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ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Žilina 

Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina 
 

Číslo: 5113/2021-2022 

 SPRÁVA  
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej v dňoch od 11. 04. 2022 do 13. 04. 2022 
 

Názov kontrolovaného subjektu 

Stredná odborná škola stavebná, Tulipánova 2, Žilina 

Zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

Ing. Josef Ilčík, PhD., riaditeľ školy 

Ing. Tibor Slyško, zástupca riaditeľa školy 

RNDr. Helena Ružičková, zástupkyňa riaditeľa školy 

Mgr. Magdaléna Gašová, zástupkyňa riaditeľa školy 

 
V súlade s poverením na informatívnu inšpekciu č. 5113/2021-2022 zo dňa 01. 04. 2022 
inšpekciu vykonali: 

PhDr. Ľubomíra Tudíková, školská inšpektorka, ŠIC Žilina   ................................................ 

Ing. Zuzana Christozova, školská inšpektorka, ŠIC Žilina ................................................ 

PaedDr. Ing. Renáta Stasová, školská inšpektorka, ŠIC Žilina ................................................ 
 

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Wellbeing – vplyv pozitívneho psychického nastavenia žiakov a učiteľov na dosahovanie 

výsledkov vo vzdelávaní 

 

1.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
Kontrolovaný subjekt bola štátna stredná odborná škola s vyučovacím jazykom slovenským. 
Vzdelávanie poskytovala žiakom v študijných odboroch 3693 K technik energetických 
zariadení budov, 3918 M technické lýceum, 3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, 
2447 K mechanik hasičskej techniky, 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, 3349 K 
technik drevostavieb, 3656 K operátor stavebnej výroby, 3658 K mechanik 
stavebnoinštalačných zariadení, 3659 L stavebníctvo a v učebných odboroch 2487 H 01 
autoopravár – mechanik, 3355 H stolár, 3661 H murár, 3663 H tesár, 3678 H inštalatér, 3686 F 
stavebná výroba. V študijných odboroch škola vzdelávala 386 žiakov, z toho 19 žiakov so 
zdravotným znevýhodnením (ZZ) a v učebných odboroch vzdelávala 121 žiakov, z toho 2 žiaci 
boli so ZZ a 3 zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) alebo z marginalizovanej rómskej 
komunity (MRK). V školskom roku 2021/2022 škola evidovala v študijných odboroch 47 menej 
úspešných žiakov vo vzdelávaní, z toho 1 žiaka so ZZ a v učebných odboroch 18 menej 
úspešných žiakov vo vzdelávaní, z toho 1 žiaka zo MRK. Škola neevidovala žiakov s nadaním. 
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Vyučovací proces zabezpečovalo 50 pedagogických zamestnancov, z toho 22 učiteľov a 28 
majstrov odbornej výchovy. 

 

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. ročníka troch učebných odborov (3661 H murár, 
3663 H tesár, 3678 H inštalatér) a 2. – 4. ročníka šiestich študijných odborov (3965 M 
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, 3918 M technické lýceum, 3693 K technik 
energetických zariadení budov, 2447 K mechanik hasičskej techniky, 3656 K operátor 
stavebnej výroby, 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení), 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 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. Strategický plán prevencie šikanovania  
2. Školský poriadok 
3. dokumentácia výchovného poradcu  
4. dokumentácia koordinátora prevencie sociálno-patologických javov 
5. dokumentácia koordinátora prevencie drogových závislosti 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  PhDr. Ľubomíra Tudíková  
Dňa: 14. 04. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 
PhDr. Ľubomíra Tudíková 
 

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

Ing. Josef Ilčík, PhD. 
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Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 28. 04. 2022  v Žiline:  
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 

 
 
 
 
 
PhDr. Ľubomíra Tudíková     ...................................................... 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Ilčík, PhD.      .....................................................  
 
 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 pracovných dní 
od prerokovania): 
 
 
Ing. Josef Ilčík, PhD.      ...................................................... 
 
 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
PhDr. Ľubomíra Tudíková, školská inšpektorka  ........................................................ 
 
 
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 

 


