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Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica 

Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica 
 

Číslo: 6001/2022-2023 
 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej  dňa 08. 09. 2022 

Názov kontrolovaného subjektu 

Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb, Partizánska 8, Očová 

Zriaďovateľ Škola istoty a nádeje, o. z. 

 
  Vedúci zamestnanec kontrolovaného subjektu: 

Mgr. Katarína Štubniaková, riaditeľka školy 

 
  V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 6001/2022-2023 zo dňa 05. 09. 2022 inšpekciu  
  vykonali: 

Ing. Jana Rolincová, školská inšpektorka, ŠIC Banská Bystrica  .............................................. 

Ing. Lucia Vojčíková, školská inšpektorka, ŠIC Banská Bystrica .............................................. 

 

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 

Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb, Partizánska 8, Očová 

Druh školskej inšpekcie Tematická inšpekcia 

Číslo poverenia 6087/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 25. 03. 2022, 28. 03.2022 a 29. 03. 2022 

 
 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Ing. Jana Rolincová; Ing. Lucia Vojčíková; PaedDr. Milan Ponický - odborník z praxe; 
 
Zistené nedostatky:  
Z tematickej inšpekcie vyplynuli nedostatky v dodržiavaní právnych predpisov týkajúce sa  
vypracovania školských vzdelávacích programov (neakceptovanie rámcových učebných 
plánov (RUP) pri tvorbe učebných plánov (UP) v školských vzdelávacích programoch (ŠkVP) – 
nedodržanie minimálneho celkového počtu hodín pre oblasť odborného vzdelávania za celé 
štúdium; nezačlenenie všeobecnovzdelávacích predmetov do vzdelávacích oblastí; 
nezačlenenie disponibilných hodín do vzdelávacích oblastí; nevypracovanie komplexných 
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vlastných poznámok k UP a neakceptovanie poznámok RUP; nerozpracovanie učebných osnov 
predmetov slovenský jazyk a literatúra, etická výchova, občianska výchova, matematika, 
telesná a športová výchova, betónové konštrukcie  v rozsahu učebného plánu), organizácie 
prijímacieho konania (prijatie žiaka do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného 
odborného vzdelávania, ktorý úspešne ukončil vzdelávací program základnej školy 
v poslednom ročníku, čím nespĺňal predpoklady prijatia na vzdelávanie; prijatie uchádzačov, 
u ktorých nebolo možné posúdiť plnenie predpokladov na prijatie do 1. ročníka vzdelávacieho 
programu nižšieho stredného odborného vzdelávania z dôvodu chýbajúcich dokladov 
o predchádzajúcom vzdelaní; prijatie žiaka bez podania prihlášky na strednú školu; 
akceptovanie žiadosti o prijatie na štúdium na strednú školu v prijímacom konaní; akceptácia 
prihlášky, v ktorej hodnotenie nebolo potvrdene základnou školou; neprerokovanie kritérií 
na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky v pedagogickej rade; nedodržanie stanoveného 
termínu zaslania rozhodnutia o prijatí žiakov bez prijímacej skúšky; prijatie uchádzača  po 
termíne prijímacieho konania), odbornosti vyučovania (nezískanie  požadovaného vzdelania 
pre vyučovanie všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov 4 pedagogickými 
zamestnancami), organizácie vyučovania v praktickej príprave (neplnenie učebných osnov 
v predmete odborný výcvik z dôvodu spájania tried  s rozdielnym vzdelávacím štandardom; 
nedodržanie maximálneho počtu 12 žiakov na jedného majstra odbornej výchovy) 
a zabezpečenia priestorového, materiálno-technického a prístrojového vybavenia v súlade 
s príslušným normatívom pre učebný odbor  3686 F stavebná výroba. 
Štátna školská inšpekcia odporučila škole aktualizovať ŠkVP vzhľadom na reálny stav školy.  
 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 1 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 11 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou - 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
1.2.1  Akceptácia odporúčaní 

1. Aktualizovať školský vzdelávací program vzhľadom na reálny stav školy. 
Analýzou predloženého ŠkVP pre učebný odbor (UO) 6468 F pomocník v kuchyni bolo 
zistené, že obsah dokumentu bol aktualizovaný, pričom vykonané úpravy zobrazovali 
reálny stav školy a zmeny o revidovaní boli zaznamenáné. ŠkVP pre UO 3686 F stavebná 
výroba škola neaktualizovala. Zo zápisnice zo zasadnutia  rady školy1 a z rozhovoru 
s vedením školy vyplynulo, že riaditeľka školy  v súčinnosti so zriaďovateľom 
nezabezpečili predagogického zamestnanca  spĺňajúceho kvalifikačné predpoklady 
na vyučovanie odborných predmetov v UO  3686 F stabebná výroba. Od školského 
roku 2022/2023  sa vzdelávanie  žiakov v UO 3686 F stavebná výroba  v žiadnom 
ročníku nerealizuje. Uchádzači o štúdium i žiaci uvedeného učebného odboru boli 
o tejto skutočnosti písomne informovaní2 a žiakom 2. ročníka bola umožnená zmena 
učebného odboru.  
Odporúčanie bolo akceptované.  

                                                           

1 zo dňa 06. 06. 2022 
2 zo dňa 07. 06. 2022 
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1.2.2  Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 
1. Vypracovať UP ŠkVP pre učebný odbor 6468 F pomocník v kuchyni a učebný odbor 

3686 F stavebná výroba v súlade s RUP ŠVP.  
Analýza predloženého aktualizovaného UP pre UO 6468 F pomocník v kuchyni 
potvrdila jeho zosúladenie s RUP  ŠVP. Počet týždenných vyučovacích hodín v ŠkVP 
za celé štúdium (64 hodín)  korešpondoval so stanoveným minimálnym počtom hodín 
v RUP. Dodržaný bol aj minimálny celkový počet hodín pre odborné vzdelávanie 
a minimálny počet hodín v predmete odborný výcvik. Vzdelávanie  žiakov v učebnom 
odbore 3686 F stavebná výroba škola v žiadnom ročníku nerealizuje.  
Opatrenie bolo splnené.  
 

2. Zaradiť všeobecnovzdelávacie predmety do príslušných vzdelávacích oblastí, vyznačiť  
uplatnenie disponibilných hodín a vlastné poznámky rozpracovať na podmienky 
školy. 
Z analýzy UP pre učebný odbor 6468 F pomocník v kuchyni vyplynulo, 
že všeobecnovzdelávacie predmety boli začlenené do príslušných vzdelávacích oblastí. 
Disponibilné hodiny boli uplatnené v teoretickom odbornom vyučovaní 
a  zaznamenané v UP. Súčasťou UP boli aj vlastné poznámky rozpracované 
na podmienky školy, ktoré akceptovali poznámky k RUP i zmeny vyplývajúce 
z legislatívy. 
Opatrenie bolo splnené.  

 
3. Učebné osnovy predmetov slovenský jazyk a literatúra, etická výchova, občianska 

výchova, matematika, telesná a športová výchova, betónové konštrukcie  
rozpracovať s časovou dotáciou uvedenou  v učebnom pláne. 
Učebné osnovy predmetov slovenský jazyk a literatúra, etická výchova, občianska 
náuka, matematika a telesná a športová výchova boli vypracované s hodinovou 
dotáciou, ktorá zodpovedala hodinovej dotácii v UP. Učebné osnovy predmetu 
betónové konštrukcie z dôvodu nerealizácie vzdelávania  v učebnom odbore 3686 F 
stavebná výroba upravené neboli.  

             Opatrenie bolo splnené.  
 

4. Riaditeľka školy vykoná kontrolnú činnosť procesu prijatia žiakov do  prvého ročníka 
v školskom roku 2022/2023 v súlade s platnou legislatívou. Do 1. ročníka 
vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania nebudu prijatí 
žiaci, ktorí úspešne ukončili vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku, 
žiaci bez podania prihlášky na strednú školu, prípadne na základe žiadosti zákonných 
zástupcov v prijimacom konaní. Škola nebude akceptovať  prihlášky, v ktorých 
hodnotenie nebude potvrdené základnou školou a prihlášky zaslané po stanovenom 
termíne. 
Na základe predloženej dokumentácie bolo zistené, že prijímaciie konanie pre školský 
rok 2022/2023 v odboroch, v ktorých absolvovaním žiak získa nižšie stredné odborné 
vzdelanie, bolo vedené prehľadne a do 1. ročníka boli prijatí uchádzači, ktorí spĺňali 
podmienky stanovené zákonom. Riaditeľka školy uviedla, že kontrolu prijatých 
prihlášok na SOŠ vykonávala priebežne, v súlade s Usmernením k prijímaciemu konaniu 
na stredné školy pre školský rok 2022/2023 a platnou legislatívou. Zápisy z kontrolnej 
činnosti neboli vypracované.  
Opatrenie bolo splnené.  
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5. Kritéria prijatia uchádzačov bez prijímacej skúšky budú prerokované v pedagogickej 
rade. 
Z predložených zápisníc pedagogickej rady a rady školy vyplynulo, že kritériá prijatia 
uchádzačov pre školský rok 2022/2023 boli prerokované. 
Opatrenie bolo splnené.  
 

6. Riaditeľka školy bude dodržiavať stanovené termíny zaslania rozhodnutí o prijatí 
žiakov bez prijímacej skúšky. 
Z dokumentácie k prijímaciemu konaniu bolo zistené, že uchádzačom o štúdium boli 
rozhodnutia o prijatí bez prijímacej skúšky zaslané v stanovenom termíne. 
Opatrenie bolo splnené.  
 

7. Riaditeľka školy k 01. 09. 2022 zabezpečí odbornosť vyučovania 
všeobecnovzdelávacích i odborných predmetov v 2-ročných učebných odboroch 
skupiny F. 
V čase výkonu následnej inšpekcie učitelia, ktorí nespĺňali  požadované kvalifikačné 
predpoklady, už neboli zamestnancami školy.  
Prijatím 7 nových pedagogických zamestnancov (z nich 4 MOV) spĺňajúcich kvalifikačné 
predpoklady škola zvýšila mieru odbornosti vyučovania všeobecnovzdlávacích 
predmetov (slovenský jazyk a literatúra, etická výchova, telesná a športová výchova). 
Predmety občianska náuka a matematika sú vyučované neodborne. 
V učebnom odbore 3686 F stavebná výroba škola odbornosť vyučovania v teoretickom 
odbornom vzdelávaní zabezpečiť nedokázala a od školského roku 2022/2023 
vzdelávanie v uvedenom učebnom odbore už neposkytuje. 
Opatrenie bolo splnené.  
 

8. Vyučovacia povinnosť pedagogických pracovníkov (majstrov odborného výcviku) 
bude upravená tak, aby nedošlo k spájaniu tried s rozdielnym vzdelávacím 
programom.  
Analýzou aktuálneho rozvrhu hodín  a  zoznamov  skupín pre praktickú prípravu 
i s uvedením MOV bolo zrejmé, že vytvorené skupiny tvorili žiaci rovnakého ročníka 
i učebného odboru.  
Opatrenie bolo splnené.  

 
9. Upraviť vyučovaciu povinnosť riaditeľky školy.  

Riaditeľka školy od 01. 09. 2022 vykonáva pracovnú činnosť v kategórii pedagogický 
zamestnanec - školský špeciálny pedagóg. Súčasťou predloženej dokumentácie 
(organizačný poriadok školy) bola náplň práce špeciálneho pedagóga. 
Opatrenie bolo splnené.  

 
10. Zabezpečiť dodržiavanie maximálneho počtu 12 žiakov na jedného majstra odbornej 

výchovy. K 01. 09. 2022 riaditeľka školy vypracuje a uvedie presný rozpis skupín 
s menami žiakov pre jednotlivých majstrov odbornej výchovy v súlade s uvedenou 
vyhláškou. 
Z vypracovaného zoznamu skupín pre odborný výcvik pre aktuálny školský rok 
vyplynulo, že stanovený maximálny počet žiakov na jedneho majstra odbornej výchovy 
bol dodržaný. 
Opatrenie bolo splnené.  
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11. Riaditeľka školy zabezpečí základné vybavenie pre teoretické a praktické vyučovanie 

v súlade s Normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre 
učebný 3686 F stavebná výroba schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky pri výučbe žiakov učebného odboru 3686 F stavebná 
výroba v školskom roku 2022/2023. 
Riaditeľka školy v rozhovore uviedla, že chýbajúce položky  v základnom vybavení 
priestorov v zmysle príslušného normatívu pre UO 3686  F stavebná výroba 
zabezpečené neboli, keďže škola v školskom roku 2022/2023  vzdelávanie v učebnom 
odbore 3686 F stavebná výroba už neposkytuje. 
Opatrenie sa nedalo hodnotiť. 
 
 

1.3  INÉ ZISTENIA 
Komparáciou rohvrhu hodín 1. C a 2. C triedy bolo zistené, že odborné teoretické predmety3 
v UO 6468 F pomocník v kuchyni boli vyučované vytvorením skupín žiakov 1. a 2. ročníka, 
čo nebolo v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom. 

 
2  ZÁVERY  

Aktualizáciou ŠkVP riaditeľka školy akceptovala odporúčanie  uložené školskou  inšpekciou. 
Revidovaný dokument poskytoval aktuálne informácie o škole, čo zvyšovalo jeho výpovednú 
hodnotu.   
Z 12 prijatých opatrení bolo riaditeľkou školy splnených 11. Rešpektovaním RUP pri 
vypracovaní UP v UO 6468 F, začlenením predmetov do príslušných vzdelávacích oblastí, 
uplatnením disponibilných hodín, zosúladením učebných osnov s UP i  vypracovaním 
komplexných poznámok k UP došlo k zosúladeniu ŠkVP s ŠVP, čo malo pozitívny  dopad na 
poskytnutie súhrnných informácií o nastavenom systéme organizovania výchovno-
vzdelávacieho procesu školy v súlade s právnym predpisom. 
Prerokovaním kritériií prijatia uchádzačov v pedagogickej rade i ďalšími prijatými opatreniami 
súvisiacimi s vykonávaním priebežnej kontroly prijatých prihlášok,  vydávaním rozhodnutí 
v stanovenom termíne bolo zabezpečené dodržanie právnych predpisov súvisiacich 
s prípravou a realizáciou prijímacieho konania.  Rešpektovanie legislatívy sa prejavilo 
i v dodržaní maximálneho početu žiakov na jedneho majstra odbornej výchovy i organizácií 
vyučovania odborného výcviku, čím boli vytvorené podmienky k zlepšeniu úrovne vyučovania 
a učenia sa žiakov na hodinách praktickej prípravy. Prijatím nových pedagogických 
zamestnancov spĺňajúcich kvalifikačné predpoklady boli utvorené predpoklady na zvýšenie 
kvality výchovy a vzdelávania vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry, etickej výchovy 
a telesnej a športovej výchovy. Opatrenie týkajúce sa doplnenia chýbajúcich položiek 
v základnom vybavení priestorov v zmysle príslušného normatívu sa z dôvodu nerealizovania 
vzdelávania  žiakov v učebnom odbore 3686 F stavebná výroba hodnotiť nedalo. Spájaním 
žiakov 1. a 2. ročníka4 UO 6468 F pri edukcii odborných predmetov škola nevytvorila 

                                                           

3 potraviny a výživa, technológia prípravy jedál, stolovanie 

4 Tried I. C a II.C 
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predpoklady na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu a plnenie učebných osnov 
predmetov potraviny a výživa, technológia prípravy jedál, stolovanie. 
 
Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 

1. § 7 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene    
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (neplnenie učebných 
osnov  odborných teoretických predmetov z dôvodu spájania tried s rozdielnym 
vzdelávacím štandardom). 

 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
OPATRENIA ŠTÁTNEJ ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 
Na základe zistení a ich hodnotení uvedených v správe o výsledkoch školskej inšpekcie Štátna 
školská inšpekcia uplatňuje voči vedúcemu zamestnancovi kontrolovaného subjektu tieto 
opatrenia: 

1. ukladá kontrolovanému subjektu v lehote do 10. 10. 2022  prijať konkrétne opatrenia 
na odstránenie zistených nedostatkov týkajúcich sa neplnenia učebných osnov 
v odborných teoretických predmetoch z dôvodu spájania tried s rozdielnym 
vzdelávacím štandardom a predložiť ich Školskému inšpekčnému centru Banská 
Bystrica s uvedenými termínmi splnenia a menami zodpovedných zamestnancov.  
 

Správu o splnení prijatých a uložených opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin 
predložiť Školskému inšpekčnému centru Banská Bystrica v termíne do 26. 10. 2022. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII: 
1. ŠkVP pre UO 6468 F pomocník v kuchyni, 
2. dokumentácia k prijimaciemu konaniu (prihlášky žiakov do 2-ročného učebného odboru, 

vysvedčenia uchádzačov, rozhodnutia o prijatí na štúdium do 2-ročných UO skupiny F), 
3. rozvrh hodín 2-ročných UO v školskom roku 2022/2023, 
4. zoznamy žiakov vzdelávaných v UO 6468 F pomocník v kuchyni, 
5. zápisnice zo zasadnutia rady školy, 
6. zápisnice zo zasadnutia pedagickej rady, 
6. interný dokument – rozdelenie žiakov do skupín pre odborný výcvik, 
7. doklady o vzdelaní pedagogických zamestnancov a vedenia školy. 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  Ing. Jana Rolincová 
Dňa: 16. 09. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica: 
Ing. Jana Rolincová 

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

Mgr. Katarína Štubniaková 
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Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 23. 09. 2022  v Banskej 
Bystrici:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica: 
 
 
 
 
 
Ing. Jana Rolincová            .....................................................  
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
Mgr. Katarína Štubniaková                   .....................................................  

 
 
 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 
 
Mgr. Katarína Štubniaková, riaditeľka školy                ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Ing. Jana Rolincová, školská inšpektorka   .....................................................  

 

 

 

Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


