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1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

 Organizácia vyučovania v učebnom odbore 5371 H sanitár v strednej zdravotníckej škole. 

 

ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 

1.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
Kontrolovaným subjektom bola stredná zdravotnícka škola s vyučovacím jazykom slovenským. 
V externej forme štúdia v učebnom odbore 5371 H sanitár vzdelávala 13 žiakov. Vzdelávací 
proces v učebnom odbore zabezpečovalo 5 pedagogických zamestnancov. 
 
1.2  ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM  
Škola uskutočňovala výchovu a vzdelávanie v učebnom odbore 5371 H sanitár podľa 

vypracovaného Školského vzdelávacieho programu s názvom Sanitár (ďalej ŠkVP). ŠkVP bol 

vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom (ďalej ŠVP) pre učebný odbor 

5371 H sanitár vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom 

Z35013-2013- OZdV dňa 30. 07. 2013 s účinnosťou od 1. septembra 2013. Stanovené 

strategické ciele v ŠkVP a zadefinovaný profil absolventa smerovali k lepšiemu uplatneniu 

absolventa na trhu práce. Učebný plán školy umožňoval realizáciu výchovy a vzdelávania 

v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským zákonom a ŠVP. Poznámky k učebnému 

plánu boli prevzaté zo ŠVP bez zapracovania špecifických podmienok školy. Súčasťou ŠkVP boli 



 

2 

 

učebné osnovy jednotlivých odborných predmetov (zdravoveda, sanitárstvo, prvá pomoc, 

sanitárske činnosti) vypracované na rozsah stanovený učebným plánom, umožnili realizovať 

výchovu a vzdelávanie a rozvíjať kľúčové kompetencie žiaka v súlade s cieľmi stanovenými 

v ŠVP. Vzhľadom na požiadavky zdravotnej spôsobilosti na uchádzača stanovenými v bode 

7.12 ŠkVP škola neprijímala na štúdium uchádzačov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. Oboznámenie verejnosti, zákonných zástupcov žiakov a žiakov so ŠkVP bolo 

zabezpečené jeho uverejnením na webovom sídle školy. 

1.3  PERSONÁLNE PODMIENKY  
Výchovno-vzdelávací proces učebného odboru zabezpečovalo 5 pedagogických 
zamestnancov, z nich 3 v odbornom teoretickom vzdelávaní a 2 v odbornom praktickom 
vzdelávaní. Učiteľky s výnimkou jednej, ktorá mala ukončené vysokoškolské vzdelanie 
druhého stupňa v študijnom odbore Verejné zdravotníctvo a neabsolvovala 2-ročnú 
zdravotnícku prax, spĺňali kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky.    

1.4  ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA 
Praktické vyučovanie predmetu sanitárske činnosti bolo realizované v prirodzených 

podmienkach priestorov Fakultnej nemocnice v Nitre na určených pracoviskách v súlade 

s vypracovaným harmonogramom. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín s počtom žiakov 6 a 7, 

čím v jednej skupine nebol dodržaný maximálny počet 6 žiakov v skupine stanovený ŠVP. 

Z kontroly triednej knihy vyplynulo, že obidve skupiny od začiatku školského roku 

do 11. 03. 2022 vyučovala jedna učiteľka. Od 11. 03. 2022 bola riaditeľkou školy do druhej 

skupiny určená ďalšia vyučujúca, ktorú v jej neprítomnosti zastupovala učiteľka prvej skupiny, 

čím vyučujúca naďalej kontrolovala prácu 13 žiakov. V čase od 7.30 do 10.30 hod. prvá skupina 

žiakov vykonávala prax na stálom pracovisku (urologické oddelenie) pod vedením učiteľky. 

Žiaci druhej skupiny boli zaradení na jednotlivé oddelenia podľa harmonogramu a vykonávali 

prácu iba pod vedením zamestnancov nemocnice alebo samostatne. Po prestávke v trvaní 

30 minút sa skupiny vymenili a vyučujúca kontrolovala prácu žiakov druhej skupiny 

na urologickom oddelení. Zošity praktického vyučovania boli vedené na veľmi dobrej úrovni, 

obsahovali náležitosti potrebné k organizácii praktického vyučovania (harmonogram, 

poučenie o organizácii vyučovania v prirodzených podmienkach, kritériá na hodnotenie 

a klasifikáciu žiaka, rozsah praktických výkonov sanitára, tematický plán a prehľad 

realizovaných výkonov počas vyučovania). 

2  ZÁVERY 

Vypracovanie školského vzdelávacieho programu pre učebný odbor sanitár v súlade 

so štátnym vzdelávacím programom, realizácia výchovy a vzdelávania v súlade s princípmi 

a cieľmi stanovenými školským zákonom a štátnym vzdelávacím programom podľa učebného 

plánu vytvorili predpoklad naplnenia profilu absolventa učebného odboru. Nerozpracovanie 

poznámok k učebnému plánu na špecifické podmienky školy obmedzilo informácie 

o konkrétnej organizácii štúdia pre záujemcov. Uverejnením školského vzdelávacieho 

programu na webovom sídle školy boli sprístupnené informácie o štúdiu odboru verejnosti.  

Vyučovanie obidvoch skupín žiakov na odbornej praxi jednou učiteľkou nezabezpečilo 

pedagogický dozor v jednej skupine s dopadom na bezpečnosť žiakov a kvalitu práce 

pri praktických činnostiach na jednotlivých oddeleniach. Absencia kvalifikačných a osobitných 
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kvalifikačných predpokladov jednej učiteľky predmetu sanitárstvo cvičenia malo dopad 

na jeho neodborné vyučovanie v plnom rozsahu. 

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 Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie na stredných 

zdravotníckych školách učebný odbor 5371 H sanitár (nedodržanie maximálneho počtu 

6 žiakov z hľadiska ochrany zdravia žiakov, pacientov a hygieny v odbornej zdravotníckej 

praxi v  zariadeniach zdravotníckej starostlivosti). 

2. § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (neabsolvovanie 

vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v príslušnom odbore). 

3. § 10 ods. 7 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (neabsolvovanie najmenej 

2-ročnej zdravotníckej praxe). 

 
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: 

1. odporúča  

 rozpracovať poznámky k učebnému plánu na špecifické podmienky školy 
2. ukladá kontrolovanému subjektu v lehote do 27. 05. 2022 prijať konkrétne opatrenia 

na odstránenie zistených nedostatkov týkajúcich sa nedodržania maximálneho počtu 
6 žiakov z hľadiska ochrany zdravia žiakov, pacientov a hygieny v odbornej 
zdravotníckej praxi v  zariadeniach zdravotníckej starostlivosti, neabsolvovania 
vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v príslušnom odbore a 2-ročnej 
zdravotníckej praxe učiteľky predmetu sanitárstvo cvičenia 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 15. 09. 2022 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. štátny vzdelávací programom pre učebný odbor 5371 H sanitár;  
2. Školský vzdelávací program pre učebný odbor 5371 H sanitár - Sanitár; 
3. rozvrh hodín; 
4. harmonogram zadelenia žiakov I. SAN triedy na odbornú prax; 
5. triedna kniha I. SAN triedy; 
6. triedny výkaz a katalógové listy žiakov I. SAN triedy; 
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7. doklady o vzdelaní pedagogických zamestnancov, ktorí zabezpečujú vyučovací proces žiakov 
v I.SAN triede. 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovil: 
školský inšpektor: Ing. Ján Goldschmidt 
Dňa: 27. 04. 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: 

PhDr. Regina Sládečková, PhD. 
 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 04. 05. 2022 v Nitre:  

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

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

 
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: 
 
Ing. Ján Goldschmidt, školský inšpektor   ........................................................ 
 
 
Na vedomie 
 Štátna školská inšpekcia Bratislava - úsek inšpekčnej činnosti 
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