
 

1 

 

 

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Bratislava 
Černyševského 27, 851 01  Bratislava 

 

Číslo: 1004/2022-2023 

 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 19. 09. 2022  

Názov kontrolovaného subjektu 

Stredná odborná škola beauty služieb 

Sídlo Račianska 105, Bratislava 

Zriaďovateľ Bratislavský samosprávny kraj 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

Ing. Žaneta Vrábelová, riaditeľka školy 

PaedDr. Vlasta Holčíková, zástupkyňa riaditeľa školy 

Ing. Marianna Kaňáková, zástupkyňa riaditeľky školy 

 

V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 1004/2022-2023 zo dňa 13. 09. 2022 inšpekciu 
vykonala: 

Ing. Katarína Bederková, školská inšpektorka,  
ŠIC Bratislava ........................................................ 

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 beauty služieb, Račianska 105, Bratislava 

Druh školskej inšpekcie Tematická inšpekcia 

Číslo poverenia 1023/2021 – 2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 
17. 01. 2022 – 21. 01. 2022 a 24. 01. 2022 – 
25. 01. 2022 

 

Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  

Ing. Katarína Bederková, školská inšpektorka, ŠIC Bratislava; Mgr. Katarína Heredošová, 

školská inšpektorka, ŠIC Bratislava; PaedDr. Eva Obžerová, školská inšpektorka, ŠIC Bratislava; 

Ing. Adriana Šlachtovská, školská inšpektorka, ŠIC Bratislava; Ing. Bc. Darja Bagiová, 

odborníčka z praxe; Mgr. Emília Motyčková , odborníčka z praxe. 
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Zistené nedostatky:  
Počas výkonu tematickej inšpekcie bolo zistené, že na škole nepôsobil odborný zamestnanec 
(špeciálny pedagóg, školský psychológ) pri vzdelávaní viac ako 20 žiakov so špeciálnymi 
výchovnovzdelávacími potrebami (ŠVVP).  

  Počet 

Odporúčania 1 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 1 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

1.2 ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  

1.2.1  Akceptácia odporúčaní 

1. Hospitácie vedenia školy a vzájomné hospitácie v metodických orgánoch zamerať na 
zaraďovanie aktivít rozvíjajúcich sociálne kompetencie žiakov (kooperatívne formy práce), 
na rozvíjanie kompetencií k celoživotnému učeniu sa (vytváranie priestoru 
na sebahodnotenie žiaka a hodnotenie výkonov spolužiakov), na uplatňovanie efektívnych 
stratégií vyučovania, ktoré umožňujú rozvíjať kritické myslenie a tvorivosť,  
na diferenciáciu úloh a zadaní podľa špecifických potrieb a možností žiakov. 
Zástupkyňa riaditeľky školy vypracovala nové hospitačné záznamy pre riadiacich 
zamestnancov a pozorovacie hárky zo vzájomných hospitácií pre učiteľov, podľa ktorých sa  
pri hospitáciách sledovalo rozvíjanie jednotlivých kompetencií, uplatňovanie efektívnych 
stratégií vyučovania a diferenciácia úloh a zadaní podľa špecifických potrieb žiakov. Vedenie 
školy predložilo ŠŠI hospitačné záznamy (HZ) za školský rok 2021/2022, ktoré boli vykonané 
v mesiacoch apríl – jún 2022. Zrealizovalo sa 7 hospitácií v študijných odboroch (ŠO) 
2 v predmetoch teoretického vzdelávania (TV) a 5 v praktickej príprave (PP)) a 12 v učebných 
odboroch (UO) (3 TV a 9 PP). Zároveň vyučujúci uskutočnili v ŠO 11 vzájomných hospitácií 
(6 TV a 5 PP) a v UO 21 (TV 12 a 9 PP). Po ukončení hospitácií boli vedením školy vykonávané 
pohospitačné rozhovory s presným vymedzením pozitív a negatív vyučovania. V prípade 
zistených nedostatkov sa realizovali následné hospitácie. Na pracovných poradách sa riešili 
problémy žiakov a následný progres vyplývajúci aj z pozorovaní v rámci vzájomných hospitácií  
učiteľov. 
Odporúčanie bolo akceptované. 

1.2.2 Plnenie opatrení prijatých zo strany kontrolovaného subjektu 

1. Prijať do pracovného pomeru alebo zabezpečiť pracovný pomer na dohodu 

s odborným zamestnancom – psychológom alebo špeciálnym pedagógom. 

Na základe kontroly predloženej Dohody o pracovnej činnosti Štátna školská inšpekcia  overila, 
že k 01. 09. 2022 škola obsadila pracovnú pozíciu – školský špeciálny pedagóg, s pracovnou 
náplňou – práca so žiakmi so ŠVVP. 
Opatrenie bolo splnené. 

2 ZÁVERY 

Odporúčanie Štátnej školskej inšpekcie vedenie školy akceptovalo. Realizovanie hospitácií 
cielene zameraných na rozvíjanie kooperatívnych foriem práce, na vytváranie priestoru  
na hodnotenie a sebahodnotenie žiakov, na využívanie efektívnych stratégií vyučovania a 
na jeho individualizáciu, prispelo ku zvýšeniu kvality výchovnovzdelávacieho procesu. 
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Splnením prijatého opatrenia, ktoré sa týkalo zabezpečenia odborného zamestnanca 
(psychológa/ špeciálneho pedagóga) pri vzdelávaní viac ako 20 žiakov so ŠVVP, sa vytvoril 
predpoklad pre zabezpečenie odbornej podpory pri vzdelávaní týchto žiakov v súlade  
so  všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. Hospitačné záznamy; 
2. zápisnice z rokovania pedagogickej rady;  
3. dohoda o pracovnej činnosti. 

Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektora:  Ing. Katarína Bederková 
Dňa: 27. 09. 2022 

PREROKOVANIE SPRÁVY 

Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Bratislava: 

Ing. Katarína Bederková, školská inšpektorka 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

Ing. Žaneta Vrábelová, riaditeľka školy 

Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa: 10. 10. 2022  
v Bratislave 

a) za štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Bratislava: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Katarína Bederková                                                          .....................................................  

 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
  
  
 
 
 
Ing. Žaneta Vrábelová                                      .......................................................   
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Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 
 
 
 
 
  
 

Ing. Žaneta Vrábelová, riaditeľka školy                                ...................................................... 

Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Katarína Bederková, školská inšpektorka               .....................................................  

Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


