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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. Vzdelávala 240 žiakov v 6 odboroch denného štúdia, v 3 študijných odboroch 
(2381 M strojárstvo, 2697 K mechanik elektrotechnik, 2412 K mechanik číslicovo riadených 
strojov), v 2 trojročných učebných odboroch (2487 H 01 autoopravár- mechanik, 2466 H 02 
mechanik opravár-stroje a zariadenia) a v jednom dvojročnom učebnom odbore 
(2498 F technické služby v autoservise). V 1. ročníku sa zo 16 žiakov 2-ročného učebného 
odboru (UO) 2498 F technické služby v autoservise nenachádzali žiaci zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, ani z marginalizovaných rómskych komunít, jeden žiak bol 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
Výchovu a vzdelávanie zabezpečovalo 25 pedagogických zamestnancov, 10 z nich v 2- ročnom 
UO skupiny F. Riaditeľ školy a obaja zástupcovia riaditeľa školy spĺňali kvalifikačné predpoklady 
a požiadavky na výkon riadiacej funkcie. 
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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 sa prihlásilo do 1. ročníka 2-ročného UO 2498 F technické služby 
v autoservise 17 žiakov, z ktorých jeden žiak v auguste požiadal o prestup na  SOŠ technickú 
v Lučenci.  
Analýzou predloženej dokumentácie školy (protokolov o prijímacej skúške do 1. ročníka 
šk. roka 2021/2022, prihlášok na vzdelávanie, dokladov súvisiacich s dosiahnutím 
predchádzajúceho vzdelania) boli zistené nedostatky (3 žiakom chýbala prihláška 
na vzdelávanie, 1 prihláška nebola potvrdená a podpísaná základnou školou).  
Prihlášky na vzdelávanie v listinnej podobe zväčša obsahovali požadované údaje. V 11 
prípadoch neboli doložené vysvedčenia z posledného ukončeného ročníka, čím 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. Riaditeľ školy vydal 
v prijímacom konaní rozhodnutia o prijatí uchádzača 13 žiakom v termíne máj (04. 05. 2021), 
ostatným žiakom v  termíne jún (21. 06. 2021). Rozhodnutia o prijatí žiakov bez prijímacích 
skúšok neboli odoslané v stanovenom termíne.   
Kontrolou pedagogickej dokumentácie žiakov v šk. roku 2021/2022 bolo zistené, že 1 žiak bol 
prijatý prestupom do odboru 2498 F technické služby v autoservise (zo SOŠ Pruské).  
 

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

Vypracovanie školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) 

Škola predložila pre 2-ročný UO 2498 F technické služby v autoservise školský vzdelávací 
program (ďalej ŠkVP) s názvom „Technické služby v autoservise“ (s platnosťou 
od 01. 09. 2013). Revidovaním ŠkVP (19. 06. 2014) došlo k zmene zaradenia učebného odboru 
6449 F technické služby v autoservise zo ŠVP 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby 
I, II do ŠVP 23, 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, II1. Učebné plány školy 
počtom hodín a zaradením predmetov do vzdelávacích oblastí akceptovali rámcové učebné 
plány (RUP) príslušných štátnych vzdelávacích programov (ďalej len „ŠVP“), vrátane poznámok 
k nim. ŠkVP kontrolovaného 2-ročného UO obsahoval učebné osnovy predmetov teoretického 
všeobecného i odborného vzdelávania a praktickej prípravy. Boli rozpracované v rozsahu 
vyučovania jednotlivých vyučovacích predmetov podľa UP školy a v stanovenom rozsahu 
vzdelávacieho štandardu príslušného štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP). Počet 
vyučovacích hodín jednotlivých predmetov uvedených v rozvrhu hodín zodpovedal počtu 
vyučovacích hodín v učebnom pláne školy. 
 
 

                                                           

1 Zmena ŠVP pre odborné vzdelávanie a prípravu, skupina študijných a učebných odborov 23, 24 strojárstvo 

a ostatná kovospracúvacia výroba I, II doplnkom č.1 schváleným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky dňa 19. 06.2014 pod číslom 2014-2143/29954:4-10E0 s účinnosťou od 1. októbra 2014, 

začínajúc prvým ročníkom; 
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SOŠ/EP 

Stredná odborná škola technická, J. Švermu 1, Zvolen 

Škola v učebnom odbore 2498 F technické služby v autoservise v aktuálnom školskom roku 
vzdelávala 16 žiakov. Teoretické vzdelávanie sa realizovalo v priestoroch školy a praktické 
vzdelávanie v školských dielňach odborného výcviku. Odborný výcvik (OVY) žiaci realizovali 
pod vedením majstrov odborného výcviku (MOV), rozdelením do 2 skupín. Elokované 
pracoviská škola nemala.  

PERSONÁLNE PODMIENKY  

Vyučovací proces v učebnom odbore 2498 F technické služby v autoservise bol zabezpečený 

10 pedagogickými zamestnancami. Vyučovanie predmetov všeobecného a odborného 

teoretického vzdelávania zabezpečovali 7 učitelia a vyučovanie praktickej prípravy 

zabezpečovali 3 MOV.  

Učitelia vyučovacích predmetov všeobecného vzdelávania slovenský jazyk a literatúra 
(0,5 h./týž.), matematika (1 h./týž.) a telesná a športová výchova (0,5 h./týž.), spĺňali 
kvalifikačné predpoklady získaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa s príslušnými 
aprobáciami. Neodborne sa vyučoval predmet etická výchova (1 h./týž.).  
Teoretické odborné predmety základy strojárstva (1 h./týž.) a automobilová technika 
a technológia (2h./týž.) vyučovali pedagogickí zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním 
druhého stupňa v požadovanom odbore a DPŠ.  
Praktické vyučovanie zabezpečovali 3 MOV, kde dvaja MOV (21h./týž., 21h./týž.) mali 
ukončený 1. stupeň vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore učiteľstvo profesijných 
predmetov a praktickej prípravy v príslušnom odbore a jeden MOV (6 h./týž.), nespĺňal 
kvalifikačné predpoklady. 
 
Zaistenie odbornosti zložiek vzdelávania: 

 75 % odbornosť (všeobecné vzdelávanie); 

 100 % odbornosť (teoretické odborné vzdelávanie); 

 87,5 % odbornosť (praktická príprava). 
Odbornosť vyučovania v 2-ročnom UO 2498 F technické služby v autoservise bola 87,27%. 
 
PRIESTOROVÉ PODMIENKY 

UO 2498 F technické služby v autoservise  
Priestorové podmienky pre všeobecné vzdelávanie boli zabezpečené a umožňovali realizáciu 

ŠkVP. Učebne na edukáciu vyučovacích predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika2 

a etická výchova boli vybavené školským nábytkom a doplnené učebnými pomôckami. 

Telocvičňa svojím vybavením vytvárala podmienky na plnenie vzdelávacieho štandardu 

telesnej a športovej výchovy.  

Odborné teoretické vzdelávanie v UO 2498 F technické služby sa uskutočňovalo v dvoch 
teoretických odborných učebniach doplnených 3D učebnými pomôckami, maketami3 
a náučnými postermi4.  
 

                                                           

2 učebné matematické pomôcky a rysovacie pomôcky; 
3 brzdového systému, nápravy, rez motora a mazacieho systému, rôznych prevodoviek;  
4 princíp akumulátora, princíp osvetlenia, rôznych systémov; 
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Normatívom určené základné priestory pre praktickú prípravu boli zaistené.  
Ručné spracovanie kovov sa realizovalo v dielni s predpísaným materiálnym a technickým 

vybavením, s možnosťou výberu potrebného náradia vo výdajni a sklade materiálu. 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 priestoroch určených pre 

kontrolovaný UO skupiny F. Ich súčasťou boli aj priestory kabinetu MOV, hygienické a iné 

zariadenia.  

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY  

Materiálno-technické vybavenie učebných priestorov pre všeobecné vzdelávanie a teoretické 
odborné vzdelávanie bolo zabezpečené v súlade s normatívom a umožňovalo realizáciu 
ŠkVP. Učebne boli vybavené požadovaným nábytkom, učebnými pomôckami, IKT 
prostriedkami vrátane audiovizuálnej a didaktickej techniky.  
Vybavenie školských dielní  zodpovedalo základným požiadavkám stanovených v príslušnom 

normatíve a umožňovalo plniť profil absolventa. Škola disponovala 2 cvičnými vozidlami, žiaci 

získavali prax aj pri opravách áut klientov. Súčasťou vybavenia učebných priestorov pre 

praktické vyučovanie bola technická dokumentácia, technologické postupy, pravidlá 

bezpečnej obsluhy technických a iných zariadení, hygienické a bezpečnostné predpisy, 

bezpečnostné tabuľky a značky, prostriedky protipožiarnej ochrany a prvej pomoci. Súčasťou 

školských dielni bola učebňa vybavená PC5, ktorá slúžila na prepojenie nadobudnutých 

teoretických odborných vedomostí pre jednotlivé praktické činnosti. 

Vybavenie školy učebnicami a učebnými textami (aj v elektronickej podobe) bolo dostatočné. 

Pri výučbe všeobecnovzdelávacích predmetov6 i predmetov teoretického odborného 

vzdelávania7 učitelia väčšinou používali učebnice starších vydaní, metodické materiály, učebné 

texty a pracovné listy si k nim vytvárali podľa potreby.  

Škola vzdelávala v  odbore 2498 F technické služby v autoservise 1 žiaka so ŠVVP a disponovala 
kompenzačnými pomôckami (kalkulačky, pravidlá slovenského pravopisu a strojnícke 
tabuľky).  
 

PRÍTOMNOSŤ ŽIAKOV NA VYUČOVANÍ  

Prítomnosť žiakov na teoretickom vyučovaní sa zaznamenávala do triednej knihy 
a na praktickom vyučovaní do denníka odborného výcviku. Teoretického vyučovania sa dňa 
22. 04. 2022 zo 16 žiakov zúčastnilo 5 žiakov, všetci chýbajúci žiaci boli riadne zapísaní 
v triednej knihe. Dôvodom ich neprítomnosti na vyučovaní bolo najčastejšie lekárske 
vyšetrenie, choroba, rodinné dôvody, resp. neuvedenie dôvodu. V denníkoch evidencie 
odborného výcviku, bola v dňoch 25.- 26. 04. 2022 riadne evidovaná absencia žiakov v oboch 
skupinách. Žiaci, ktorí nepreukázali triednej učiteľke a MOV dôvod neprítomnosti 
na vyučovaní, mali uzavretú dochádzku ako neospravedlnenú. 
Kontrolou dochádzky a počtu vymeškaných hodín v 1. polroku školského roka 2021/2022 bolo 
zistené, že žiaci I. S8 triedy vymeškali spolu 3174 hodín (na TV 835 hodín, na OVY 2339 hodín), 
z toho neospravedlnených bolo 686. Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka bol 198,38.  

                                                           

5 technická dokumentácia, učebné pomôcky,  druhy diagnostiky; 
6 Slovenský jazyk pre 2 – 3 ročné učebné odbory SOU z r. 2004, Literatúra a čítanka pre 1. ročník 3-ročných UO  

    z r. 2004, Matematika pre SOŠ a SOU, 1. časť z r. 1993, Základy etiky z r. 2007; 
7 Technické kreslenie z r. 1984 a Strojárska technológia 1 z r. 1984), z novších vydaní (Automobily 1, 2, 3); 
8 trieda (2498 F technické služby v autoservise); 
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2  ZÁVERY 

Škola umožňovala získať nižšie stredné odborné vzdelanie v UO 2498F technické služby 
v autoservise.  
V dokumentácii k prijímaciemu konaniu boli zistené nedostatky, ako chýbajúce prihlášky 
na strednú školu, absencia dokladu o dosiahnutom predchádzajúcom vzdelaní, chýbajúci 
podpis a odtlačok pečiatky základnej školy. Rozhodnutia o prijatí žiakov bez prijímacích skúšok 
neboli zaslané v zákonom stanovenom termíne.  
Proces výchovy a vzdelávania žiakov 2-ročného UO skupiny F bol realizovaný podľa UP, ktorý 
akceptoval aktuálny RUP, poznámky k UP boli vypracované komplexne, akceptovali poznámky 
k RUP, všeobecnovzdelávacie predmety boli zaradené do vzdelávacích oblastí a vymedzené 
bolo aj použitie disponibilných hodín.  
Učebné osnovy všeobecnovzdelávacích i odborných predmetov boli rozpracované v rozsahu 
hodín určenom UP školy. Vypracovaný rozvrh hodín pre aktuálny školský rok korešpondoval 
s predloženým UP. 
Vzdelávanie žiakov v sledovanom UO 2498 F technické služby v autoservise zabezpečovali 
pedagogickí zamestnanci, ktorí vo väčšine spĺňali kvalifikačné predpoklady a osobitné 
kvalifikačné požiadavky na výkon pedagogickej činnosti. Odbornosť vyučovania 
všeobecnovzdelávacích predmetov bola (75 %). Vo vyučovaní odborných teoretických 
predmetov bola odbornosť zabezpečená v plnom rozsahu (100 %). Odbornosť vyučovania 
odborného výcviku v sledovanom odbore bola (87,5 %). 
Základné učebné priestory a materiálno-technické vybavenie škola zabezpečila v súlade 
s normatívom, čo vytváralo predpoklady pre splnenie profilu absolventa v UO 
2498 F technické služby v autoservise. 
Evidencia žiakov na teoretickom aj praktickom vyučovaní bola riadne zaznamenaná v triednej 
knihe a v denníku evidencie OVY. Dochádzka žiakov na vyučovanie bola nepravidelná, žiaci 
vykazovali vysoké počty vymeškaných hodín.  
 
Výrazné pozitíva 

 odbornosť vyučovania odborných teoretických predmetov, 

 priestorové a materiálno-technické vybavenie učebných priestorov pre praktickú 
prípravu. 

 
Oblasti vyžadujúce zlepšenie  

 vedenie dokumentácie k prijímaciemu konaniu,  

 dochádzka žiakov do školy.  
 
Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 
1. § 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 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); 

2. § 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); 
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3. § 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 potvrdené základnou školou); 

4. § 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). 

 
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 

 podporiť pravidelnú školskú dochádzku žiakov pozitívnymi motivačnými opatreniami. 
2. ukladá kontrolovanému subjektu v lehote do 10. 06. 2022 prijať konkrétne opatrenia 

na odstránenie zistených nedostatkov týkajúcich sa organizácie prijímacieho konania 
(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; akceptácia prihlášky, v ktorej hodnotenie nebolo potvrdené 
základnou školou; nedodržanie stanoveného termínu zaslania rozhodnutia o prijatí 
žiakov bez prijímacej skúšky) 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 s názvom Technické služby v autoservise pre UO 
2498 F technické služby v autoservise,  

2. rozvrh hodín 2-ročných UO v školskom roku 2021-2022, 
3. dokumentácia prijímacieho konania (prihlášky na vzdelávanie, vysvedčenia 

z posledného ročníka, protokoly o prijímacej skúške žiaka), 
4. kritéria a podmienky prijímania žiakov, 

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

6. zápisnice zo zasadnutia pedagogickej rady, 

7. katalógové listy žiakov, 

8. triedne knihy, 

9. denníky odborného výcviku, 

10. doklady o vzdelaní pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, 

11. doklady o vzdelaní vedenia školy. 

Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  Ing. Lenka Kováčová  
Dňa: 06. 05. 2022 



 

7 

 

 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica: 
Ing. Lenka Kováčová 

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

Mgr. Miroslav Chamula 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 23. 05. 2022  v Banskej 
Bystrici:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica: 
 
 
 
 
 

 
 
Ing. Lenka Kováčová                                                                     ...................................................... 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Miroslav Chamula                                                               .....................................................  
 
 
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. Miroslav Chamula, riaditeľ školy                                    ...................................................... 
 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
Ing. Lenka Kováčová, školská inšpektorka   ........................................................ 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


