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ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Nitra 

Ul. kozmonautov 5, Nitra 
 

Číslo: 4066/2021-2022 
 

 SPRÁVA  
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej v dňoch od 20. 04. 2022 do 21. 04. 2022 a 25. 04. 2022 
 

Názov kontrolovaného subjektu 

Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra 

Zriaďovateľ Nitriansky samosprávny kraj 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

Ing. Dana Kročková PhD., riaditeľka školy 

Mgr. Oľga Pechová, zástupkyňa riaditeľky školy 

Ing. Denisa Petráková, zástupkyňa riaditeľky školy 

 
V súlade s poverením na informatívnu inšpekciu č. 4066/2021-2022 zo dňa 19. 04. 2022 
inšpekciu vykonali: 

Ing. Ján Goldschmidt, školský inšpektor, ŠIC Nitra ............................................... 

RNDr. Edita Baloghová, školská inšpektorka, ŠIC Nitra ............................................... 

PaedDr. Marianna Krigovská, školská inšpektorka, ŠIC Nitra ............................................... 

Mgr. Judita Tungli Večerková, školská inšpektorka, ŠIC Nitra ............................................... 

  

 

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Wellbeing – vplyv pozitívneho psychického nastavenia žiakov a učiteľov na dosahovanie 

výsledkov vo vzdelávaní 

 

1.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
Kontrolovaným subjektom bola štátna stredná odborná škola techniky a služieb s vyučovacím 

jazykom slovenským. V dennej forme štúdia zabezpečovala vzdelávanie pre 406 žiakov, z nich 

220 v 4 študijných a 186 v 5 učebných odboroch. Z celkového počtu žiakov bolo 

22 so zdravotným znevýhodnením (ďalej ZZ), z nich 8 v študijných a 14 v učebných odboroch. 

Škola evidovala 4 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej SZP) všetkých 

v študijných odboroch. Z celkového počtu 61 menej úspešných žiakov bolo 23 v študijných, 

z nich 2 so ZZ a 4 zo SZP a 38 v učebných odboroch, z nich 4 so ZZ.  Výchovno-vzdelávací proces 

zabezpečovalo 52 pedagogických a jeden odborný zamestnanec. Školský podporný team 

tvorili školská psychologička, výchovná poradkyňa a koordinátor prevencie drogových 

závislostí. Žiaci školy v 1. polroku školského roka 2021/2022 vymeškali 30255 hodín, z nich 

bolo  neospravedlnených 540. 
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1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 
Cieľom informatívnej inšpekcie bolo overiť nástroje na zisťovanie stavu vytvorených 
podmienok pre spokojnosť učiteľov a žiakov v školskom prostredí a vzťahy medzi nimi. Počas 
inšpekcie boli zadané dotazníky žiakom 2. a 3. ročníka dvoch učebných odborov 
(2487 H 01 autoopravár – mechanik a 6456 H kaderník) a 2. – 4. ročníka dvoch študijných 
odborov (6352 M obchod a podnikanie a 6362 M kozmetička a vizážistka), ktorými boli 
zisťované vzťahy medzi žiakmi, žiakmi a učiteľmi. Takisto boli zadané dotazníky pedagogickým 
zamestnancom zamerané na ich spokojnosť a psychickú pohodu, ako aj dotazníky 
monitorujúce klímu školy.   

2  ZÁVERY 

Zistenia z dotazníkov a rozhovorov budú spracované do súhrnnej správy za Slovenskú 
republiku (ďalej SR) a zverejnené na webovom sídle Štátnej školskej inšpekcie a budú súčasťou 
Správy o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v školskom 
roku 2021/2022 v SR. 

 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. zápisnice zo zasadnutí pedagogickej rady, 
2. zápisnice zo zasadnutí predmetových komisií, 
3. plán práce výchovného poradcu, 
4. plán práce školského koordinátora, 
5. záznam z riadeného rozhovoru s výchovným poradcom, 
6. záznam z riadeného rozhovoru so školským koordinátorom, 
7. školský poriadok. 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovil: 
školský inšpektor:  Ing. Ján Goldschmidt  
Dňa: 27. 04. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Nitra: 
Ing. Ján Goldschmidt 

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

Ing. Dana Kročková PhD. 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 12. 05. 2022  v Nitre:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Nitra: 
 
 
Ing. Ján Goldschmidt         ...................................................... 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
Ing. Dana Kročková PhD.               ..................................................... 
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Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 
 
 
Ing. Dana Kročková PhD., riaditeľka školy                                  ..................................................... 
 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
Ing. Ján Goldschmidt, školský inšpektor     .................................................... 
 
 
 
Na vedomie 
Štátna školská inšpekcia Bratislava, úsek inšpekčnej činnosti  
 

 


