
 

 

1 

 

 

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Bratislava 
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Číslo: 1091/2021-2022 
 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 02. 06. 2022 

Názov kontrolovaného subjektu 

Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, Bratislava 

Zriaďovateľ Bratislavský samosprávny kraj 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

Mgr. Petra Pavelková, riaditeľka školy 

Ing. Michaela Krajčiová, zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie 

Ing. Jana Maštrlová, zástupkyňa riaditeľky školy pre praktické vyučovanie 

 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 1091/2021-2022 zo dňa 31. 05. 2022 inšpekciu 
vykonala: 
 
Ing. Adriana Šlachtovská, školská inšpektorka, ŠIC Bratislava   

........................................................ 

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekcii na strednej odbornej škole 

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

Kontrolovaný subjekt 

Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, Bratislava 

Druh školskej inšpekcie Tematická inšpekcia 

Číslo poverenia 1032/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 10. – 11. 02. 2022,  15. 02. 2022 a 21. 02. 2022 

 
 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Ing. Adriana Šlachtovská; Ing. Marta Jamrišková; RNDr. Marta Valašiková 
 
Zistené nedostatky:  
Počas výkonu tematickej inšpekcie boli zistené nedostatky týkajúce sa organizácie a realizácie 
prijímacieho konania do odborov nižšieho stredného odborného vzdelania; nevypracovania 
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školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) učebného odboru 2498 F technické služby 
v autoservise v súlade so štátnym vzdelávacím programom; nezabezpečenia priestorového, 
materiálno-technického a prístrojového vybavenia v súlade s príslušným normatívom 
pre učebný odbor 2498 F technické služby v autoservise a nesplnenie požadovaného stupňa 
vzdelania učiteľkou odborných predmetov. 
 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 3 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 5 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 
 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
1.2.1  Akceptácia odporúčaní 

1. Zvýšiť odbornosť teoretického odborného vyučovania. 
Škola zvýšila odbornosť teoretického odborného vzdelávania preradením 
nekvalifikovanej učiteľky odborných predmetov do kategórie majsterka odbornej 
výchovy. Zároveň zabezpečila od budúceho školského roka kvalifikovaného učiteľa 
odborného predmetu technológia v učebnom odbore (UO) 2498 F technické služby 
v autoservise. 
Odporúčanie bolo akceptované.  
 

2. Viesť dokumentáciu prijímacieho konania prehľadne a systematicky v každej fáze 
prijímacieho konania.  
Na základe predloženej dokumentácie bolo zistené, že prijímacie konanie pre šk. rok 
2022/2023 v odboroch, ktorých absolvovaním žiak získa nižšie stredné odborné 
vzdelanie bolo vedené prehľadne a systematicky v súlade s platnou legislatívou. 
Odporúčanie bolo akceptované.  
 

3. Sledovať aktualizáciu školských právnych predpisov. 
Kontrolou predloženej dokumentácie (ŠkVP; interné materiály, týkajúce sa prípravy 
a organizácie prijímania na štúdium; odbornosť vyučovania) školská inšpekcia zistila, 
že bola vypracovaná v súlade s aktuálne platnými právnymi  predpismi. 
Odporúčanie bolo akceptované.  

 
1.2.2  Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 

1. Pri prijímaní žiakov do odborov, ktorých absolvovaním žiak získa nižšie stredné 
odborné vzdelanie dodržiavať legislatívnymi predpismi stanovené podmienky 
prijímania. 

 Podľa predloženej dokumentácie prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023  
 do 1. kola (02. a 09. 05. 2022) škola zaevidovala 20 prihlášok (16 v UO 2498 F technické 
 služby v autoservise, 4 v UO 2477 F obrábanie kovov) na platných tlačivách  
 v elektronickej alebo listinnej podobe (1 žiak podal prihlášku do dvoch odborov). Všetci 
 uchádzači o štúdium doložili prihlášku v stanovenom termíne. Kritériá prijatia boli 
 prerokované a schválené radou školy a pedagogickou radou. Podľa doloženej prihlášky 
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 1 žiak nespĺňal kritériá (mal ukončené nižšie stredné vzdelanie), preto bol 
 z prijímacieho konania vyradený. Prijatí boli 10 žiaci (8 do UO 2498 F technické služby 
 v autoservise, 2 do UO 2477 F obrábanie kovov). Neprijatí boli 9 žiaci (7 v UO 2498 F 
 technické služby v autoservise, 2 v UO 2477 F obrábanie kovov) z dôvodu neúčasti 
 na prijímacom konaní, svoju neúčasť neospravedlnili. Rozhodnutia o prijatí alebo 
 neprijatí uchádzačov bolo všetkým žiakom odoslané v zmysle všeobecne záväzných 
 právnych predpisov. Pre nenaplnený stav riaditeľka školy  zverejnila termín 2. kola 
 prijímacieho konania (21. 06. 2022). 

Opatrenie bolo splnené.  
 

2. Vypracovať školský vzdelávací program v súlade so štátnym vzdelávacím 
programom.  
Predložený ŠkVP pre UO 2498 F technické služby v autoservise bol vypracovaný 
v súlade so ŠVP. Učebné osnovy boli rozpracované podľa vzdelávacích štandardov. 
Učebné plány ŠkVP  akceptovali poznámky k rámcovým učebným plánom ŠVP. ŠkVP 
bol prerokovaný v pedagogickej rade, v rade školy, s príslušnou stavovskou 
organizáciou, ako aj so zamestnávateľmi, s ktorými má škola uzavretú zmluvu 
o poskytovaní praktického vyučovania. Podľa predloženého rozvrhu sa vyučovanie 
pre 1. a 2. ročník bude realizovať samostatne. 
Opatrenie bolo splnené.  
 

3. Zabezpečiť priestorové vybavenie v súlade s príslušným normatívom pre učebný 
odbor 2498 F technické služby v autoservise - zriadiť učebňu pre mechanikov. 
Kontrola preukázala, že zriadená učebňa pre technické vyučovanie bude využívaná 
aj ako učebňa pre mechanikov vzhľadom na malý počet hodín vyučovania odborného 
predmetu technológia (3 hodiny týždenne). 
Opatrenie bolo splnené.  
 

4. Zabezpečiť materiálno-technické a prístrojové vybavenie učebne pre mechanikov 
v súlade s príslušným normatívom pre učebný odbor 2498 F technické služby 
v autoservise. 
Materiálno-technické a prístrojové vybavenie odbornej učebne pre mechanikov bolo 
zabezpečené. Náučné nástenky, princíp akumulátora a princíp osvetlenia, škola 
zabezpečila v elektronickej podobe z internetu. 
Opatrenie bolo splnené.  
 

5. Nespĺňanie požadovaného stupňa vzdelania učiteľkou teoretického odborného 
vzdelávania. 
Vedenie školy predložilo dohodu o zmene pracovnej zmluvy pedagogického 
zamestnanca, ktorý nespĺňal požadovaný stupeň vzdelania pre učiteľa teoretického 
odborného predmetu, pričom došlo k zmene dohodnutého druhu práce - z učiteľ 
odborných predmetov na majster odbornej výchovy.  
Opatrenie bolo splnené.  

 
 
 



 

4 

 

2  ZÁVERY 

Riaditeľka školy akceptovala všetky 3 odporúčania uložené školskou inšpekciou. 
Zabezpečením kvalifikovaných učiteľov sa zvýšila odbornosť vyučovania teoretických 
odborných predmetov. Sledovaním aktualizácií školských právnych predpisov bola 
pedagogická dokumentácia vedená prehľadne, systematicky a správne.  
Splnením 5 prijatých opatrení riaditeľkou školy bolo prijímacie konanie realizované v súlade 
s platnou legislatívou. Aktualizovaním školského vzdelávacieho programu a zabezpečením 
priestorového, materiálno-technického a prístrojového vybavenia v súlade so štátnym 
vzdelávacím programom škola zabezpečila požadované podmienky pre uskutočňovanie 
výchovy a vzdelávania pre učebný odbor 2498 F technické služby v autoservise. Preradením 
nekvalifikovanej učiteľky odborných predmetov do kategórie majster odbornej výchovy bolo 
zaistené požadované zaradenie pedagogického zamestnanca v zmysle právnych predpisov. 
Vyučovanie odborného predmetu technológia kvalifikovaným učiteľom a vyučovanie 1. a 2. 
ročníka učebného odboru 2498 F technické služby v autoservise samostatne rovnako dávajú 
predpoklad pre zabezpečenie kvalitnej realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 

1. Zápisnice z pedagogickej rady zo šk. rokov 2020/2021 a 2021/2022;  

2. zápisnica zo zasadnutí Rady školy zo šk. rokov 2020/2021 a 2021/2022; 

3. kritéria prijímacieho konania pre šk. rok 2022/2023 do odborov nižšieho stredného 
odborného vzdelania; 

4. zverejnený zoznam prijatých/neprijatých uchádzačov do odborov nižšieho stredného 
odborného vzdelania v prijímacom konaní pre šk. rok 2022/2023; 

5. osobné spisy uchádzačov do odborov nižšieho stredného odborného vzdelania 
v prijímacom konaní pre šk. rok 2022/2023; 

6. školský vzdelávací program učebného odboru 2498 F technické služby v autoservise; 

7. rozvrh hodín na šk. rok 2022/2023 pre učebný odbor 2498 F technické služby v autoservise; 

8. dohoda o zmene pracovnej zmluvy; 

9. zápisnica z pedagogickej rady o prerokovaní aktualizovaného ŠkVP; 

10. zápisnica zo zasadnutia Rady o prerokovaní aktualizovaného ŠkVP; 

11. vyjadrenie stavovskej organizácie k aktualizovanému ŠkVP; 

12. vyjadrenie zamestnávateľov, s ktorými má škola uzavretú zmluvu o poskytovaní 
praktického vyučovania k aktualizovanému ŠkVP. 

 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: Ing. Adriana Šlachtovská 
Dňa: 22. 06. 2022  
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PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Bratislava: 
Ing. Adriana Šlachtovská 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 Mgr. Petra Pavelková 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 28. 06. 2022 
v Bratislave:  

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

Ing. Adriana Šlachtovská    ..................................................... 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
 Mgr. Petra Pavelková     .....................................................  

 
 
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. Petra Pavelková     ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 Ing. Adriana Šlachtovská    .....................................................  

 


