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ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Nitra 
Ul. kozmonautov 5, 94 901 Nitra                                                                                                        

 

Číslo: 4080/2021-2022 
 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 05. 05. 2022 

Názov kontrolovaného subjektu 

Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra 

Zriaďovateľ Nitriansky samosprávny kraj 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

PhDr. Regina Sládečková, PhD. – riaditeľka školy 

Mgr. Magdaléna Roháčová – zástupkyňa riaditeľky školy 

PhDr. Júlia Hudáková – zástupkyňa riaditeľky školy 

 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 4080/2021-2022 zo dňa 05. 05. 2022 inšpekciu 
vykonal: 

PaedDr. Marián Mészáros, školský inšpektor, ŠIC Nitra  ........................................................ 

 
 

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 zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra 

Druh školskej inšpekcie Tematická 

Číslo poverenia 44002/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 23. 09. 2021 – 24. 09. 2021 a 02. 11. 2021 

 
 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
PaedDr. Marián Mészáros, školský inšpektor – ŠIC Nitra; Ing. Ján Goldschmidt, školský 
inšpektor – ŠIC Nitra  
 
Zistené nedostatky:  
Zo záverov tematickej inšpekcie vyplynuli nedostatky týkajúce sa nedodržania maximálneho 
počtu 6 žiakov z hľadiska ochrany zdravia žiakov, pacientov a hygieny v odbornej zdravotníckej 
praxi v zariadeniach zdravotníckej starostlivosti a 10 žiakov v odborných učebniach 
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a laboratóriách, prijatia učiteľa všeobecno-vzdelávacích predmetov s ukončeným 
vysokoškolským vzdelaním 1. stupňa, neplnenia kvalifikačných predpokladov učiteľa 
informatiky vyučujúceho neodborne v plnom rozsahu svojho úväzku  a nesplnenia 
kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca 
najneskôr do štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru v príslušnom druhu školy 
učiteľom informatiky.  
 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 4 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  

1.2.2  Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 
1. Prijať učiteľov pre vyučovanie odborných ošetrovateľských predmetov v študijnom 

odbore praktická sestra tak, aby bolo možné deliť triedy na skupiny v odbornej 
učebni  a na klinickej praxi v súlade so ŠVP. 

Riaditeľka školy prijala do pracovného pomeru od 01. 02. 2022 učiteľku na  odborné praktické 
predmety, ktorá dňa 30. 04. 2022 počas skúšobnej doby ukončila pracovný pomer v škole. 
K 01. 03. 2022 prijala učiteľku, ktorá spĺňala kvalifikačné predpoklady (vysokoškolské vzdelanie 
2. stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho 
povolania a najmenej dva roky zdravotníckej praxe) na vyučovanie odborných praktických 
predmetov. Od  01.  02. 2022 riaditeľka školy prijala 5 učiteľov, od 07. 02. 2022 jednu 
a od  01. 04. 2022 jednu učiteľku. S výnimkou jednej, ktorá nemala 2-ročnú zdravotnícku prax 
všetky spĺňali kvalifikačné predpoklady (vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, odbornú 
spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania a najmenej dva roky zdravotníckej praxe), boli 
prijaté na dohodu,  učili do 10 hodín týždenne prevažne predmety klinickej praxe 
(ošetrovateľská starostlivosť (ďalej OŠS), ošetrovanie, asistencia, administratíva 
a zdravotnícka dokumentácia (ďalej OAD)). Prijatie učiteliek umožnilo v 2. polroku školského 
roka 2021/2022 v odboroch 5361 M praktická sestra a 5356 M zdravotnícky asistent delenie 
tried na skupiny s dodržaním počtu 6 žiakov v predmetoch klinickej praxe OŠS a OAD  v súlade 
so štátnymi vzdelávacími programami. Kontrolou triednych kníh a rozvrhov hodín v 2. polroku  
školského roka 2021/2022 bolo zistené, že v študijnom odbore 5361 M praktická sestra boli 
naďalej prekročené najvyššie povolené počty žiakov v skupinách v predmete ošetrovateľské  
techniky  v triedach I. A PS (32 žiakov rozdelených na 3 skupiny), I. B PS (31  žiakov 
na  3  skupiny), II. B PS (34 žiakov na 3 skupiny). Do uvedených počtov neboli zarátaní žiaci 
odídencov z Ukrajiny, ktorí navštevovali školu od 14. 03. 2022. 

Opatrenie nebolo splnené. 
 

2.  Prijať učiteľku na vyučovanie odborných farmaceutických predmetov tak, aby bolo 
možné deliť triedy na skupiny v odbornej učebni. 

Riaditeľka školy v druhom polroku školského roka 2021/2022 neprijala pedagogickú 
zamestnankyňu na vyučovanie farmaceutických predmetov v študijnom odbore  
5311  M  farmaceutický laborant. Kontrolou úväzkov bolo zistené ich navýšenie, 
čím  v 4.  ročníku vo všetkých odborných predmetoch a v 3. ročníku na predmete 
farmaceutická chémia a analýza liečiv bolo možné dodržať počet žiakov v skupine 
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na  vyučovanie v odbornej učebni. Podľa rozvrhu hodín boli naďalej prekročené počty žiakov 
v triede I. FL v predmetoch farmaceutická  botanika a laboratórna technika (28 žiakov 
rozdelených na 2 skupiny), v triede II. FL  v predmetoch, ktorých súčasťou boli cvičenia 
(33  žiakov rozdelených na 2 skupiny),  v triede III. FL v predmetoch príprava liekov 
a farmakognózia a fytoterapia (28 žiakov rozdelených na 2 skupiny). 

Opatrenie nebolo splnené. 
 

3.  Zabezpečiť vyučovanie predmetu geografia učiteľom s ukončeným vysokoškolským 
vzdelaním druhého stupňa.    

Predmet geografia bol od 15. 02. 2022 v celom rozsahu (3 hodiny) vyučovaný učiteľkou, ktorá 
spĺňala kvalifikačné predpoklady vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom 
odbore učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov geografia – telesná výchova.                                                                                                        

      Opatrenie bolo splnené. 
 
4. Zabezpečiť vyučovanie predmetu informatika učiteľom spĺňajúcim kvalifikačné 

predpoklady na vyučovanie v strednej odbornej škole. 
Riaditeľka školy dňa 17. 01. 2022 prijala na vyučovanie predmetu informatika učiteľku 
spĺňajúcu kvalifikačné predpoklady vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom 
odbore učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov informatika – biológia. 

Opatrenie bolo splnené. 

 
2  ZÁVERY 

Zo 4 opatrení prijatých riaditeľkou školy boli splnené 2. Zabezpečením vyučovania predmetov 
geografia a informatika učiteľmi spĺňajúcimi kvalifikačné predpoklady boli dodržané právne 
predpisy s pozitívnym dopadom na odbornosť vyučovania. Prijatie učiteliek spĺňajúcich 
kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetov klinickej praxe v študijných odboroch 
5361 M praktická sestra a 5356 M zdravotnícky asistent umožnilo delenie žiakov v súlade 
so  štátnymi vzdelávacími programami. Nedodržanie maximálneho počtu 10 žiakov 
v odborných učebniach a laboratóriách v študijných odboroch 5311  M  farmaceutický 
laborant a 5361 M praktická sestra malo negatívny dopad na  zabezpečenie ochrany zdravia 
žiakov pri praktických činnostiach v odborných učebniach a  laboratóriách. 
 
Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 

1. § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej školský 
zákon) v nadväznosti na Štátne vzdelávacie programy pre odborné vzdelávanie 
na  stredných zdravotníckych školách študijné odbory 5311 M Farmaceutický laborant 
a  5361 M Praktická sestra (nedodržanie maximálneho počtu 10 žiakov z hľadiska 
ochrany zdravia žiakov v odborných učebniach a laboratóriách). 

 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
OPATRENIA ŠTÁTNEJ ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 
Na základe zistení a ich hodnotení uvedených v správe o výsledkoch školskej inšpekcie Štátna 
školská inšpekcia uplatňuje voči vedúcemu zamestnancovi kontrolovaného subjektu 
tieto  opatrenia: 
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1. ukladá kontrolovanému subjektu v lehote do 30. 06. 2022 prijať konkrétne opatrenia 
na odstránenie zistených nedostatkov týkajúcich sa delenia tried na skupiny v súlade 
so štátnymi vzdelávacími programami pre odborné vzdelávanie v stredných 
zdravotníckych školách jednotlivých odborov a predložiť ich Školskému inšpekčnému 
centru Nitra s uvedenými termínmi splnenia a menami zodpovedných zamestnancov. 
 

Správu o splnení prijatých a uložených opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin 
predložiť Školskému inšpekčnému centru Nitra v termíne do 12. 09. 2022. 

Zároveň školská inšpekcia upozorňuje PhDr. Reginu Sládečkovú, PhD., riaditeľku Strednej 

zdravotníckej školy, Farská 23, Nitra na možnosť uloženia pokuty podľa §  37a  ods.  2    zákona 

č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v prípade neodstránenia nedostatkov 

zistených školskou inšpekciou.  

 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 

1. prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov špecifikovaných v Správe 
o výsledkoch školskej inšpekcie vykonanej v dňoch od 23. 09. 2021 do 24. 09. 2021 
a 02. 11. 2021 číslo: 44002/2021-2022. 

2. správa o splnení prijatých a uložených opatrení na odstránenie nedostatkov a ich 
príčin – číslo: 44002/2021-2022 

3. doklady o vzdelaní pedagogických zamestnancov, 
4. rozvrh hodín v školskom roku 2021/2022, 
5. základné úväzky pedagógov v školskom roku 2021/2022, 
6. zápisnice z pedagogických rád, 
7. osobné rozvrhy učiteľov v školskom roku 2021/2022, 
8. žiadosť o výnimku z počtu žiakov v skupine na praxi, 
9. odpoveď na žiadosť o výnimku z počtu žiakov v skupine na praxi, 
10. žiadosť o revíziu ŠVP pre študijné odbory praktická sestra a farmaceutický laborant, 
11. odpoveď na žiadosť o revíziu ŠVP pre študijné odbory praktická sestra a farmaceutický 

laborant.  
 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovil: 
školský inšpektor:  PaedDr. Marián Mészáros  
Dňa: 27. 05. 2022 
 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Nitra: 
PaedDr. Marián Mészáros 

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

PhDr. Regína Sládečková, PhD. 
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Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 02. 06. 2022  v Nitre:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Nitra: 
 
 
 
PaedDr. Marián Mészáros        .....................................................  

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
PhDr. Regina Sládečková, PhD., riaditeľka školy  ........................................................ 

 
 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 
 
 
PhDr. Regina Sládečková, PhD., riaditeľka školy  ........................................................  
 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
PaedDr. Marián Mészáros, školský inšpektor  ........................................................ 

 
 
Na vedomie 
Štátna školská inšpekcia Bratislava – úsek inšpekčnej činnosti  
 


