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ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Trnava 

J. Bottu 4, 917 01 Trnava 
 

Číslo: 2006/2022-2023 
 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 20. 09. 2022  

Názov kontrolovaného subjektu 

Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 

Zriaďovateľ Trnavský samosprávny kraj 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 
Ing. Danica Rapantová, riaditeľka školy 

Ing. Rastislav Španka, zástupca riaditeľky školy 

Mgr. Beáta Rampáková, zástupkyňa riaditeľky školy 

Mgr. Dagmar Ferenčíková, zástupkyňa riaditeľky školy 

 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 2006/2022-2023 zo dňa 12. 09. 2022 
inšpekciu vykonala: 

Mgr. Iveta Kozáková, školská inšpektorka, ŠIC Trnava ........................................................ 

 

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 podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 

Druh školskej inšpekcie tematická 

Číslo poverenia 2050/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie od 21. 02. 2022 do 22. 02. 2022 

 
 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Mgr. Iveta Kozáková; Mgr. Marek Nádaský; Jaroslava Nemcová a Ing. Helena Ustaníková – 
odborníčky z praxe.   
 
Zistené nedostatky:  

 nedodržanie Normatívnu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia 
pre učebný odbor 3161 F praktická žena. 
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Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 2 

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. Zvýšiť odbornosť vyučovania všeobecno-vzdelávacích predmetov a predmetov 
teoretického vzdelávania v učebnom odbore 3161 F praktická žena. 
Plnenie odporúčania sa nedalo hodnotiť, nakoľko v aktuálnom školskom roku 
2022/2023 nenavštevoval učebný odbor 3161 F praktická žena ani jeden žiak. 
Odporúčanie sa nedalo hodnotiť. 

 
2. V učebnom odbore 3161 F praktická žena podľa obsahu preberaných 

tém intenzívnejšie využívať priestory kuchyne na školskom internáte a v škole. 
Plnenie odporúčania sa nedalo hodnotiť, nakoľko v aktuálnom školskom roku 
2022/2023 sa ani jeden žiak nevzdelával v učebnom odbore 3161 F praktická žena.  
Odporúčanie sa nedalo hodnotiť. 

 
1.2.2 Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 

1. Doplniť materiálno-technické vybavenie pre učebný odbor 3161 F praktická žena 
tak, aby bolo v súlade s príslušným Normatívom (zakúpiť 4 kusy jednoihlového 
šijacieho stroja plochého s dvojnitným viazaným stehom, obnitkovací šijací stroj, 
6 sád prídavných zariadení pre šijacie stroje, krajčírske nožnice, nástenné zrkadlo 
a ergonomické otočné stoličky k šijacím strojom). 
Plnenie opatrenia sa nedalo hodnotiť, nakoľko v aktuálnom školskom roku 2022/2023 
škola neuskutočňovala vzdelávanie žiakov v učebnom odbore 3161 F praktická žena.  
Opatrenie sa nedalo hodnotiť. 

 
 
2  ZÁVERY 

Nakoľko škola v aktuálnom školskom roku nerealizovala vzdelávanie v učebnom odbore 
3161 F praktická žena, uložené odporúčania ani opatrenie prijaté riaditeľkou školy nebolo 
možné hodnotiť.  
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. Správa o splnení prijatých a uložených opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin 
riaditeľky školy 
2. Zápisnica z priebehu prijímacieho konania na školský rok 2022/2023 zo dňa 28. 06. 2022 
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Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: Mgr. Iveta Kozáková 
Dňa: 20. 09. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trnava: 
Mgr. Iveta Kozáková  

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Ing. Danica Rapantová riaditeľa školy 

 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 20. 09. 2022  v Senici  
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trnava: 
 
 
 
 
Mgr. Iveta Kozáková      .....................................................  
 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
Ing. Danica Rapantová     .....................................................  

 
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. Danica Rapantová     ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
Mgr. Iveta Kozáková, školská inšpektorka   .....................................................  

 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


