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Školské inšpekčné centrum Prešov 

Levočská 13, 080 01  Prešov 
 

Číslo: 77001/2021-2022 
 
 

 SPRÁVA  
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 09. 05. 2022 
 

Názov kontrolovaného subjektu 

Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, Poprad 

Zriaďovateľ Tatranská akadémia, n. o. 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu:  

Ing. Beáta Mitická, riaditeľka školy 

Mgr. Jaroslav Lauko, zástupca riaditeľky školy  

 
V súlade s poverením na tematickú inšpekciu č. 77001/2021-2022 zo dňa 06. 05. 2022 
inšpekciu vykonali: 

Ing. Imelda Kruželáková, školská inšpektorka – ŠIC Prešov .............................................. 

PaedDr. Ján Paško, školský inšpektor – ŠIC Prešov .............................................. 

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Kontrola dodržiavania termínu odoslania rozhodnutia riaditeľa školy o prijatí uchádzača  
na štúdium na strednej škole a prijímania potvrdení zákonných zástupcov o prijatí  
na vzdelávanie 
 
1.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  

Kontrolovaným subjektom bola súkromná stredná odborná škola s vyučovacím 
jazykom slovenským. Na prijímacie konanie do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 bolo 
spolu prihlásených 214 uchádzačov1, z nich 60 uchádzačov do študijného odboru 2559 M 
inteligentné technológie, 77 uchádzačov do študijného odboru 2569 M informačné  
a digitálne technológie a 77 uchádzačov do študijného odboru 6858 M ekonomicko-právne 
činnosti v podnikaní. Na základe stanovených kritérií pre úspešné vykonanie prijímacej 
skúšky boli z celkového počtu uchádzačov prijatí bez prijímacej skúšky 50-ti uchádzači.  
Dňa 02. 05. 2022 sa prijímacieho konania zúčastnilo 125 uchádzačov. 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  

Riaditeľka strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy určila formu 
prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah. Rovnako určila jednotné kritériá na úspešné vykonanie 

                                                           

1 1 žiak prihlásený do študijného odboru 2559 M inteligentné technológie sa prijímacích skúšok nezúčastnil. 
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prijímacej skúšky, ktoré obsahovali aj informáciu, že dňa 18. 05. 2022 riaditeľka školy 
zverejní zoznam uchádzačov o štúdium podľa výsledkov prijímacieho konania  
a v uvedenom termíne vydá aj rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí žiaka na štúdium. 
Súčasťou spomínaných kritérií boli aj podmienky na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky 
do 1. ročníka príslušného vzdelávacieho programu a ostatné podmienky prijatia na štúdium 
pre jednotlivé termíny prijímacieho konania. Na základe týchto kritérií riaditeľka školy vydala 
rozhodnutia o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky na štúdium na strednej škole 50-tim 
uchádzačom o štúdium v súlade s platným právnym predpisom. Podľa vyjadrenia riaditeľky 
školy kontrolovaný subjekt k 09. 05. 2022 neevidoval žiadne písomné potvrdenia zákonných 
zástupcov uchádzačov o štúdium o prijatí na vzdelávanie na strednú školu.  

2  ZÁVERY 

Kontrolou príslušnej dokumentácie Štátna školská inšpekcia zistila, že príprava 
prijímacieho konania v kontrolovanej škole aj odoslanie rozhodnutí riaditeľky školy o prijatí 
uchádzača na štúdium v strednej škole prebehlo v súlade s platným právnym predpisom. 
 
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 
2. harmonogram prijímacích skúšok  
3. prihláška na vzdelávanie v strednej škole 
4. zoznam uchádzačov 
5. zoznam žiakov prijatých bez prijímacej skúšky 
6. rozhodnutia riaditeľky školy o prijatí žiaka na štúdium 
7. zápisnica zo zasadnutia pedagogickej rady schvaľujúcej jednotné kritériá na úspešné 

vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium  
 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: Ing. Imelda Kruželáková 
Dňa: 11. 05. 2022  
 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Prešov: 
Ing. Imelda Kruželáková 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Ing. Beáta Mitická 
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Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 18. 05. 2022  
v Prešove:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Prešov: 
 
 
 
 
 

      Ing. Imelda Kruželáková      ...................................................... 
 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

 
 
 
 
 

Ing. Beáta Mitická                                                        ..................................................... 

 
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. Beáta Mitická, riaditeľka školy                                            ....................................................... 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
 
 
Ing. Imelda Kruželáková, školská inšpektorka   ....................................................... 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


