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SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 
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Zriaďovateľ Mgr. Ľubomír Jakubek 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

Mgr. Jana Maslová, riaditeľka školy 

PaedDr. Patrik Janíček, MBA, zástupca riaditeľky školy 

 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 5147/2021-2022 zo dňa 10. 06. 2022 inšpekciu 
vykonala: 

Ing. Zuzana Christozova, školská inšpektorka, ŠIC Žilina  ........................................................ 

 

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 

Súkromná stredná odborná škola, Dom odborov Antona Bernoláka 51 blok B, Žilina 

Druh školskej inšpekcie následná 

Číslo poverenia 5116/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 21. 04. 2022 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Ing. Zuzana Christozova  

Zistené nedostatky:  
Zistené nedostatky sa týkali nepovoleného spájania skupín žiakov rôznych ročníkov 

pri vyučovaní odborného výcviku. 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 0 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 1 
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1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
 
1.2.1  Plnenie uložených opatrení 

1. Zabezpečiť vyučovanie žiakov učebného odboru 6445 H kuchár v predmete odborný 
výcvik tak, aby nedochádzalo k spájaniu skupín žiakov rôznych ročníkov. 

Kontrolou rozvrhu hodín a denníkov evidencie odborného výcviku ŠŠI zistila, že škola 

od 16. 05. 2022 vzdelávala žiakov 1. ročníka a žiakov 3. ročníka v predmete odborný výcvik 

v učebnom odbore 6445 H kuchár pod vedením 2 majstrov odborného výcviku a pri vyučovaní 

odborného výcviku nedochádzalo k spájaniu skupín žiakov rôznych ročníkov. 

Opatrenie bolo splnené. 
 

2  ZÁVERY 

Riaditeľka školy splnila uložené opatrenie. 
Splnením uloženého opatrenia - zabezpečením vyučovania tak, aby nedochádzalo k spájaniu 
skupín žiakov rôznych ročníkov v učebnom odbore 6445 H kuchár pod vedením jedného 
majstra odbornej výchovy bol vytvorený predpoklad pre uskutočňovanie školského 
vzdelávacieho programu v súlade s  príslušným štátnym vzdelávacím programom. 
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 

1. rozvrh hodín 
2. denníky evidencie odborného výcviku 

 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školský inšpektorka: Ing. Zuzana Christozova 
Dňa: 23. 06. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 
Ing. Zuzana Christozova 

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

Mgr. Jana Maslová 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 30. 06. 2022 v Žiline  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina 
 
 
 
 
 
Ing. Zuzana Christozova     .....................................................  
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b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
Mgr. Jana Maslová      .....................................................  

Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 pracovných  dní 
od prerokovania): 
 
 
 
Mgr. Jana Maslová      ....................................................  
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
Ing. Zuzana Christozova, školská inšpektorka  .....................................................  

 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


