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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 súkromná stredná odborná škola (SSOŠ) s vyučovacím 
jazykom slovenským. Škola poskytovala výchovu a vzdelávanie v dennej forme pre 121 žiakov 
v 5 učebných odboroch (UO) – v troch 3-ročných UO (3661 H murár, 6444 H čašník servírka, 
6445 H kuchár) a dvoch 2-ročných UO (3686 F stavebná výroba, 6468 F pomocník v kuchyni). 
Od 01. 09. 2020 bola škola zapojená do experimentálneho overovania prijímania žiakov                 
s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia – variant A pre učebné odbory 3686 F stavebná 
výroba a 6468 F pomocník v kuchyni, garantom ktorého je Štátny inštitút odborného 
vzdelávania v Bratislave (ŠIOV).  
V školskom roku 2021/2022 sa v 2-ročných UO skupiny F vzdelávalo 52 žiakov,  z nich 22 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), 51  zo sociálne znevýhodneného 
prostredia (SZP), pričom všetkých 52  žiakov pochádzalo z marginalizovaných rómskych 
komunít (MRK). Z celkového počtu žiakov 2-ročných UO  bolo 17 s ľahkým mentálnym 
postihnutím variant A.  V UO 3686 F stavebná výroba sa vzdelávalo 13 žiakov, z nich všetci boli 
z MRK a SZP a zároveň 7 z nich so ŠVVP (variant A  6 žiakov). V UO 6468 F pomocník v kuchyni 
študovalo 39 žiakov, z nich 15 so ŠVVP, 38 zo SZP a 39 z MRK (variant A  11 žiakov).   
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Škola nemala zriadené elokované pracoviská  a vzdelávanie v externej forme štúdia žiakom 
neposkytovala. Výchovu a vzdelávanie zabezpečovalo 12 pedagogických zamestnancov, 
z nich 11 v 2-ročnom UO skupiny F.  
Riaditeľka školy absolvovala 1. atestáciu a funkčné vzdelávanie, nezískala však vzdelanie 
pre vyučovanie žiadneho zo všeobecnovzdelávacích ani odborných predmetov 
a nevykonávala priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť v škole. 
 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 
Prijímanie žiakov do 2-ročných učebných odborov, ktorých absolvovaním získajú nižšie 
stredné odborné vzdelanie 

Z predloženej  dokumentácie k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2021/2022 vyplynulo, 
že škola evidovala prihlášky na štúdium 2-ročných UO skupiny F od 26 uchádzačov. Do UO 
3686 F stavebná výroba sa prihlásilo 9 uchádzačov a do UO 6468 F pomocník v kuchyni  17 
uchádzačov. V aktuálnom školskom roku nastúpilo do  1. ročníka  2-ročných UO skupiny F 
spolu 38 žiakov. Analýzou predložených prihlášok na vzdelávanie a dokladov súvisiacich 
s dosiahnutím predchádzajúceho vzdelania (vysvedčenie z posledného ročníka ZŠ) bolo 
zistené, že 3 prihlášky na vzdelávanie neboli podané v stanovenom termíne (2 podané                    
v termíne jún, 1 v septembri), základnou školou nebola potvrdená 1 prihláška a v dokumentácii 
2 žiakov chýbali prihlášky na strednú školu. Prihlášky na vzdelávanie v listinnej podobe zväčša 
obsahovali požadované údaje a na iný UO, ako bol uvedený v prihláške, boli vydané 2 
rozhodnutia o prijatí. V 6 prípadoch úplne absentoval doklad1 o dosiahnutom 
predchádzajúcom vzdelaní, 2 uchádzači predložili výpis z klasifikácie potvrdený školou, 
prípadne podpísaný triednym učiteľom, na jednom z vysvedčení chýbala pečiatka a podpis 
riaditeľa základnej školy a dvakrát boli priložené neosvedčené kópie vysvedčení. 
Riaditeľka školy vydala2 v prijímacom konaní (máj, jún) rozhodnutia o prijatí do 1. ročníka pre 
28 žiakov (4 uchádzačom v júni), pričom rozhodnutia o prijatí neboli odoslané v stanovenom 
termíne. 
Jednému  uchádzačovi boli riaditeľkou školy v prijímacom konaní  (12. 05. 2021) vydané dve 
rozhodnutia o prijatí, žiak bol podmienečne  prijatý do 3-ročného UO a súčasne do  2-ročného 
UO. Keďže uchádzač  9. ročník ZŠ úspešne neukončil, vydala riaditeľka školy  na základe žiadosti 
zákonného zástupcu ďalšie rozhodnutie (02. 07. 2021) a žiak bol prestupom prijatý 
do 1. ročníka 2-ročného UO skupiny F,  čo nebolo v súlade s príslušnou legislatívou.  
Z dôvodu určenia SOŠ odborom školstva Okresného úradu v Banskej Bystrici a na základe 
žiadosti zákonných zástupcov boli rozhodnutím riaditeľky školy zo dňa 12. 07. 2021 
a 25. 08. 2021 prijatí do 1. ročníka  2 žiaci3. V rozpore s príslušnými ustanoveniami školského 
zákona bola mimo termínu prijímacieho konania (v mesiaci september)  prijatá na štúdium 1 
uchádzačka, ďalšia uchádzačka bola v prijímacom konaní prijatá len na základe žiadosti 
zákonného zástupcu, bez podania prihlášky v stanovenom termíne. 
Riaditeľka školy rozhodla o prijatí  uchádzačov na vzdelávanie do  3-ročných UO a  2-ročných 
UO (3686 F stavebná výroba, 6468 F pomocník v kuchyni) bez vykonania prijímacej skúšky. 
Vypracované podmienky a kritéria prijímacieho konania prerokované v pedagogickej rade 
neboli.   

                                                           

1 z toho 2 krát u žiakov 9. ročníka 
2 7. 4.2021, 8.4.2021, 10. 4. 2021, 23. 4. 2021, 3.5. 2021, 7.5.2021, 18.5.2021, 18. 05. 2021, 21. 05. 2021, 08. 06. 
2021, 28. 06. 2021, 29. 06. 2021 
3 1 žiak ukončil neúspešne 7. ročník ZŠ, 1 žiačka ukončila 6. ročník ZŠ 
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Kontrolou pedagogickej dokumentácie žiakov 1. ročníka bolo zistené, že v školskom roku 
2021/2022 do 2-ročných UO skupiny F boli  prestupom prijatí  7 žiaci. 
Do 1. ročníka UO 6468 F pomocník v kuchyni prestupom prijali 4 žiakov:  1 žiaka zo SOŠ 
technickej vo Zvolene (bez uvedenia údajov o pôvodnom UO); 1 žiaka z UO 3686 G 03 stavebná 
výroba – murárske práce, Odborné učilište internátne Kremnica; 1 žiaka z UO 6491G 01 
obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál, Odborného učilište internátne Viliama Gaňu 
Banská Bystrica a 1 žiačku zo Súkromnej spojenej školy v Detve, organizačná zložka Súkromná 
praktická škola Detva (bez uvedenia údajov o pôvodnom UO). 
Do 1. ročníka UO 3686 F stavebná výroba boli prijatí 3 žiaci.  Z UO 2498 F technické služby          
v autoservise SOŠ technická Zvolen 1 žiak; zo Súkromnej spojenej školy v Detve, organizačná 
zložka Súkromná praktická škola Detva (bez uvedenia údajov o pôvodnom UO) 1 žiak. 
Predpoklady prijatia na štúdium v 2-ročnom UO v SOŠ nesplnil 1 uchádzač, ktorý úspešne 
ukončil 9. ročník ZŠ a prestupom bol prijatý z 3-ročného UO  2466 H 02 mechanik opravár – 
stroje a zariadenia (SOŠ technická Zvolen) do 3-ročného UO 6444 H čašník, servírka  
a rozhodnutím riaditeľky školy (č. 150/2021/roz. zo dňa 29. 09. 2021) mu bola mu bola 
v rozpore s legislatívou povolená zmena UO a preradenie do 1. ročníka 2-ročného UO 3686 F 
stavebná výroba.  
Zo 7 žiakov, ktorí boli prijatí prestupom, štúdium zanechal 1 žiak (11. 10. 2021), 1 žiak prestúpil 
na Spojenú školu v Prievidzi (13. 09.2021) a 1 žiak štúdium prerušil. 
 

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

Škola mala vypracované 4 školské vzdelávacie programy (ŠkVP), podľa ktorých realizovala 
výchovu a vzdelávanie žiakov denného štúdia na získanie nižšieho stredného odborného 
vzdelávania v  UO 3686 F stavebná výroba a UO 6468 F pomocník v kuchyni. Predložené  ŠkVP 
s názvom „Asistent technika na stavbách 3686 F stavebná výroba “ a „Stravovacie služby“ 
s platnosťou od 01. 09. 2020 sa vzťahovali  na experimentálne overovanie prijímania žiakov 
s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia „variant A“ do učebných odborov 3686 F stavebná 
výroba a 6468 F pomocník v kuchyni na získanie nižšieho stredného odborného vzdelávania. 
Kvalita vypracovaných ŠkVP bola na nízkej úrovni a vykazovali výrazné nedostatky. Výpovednú 
hodnotu základných pedagogických dokumentov znižovali citácie neaktuálnych právnych 
predpisov, uvádzané nekorektné údaje (príprava absolventov na dobrovoľnú maturitnú 

skúšku z matematiky príprava žiakov v rámci krúžkov na prijímacie pohovory na vysoké školy 

z predmetov matematika, fyzika práca s grafickými systémami vyučovanie cudzích jazykov 
zabezpečenie vyučovania v skupinách podľa úrovne jazykových znalostí zostavených  na 

základe výsledkov vstupných testov nesprávne uvádzaný kód UO využívanie telocvične 
odkazy na webové sídla iných škôl), nedôslednosť pri vypracovaní učebných osnov (ich 
nečitateľnosť) i nesprávne uvádzaný týždňový cyklus organizácie vyučovania4, ktorý nebol           
v súlade s predloženým rozvrhom hodín pre aktuálny školský rok. 
Učebný plán (UP) vypracovaný pre UO  6468 F pomocník v kuchyni nekorešpondoval 
s rámcovým učebným plánom5 (RUP),  dodržaný nebol minimálny celkový počet vyučovacích 

                                                           

4 ŠkVP s názvom „Stravovacie služby“ vypracovaný pre UO 6468 F pomocník v kuchyni s účinnosťou od 
1. septembra 2013 
5 Dodatok č. 8 k ŠVP pre odborné vzdelávanie a prípravu, skupinu študijných a učebných odborov 62 
ekonomické vedy, 63,64 ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II. Schválený Ministerstvom školstva, vedy, 
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hodín pre oblasť odborného vzdelávania za celé štúdium (RUP 57 hodín/UP 55 hodín), 
minimálny počet týždenných  hodín v RUP nezodpovedal počtu hodín v UP pre  1. ročník (UP 
32 hodín) i pre  2. ročník (31 hodín), dodržaná nebola ani minimálna hodinová dotácia                     
v predmete odborný výcvik (RUP 52 hodín/UP 48 hodín). Všeobecnovzdelávacie predmety 
neboli zaradené do vzdelávacích oblastí, poznámky k UP neboli vypracované komplexne 
na podmienky školy, neakceptovali poznámky k RUP a špecifikované nebolo ani použitie 
disponibilných hodín. Súčasťou ŠkVP boli učebné osnovy predmetov všeobecného 
i odborného vzdelávania, ale učebné osnovy predmetov slovenský jazyk a literatúra, etická 
výchova neboli rozpracované v rozsahu hodín určenom UP školy. Učebné osnovy predmetu 
informatika boli vypracované pre 1. a 2. ročník, pričom predmet je zaradený do  UP 
len v 2. ročníku a obsah učiva predmetu telesná a športová výchova nebol špecifikovaný pre 
jednotlivé ročníky. 
Súlad UP s RUP nebol preukázaný ani v UO 3686 F stavebná výroba, pričom počet hodín 
určený pre praktickú prípravu (odborný výcvik) v UP nezodpovedal počtu hodín v RUP (RUP 48 
hodín/UP 46 hodín) a v dôsledku nesprávneho súčtu  bol vykázaný nesprávny počet hodín 
za odborné vzdelávanie a minimálny počet týždenných hodín za 1. a 2. ročník.  Poznámky k UP 
neboli vypracované komplexne na podmienky školy a nešpecifikovali použitie disponibilných 
hodín. Rozdielny rozsah hodín bol zistený v predmete občianska náuka,  matematika, telesná 
a športová výchova, betónové konštrukcie. UO predmetu  informatika a občianska náuka boli 
vypracované aj pre 1. a 2. ročník, napriek tomu, že v UP vyučovanie  informatiky bolo uvedené 
v 1. ročníku a občianskej náuky v 2. ročníku.   
Kontrola dokumentácie preukázala, že SOŠ pri organizácii vyučovania odborného výcviku 
neakceptovala stanovený maximálny počet žiakov v skupine na jedného majstra odbornej 
výchovy6 a vyučovanie predmetu odborný výcvik bolo realizované spojením tried rôznych 
ročníkov  a  rozdielnych UO (6468 F a 6445 H). Rozvrhy hodín jednotlivých tried korešpondovali 
s predloženými UP.  
 
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SOŠ 

Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb, Partizánska 8, Očová 
Vyučované odbory: 3686 F stavebná výroba; 6468 F pomocník v kuchyni.  
Škola realizovala na svojom hlavnom pracovisku proces výchovy a vzdelávania pre 52 žiakov 
kontrolovaných UO. Zmluvu o poskytovaní praktickej prípravy na pracovisku zamestnávateľa 
mali uzatvorenú s 3 firmami7. Z vyjadrenia riaditeľky školy vyplynulo, že žiaci 2-ročných UO 
skupiny F vykonávali odborný výcvik najmä v odborných učebniach a dielňach školy, 
na pracovisku zamestnávateľa len v prípade ich záujmu. 
 
Personálne podmienky  

V aktuálnom školskom roku vyučovací proces v 2-ročných UO skupiny F zabezpečovalo 6 
učiteľov a 5 majstrov odbornej výchovy (MOV). Výchova a vzdelávanie neboli zabezpečené 
kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami. Vyučujúca telesnej a športovej výchovy  

                                                           

výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 15. januára 2013 pod číslom 2013-762/1889:23-925s účinnosťou od 
1. septembra 2013 
6prvý ročník - 1. skupina  21 žiakov (I.B 6486 F 8 žiakov, I.A 6445 H 13 žiakov), 2. skupina 16 žiakov (I.B 6486 F 8 

žiakov, II.A 6445 H 8 žiakov), UO 3686F skupina s počtom žiakov 14 (I.B -7 žiakov, I.C 2 žiaci, II.B1 žiak, II.C4 

žiaci), druhý ročník –skupina s počtom žiakov 22 (II.B 6486 F 8 žiakov, III.A 6445 H 14 žiakov)  
7 UO 3686 F stavebná výroba (Koptel group, s. r. o., Partizánska 8, Očová  Jimtel trade s. r. o., SNP 44, Očová), 
UO 6468 F pomocník v kuchyni (DCCATERING, s. r. o., Nižovec 10, Zvolen) 
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nezískala požadované vzdelanie na vyučovanie predmetu na stredných školách, 3 pedagogickí 
zamestnanci nezískali požadované vzdelanie pre vyučovanie všeobecnovzdelávacích ani 
odborných predmetov. Štúdiom na vysokej škole v odbore „Učiteľstvo praktickej prípravy“ 
si požadované vzdelanie dopĺňali 2 MOV, ktorí  na danej pracovnej pozícii boli zamestnaní 
menej ako 4 roky. 
Odbornosť vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov sledovaných UO bola zabezpečená 
na 9,52 %, znižovalo ju neodborné vyučovanie predmetov slovenský jazyk a literatúra (2 
hodiny), etická výchova, občianska náuka, matematika, informatika, telesná a športová 
výchova.  
 

UO stavebná výroba    

 0 % odbornosť (teoretické odborné vzdelávanie) 

 100 % odbornosť (praktická príprava)  
Neodborne boli vyučované predmety: práca a financie, betónové konštrukcie a stavebná 
výroba. 

 
UO pomocník v kuchyni        

 78,57 % odbornosť (teoretické odborné vzdelávanie)  

 100 % odbornosť (praktická príprava)  
Neodborne bol vyučovaný predmet: stolovanie. 
 

Priestorové podmienky 

Priestorové podmienky pre všeobecné vzdelávanie boli zabezpečené a umožňovali realizovať 
ŠkVP.  Kmeňové učebne nachádzajúce sa v hlavnej budove boli zariadené novým školským 
nábytkom, počítač a dataprojektor sa v nich nenachádzal.  Zriadená bola aj učebňa informatiky 
vybavená 8 PC bez multifunčného zariadenia. Škola nedisponovala vlastnou telocvičňou, 
zmluvu o využívaní telocvične s iným subjektom v aktuálnom školskom roku uzatvorenú 
nemala. Plnenie vzdelávacích štandardov predmetu telesná a športová výchova bolo 
zabezpečené využívaním vonkajšieho areálu školy, novovybudovaného ihriska a fitnes centra. 
V UO stavebná výroba odborné teoretické vzdelávanie prebiehalo v odbornej učebni 
nachádzajúcej sa v jednej z budov určených pre praktické vyučovanie, ktorú striedavo využívali 
žiaci 1. aj 2. ročníka v závislosti od organizácie vyučovania.  
Normatívom určené priestory pre praktickú prípravu boli v čase konania inšpekcie v stave 
postupných úprav a rekonštrukcie. V priestoroch školy sa nachádzala dielňa, ktorej súčasťou 
boli pracovné priestory vymedzené normatívom, šatne pre žiakov, kabinet pre MOV a sociálne 
zariadenia.  Náradie a materiál boli uskladnené v skladoch.  V priestoroch budúcej školskej 
dielne určenej aj pre prácu s kovmi a drevom, ktorú v súčasnosti prerábajú, sa nachádzalo 
lešenie.  
Odborné teoretické vzdelávanie v UO pomocník v kuchyni sa realizovalo v priestoroch 
odbornej učebne, ktorá bola súčasťou areálu pre praktickú prípravu žiakov. Priestory určené 
pre praktickú prípravu tvorili odborná učebňa technológie prípravy pokrmov (kuchyňa),  sklad 
suchých potravín, sklad inventáru, čistiacich potrieb, šatňa pre žiačky, kabinet pre MOV, 
sociálne zariadenia. Normatívom stanovené základné priestory pre realizáciu odborného 
teoretického vyučovania a praktickej prípravy kontrolovaného UO boli zabezpečené. 
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Materiálno-technické podmienky  
Materiálno-technické vybavenie základných učebných priestorov pre vyučovanie 
všeobecnovzdelávacích predmetov bolo zabezpečené v zmysle platného normatívu                      
a  umožňovalo realizáciu ŠkVP. Žiaci i učitelia mali k dispozícii informačno-komunikačné 
prostriedky, audiovizuálnu a didaktickú techniku. 
Učebňa odborných predmetov pre UO stavebná výroba bola vybavená základným školským 
nábytkom (školské lavice, stoličkami), absentoval však dataprojektor, počítač. Výpočtovú 
techniku mali k dispozícii len v učebni informatiky. Učebné pomôcky (schémy, prospekty, 
katalógy,  odborná literatúra a normy STN) neboli súčasťou vybavenia učebne. Materiálno-
technické zabezpečenie odborného teoretického vzdelávania umožňovalo realizovať 
výchovno-vzdelávací proces v súlade s ŠkVP. 
Materiálno-technické vybavenie učebných priestorov pre praktické vyučovanie v UO 
stavebná výroba na základe posúdenia odborníka z praxe nebolo v súlade s normatívom.  
V základnom vybavení chýbali nasledovné položky: murárska škárovačka (ako náhradu 
používali gumenú stierku), fréza na murivo, obojručný nôž, hoblík, dláto, záhlbníky, kružidlo 
na kov, nitovacie kliešte, závitnica, laserové meradlo. Škola absenciu plynového horáka 
s bombou a ručnej motorovej pílky riešila ich zapožičaním od zriaďovateľa. Napriek 
chýbajúcemu vybaveniu vytvorené podmienky praktického vyučovania umožňovali plnenie 
požiadaviek vymedzených obsahovým a výkonovým štandardom deklarovaným v príslušnom 
ŠVP. 
V UO pomocník v kuchyni vybavenie učebných priestorov zodpovedalo základným 
požiadavkám stanoveným v príslušnom normatíve pre odborné teoretické vyučovanie                 
a praktickú prípravu, čím boli vytvorené predpoklady na naplnenie požiadaviek na profil 
absolventa. 
Vybavenie žiakov učebnicami a učebnými textami v obidvoch učebných odboroch bolo 
primerané. Väčším počtom učebníc disponovala škola najmä pre odborné predmety. Žiaci 
kontrolovaných UO používali na odbornom výcviku pracovný odev a osobné ochranné 
pracovné prostriedky.  Škola vzdelávala žiakov so ŠVVP, no nedisponovala kompenzačnými 
pomôckami. Učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov využívali rôzne nimi vytvorené 
učebné pomôcky.  
 
PRÍTOMNOSŤ ŽIAKOV NA VYUČOVANÍ  
Kontrolou prítomnosti žiakov na vyučovaní sa zistilo, že z 24 žiakov UO pomocník v kuchyni 
bolo na teoretickom vyučovaní prítomných 12 žiakov, 2 žiaci pomáhali na prevádzke. V UO 
stavebná výroba z 8 žiakov boli na vyučovaní prítomní 4 žiaci. Na odbornom výcviku 
v nasledujúci deň bolo v UO pomocník v kuchyni prítomných 13 žiakov a v UO stavebná výroba 
3 žiaci. Dôvodom ich neprítomnosti na vyučovaní bolo najčastejšie lekárske vyšetrenie, 
choroba, rodinné dôvody.  Kontrolou dochádzky a počtu vymeškaných hodín  v 1. polroku 
školského roka 2021/2022 bolo zistené, že žiaci I. B8  vymeškali spolu 2 361 hodín, z toho 
neospravedlnených 709. Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka bol 90,81. V I. C9 bolo 
žiakmi vymeškaných 1 512 hodín, z toho neospravedlnených 710. Priemerný počet 
vymeškaných hodín na žiaka bol 189 hodín. V II. B10 triede žiaci vymeškali 1 950 hodín, 

                                                           

8 dvojodborová trieda (3686 F stavebná výroba, 6468 F pomocník v kuchyni) bez žiakov s variantom A 
9 dvojodborová trieda (3686 F stavebná výroba, 6468 F pomocník v kuchyni) variant A 
10 dvojodborová trieda (3686 F stavebná výroba, 6468 F pomocník v kuchyni) bez žiakov s variantom A 
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z toho neospravedlnených 814, priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka 166  a v II. C11 
319 hodín vymeškaných hodín, neospravedlnené 4 hodiny, priemerný počet na žiaka 

34,44 hodiny. 
 

2  ZÁVERY 

Škola umožňovala získať nižšie stredné odborné vzdelanie  v UO 3686 F stavebná výroba 
a 6468 F pomocník v kuchyni a od školského roku 2020/2021 bola zapojená do 
experimentálneho overovania prijímania žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 
„variant A“ do uvedených učebných odborov.  
V dokumentácii k prijímaciemu konaniu boli zistené rôzne nedostatky, ako chýbajúce prihlášky 
na strednú školu, ich  nepotvrdenie základnou školou, podanie prihlášok po stanovenom 
termíne, absencia dokladu o dosiahnutom predchádzajúcom vzdelaní, predloženie výpisov 
podpísaných triednym učiteľom, neparafovanie vysvedčení a chýbajúci odtlačok pečiatky 
školy, neosvedčené kópie vysvedčení a vydanie rozhodnutia na iný UO. 
Rozhodnutia o prijatí  neboli zaslane v  zákonom stanovenom termíne.  V prijímacom konaní 
boli riaditeľkou školy súčasne vydané 2 rozhodnutia o prijatí na štúdium pre 1 uchádzača 
a na základe žiadosti zákonného zástupcu mu bolo vydané ďalšie rozhodnutie o prijatí 
1. ročníka  2-ročného UO skupiny F. V rozpore s príslušnými ustanoveniami školského zákona 
bola mimo termínu prijímacieho konania (september)  prijatá na štúdium 1 uchádzačka,  ďalšia 
bola v prijímacom konaní prijatá na základe žiadosti zákonného zástupcu. Podmienky a kritéria 
prijímacieho konania pedagogickou radou prerokované neboli.  V školskom roku 2021/2022 
do 2-ročných UO skupiny F boli  prestupom prijatí  7 žiaci, jeden žiak bol prestupom prijatý do 
3-ročného UO a následne mu bol povolený prestup do 2-ročného UO skupiny F napriek tomu, 
že  úspešne ukončil 9. ročník ZŠ a získal tak nižšie stredné vzdelanie. 
Výpovednú hodnotu ŠkVP oslabovala ich nízka informačná hodnota, nedôslednosť 
pri vypracovaní učebných osnov, nesprávne uvádzané citácie aktuálnych právnych predpisov. 
Proces výchovy a vzdelávania žiakov 2-ročných UO skupiny F bol realizovaný podľa UP, 

ktoré neakceptovali aktuálne RUP, poznámky k UP neboli vypracované komplexne, 
neakceptovali poznámky k RUP, všeobecnovzdelávacie predmety neboli zaradené do 
vzdelávacích oblastí a vymedzené nebolo ani použitie disponibilných hodín.  
Učebné osnovy predmetov niektorých všeobecnovzdelávacích i odborných predmetov neboli 
rozpracované v rozsahu hodín určenom UP školy a obsah učiva predmetu telesná a športová 
výchova nebol špecifikovaný pre jednotlivé ročníky. Škola pri vyučovaní predmetu odborný 
výcvik neakceptovala stanovený maximálny počet žiakov v skupine na jedného majstra 
odbornej výchovy  a vyučovanie predmetu odborný výcvik bolo realizované spojením tried 
rôznych ročníkov  a  rozdielnych UO (6468 F a 6445 H). Vypracovaný rozvrh hodín pre aktuálny 
školský rok korešpondoval s predloženými UP. 
Vzdelávanie žiakov v sledovaných UO zabezpečovali pedagogickí zamestnanci, ktorí zväčša 
nespĺňali kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na výkon pedagogickej 
činnosti. Odbornosť vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov bola nízka (9,52 %), 
väčšina predmetov bola vyučovaná neodborne. Vo vyučovaní odborných teoretických 
predmetov v UO 6468 F pomocník v kuchyni bola odbornosť zabezpečená na 78,57 %. V UO 
3686F stavebná výroba boli všetky teoretické odborné predmety vyučované neodborne (0 %). 

                                                           

11 dvojodborová trieda (3686 F stavebná výroba, 6468 F pomocník v kuchyni) variant A 
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Odbornosť vyučovania odborného výcviku oboch sledovaných odborov bola zabezpečená 
v plnom rozsahu (100 %). 
Základné učebné priestory pre vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov škola zaistila. 
Výnimkou bola telocvičňa, ktorou škola nedisponovala a v aktuálnom školskom roku zmluvu 
o využívaní priestorov v inom subjekte uzatvorenú nemala. Žiaci mali k dispozícii fitnes 
centrum, novovybudované ihrisko a vonkajší areál školy. Priestorové podmienky pre 
zabezpečenie odborného teoretického vyučovania i praktickej prípravy oboch kontrolovaných 
UO boli primerané a umožňovali plniť profil absolventa školy.  
Materiálno-technické vybavenie učebných priestorov pre vyučovanie predmetov v oblasti 
všeobecného i odborného teoretického vzdelávania kontrolovaných UO umožňovalo 
realizovať výchovno-vzdelávací proces v súlade so ŠkVP. Vybavenie učebných priestorov pre 
praktickú prípravu v UO 6468 F pomocník v kuchyni zodpovedalo požiadavkách stanoveným 
v príslušnom normatíve. Nedostatky zistené v dodržiavaní normatívu materiálno-technického 
zabezpečenia (uvedené v texte) umožňovali plniť požiadavky na profil absolventa UO 3686 F 
stavebná výroba. 
Dochádzka žiakov na vyučovanie bola priebežne zaznamenávaná v triednych knihách 
a v denníkoch evidencie odborného výcviku. Ich analýzou bolo zistené, že účasť väčšiny žiakov 
na vyučovaní bola nepravidelná. 
 
Výrazné pozitíva 

 žiadne. 
 
Oblasti vyžadujúce zlepšenie  

 vypracovanie ŠkVP v súlade s ŠVP a uvádzanie korektných údajov o podmienkach štúdia na 
škole; 

 sledovanie zmien a implementácia platných školských právnych predpisov; 

 systematické a úplné vedenie dokumentácie prijímacieho konania;  

 zabezpečenie odbornosti vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov a predmetov       
v oblasti  odborného vzdelávania. 

 
 
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 (neplnenie učebných osnov           
v predmete odborný výcvik z dôvodu spájania tried s rozdielnym vzdelávacím 
štandardom); 

2. § 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 (neakceptovanie RUP pri 
tvorbe UP v ŠkVP – nedodržanie minimálneho celkového počtu hodín pre oblasť odborného 
vzdelávania za celé štúdium (RUP 57 hodín/UP 55 hodín), minimálneho počtu týždenných  
hodín (UP pre  1. ročník 32 hodín,  2. ročník 31 hodín), minimálneho počtu hodín 
v predmete odborný výcvik (RUP 52 hodín/UP 48 hodín); nezačlenenie  
všeobecnovzdelávacích predmetov do vzdelávacích oblastí; nezačlenenie disponibilných 
hodín do vzdelávacích oblastí; nevypracovanie komplexných vlastných poznámok k UP 

a neakceptovanie poznámok RUP; nerozpracovanie učebných osnov predmetov slovenský 
jazyk a literatúra, etická výchova, občianska výchova, matematika, telesná a športová 
výchova, betónové konštrukcie  v rozsahu učebného plánu);  
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3. § 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 žiaka do 1. ročníka 
vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania, ktorý úspešne 
ukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku, čím nespĺňal 
predpoklady prijatia na vzdelávanie; prijatie uchádzačov, u ktorých nebolo možné posúdiť 
plnenie predpokladov na prijatie do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného 
odborného vzdelávania z dôvodu chýbajúcich dokladov o predchádzajúcom vzdelaní);   

4. § 63 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 žiaka bez podania 
prihlášky na strednú školu); 

5. § 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 žiadosti 
o prijatie na štúdium na strednú školu v prijímacom konaní; akceptovanie prihlášky po 
stanovenom termíne);   

6. § 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 (akceptácia prihlášky, 
v ktorej hodnotenie nebolo potvrdene základnou školou);     

7. § 65 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 (neprerokovanie kritérií 
na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky v pedagogickej rade); 

8. § 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);    

9. § 12 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nezískanie požadovaného 
vzdelania pre vyučovanie všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov 4 
pedagogickými zamestnancami); 

10. § 7 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 6 ods. 5 a prílohy 
č. 6, časť A  k nariadeniu vlády č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti  
 (nevykonávanie priamej výchovno-vzdelávacej činnosti v škole; neurčenie základného 
úväzku riaditeľovi školy); 

11. § 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 Normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpečenia 
pre učebný odbor 3686 F stavebná výroba schválené Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 17. septembra 2015 pod číslom 2015-
4436/46815:60-10E0 s účinnosťou od 1. septembra 2016 – chýbajúce položky sú uvedené 
v texte); 

12. § 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 majstra odbornej výchovy). 

 
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
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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 

 aktualizovať ŠkVP vzhľadom na reálny stav školy. 
 
2. ukladá kontrolovanému subjektu v lehote do 06. 06. 2022 prijať konkrétne opatrenia na 

odstránenie zistených nedostatkov týkajúcich sa vypracovania ŠKVP (neakceptovanie RUP 
pri tvorbe UP v ŠkVP – nedodržanie minimálneho celkového počtu hodín pre oblasť 
odborného vzdelávania za celé štúdium (RUP 57 hodín/UP 55 hodín), minimálneho počtu 
týždenných  hodín (UP pre  1. ročník 32 hodín,  2. ročník 31 hodín), minimálneho počtu hodín 
v predmete odborný výcvik (RUP 52 hodín/UP 48 hodín); nezačlenenie  
všeobecnovzdelávacích predmetov do vzdelávacích oblastí; nezačlenenie disponibilných 
hodín do vzdelávacích oblastí; nevypracovanie komplexných vlastných poznámok k UP            
a neakceptovanie poznámok RUP; nerozpracovanie učebných osnov predmetov slovenský 
jazyk a literatúra, etická výchova, občianska výchova, matematika, telesná a športová 
výchova, betónové konštrukcie  v rozsahu učebného plánu), organizácie prijímacieho 
konania (prijatie žiaka do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného 
vzdelávania, ktorý úspešne ukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom 
ročníku, čím nespĺňal predpoklady prijatia na vzdelávanie; prijatie uchádzačov, u ktorých 
nebolo možné posúdiť plnenie predpokladov na prijatie do 1. ročníka vzdelávacieho 
programu nižšieho stredného odborného vzdelávania z dôvodu chýbajúcich dokladov 

o predchádzajúcom vzdelaní; prijatie žiaka bez podania prihlášky na strednú školu; 
akceptovanie žiadosti o prijatie na štúdium na strednú školu v prijímacom konaní; 
akceptácia prihlášky, v ktorej hodnotenie nebolo potvrdene základnou školou; 
neprerokovanie kritérií na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky v pedagogickej rade; 
nedodržanie stanoveného termínu zaslania rozhodnutia o prijatí žiakov bez prijímacej 
skúšky; prijatie uchádzača  po termíne prijímacieho konania), odbornosti vyučovania 
(nezískanie  požadovaného vzdelania pre vyučovanie všeobecnovzdelávacích a odborných 
predmetov 4 pedagogickými zamestnancami), organizácie vyučovania v praktickej 
príprave (neplnenie učebných osnov v predmete odborný výcvik z dôvodu spájania tried           
s rozdielnym vzdelávacím štandardom; nedodržanie maximálneho počtu 12 žiakov na 
jedného majstra odbornej výchovy) a zabezpečenia priestorového, materiálno-
technického a prístrojového vybavenia v súlade s príslušným normatívom pre UO 3686 F 
stavebná výroba a predložiť ich Školskému inšpekčnému centru Banská Bystrica                           
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 Banská Bystrica v termíne do 31. 08. 2022. 

 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII: 

1. školský vzdelávací program pre UO 3686 F stavebná výroba, 
2. školský vzdelávací program pre UO 3686 F stavebná výroba – experimentálne overovanie  
3. školský vzdelávací program pre UO 6486 F pomocník v kuchyni, 
4. školský vzdelávací program pre UO 6486 F pomocník v kuchyni – experimentálne 

overovanie, 
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5. rozvrh  hodín  2-ročných UO v školskom roku 2021-2022, 

6. zoznamy žiakov vzdelávaných v 2-ročných UO skupiny F, 

7. dokumentácia prijímacieho konania (prihlášky na vzdelávanie, vysvedčenia  z posledného 

ročníka, žiadosti o prijatie na štúdium, list z odboru školstva Okresného úradu v Banskej 

Bystrici), 

8. kritéria a podmienky prijímania žiakov, 

9. rozhodnutia o prijatí na štúdium do 2-ročných UO, 

10. katalógové listy žiakov, 

11. triedne knihy, 

12. denníky odborného výcviku, 

13. zápisnice zo zasadnutia pedagogickej rady, 

14. doklady o vzdelaní pedagogických zamestnancov a vedenia školy, 

15. Rozšírenie experimentálneho overovania prijímania žiakov s ľahkým stupňom 

mentálneho postihnutia – variant A do učebných odborov nižšieho stredného odborného 

vzdelávania – schválenie (list MŠVVaŠ SR č. 2020/10092:3-A1030 zo dňa 27. 03. 2020). 

 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  Ing. Jana Rolincová 
Dňa: 26. 04. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica: 
Ing. Jana Rolincová 

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

Mgr. Katarína Štubniaková 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 05. 05. 2022  v Banskej 
Bystrici:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica: 
 
 
 
 
 
Ing. Jana Rolincová           ...................................................... 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
Mgr. Katarína Štubniaková            .....................................................  
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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): 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Katarína Štubniaková, riaditeľka školy      ...................................................... 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
 
Ing. Jana Rolincová, školská inšpektorka   ........................................................ 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
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ŠKOLSKÉ INŠPEKČNÉ CENTRUM 

BANSKÁ BYSTRICA  

 

 

•      • 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  
a športu Slovenskej republiky 
Ing. Jana Sládečková, PhD. 
generálna riaditeľka 
Sekcia financovania regionálneho školstva 
Stromová 1 
813 30 Bratislava  

•                                        • 

Váš list zo dňa 
 
 
 

Naše číslo 
ŠICBB/2022/000296/00079 
 
 

 Vybavuje/linka 
 Ing. Jana Rolincová 
 048/3211981 

Banská Bystrica 
06. 05. 2022    

          
 

    

Vec:  

Oznámenie 

   Štátnou školskou inšpekciou - Školským inšpekčným centrom Banská Bystrica bola 
v dňoch 25. 03. 2022, 28. 03. 2022 a 29. 03. 2022 vykonaná tematická inšpekcia v Súkromnej 
strednej  odbornej škole obchodu a služieb, Partizánska 8, Očová, predmetom ktorej bola 
kontrola organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania žiaka v odboroch, 
ktorých absolvovaním získa žiak nižšie stredné odborné vzdelanie.  
 
V súlade s § 7 ods. 20 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a 

školských zariadení  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o financovaní“) Vám 

oznamujeme, že pri výkone inšpekčnej činnosti boli v kontrolovanom subjekte zistené 

nasledovné nedostatky:  

  nedodržanie § 7 ods. 18 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných 
škôl a školských zariadení  v znení neskorších predpisov - nesúlad školského vzdelávacieho 
programu so štátnym vzdelávacím programom. 

Učebný plán (UP) vypracovaný pre UO 6468 F pomocník v kuchyni nekorešpondoval 

s rámcovým učebným plánom (RUP) ŠVP. Nebol dodržaný minimálny celkový počet 

vyučovacích hodín pre oblasť odborného vzdelávania za celé štúdium (RUP 57 hodín/UP 55 

hodín), minimálny počet týždenných  hodín v RUP nezodpovedal počtu hodín v UP pre  

1. ročník (UP 32 hodín) i pre 2. ročník (31 hodín), dodržaná nebola ani minimálna hodinová 

dotácia v predmete odborný výcvik (RUP 52 hodín/UP 48 hodín). 

Súlad UP s RUP nebol preukázaný ani v UO 3686 F stavebná výroba, počet hodín určený pre 
praktickú prípravu (odborný výcvik) v UP nezodpovedal počtu hodín v RUP (RUP 48 hodín/UP 
46 hodín).  

 
 
 
                                                                                                                                          Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica | Robotnícka 6 | 974 01  Banská Bystrica | Slovenská republika  

Tel.: +421 48 321 19 80 | e-mail: sicbb@ssi.sk | www.ssi.sk 
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 nedodržanie § 7 ods. 18 písm. c) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 
stredných škôl a školských zariadení  v znení neskorších predpisov - nižšia ako 70 %-ná 
odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov v rámci ŠkVP bola zistená v učebnom 
odbore 3686 F stavebná výroba.  

Odbornosť v teoretickom vzdelávaní odborných predmetov v učebnom odbore 3686 F stavebná 

výroba bola zabezpečená na úrovni 0 %. 

 

Odbornosť vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov učebných odborov (3686 F stavebná 

výroba a 6468 F pomocník v kuchyni) bola zabezpečená na 9,52 %, znižovalo ju neodborné 

vyučovanie predmetov slovenský jazyk a literatúra (2 hodiny), etická výchova, občianska náuka, 

matematika, informatika, telesná a športová výchova.  

 

Správa z vykonanej inšpekcie bola prerokovaná dňa 05. 05. 2022 s riaditeľkou Súkromnej 

strednej  odbornej školy obchodu a služieb, Partizánska 8, Očová. 

 

 

 S úctou 

  

   

                         PaedDr. Jana Handzelová, PhD. 

                                                                                                           riaditeľka 
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ŠKOLSKÉ INŠPEKČNÉ CENTRUM 

BANSKÁ BYSTRICA  

 

 

•      • 

Škola istoty a nádeje, o. z. 
Miroslav Berky 
Partizánska 186/8 
962 23 Očová 

•                                        • 

 

Váš list zo dňa 

 

Naše číslo 
ŠICBB/2022/000297/00079 
 
 

 Vybavuje/linka 
 Ing. Jana Rolincová 
 048/3211981 

Banská Bystrica 
06. 05. 2022  

 

Vec:  
Upozornenie 

Váž. zriaďovateľ, 

v zmysle § 7 písmena b) vyhlášky MŠ SR č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii Vás Štátna školská 
inšpekcia upozorňuje na nedostatky zistené pri tematickej inšpekcii vykonanej v dňoch 
25. 03. 2022, 28. 03. 2022 a 29. 03. 2022 v Súkromnej strednej  odbornej škole obchodu 
a služieb, Partizánska 8, Očová. Predmetom tematickej inšpekcie bola kontrola organizácie                               
a podmienok výchovy a vzdelávania žiaka v odboroch, ktorých absolvovaním získa žiak nižšie 
stredné odborné vzdelanie.  
Pri výkone inšpekčnej činnosti sa zistili závažné nedostatky (§ 7 ods. 18 písm. a), c) zákona 
č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 
neskorších predpisov), na ktoré Štátna školská inšpekcia v zmysle § 7 ods. 20 zákona 
č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 
neskorších predpisov okrem Vás upozornila aj Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu 
Slovenskej republiky (ďalej MŠVVaŠ SR).  

Počas výkonu tematickej inšpekcie bol zistený nesúlad školského vzdelávacieho programu so 
štátnym vzdelávacím programom.  

Učebný plán (UP) vypracovaný pre UO 6468 F pomocník v kuchyni nekorešpondoval 
s rámcovým učebným plánom (RUP) ŠVP. Nebol dodržaný minimálny celkový počet  
vyučovacích hodín pre oblasť odborného vzdelávania za celé štúdium (RUP 57 hodín/UP 55 
hodín), minimálny počet týždenných  hodín v RUP nezodpovedal počtu hodín v UP pre  
1. ročník (UP 32 hodín) i pre  2. ročník (31 hodín), dodržaná nebola ani minimálna hodinová 
dotácia v predmete odborný výcvik (RUP 52 hodín/UP 48 hodín). 

Súlad UP s RUP nebol preukázaný ani v UO 3686 F stavebná výroba, počet hodín určený pre 
praktickú prípravu (odborný výcvik) v UP nezodpovedal počtu hodín v RUP (RUP 48 hodín/UP 
46 hodín).                                                   
 
 
                                                                      Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica | Robotnícka 6 | 974 01  Banská Bystrica | Slovenská republika  

Tel.: +421 48 321 19 80 | e-mail: sicbb@ssi.sk | www.ssi.sk 
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Školská inšpekcia zistila nižšiu ako 70 %-nú odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov 
v rámci ŠkVP v učebnom odbore 3686 F stavebná výroba.  

Odbornosť v teoretickom vzdelávaní odborných predmetov v učebnom odbore 3686 F stavebná 
výroba bola zabezpečená na úrovni 0 %. 
 
Odbornosť vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov uvedených učebných odborov (3686 F 
stavebná výroba a 6468 F pomocník v kuchyni) bola zabezpečená na 9,52 %, znižovalo ju 

neodborné vyučovanie predmetov slovenský jazyk a literatúra (2 hodiny), etická výchova, občianska 
náuka, matematika, informatika, telesná a športová výchova.  

 

Správa z vykonanej inšpekcie bola prerokovaná dňa 05. 05. 2022 s riaditeľkou Súkromnej 
strednej  odbornej školy obchodu a služieb, Partizánska 8, Očová. 

      

 

     S úctou 

   

                         PaedDr. Jana Handzelová, PhD. 
                                                                                                          riaditeľka 


