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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  

Tematická inšpekcia bola vykonaná v súkromnej strednej odbornej škole s vyučovacím 
jazykom slovenským, v ktorej sa do 1. ročníka prihlásilo 199 žiakov, z toho 68 žiakov  
do 4 študijných odborov1 (ďalej len „ŠO“) a 131 žiakov do 6 učebných odborov2 (ďalej  
len „UO“). Z uvedeného počtu sa v 1. termíne prijímacích skúšok (ďalej len „PS“) do ŠO dňa 
02. 05. 2022 zúčastnilo 38 žiakov, bez PS neboli do ŠO prijatí žiadni žiaci. V zmysle prijatých 
kritérií prijímacieho konania do 1. ročníka denného štúdia pre školský rok 2022/2023 bolo  
do všetkých UO prijatých 71 uchádzačov bez PS na základe bodov získaných za priemer 
študijných výsledkov v druhom polroku 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka v základnej 
škole. 

 
 

                                                 
1 2697 K mechanik elektrotechnik, 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení, 6444 K čašník – servírka, 

6445 K kuchár. 
2 2487 H 01 autoopravár – mechanik, 2487 H 03 autoopravár – karosár, 2964 H cukrár, 6444 H čašník – servírka, 

6445 H kuchár, 6456 H kaderník. 
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1.2  PRIJÍMANIE NA VZDELÁVANIE  

Kontrolou školskej dokumentácie a z rozhovoru s riaditeľom školy bolo zistené,  
že riaditeľ školy odoslal rozhodnutia o prijatí žiaka bez PS v súlade s právnym predpisom  
(13. 04. 2022). Pri kontrole písomných potvrdení zákonných zástupcov o prijatí na vzdelávanie 
Štátna školská inšpekcia zistila, že riaditeľ školy mal v deň konania tematickej inšpekcie  
k dispozícii 6 písomných potvrdení o prijatí na vzdelávanie v UO, ktoré zaslali zákonní 
zástupcovia žiakov prijatých bez PS prostredníctvom aplikácie EduPage, z toho 5 potvrdení  
aj v listinnej podobe.  

V ŠO v čase konania tematickej inšpekcie prebiehal 2. termín prijímacích skúšok, preto 
riaditeľ školy ešte nerozhodol a neodoslal rozhodnutia o prijatí, resp. o neprijatí uchádzačov  
a nedisponoval ani žiadnymi potvrdeniami zákonných zástupcov o prijatí na vzdelávanie v ŠO. 
 
 

2  ZÁVERY 

              Riaditeľ kontrolovaného subjektu pri rozhodovaní o prijatí žiakov na štúdium  
na strednú školu postupoval podľa platných právnych predpisov a v súlade s prijatými 
kritériami prijímacieho konania do 1. ročníka denného štúdia pre školský rok 2022/2023. 
Harmonogram PS bol dodržaný a ich organizačné zabezpečenie bolo bez nedostatkov. 
 
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. kritériá prijímacieho konania  
2. zoznam uchádzačov o štúdium v ŠO 
3. zoznam uchádzačov o štúdium v UO 
4. harmonogram prijímacích skúšok 
5. zoznam uchádzačov prijatých/neprijatých bez prijímacích skúšok do UO 
6. rozhodnutia riaditeľa školy o prijatí/neprijatí uchádzačov o štúdium v UO  
7. zápisnice zo zasadnutí pedagogickej rady  
 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: RNDr. Marcela Vladimírová, PhD.  
Dňa: 11. 05. 2022 
 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Prešov: 
RNDr. Marcela Vladimírová, PhD. 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Mgr. Milan Sova 
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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: 

 
 
 
 

RNDr. Marcela Vladimírová, PhD.     ................................ 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

 
 
 
 

Mgr. Milan Sova                                                                 .................................. 

 
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. Milan Sova, riaditeľ školy                                                                 .................................. 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
 
RNDr. Marcela Vladimírová, PhD., školská inšpektorka             .................................. 
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 
 


