MOV. Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti 
spĺňali všetci pedagogickí zamestnanci, okrem jednej učiteľky odborných predmetov, ktorá 
nemala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. V čase kontroly bol ODV zabezpečený 
kvalifikovanými MOV. Zástupkyňa riaditeľky školy pre praktické vyučovanie uviedla, že v čase 
pandemických opatrení s obmedzeným počtom žiakov v skupinách bola zavedená dvojsmenná 
prevádzka v dielni. V tom čase vykonávala MOV učiteľka, ktorá spĺňala kvalifikačné 
predpoklady na túto prácu. Ďalej bolo zistené, že za posledné dva roky pracovný pomer 
ukončilo 6 učiteľov (vyučujúci anglického jazyka a matematiky) a 4 MOV (dôvody - uplynutie 
doby určitej, v skúšobnej dobe, odchod do dôchodku, na vlastnú žiadosť).   
Školské inšpektorky vykonali riadený rozhovor s vybranými učiteľmi (dvaja s viacročnou 
praxou a dvaja začínajúci) a s dvomi MOV s dlhoročnou praxou (10 a 42 rokov) v kontrolovanej 
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škole s cieľom získať objektívne informácie o pracovných podmienkach. Opýtaní pozitívne 
hodnotili zabezpečenie materiálno-technického vybavenia na ODV.   
Školská inšpekcia vykonala kontrolu materiálno-technického zabezpečenia ODV. V podaní 
bolo namietané, že riaditeľka školy predala potrebné prístrojové vybavenie a vyhodila rôzny 
pomocný materiál. Riaditeľka školy k tejto veci uviedla, že 4 nefunkčné stroje a nejaké 
príslušenstvo boli riadne komisionálne vyradené ako neupotrebiteľný a nefunkčný majetok 
so súhlasom zriaďovateľa. Zabezpečila funkčné stroje, ktoré sa nachádzali v priestoroch 
praktického vyučovania, čo potvrdila kontrola školskou inšpekciou. Obidvaja MOV zhodne 
v riadenom rozhovore uviedli, že riaditeľka školy zabezpečila lepšie vybavenie dielní 
ako predchádzajúce vedenie. 
Z nedostatkov uvedených v podaní sa potvrdila nekvalifikovanosť jednej učiteľky odborných 
predmetov.   

 
2 ZÁVERY 
V kontrolovanom subjekte v čase výkonu školskej inšpekcie sa v 2-ročnom učebnom odbore 
2498 F technické služby v autoservise vzdelávalo v 1. ročníku 12 žiakov  a v 2. ročníku 4 žiaci.  
Elokované pracoviská škola nemala zriadené. 
Do prijímacieho konania pre šk. rok 2021/2022 bolo prihlásených 21 žiakov. Škola prijala 
17 prihlášok (v stanovenom termíne 7, po termíne 10, bez prihlášky 3, 1 žiadosť o prijatie 
s prihláškou na štúdium zo šk. roka 2018/2019). V prihláškach 6 žiakov nebolo možné overiť 
splnenie podmienok prijatia na štúdium stanovené právnym predpisom. Rozhodnutia o prijatí 
boli odoslané v stanovenom termíne 7 žiakom, ostatným v iných termínoch, jednému žiakovi 
pred podaním prihlášky na štúdium. Jeden žiak bol prijatý v auguste mimo termínu 
prijímacieho konania určenom platným právnym predpisom. Prestupom nebol prijatý nik.  
ŠkVP s názvom Služby – autoservis a pneuservis pre 2-ročný UO 2498 F technické služby 
v autoservise nebol v súlade s RUP aktuálne platného štátneho vzdelávacieho programu. Škola 
realizovala výchovno-vzdelávací proces spájaním tried 1. a 2. ročníka na všetkých predmetoch 
v rozpore so ŠVP. Počet hodín v aktuálne platnom rozvrhu  zodpovedal predloženému 
UP ŠkVP.  
Odbornosť vyučovania bola vo všeobecnom vzdelávaní zabezpečená na 50 %, v TOV na 0 % 
a praktická príprava na 100%.  
Normatív priestorového a materiálno-technického zabezpečenia pre učebný odbor 
2498 F technické služby v autoservise nebol splnený. V škole nebola pre teoretické odborné 
vzdelávanie zriadená odborná učebňa pre mechanikov.  
Evidencia žiakov na teoretickom aj praktickom vyučovaní bola riadne zaznamenaná 
v elektronickej triednej knihe, príp. v denníku evidencie odborného výcviku. Dochádzka 
na vyučovanie bola u väčšiny žiakov pravidelná.  
 
Oblasti vyžadujúce zlepšenie  

̶ sledovanie zmien a implementácia platných školských právnych predpisov; 
̶ systematické a úplné vedenie dokumentácie prijímacieho konania;  
̶ zabezpečenie odbornosti v teoretickom odbornom vzdelávaní. 

 

Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 

1. § 63 ods. 1, 2 a 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (prijatie žiaka 
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na štúdium bez podania prihlášky; podanie prihlášky po stanovenom termíne; 

akceptovanie prihlášky na štúdium zo šk. roka 2018/2019; nepriloženie vysvedčenia 

zo základnej školy alebo jeho osvedčenej kópie k prihláške na vzdelávanie, ktorá nebola 

potvrdená základnou školou);  

2. § 65 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (nedodržanie 

stanoveného termínu zaslania rozhodnutia o prijatí žiakov bez prijímacej skúšky); 

3. § 67 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 (prijatie uchádzača 

po termíne prijímacieho konania); 

4. § 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 (nevypracovanie 

školského vzdelávacieho programu v súlade so štátnym vzdelávacím programom; 

vyučovanie všetkých predmetov spojením tried 1. a 2. ročníka); 

5. § 9 ods. 5 a 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (nerozpracovanie UP ŠkVP 

v rozsahu podľa aktuálneho RUP ŠVP; nevypracovanie UO podľa vzdelávacích 

štandardov ŠVP a poznámok k RUP ŠVP); 

6. § 7 ods. 1 zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (nezabezpečenie priestorového a základného materiálno-
technického vybavenia pre teoretické odborné vzdelávanie v súlade s normatívom 
pre učebný odbor 2498 F technické služby v autoservise, ktorý schválilo MŠVVaŠ SR 
dňa 17. decembra 2015 pod číslom 2015-4436/66713:81-10E0 s účinnosťou 
od 1. septembra 2016); 

7. § 11 ods. 1 zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nesplnenie požadovaného 
stupňa vzdelania učiteľkou odborných predmetov). 

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 teoretického odborného vyučovania, 
̶ viesť dokumentáciu prijímacieho konania prehľadne a systematicky v každej 

fáze prijímacieho konania, 
̶ sledovať aktualizáciu školských právnych predpisov, 

2. ukladá kontrolovanému subjektu v lehote do 17. 04. 2022 prijať konkrétne opatrenia 
na odstránenie zistených nedostatkov týkajúcich sa organizácie a realizácie 
prijímacieho konania, vypracovania školského vzdelávacieho programu v súlade 
so štátnym vzdelávacím programom, zabezpečenia priestorového, materiálno-
technického a prístrojového vybavenia v súlade s príslušným normatívom pre učebný 
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odbor 2498 F technické služby v autoservise a nesplnenia požadovaného stupňa 
vzdelania učiteľkou odborných predmetov.   

a predložiť ich Školskému inšpekčnému centru Bratislava 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 Bratislava v termíne do 30. 08. 2022.  

PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 

1. Školský vzdelávací program s názvom Služby – autoservis a pneuservis pre 2-ročný 
učebný odbor 2498 F technické služby v autoservise; 

2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský 
rok 2020/2021; 

3. zápisnice z pedagogickej rady;  
4. rozvrh hodín;  
5. triedna kniha žiakov 2-ročného učebného odboru skupiny F; 
6. denník evidencie odborného výcviku; 
7. triedny výkaz, katalógový list žiaka, osobný spis žiaka; 
8. doklady k prijímaciemu konaniu (kritériá prijatia, zoznam uchádzačov zverejnený 

na výveske školy s výsledkami prijímacieho konania, prihlášky na štúdium, vysvedčenia 
z posledného ročníka základnej školy, rozhodnutia); 

9. rozvrhy učiteľov;  
10. doklady o dosiahnutom vzdelaní pedagogických a odborných zamestnancov 

a inštruktorov ODV; 
11. zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania so zamestnávateľmi. 

Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 

školská inšpektorka:  Ing. Adriana Šlachtovská  

Dňa: 17. 03. 2022 

PREROKOVANIE SPRÁVY 

Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

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

Ing. Adriana Šlachtovská                                                       

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

Mgr. Petra Pavelková   

         
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 17. 03. 2022 
v Bratislave  

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

 

Ing. Adriana Šlachtovská                                                .................................................. 
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b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

 

 

Mgr. Petra Pavelková     ..................................................... 

Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 

 

Mgr. Petra Pavelková     ..................................................... 

 

Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 

 

Ing. Adriana Šlachtovská, školská inšpektorka  ..................................................... 

 

 

Na vedomie 

Úsek inšpekčnej činnosti  


