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ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Žilina 

Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina 
 

Číslo: 5005/2022-2023 
 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 20. 09. 2022 

Názov kontrolovaného subjektu 

Obchodná akadémia, Nábrežie K. Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš 

Zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

Mgr. Anna Dvorščáková, riaditeľka školy 

 

V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 5005/2022-2023 zo dňa 06. 09. 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 

Obchodná akadémia, Nábrežie K. Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš 

Druh školskej inšpekcie tematická 

Číslo poverenia 55007/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 17. 01. 2022 – 20. 01. 2022 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Ing. Zuzana Christozova, PaedDr. Tibor Lukács, Mgr. Štefánia Hmirová, 
PhDr. Ľubomíra Tudíková, PaedDr. Ing. Renáta Stasová  
 
Zistené nedostatky:  
Zistené nedostatky sa týkali vydania rozhodnutia o umožnení štúdia žiaka podľa 
individuálneho učebného plánu na základe žiadosti zákonného zástupcu plnoletej žiačky, ktorý 
nie je účastníkom konania. 
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Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 3 

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. Zamerať hospitačnú činnosť riaditeľky školy na rozvíjanie poznávacích kompetencií 
žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese zaraďovaním úloh rozvíjajúcich vyššie 
myšlienkové procesy žiakov, formujúce analytické, hodnotiace a tvorivé zručnosti 
a postoje žiakov.  

Riaditeľka školy predložila Štátnej školskej inšpekcii (ŠŠI) záznamy z kontrolnej a hospitačnej 
činnosti, ktorú uskutočnila v období od ukončenia tematickej inšpekcie do dňa vykonania 
následnej inšpekcie. Z obsahu záznamov hospitačnej činnosti vyplynulo, že riaditeľka školy 
zamerala hospitačnú činnosť na rozvíjanie vyšších myšlienkových procesov na vyučovacích 
hodinách najmä vo vzdelávacích oblastiach jazyk a komunikácia a praktické odborné 
vzdelávanie. 
Odporúčanie bolo akceptované.  

2. Zamerať hospitačnú činnosť riaditeľky školy na vytváranie priestoru žiakom 
na sebahodnotenie a rovesnícke hodnotenie na vyučovacích hodinách. 

Riaditeľka školy predložila ŠŠI hospitačné záznamy, ktorých obsah dokumentoval zameranie 
hospitačnej činnosti na vytváranie priestoru na rozvíjanie sebahodnotenia a rovesníckeho 
hodnotenia žiakov na vyučovacích hodinách.  
Odporúčanie bolo akceptované.  

3. Zamerať hospitačnú činnosť riaditeľky školy na rozvíjanie sociálnych kompetencií 
na vyučovacích hodinách zaraďovaním práce vo dvojiciach a v práce skupinách.  

Analýza obsahu predložených záznamov z hospitačnej činnosti preukázala zameranie 
hospitačnej činnosti na sledovaných vyučovacích hodinách na zaraďovanie práce vo dvojiciach 
a v skupinách.  
Odporúčanie bolo akceptované.  
 
1.2.2  Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 

1. Nevydávať rozhodnutia o umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného 
plánu na základe žiadosti zákonného zástupcu plnoletej žiačky, ktorý nie je 
účastníkom konania. 

Kontrolou predložených rozhodnutí za obdobie od 01. 02. 2022 ŠŠI zistila, že riaditeľka školy 
vydala rozhodnutia o umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu na základe 
žiadosti plnoletých žiakov alebo na základe žiadosti zákonných zástupcov neplnoletých žiakov. 
Opatrenie bolo splnené.  

 
2  ZÁVERY 

Riaditeľka školy akceptovala všetky tri odporúčania. Realizáciou kontrolnej a hospitačnej 
činnosti zameranej na rozvíjanie kompetencií k celoživotnému učeniu sa žiaka v oblasti 
sebahodnotenia a rovesníckeho hodnotenia žiakov, poznávacích kompetencií žiaka zadávaním 
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úloh na vyššie myšlienkové procesy a sociálnych kompetencií zaraďovaním skupinovej práce 
bol vytvorený predpoklad skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu.  
Splnenie prijatého opatrenia týkajúceho sa vydávania rozhodnutí o umožnení individuálneho 
štúdia žiaka na základe žiadosti plnoletých žiakov alebo na základe žiadosti zákonných 
zástupcov neplnoletých žiakov malo pozitívny vplyv na oblasť riadenia školy. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 

1. hospitačné záznamy  
2. plán kontrolnej činnosti pre školský rok 2022/2023 
3. rozhodnutia riaditeľky školy o umožnení individuálneho štúdia žiaka 

 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: Ing. Zuzana Christozova  
Dňa: 22. 09. 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. Anna Dvorščáková 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 14. 10. 2022  v Žiline  

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

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
Mgr. Anna Dvorščáková     .....................................................  

 
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. Anna Dvorščáková     ....................................................  

 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Ing. Zuzana Christozova, školská inšpektorka  .....................................................  

 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


