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1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v 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, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom 

Druh školskej inšpekcie Tematická inšpekcia 

Číslo poverenia 3157/2018-2019 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 09. 05. 2019 a 10. 05. 2019 

 
Meno školskej inšpektorky, ktorú inšpekciu vykonala:  
Ing. Mária Hanáčková 
 
Zistené nedostatky:  
Pri tematickej inšpekcii bolo zistené, že praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 
(PČOZ MS) sa nekonala za sústavnej prítomnosti všetkých členov predmetovej maturitnej 
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komisie (PMK); predsedníčka PMK pre PČOZ MS nespĺňania kvalifikačných predpokladov pre 
výkon funkcie; PČOZ MS mala nevhodnú organizáciu, počas ktorej sa predsedníčka PMK 
nepodieľala na skúšaní, neriadila prácu PMK. 
Na základe zistení z tematickej inšpekcie Štátna školská inšpekcia uložila prijať vedúcemu 

zamestnancovi kontrolovaného subjektu opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. 

Riaditeľ školy prijal 3 opatrenia, ktoré sa týkali organizácie PČOZ MS, kvalifikačných 

predpokladov pre výkon funkcie a činnosti práce predsedov PMK. Riaditeľ školy zaslal správu 

o jeho splnení Školskému inšpekčnému centru Trenčín v príslušnom termíne. Z dôvodu 

pandemickej situácie v školských rokoch 2019/2020 a 2020/2021 sa PČOZ MS nekonala, preto 

sa následná inšpekcia realizuje až v školskom roku 2021/2022.  

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 3 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 
1.2 ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
Plnenie prijatých opatrení 

1. Praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky (PČOZ MS) plánovať a organizovať 
tak, aby bola zabezpečená sústavná prítomnosť všetkých členov skúšobnej 
predmetovej maturitnej komisie (PMK) 

Štátnej školskej inšpekcii bolo predložené zloženie PMK, menovacie dekréty jednotlivých 
členov skúšobnej komisie. Počas kontroly realizácie praktickej časti odbornej zložky 
maturitnej skúšky prebiehajúcej v študijnom odbore 2679 K mechanik mechatronik bolo 
v čase kontroly zistené, že žiaci vykonávali PČOZ MS za sústavnej prítomnosti všetkých 
menovaných členov skúšobnej PMK. 
Opatrenie bolo splnené.  
 
2. Zabezpečiť, aby každý menovaný predseda skúšobnej PMK spĺňal odborné 

a kvalifikačné predpoklady pre výkon funkcie, v spolupráci s príslušným orgánom 
miestnej samosprávy v školstve. 

Na kontrolou boli Štátnej školskej inšpekcii predložené menovacie dekréty predsedov PMK 
jednotlivých študijných odborov a menovacie dekréty ostatných členov skúšobných komisii. 
Kontrola potvrdila, že predseda PMK spĺňal odborné a kvalifikačné predpoklady pre výkon 
funkcie predsedu PMK v študijnom odbore 2679 K mechanik mechatronik v zmysle platných 
školských predpisov. 
Opatrenie bolo splnené.  
 
3. Plánovať a organizovať činnosť PČOZ MS tak, aby bolo zabezpečené kontinuálne 

riadenie práce jednotlivých PMK menovaným predsedom PMK. Prípadnú potrebu 
väčšieho počtu predsedov PMK na jednotlivé predmety pri organizácii PČOZ MS (systém 
duálneho vzdelávania) riešiť v spolupráci orgánom miestnej štátnej správy v školstve. 

Organizácia PČOZ MS v študijnom odbore 2675 M mechanik mechatronik bola zabezpečená 
v zmysle platných školských predpisov pre všetkých žiakov vrátane žiakov zaradených do 
systému duálneho vzdelávania (SDV). Realizovala sa v priestoroch dvoch odborných učební 
školy, v ktorých bolo potrebné materiálno-technické vybavenie, vrátane výpočtovej techniky 
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veľmi dobre pripravené a zabezpečené. Pre študijný odbor 2675 M mechanik mechatronik 
bol vymenovaný len 1 predseda príslušnej PMK a skúšajúcimi členmi PMK boli aj dvaja 
zamestnávatelia v SDV, všetci členovia PMK boli v čase kontroly počas PČOZ MS sústavne 
prítomní. Členovia PMK vrátane predsedu PMK si plnili svoje povinnosti v zmysle platných 
školských predpisov. 

 Opatrenie bolo splnené.  
 
2 ZÁVERY 

Štátnou školskou inšpekciou zistený stav v plnení prijatých opatrení bol v súlade so správou 
o splnení prijatých opatrení predloženou riaditeľom školy. Splnením všetkých troch prijatých 
opatrení boli dodržané ustanovenia platných školských predpisov. Zvýšila sa objektivita       
PČOZ MS v kontrolovanom subjekte. 
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. Menovacie dekréty predsedu ŠMK 
2. Menovacie dekréty skúšajúcich PMK,  
3. Menovacie dekréty skúšajúcich zástupcov zamestnávateľov v SDV,  
4. Menovacie dekréty zástupcov SOPK 
5. Organizačné zabezpečenie a harmonogram PČOZ MS 
6. Témy a kritériá PČOZ MS  
7. Správa o splnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov 

 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  Ing. Zuzana Machunková 
Dňa: 19. 05. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trenčín: 
Ing. Zuzana Machunková 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Ing. Miroslav Dziak 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 25. 05. 2022  
v Trenčíne: 

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trenčín: 
 
 
 
 
 
 
Ing. Zuzana Machunková     ................................................ 
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b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

 
 
 
 
 
Ing. Miroslav Dziak             ................................................ 

 
 
Vyjadrenie vedúcej zamestnankyne kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 
 
 
 
 
Ing. Miroslav Dziak           ..................................................... 
 
Stanovisko školskej inšpektorky k vyjadreniu: 
 
 
Ing. Zuzana Machunková                  ....................................................  

 
 
 
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


