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inšpekciu vykonala: 
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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 

Spojená škola, organizačná zložka Stredná odborná škola dopravy a služieb,  
Námestie sv. Martina 5, Holíč 

Druh školskej inšpekcie tematická 

Číslo poverenia 2043/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 14. 02. 2022 – 15. 02. 2022 

Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  

Ing. Žaneta Sirková, školská inšpektorka, ŠIC Trnava 

Mgr. Marek Nádaský, školský inšpektor, ŠIC Trnava 

Bc. Mária Šurinová, odborníčka z praxe 

Otto Klokner, odborník z praxe 
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Zistené nedostatky:  
Zistené nedostatky v dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov sa týkali 

nesplnenia kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti u 2 pedagogických 

zamestnancov a prijímania žiakov do 2-ročných učebných odborov skupiny F (v prijímacom 

konaní a prestupom) bez splnenia podmienok pre prijatie na štúdium. 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 3 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 3 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 
1.2 ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
1.2.1 AKCEPTÁCIA ODPORÚČANÍ 
1. Zabezpečiť odbornosť vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov v oboch 

učebných odboroch. 
Kontrolou predloženej dokumentácie sa zistilo, že riaditeľka školy pri zostavovaní 
úväzkov v aktuálnom školskom roku poverila vyučovaním všeobecnovzdelávacích 
predmetov pedagogických zamestnancov, ktorí okrem splnenia kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti  vyučujú aj predmety (slovenský jazyk 
a literatúra, etická výchova, občianska náuka, telesná a športová výchova), v ktorých 
získali vzdelanie, čím sa odbornosť vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov oproti 
tematickej inšpekcii zvýšila zo 48 % na 100 %.  Odporúčanie bolo akceptované.  

2. Zabezpečiť odbornosť vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov, odborného 
predmetu a praktickej prípravy v učebnom odbore 3178 F výroba konfekcie. 
Analýza predloženej dokumentácie preukázala, že odbornosť vyučovania 
všeobecnovzdelávacích predmetov, odborného predmetu a praktickej prípravy 
v učebnom odbore 3178 F výroba konfekcie bola zabezpečená pedagogickými 
zamestnancami, ktorí vyučujú aprobačné predmety, v ktorých získali vzdelanie a spĺňajú 
kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti. Odbornosť vyučovania 
všeobecnovzdelávacích predmetov bola  zabezpečená na 100 %, odborného predmetu 
teoretického vyučovania sa oproti výsledkom pri tematickej inšpekcii zvýšila z 0 % 
na 100 % a praktickej prípravy z 50 % na 100 %. Odporúčanie bolo akceptované. 

3. Prijatými opatreniami znížiť počet zameškaných hodín (hlavne neospravedlnených) 
žiakov 2-ročných učebných odborov. 
Z analýzy dokumentácie vyplynulo, že riaditeľka školy v snahe znížiť počet vymeškaných 
hodín prijala sériu opatrení, ktoré mali eliminovať počet vymeškaných hodín. Pravidelne 
spolupracuje s výchovným poradcom,  školským psychológom, informuje zákonných 
zástupcov o dochádzke žiakov, priebežne aj o ich prospechu, vedie osobné pohovory 
so žiakmi a rodičmi, zapája ich do projektových a mimoškolských aktivít zameraných 
na prevenciu proti záškoláctvu. Na základe prijatých opatrení sa celkový priemerný počet 
zameškaných hodín žiakov 2. ročníka znížil (z priemerného počtu 194,00 na 138,64 
na žiaka). Prijaté opatrenia sa však ukázali ako neefektívne v 1. ročníku, nakoľko 
pri porovnaní počtu zameškaných hodín v I. a II. polroku šk. roka 2021/2022 bol ich 
priemerný počet vyšší (zvýšil sa z 209,77 na 299,36 na žiaka). Odporúčanie nebolo 
akceptované. 
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1.2.2 Plnenie opatrení prijatých zo strany kontrolovaného subjektu 
1. Zabezpečiť odbornosť vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov v oboch 

učebných odboroch pedagogickými zamestnancami spĺňajúcimi kvalifikačné 
predpoklady na výkon pracovnej činnosti. 

Analýzou predloženej dokumentácie sa zistilo, že v aktuálnom školskom roku 2022/2023 
riaditeľka školy upravila úväzky učiteľov v 2-ročných učebných odboroch tak, že predmety 
slovenský jazyk a literatúra a telesná a športová výchova vyučujú pedagogickí 
zamestnanci, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti. 
Opatrenie bolo splnené. 
 

2. Zabezpečiť odbornosť vyučovania odborného predmetu a praktickej prípravy v odbore 
3178 F výroba konfekcie pedagogickými zamestnancami spĺňajúcimi kvalifikačné 
predpoklady na výkon pracovnej činnosti. 

Na vyučovanie odborného predmetu Technika šitia a Odborného výcviku praktického 
vyučovania bol prijatý nový pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné 
predpoklady na výkon pracovnej činnosti, čim sa zabezpečila úplná odbornosť vyučovania. 
Opatrenie bolo splnené. 
 

3. Do 2-ročných učebných odborov prijímať len žiakov, ktorí spĺňajú podmienky 
pre prijatie na štúdium. 

Kontrola predloženej dokumentácie z prijímacieho konania preukázala, že v školskom 
roku 2022/2023 riaditeľka školy prijala do 1. ročníka žiakov, ktorí splnili podmienky 
pre prijatie do 2-ročných učebných odborov (uchádzači navštevovali najmenej deväť 
rokov základnú školu a jej vzdelávací program neukončili). Opatrenie bolo splnené. 

 

2  ZÁVERY 

Riaditeľka školy akceptovala 2 z 3 odporúčaní uplatnených školskou inšpekciou. Vytvorením 

úväzkov zohľadňujúcich reálne potreby školy sa celkovo zvýšila odbornosť vyučovania 

všeobecnovzdelávacích predmetov v oboch učebných odboroch a rovnako v odbornom 

predmete a praktickej príprave v učebnom odbore 3178 F výroba konfekcie. Odporúčania, 

ktoré mali za cieľ eliminovať vymeškané hodiny žiakov sa ukázali ako málo efektívne, čo 

negatívne ovplyvňuje kvalitu výchovy a vzdelávania žiakov. Opatrenie riaditeľky školy 

smerujúce k zabezpečeniu odbornosti vyučovania zamestnancami spĺňajúcimi kvalifikačné 

predpoklady na výkon svojej pracovnej činnosti vytvorilo personálne podmienky, ktoré by 

mohli mať pozitívny dopad na zvýšenie kvality vyučovacieho procesu. Dodržiavanie 

podmienok prijatia žiakov do 2-ročných učebných odborov vytvorilo predpoklad na realizáciu 

prijímacieho konania v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom.  

 

PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. správa o prijatí opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku 
2. správa o splnení prijatých opatrení 
3. triedne knihy 
4. triedne výkazy 
5. katalógové listy žiakov 
6. rozvrhy hodín 
7. dokumentácia k prijímacím skúškam pre šk. rok 2022/2023 
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8. rozhodnutia o prijatí žiakov do 1. ročníka 
9. zoznamy žiakov, prehľad o počte žiakov, ktorí vykonali prijímacie skúšky do 1. ročníka 
10. doklady o dosiahnutom vzdelaní pedagogických zamestnancov 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: Ing. Žaneta Sirková  
Dňa: 30. 09. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trnava: 
Ing. Žaneta Sirková 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Ing. Ľudmila Mičová 

Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 11. 10. 2022  v Holíči:  
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trnava: 
 
 
 
Ing. Žaneta Sirková      ..................................................... 
 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
Ing. Ľudmila Mičová      .....................................................  

 
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. Ľudmila Mičová      ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Ing. Žaneta Sirková      .....................................................  
 
 
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


