
 

1 

 

 

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Žilina 

Dolné Rudiny1, 010 01 Žilina 
 

 
Číslo: 5015/2022-2023  

 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 26. 09. 2022 

Názov kontrolovaného subjektu 

Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto 

Zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 
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V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 5015/2022-2023 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 

Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto 

Druh školskej inšpekcie následná 

Číslo poverenia 5043/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 09. 02. 2022 - 11. 02. 2022 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Ing. Zuzana Christozova, PhDr. Ľubomíra Tudíková, Ing. Juraj Holienka – odborník z praxe.  
 
Zistené nedostatky:  
Zistené nedostatky sa týkali nevypracovania Školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) 
pre učebný odbor 4572 F poľnohospodárska výroba v súlade so Štátnym vzdelávacím 



 

2 

 

programom (ŠVP) (neakceptovanie poznámok k rámcovému učebnému plánu ŠVP 
nezaradením vyučovacích predmetov do vzdelávacích oblastí, nedodržanie maximálneho 
týždenného počtu vyučovacích hodín v príslušnom ročníku ŠVP a maximálneho počtu hodín 
za celé štúdium) a nedodržania učebného plánu v ŠkVP neodučením stanoveného týždenného 
počtu hodín predmetu občianska náuka v príslušnom ročníku. 
 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 0 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 3 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
1.2.1  Plnenie uložených opatrení 

1. Zabezpečiť odučenie obsahu neprebratého učiva z predmetu občianska náuka 
za prvý polrok 1. ročníka pre žiakov 1. ročníka v učebnom odbore 
4572 F poľnohospodárska výroba v termíne do 31. 05. 2022. 

Riaditeľ školy predložil štátnej školskej inšpekcii (ŠŠI) organizačné zabezpečenie 
a dokumentáciu (odučené tematické celky, žiakmi vypracované pracovné listy, 
fotodokumentáciu, ...) z Metodického dňa - občianska náuka (26. 04. 2022), počas ktorého bol 
pre žiakov 1. ročníka v učebnom odbore 4572 F poľnohospodárska výroba odučený obsah 
učiva predmetu občianska náuka za prvý polrok 1. ročníka v súlade so vzdelávacím 
štandardom ŠVP pre nižšie stredné vzdelávanie. 
Opatrenie bolo splnené. 
 

2. Zabezpečiť odučenie obsahu neprebratého učiva z predmetu občianska náuka za celý 
1. ročník a za prvý polrok 2. ročníka pre žiakov 2. ročníka v učebnom odbore 
4572 F poľnohospodárska výroba v termíne do 31. 05. 2022. 

Riaditeľ školy predložil ŠŠI organizačné zabezpečenie a dokumentáciu (prebraté tematické 
celky, žiakmi vypracované pracovné listy, fotodokumentáciu, ...) z Metodických dní - občianska 
náuka (26. 04. 2022, 12. 05. 2022, 18. 05. 2022), počas ktorých bol so žiakmi 2. ročníka 
prebratý obsah učiva predmetu občianska náuka za celý 1. ročník a za prvý polrok 2. ročníka 
v súlade so vzdelávacím štandardom ŠVP pre nižšie stredné vzdelávanie. 
Opatrenie bolo splnené. 
 

3. Vypracovať školský vzdelávací program pre učebný odbor 4572 F poľnohospodárska 
výroba v súlade so ŠVP v termíne do 31. 05. 2022. 

Riaditeľ školy predložil ŠŠI školský vzdelávací program pre učebný odbor 
4572 F poľnohospodárska výroba s platnosťou od 01. 09. 2022 začínajúc 1. ročníkom. ŠkVP 
akceptoval poznámky k rámcovému učebnému plánu ŠVP, vyučovacie predmety boli zaradené 
do vzdelávacích oblastí, bol dodržaný maximálny počet hodín v ročníku a maximálny počet 
hodín za celé štúdium v súlade so ŠVP. 
Opatrenie bolo splnené.  
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2  ZÁVERY 

Riaditeľ školy splnil všetky 3 uložené opatrenia.  
Odučením neprebratého učiva za prvý polrok 1. ročníka pre žiakov 1. ročníka, neprebratého 
učiva za celý 1. ročník a za prvý polrok 2. ročníka pre žiakov 2. ročníka z predmetu občianska 
náuka boli naplnené obsahové štandardy Štátneho vzdelávacieho programu pre učebný odbor 
4572 F poľnohospodárska výroba. 
Zaradením vyučovaných predmetov do vzdelávacích oblastí, dodržaním maximálneho počtu 
týždenných vyučovacích hodín a  maximálneho počtu hodín za celé štúdium stanovených 
Štátnym vzdelávacím programom v učebnom pláne bol zosúladený školský vzdelávací 
program pre učebný odbor 4572 F poľnohospodárska výroba s príslušným Štátnym 
vzdelávacím programom. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 

1. školský vzdelávací program pre učebný odbor 4572 F poľnohospodárska výroba 
2. organizačné zabezpečenie a dokumentácia Metodických dní - občianska náuka 

(26. 04. 2022, 12. 05. 2022, 18. 05. 2022) 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: Ing. Zuzana Christozova  
Dňa: 27. 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. Ing. Ondrej Holienčík 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 17. 10. 2022 v Žiline  

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

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Ondrej Holienčík     .....................................................  
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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. Ing. Ondrej Holienčík     ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
Ing. Zuzana Christozova, školská inšpektorka  .....................................................  

 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


