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V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 5020/2022-2023 zo dňa 03. 10. 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 elektrotechnická, Komenského 50, Žilina 

Druh školskej inšpekcie tematická 

Číslo poverenia 55002/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 04. 10. 2021 - 07. 10. 2021 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
 
Ing. Zuzana Christozova, PaedDr. Tibor Lukács, Mgr. Štefánia Hmirová, PhDr. Ľubomíra Tudíková  

 
Zistené nedostatky:  
Zistené nedostatky sa týkali neprerokovania úprav ŠkVP s príslušnou stavovskou organizáciou 
pre odborné vzdelávanie a prípravu. 
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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. Realizovať vzdelávanie učiteľov zameraného na wellbeing,  prehlbovanie 
osvojených a získavanie nových profesijných kompetencií v oblasti práce 
s ohrozenými skupinami žiakov. 

Riaditeľ školy predložil Štátnej školskej inšpekcii (ŠŠI) program a prezenčnú listinu z cyklu 
online vzdelávaní pedagogických zamestnancov na tému WELLBEING (30. 03. 2022, 
13. 04. 2022, 27. 04. 2022 a 11. 05. 2022). Obsahom vzdelávania bola podpora wellbeingu 
vo výchovno-vzdelávacom procese a jeho pozitívny dopad na výchovno-vzdelávacie výsledky 
žiakov pri napĺňaní ich individuálnych vzdelávacích potrieb. 
Odporúčanie bolo akceptované.  

2. Zamerať hospitačnú činnosť vedúcich pedagogických zamestnancov na rozvíjanie 
poznávacích kompetencií (vyšších myšlienkových procesov – analýza, hodnotenie, 
tvorivosť). 

Riaditeľ školy predložil ŠŠI hospitačné záznamy vedenia školy a záznamy z predmetových 
komisií. Pedagogickí zamestnanci na predmetových komisiách analyzovali závery z tematickej 
inšpekcie, v rámci predmetových komisií realizovali vzájomné hospitácie a zdieľali príklady 
dobrej praxe. Obsah predložených hospitačných záznamov deklaroval zameranie hospitačnej 
činnosti vedúcich pedagogických zamestnancov školy na rozvíjanie poznávacích kompetencií, 
na metódy a formy práce smerujúce k rozvíjaniu vyšších myšlienkových procesov žiakov 
na úrovni analýzy, hodnotenia a tvorivosti. 
Odporúčanie bolo akceptované. 

3. Zamerať vzdelávanie učiteľov teoretických predmetov na uplatňovanie efektívnych 
vyučovacích stratégií na vytváranie podmienok pre inkluzívne vzdelávanie každého 
žiaka a personalizáciu procesu výučby. 

Riaditeľ školy predložil ŠŠI organizačné zabezpečenie, program a prezenčnú listinu 
zo vzdelávania pedagogických zamestnancov zo dňa 20. 12. 2021. Vzdelávanie bolo zamerané 
na zmeny v školskej legislatíve v aktuálnom školskom roku, metódy a techniky 
personalizovaného vyučovania, inkluzívne vzdelávanie, repetitórium Bloomovej taxonómie 
a metódy na uplatňovanie efektívnych stratégií vyučovania. 
Odporúčanie bolo akceptované.  
 
1.2.2  Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 

1. Prerokovať úpravy ŠkVP s príslušnou stavovskou organizáciou pre odborné 
vzdelávanie a prípravu. 

Riaditeľ školy predložil ŠŠI súhlasné stanovisko Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory  
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k obsahu školských vzdelávacích programov1 pre študijné odbory a 2697 K mechanik 
elektrotechnik, 2682 K mechanik počítačových sietí, 2675 M elektrotechnika, 
2675 L 01 elektrotechnika-energetika a učebný odbor 2683 H 11 elektromechanik-
silnoprúdová technika.  
Opatrenie bolo splnené.  

  

2  ZÁVERY 

Riaditeľ školy akceptoval všetky tri odporúčania. Vzdelávanie učiteľov zamerané na wellbeing 
umožnilo učiteľom získanie a prehĺbenie profesijných kompetencií v tejto problematike 
a vytvorilo predpoklad na napĺňanie individuálnych vzdelávacích potrieb žiakov. 
Hospitácie vedenia školy zamerané na rozvíjanie poznávacích kompetencií žiakov zadávaním 
úloh na vyššie myšlienkové procesy v edukačnom procese a vzdelávanie učiteľov v oblasti 
uplatňovania efektívnych vyučovacích stratégií pre inkluzívne vzdelávanie každého žiaka 
vytvorili predpoklad na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. 
Riaditeľ školy splnil prijaté opatrenie týkajúce sa prerokovania úprav školských vzdelávacích 
programov, v ktorých poskytovala škola odborné vzdelávanie so Slovenskou obchodnou 
priemyselnou komorou. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 

1. organizačné zabezpečenie a prezenčné listiny zo vzdelávaní  
2. vzdelávacie materiály pre pedagogických zamestnancov, prezentácie 
3. hospitačné záznamy vedúcich pedagogických zamestnancov 
4. záznamy z predmetových komisií 
5. potvrdenia SOPK o prerokovaní školských vzdelávacích programov 

 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  Ing. Zuzana Christozova 
Dňa: 14. 10. 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: 
Ing. Ľubomír Králik 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 07. 11. 2022 v Žiline  

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

                                                           

1 24. 11. 2021, 28. 09. 2022 
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b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
Ing. Ľubomír Králik      .....................................................  
 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 pracovných dní 
od prerokovania): 
 
 
 
Ing. Ľubomír Králik      ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
 
Ing. Zuzana Christozova     .....................................................  
 
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


