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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 strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 

Druh školskej inšpekcie Tematická inšpekcia 

Číslo poverenia 3156/2018-2019 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 07. 05. a 09.05. 2019 

 
Meno školskej inšpektorky, ktorá inšpekciu vykonala:  
Ing. Zuzana Machunková 
 
Zistené nedostatky:  
Pri tematickej inšpekcii bolo zistené, že riaditeľ školy nezabezpečil v školskom roku 2018/2019 
na všetkých pracoviskách konanie  praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky (PČOZ 
MS) za sústavnej prítomnosti všetkých členov celej predmetovej komisie (PMK). 
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Na základe zistení z tematickej inšpekcie Štátna školská inšpekcia uložila prijať vedúcemu 

zamestnancovi kontrolovaného subjektu opatrenia na odstránenie zisteného nedostatku. 

Riaditeľ školy prijal 3 opatrenia, ktoré sa týkali organizácie PČOZ MS. 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. Organizačne zabezpečiť sústavnú prítomnosť všetkých členov predmetovej 
maturitnej komisie počas odbornej zložky maturitnej skúšky v súlade s ustanovením 
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

2. Zabezpečiť sústavnú prítomnosť všetkých členov predmetovej maturitnej komisie pre 
odbornú zložku maturitnej skúšky, ktorú tvorí predseda, skúšajúci učitelia odborných 
predmetov, skúšajúci zástupca príslušnej inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii 
odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa osobitého predpisu (ďalej 
stavovská organizácia), ak ho stavovská organizácia deleguje; v príslušnom 
študijnom odbore, v ktorom sa vykonáva odborný výcvik, aj skúšajúci majster 
odbornej výchovy, pričom počet skúšajúcich učiteľov odborných predmetov určí 
riaditeľ školy podľa náročnosti a špecifík príslušného študijného odboru. 
 

3. Zabezpečiť sústavnú prítomnosť všetkých členov predmetovej maturitnej komisie pre 
odbornú zložku maturitnej skúšky žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho 
vzdelávania, ktorú tvorí predseda, skúšajúci učitelia odborných predmetov 
a skúšajúci zástupca zamestnávateľa, u ktorého sa žiak pripravuje; v príslušnom 
študijnom odbore, v ktorom sa vykonáva odborný výcvik, aj skúšajúci majster 
odbornej výchovy, pričom počet skúšajúcich učiteľov odborných predmetov určí 
riaditeľ školy podľa náročnosti a špecifík príslušného študijného odboru. 
 

Štátna školská inšpekcia kontrolou zistila, že vedenie školy sa v januári 2022 stretlo so 
všetkými zamestnávateľmi v systéme duálneho vzdelávania (SDV), kde sa dohodla 
organizácia a podmienky realizácie PČOZ MS všetkých študijných odborov. Bola predložená 
písomná dohoda so zmluvnými zamestnávateľmi v SDV, že PČOZ MS sa v školskom roku 
2021/2022 bude realizovať v školských dielňach, v skúšobnej PMK bude mať skúšajúceho 
člena menovaného každý zamestnávateľ zaradený do SVD. Kontrolou bolo zistené, že PČOZ 
MS v študijnom odbore 2411 K mechanik nastavovač sa konala v školských dielňach pred 
dvomi skúšobnými PMK v zložení - predseda PMK, skúšajúci učitelia odborných predmetov, 
skúšajúci majster odbornej výchovy, skúšajúci zástupcovia zamestnávateľov SDV, člen 
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stavovskej organizácie, odborník z praxe. PČOZ MS sa zúčastnilo 59 žiakov, z ktorých bolo 46 
žiakov v SDV. V čase kontroly počas samotnej realizácie PČOZ MS v priestoroch 
zmodernizovaných školských dielní boli všetci vymenovaní členovia oboch PMK v študijnom 
odbore 2411 K mechanik nastavovač  sústavne prítomní. Žiaci mali počas realizácie PČOZ MS 
vhodne  pripravené materiálno-technické i priestorové podmienky. Vedenie školy 
v spolupráci so zamestnávateľmi v SDV pripravilo harmonogram PČOZ MS, priestory, strojové 
vybavenie a zabezpečilo ochranu zdravia žiakov podľa platných školských predpisov. 
Opatrenia boli splnené.  
 

2 ZÁVERY 

Štátna školská inšpekcia na základe zistení z tematickej inšpekcie uplatnila voči 
kontrolovanému subjektu 3 opatrenia, ktoré  boli splnené. Zistený stav v plnení prijatých 
opatrení bol v súlade so správou o splnení prijatých opatrení predloženou riaditeľom školy. 
Splnením prijatých opatrení boli dodržané ustanovenia platných školských predpisov týkajúcej 
sa činnosti PMK. V kontrolovanom subjekte sa zvýšila objektivita realizácie PČOZ MS.  
 
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. Písomná dohoda so zamestnávateľmi v SDV 
7. Témy a kritériá PČOZ MS študijný odbor 2411 K mechanik nastavovač 
8. Správa o splnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov 

 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  Ing. Zuzana Machunková 
Dňa: 20. 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: 
Mgr. Štefan Capák 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 27. 05. 2022  
v Trenčíne: 

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



 

4 

 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
Mgr. Štefan Capák                ................................................ 

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

 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


