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ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Nitra 
Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra 

 

Číslo: 44023/2021-2022 
 

 SPRÁVA  
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej  dňa:  10. 05. 2022 
 

Názov kontrolovaného subjektu 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany 

Zriaďovateľ Nitriansky samosprávny kraj 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

Mgr. Milan Naňo, riaditeľ školy 

Mgr. Tomáš Lacika, zástupca riaditeľa školy 

Mgr. Beata Mišeje, zástupkyňa riaditeľa školy 

 
V súlade s poverením na tematickú inšpekciu č. 44023/2021-2022 zo dňa 09. 05. 2022 
inšpekciu vykonal: 

Ing. Ján Goldschmidt, školský inšpektor  ........................................................ 

  

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Organizácia vyučovania nadstavbového štúdia študijného odboru 6403 L podnikanie 

v remeslách a službách v strednej odbornej škole. 

 

ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 

 
1.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
Kontrolovaným subjektom bola stredná odborná škola obchodu a služieb s vyučovacím 
jazykom slovenským. V dennej forme nadstavbového štúdia v študijnom odbore 6403 L 
podnikanie v remeslách a službách vzdelávala 45 žiakov, z nich 19 v 1. a 26 v 2. ročníku. Podľa 
individuálneho učebného plánu (ďalej IUP) sa vzdelávalo 34 žiakov, z nich všetci 
19 žiaci 1. a 15  2. ročníka. Výchovno-vzdelávací proces v uvedenom študijnom odbore 
zabezpečovalo 21 pedagogických zamestnancov. 
 
1.2 ORGANIZÁCIA NADSTAVBOVÉHO ŠTÚDIA 
Riaditeľ školy prijímal do nadstavbového štúdia žiakov na základe prihlášky na štúdium, 
súčasťou ktorej boli prílohy (výučný list, koncoročné vysvedčenie z 3. ročníka príbuzného 
učebného odboru, životopis). Na základe schválených kritérií (v pedagogickej rade dňa 
28. 01. 2020 a v rade školy dňa 05. 03. 2020),  prijal riaditeľ školy všetkých 29 uchádzačov 
o štúdium v školskom roku 2020/2021 bez prijímacej skúšky rozhodnutím zo dňa 16. 06. 2020 
na dennú formu nadstavbového štúdia v študijnom odbore 6403 L podnikanie v remeslách 
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a službách. V priebehu štúdia  ku dňu inšpekcie 15 žiakov požiadalo o IUP a 3 zanechali 
štúdium. V školskom roku 2021/2022 všetci žiaci 1. ročníka nadstavbového štúdia v študijnom 
odbore 6403 L  podnikanie v remeslách a službách boli prijatí na dennú formu štúdia bez 
prijímacej skúšky v súlade s prerokovanými a schválenými kritériami na prijatie bez prijímacej 
skúšky (pedagogická rada dňa 26. 01. 2021, rada školy 15. 12. 2020).  V mesiaci september 
2021 všetci požiadali o štúdium podľa IUP, čo im bolo rozhodnutím riaditeľa školy umožnené. 
Na ukončovanie štúdia formou maturitnej skúšky sa žiaci prihlasovali vyplnením a podpísaním 
prihlášky, na ktorej vyznačili predmety a úroveň skúšky z cudzieho jazyka. Všetci žiaci 
2. ročníka vyplnili a podpísali prihlášku v zákonom stanovenom termíne. Kontrolou protokolov 
z externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bolo zistené, že sa všetci žiaci 
zúčastnili  externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského 
jazyka a literatúry, cudzích jazykov v riadnom termíne.  
 
1.3 ORGANIZÁCIA  ŠTÚDIA PODĽA INDIVIDUÁLNEHO UČEBNÉHO PLÁNU 
Škola mala vypracovanú Smernicu pre štúdium podľa IUP, ktorá bola schválená pedagogickou 

radou 01. 10. 2020. Upravovala podmienky povolenia štúdia podľa IUP, jeho organizáciu 

vrátane realizácie odborného výcviku a praxe, spôsob podávania žiadosti o IUP a jeho zrušenie 

žiakom, hodnotenie a klasifikáciu a podmienky zrušenia rozhodnutia o umožnení štúdia podľa 

IUP. Prílohou smernice boli vzory tlačív (informovaný súhlas žiaka o IUP, evidencia dochádzky 

do školy, prítomnosti na praxi a na konzultáciách, žiadosť o IUP). Kontrolou pedagogickej 

dokumentácie bolo zistené, že všetci žiaci mali vydané rozhodnutie o umožnenie štúdia podľa 

IUP na základe žiadosti o  IUP zo zdravotných alebo pracovných dôvodov. Prílohou každého 

rozhodnutia bol harmonogram konzultácií a komisionálnych skúšok z jednotlivých predmetov, 

komisie a okruhy tém na komisionálnu skúšku. Prítomnosť žiakov na konzultáciách s rozpisom 

prebraného učiva bola vedená na samostatnom tlačive. Žiaci boli klasifikovaní na základe 

výsledkov komisionálnych skúšok. Na organizovanie a priebeh komisionálnych skúšok mala 

škola vypracovanú smernicu s prílohami (Žiadosť o povolenie vykonať komisionálnu skúšku 

a Vzor rozhodnutia riaditeľa školy o povolení vykonať komisionálnu skúšku) schválenú 

pedagogickou radou 31. 08. 2019 s účinnosťou od 01. 09. 2019.   

 
2  ZÁVERY 

Prijímanie žiakov do študijného odboru 6304 L podnikanie v remeslách a službách 
bez prijímacej skúšky umožnilo štúdium všetkým záujemcom s možným dopadom na úroveň 
vzdelávania. Dodržanie legislatívnych podmienok organizácie vyučovania nadstavbového 
štúdia študijného odboru 6403 L podnikanie v remeslách a službách umožnilo získať 
záujemcom úplné stredné odborné vzdelanie. Vypracovanie a schválenie Smernice  
pre štúdium podľa individuálneho učebného plánu stanovilo jednoznačné pravidlá a vytvorilo 
rovnaké podmienky pre všetkých záujemcov o uvedenú formu štúdia. 
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. prihlášky na štúdium, 
2. rozhodnutia riaditeľa školy,  
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3. prihlášky na maturitnú skúšku, 
4. protokoly o externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky, 
5. protokoly o komisionálnych skúškach, 
6. rozhodnutia riaditeľa školy o komisionálnych skúškach, 
7. triedne výkazy tried I.D a II.D,  
8. katalógové listy žiakov nadstavbového štúdia, 
9. Smernica o výkone a organizácii komisionálnych skúšok, 
10. Smernica pre štúdium podľa individuálneho učebného plánu, 
11. harmonogram konzultácií jednotlivých predmetov pre štúdium podľa individuálneho 
učebného plánu, 
12. evidencia dochádzky na konzultácie pre štúdium podľa individuálneho učebného plánu. 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovil: 
školský inšpektor: Ing. Ján Goldschmidt   
Dňa: 18. 05. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Nitra: 
Ing. Ján Goldschmidt 

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

Mgr. Milan Naňo 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 31. 05. 2022  v Nitre  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Nitra: 
 
 
Ing. Ján Goldschmidt        ...................................................... 
 

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

 
 
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. Milan Naňo, riaditeľ školy                            ...................................................... 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Ing. Ján Goldschmidt, školský inšpektor   ........................................................ 
 
 
Na vedomie 
Štátna školská inšpekcia Bratislava – úsek inšpekčnej činnosti 


