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1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v strednej odbornej škole 

 
1.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
Základné údaje vzťahujúce sa na inšpekciu, na základe ktorej sa vykonala následná inšpekcia: 

Kontrolovaný subjekt 

Súkromná stredná odborná škola, Dom odborov, Antona Bernoláka 51 blok B, Žilina 

Druh školskej inšpekcie následná 

Číslo poverenia 5039/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 23. 11. 2021 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Ing. Zuzana Christozova  
 
Zistené nedostatky:  
Zistené nedostatky sa týkali nezabezpečenia vyučovania žiakov, majstri odborného výcviku 

mali súčasne vyučovaciu povinnosť na teoretickom vyučovaní aj na odbornom výcviku 

a pri vyučovaní odborného výcviku dochádzalo k spájaniu skupín žiakov rôznych ročníkov. 

Ďalším nedostatkom bolo spájanie hodín predmetu telesná výchova do viac ako 

dvojhodinových celkov. 

 



 

2 

 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 2 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 0 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 3 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
1.2.1  Akceptácia odporúčaní 
 

1. Zamerať kontrolnú činnosť na vedenie pedagogickej dokumentácie. 

Štátnej školskej inšpekcii (ŠŠI) boli predložené záznamy z kontrolnej činnosti vedúcich 
pedagogických zamestnancov, ktoré preukázali, že zástupca riaditeľky školy v II. polroku 
školského roku 2021/2022 uskutočňoval kontrolu vedenia pedagogickej dokumentácie 
a v rámci hospitačnej činnosti sa zameral na dôsledné vedenie denníkov evidencie odborného 
výcviku.  
Odporúčanie bolo akceptované. 
 

2. Zosúladiť vyučovanie odborného výcviku s rozvrhom hodín.  

ŠŠI bol predložený rozvrh hodín vypracovaný pre II. polrok školského roku 2021/2022 
a denníky evidencie odborného výcviku tried I. A, II. A, III. A. Kontrolou uvedenej 
dokumentácie bolo zistené, že škola zosúladila vyučovanie predmetu odborný výcvik 
s rozvrhom hodín. 
Odporúčanie bolo akceptované.  

 
1.2.2.  Plnenie uložených opatrení 
 

1. Zabezpečiť vyučovanie žiakov tak, aby majstri odborného výcviku (MOV) nemali 
súčasne vyučovaciu povinnosť na teoretickom vyučovaní a odbornom výcviku. 

 

Kontrolou predloženej dokumentácie, rozvrhu hodín, triednych kníh a denníkov evidencie 
odborného výcviku ŠŠI zistila, že v II. polroku v školskom roku 2021/2022 bol upravený rozvrh 
hodín a úväzky pedagogických zamestnancov tak, že MOV nemali súčasne vyučovaciu 
povinnosť na teoretickom vyučovaní a odbornom výcviku.  
Opatrenie bolo splnené. 
 

2. Zabezpečiť vyučovanie žiakov tak, aby pri vyučovaní odborného výcviku 

nedochádzalo k spájaniu skupín žiakov rôznych ročníkov. 
 

Kontrolou rozvrhu hodín a denníkov evidencie odborného výcviku ŠŠI zistila, že pri vyučovaní 

predmetu odborný výcvik v učebnom odbore 6445 H kuchár v škole naďalej dochádzalo 

k spájaniu skupín žiakov rôznych ročníkov. Škola vzdelávala v predmete odborný výcvik 

súčasne 4 žiakov 1. ročníka a 7 žiakov 3. ročníka pod vedením 1 majsterky odborného výcviku. 

Opatrenie nebolo splnené. 
 

3. Predmet telesná a športová výchova vyučovaní spájať do maximálne dvojhodinových 

celkov.  
 

Kontrola rozvrhu hodín a triednych kníh preukázala, že v II. polroku v aktuálnom školskom 

roku bol predmet telesná a športová výchova spájaný najviac do dvojhodinových celkov.  

Opatrenie bolo splnené. 
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2  ZÁVERY 

Riaditeľka školy akceptovala uložené odporúčania. 
Zameranie kontrolnej činnosti na vedenie pedagogickej dokumentácie vytvorilo predpoklad 
na elimináciu nedostatkov pri vedení pedagogickej dokumentácie. 
Zosúladenie vyučovania odborného výcviku s rozvrhom hodín korešpondovalo s reálnou 
organizáciou vyučovania a odborného výcviku a zároveň zlepšilo informovanosť žiakov 
a zákonných zástupcov. 
Riaditeľka školy splnila 2 z 3 uložených opatrení. 
Splnením uloženého opatrenia týkajúceho sa zabezpečenia vzdelávania žiakov tak, aby MOV 
nemali vyučovaciu povinnosť súčasne na teoretickom a praktickom vyučovaní a akceptovanie 
poznámky k rámcovému učebnému plánu štátneho vzdelávacieho programu týkajúcej 
sa spájania telesnej a športovej výchovy škola vytvorila predpoklad pre uskutočňovanie 
školského vzdelávacieho programu v súlade s  príslušným štátnym vzdelávacím programom. 
Riaditeľka školy nesplnila jedno uložené opatrenie, nezabezpečila vyučovanie žiakov tak, aby 
pri vyučovaní odborného výcviku nedochádzalo k spájaniu skupín žiakov rôznych ročníkov. 
Škola pri vzdelávaní žiakov naďalej spájala žiakov 1. ročníka a  žiakov 3. ročníka učebného 
odboru 6445 H kuchár v predmete odborný výcvik. 

 
Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 

 § 2 ods. 1 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky č. 65/2015 Z. z. o stredných školách (spájanie žiakov rôznych tried 
na vyučovanie právnym predpisom nepovolených 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. ukladá kontrolovanému subjektu opatrenie 

 

 zabezpečiť vyučovanie žiakov učebného odboru 6445 H kuchár v predmete odborný 
výcvik tak, aby nedochádzalo k spájaniu skupín žiakov rôznych ročníkov.  

Správu o splnení uloženého opatrenia na odstránenie nedostatkov a ich príčin predložiť 
Školskému inšpekčnému centru Žilina v lehote do 30. 05. 2022. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 

1. rozvrh hodín 
2. triedne knihy, denníky evidencie odborného výcviku 
3. plán a záznamy z kontrolnej činnosti 

 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školský inšpektorka: Ing. Zuzana Christozova 
Dňa: 10. 05. 2022 
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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. Jana Maslová 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 16. 05. 2022 v Žiline  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina 
 
 
 
 
Ing. Zuzana Christozova     .....................................................  
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
Mgr. Jana Maslová      .....................................................  

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. Jana Maslová      ....................................................  
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
Ing. Zuzana Christozova, školská inšpektorka  .....................................................  

 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


