
 

1 

 

 

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica 

Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica 
 

Číslo: 6014/2022-2023 
 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej  dňa 17. 10. 2022 

Názov kontrolovaného subjektu 

Stredná odborná škola technická, J. Švermu 1, Zvolen 

Zriaďovateľ Banskobystrický samosprávny kraj 

 
   Vedúci zamestnanec kontrolovaného subjektu: 

  Mgr. Miroslav Chamula, riaditeľ školy 

  PaedDr. Elena Lásková, zástupkyňa riaditeľa školy 

  Ing. Ľuboš Halaj, zástupca riaditeľa školy 
 

 
  V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 6014/2022-2023 zo dňa 10. 10. 2022 inšpekciu  
  vykonala: 

Ing. Lenka Kováčová, 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 

Stredná odborná škola technická, J. Švermu 1, Zvolen 

Druh školskej inšpekcie tematická inšpekcia 

Číslo poverenia 6119/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 22. 04. 2022, 25. 04.2022 a 26. 04. 2022 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Ing. Lenka Kováčová; Ing. Lucia Vojčíková;  
 
Zistené nedostatky:  
Z tematickej inšpekcie vyplynuli nedostatky v dodržiavaní právnych predpisov týkajúce sa  
organizácie prijímacieho konania (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; akceptácia prihlášky, v ktorej hodnotenie nebolo 
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potvrdene základnou školou; nedodržanie stanoveného termínu zaslania rozhodnutia o prijatí 
žiakov bez prijímacej skúšky). 
Štátna školská inšpekcia odporučila škole podporiť pravidelnú školskú dochádzku žiakov 
pozitívnymi motivačnými opatreniami.  
 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 1 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 2 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou - 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
1.2.1  Akceptácia odporúčaní 

1. Podporiť pravidelnú školskú dochádzku žiakov pozitívnymi motivačnými opatreniami. 
Riaditeľ školy  v rozhovore uviedol, že v súlade s plánom práce výchovnej poradkyne pre 
školský rok 2021/2022 boli naplánované poradenské1 a výchovné 2 aktivity pre žiakov UO 
2498 F technické služby v autoservise zamerané na zlepšenie psychosociálnej klímy, prevenciu 
rizikového správania, podporu zdravého životného štýlu a právnu zodpovednosť. V rámci 
pozitívnej motivácie žiakov bolo udelené v 2. polroku šk. roka 2021/2022 výchovné opatrenie 
pochvala riaditeľom školy za prospech 1 žiakovi. Triedna učiteľka pravidelne telefonicky, 
mailom a prostredníctvom EduPage komunikovala so zákonnými zástupcami žiakov, ktorí ju 
informovali o prípadnej absencii žiakov na teoretickom vyučovaní, alebo odbornom výcviku. 
Každý problém súvisiaci s výsledkami výhovno-vzdelávacieho prosesu a dochádzky riešilo 
vedenie školy individuálne na základe podnetu od triednej učiteľky a majstrov odbornej 
výchovy.  
Odporúčanie bolo akceptované. 
 
1.2.2  Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 

1. Zamerať kontrolnú činnosť na proces prijímania žiakov do prvého ročníka v školskom 
roku 2022/2023 v súlade s platnou legislatívou. Do 1. ročníka vzdelávacieho programu 
nižšieho stredného odborného vzdelávania neprijímať  žiakov bez podania prihlášky 
na strednú školu, z dôvodu chýbajúcich dokladov o vzdelaní a neakceptovať  prihlášky, 
v ktorých hodnotenie nebude potvrdené základnou školou. 

Kontrolou predložennej dokumentácie k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2022/2023 
v UO 2498 F technické služby v autoservise bolo zistené, že do 1. ročníka vzdelávacieho 
programu na získanie nižšieho stredného odborného vzdelania boli prijatí uchádzači, ktorí 
spĺňali podmienky stanovené zákonom. Riaditeľ školy uviedol, že kontrolu prijatých prihlášok 
vykonával priebežne, v súlade s Usmernením k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre 
školský rok 2022/2023 a všeobecne záväzným právnym predpisom. 
Opatrenie bolo splnené.  

 

                                                           

1 Cyklus adaptačného vzdelávania v spolupráci s CPPPaP Zvolen- 2 dni, 
2 19. 11. 2021 a 06. 05. 2022 besedy s Mestskou políciou Zvolen -zvýšenie bezpečnosti, predchádzanie a 

eliminácia šikanovania, záškoláctva a iných nežiadúcich javov, 24. 05. 2022 vzdelávanie pásmo „Nahlas“- 

enviromentálne témy a korupcia.  
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2.  Dodržiavať stanovené termíny zaslania rozhodnutí o prijatí žiakov bez prijímacej 
skúšky. 

Uchádzačom o štúdium do 2-ročného UO skupiny F neboli rozhodnutia3 o prijatí bez prijímacej 
skúšky zaslané v stanovenom termíne.  
Opatrenie nebolo splnené.  

 
2  ZÁVERY  

Akceptovaním odporúčania týkajúceho sa uplatňovania pozitívnej motivácie žiakov s cieľom 
zlepšiť ich školsku dochádzku  boli vytvorené predpoklady na zabezpečenie ich pravidelnej 
účasti na vyučovaní. 
Z 2 prijatých opatrení bolo riaditeľom školy splnené 1. Kontrolou prijatých prihášok 
a dodržiavaním podmienok na prijatie uchádzačov do 2-ročných UO skupiny F bolo prijímacie 
konanie realizované v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom.  
Zaslaním rozhodnutí o prijatí do vzdelávacieho programu na získanie nižšieho stredného 
vzdelania bez prijímacej skúšky škola neposkytla uchádzačom informácie o výsledku 
prijimacieho konania v stanovenom termíne. 
 
Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 
1. § 65 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (nedodržanie stanoveného 
termínu zaslania rozhodnutia o prijatí žiakov bez prijímacej skúšky). 

 
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: 

 dodržať stanovený termín zaslania rozhodnutia o prijatí žiakov bez prijímacej skúšky.  
 

Správu o splnení prijatých a uložených opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin 
predložiť Školskému inšpekčnému centru Banská Bystrica v termíne do 25. 08. 2023. 
 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII: 
1. dokumentácia k prijimaciemu konaniu (prihlášky žiakov do 2-ročného učebného odboru, 

vysvedčenia uchádzačov, rozhodnutia o prijatí na štúdium do 2-ročných UO skupiny F). 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  Ing. Lenka Kováčová 
Dňa: 20. 10. 2022 
 

                                                           

3 05. 05. 2022, 16. 06. 2022 
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PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica: 
Ing. Lenka Kováčová 

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

Mgr. Miroslav Chamula 
 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 02. 11. 2022 
vo  Zvolene:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica: 
 
 
 
 
 
Ing. Lenka Kováčová                 .....................................................  
   

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
Mgr. Miroslav Chamula                           .....................................................  
 
 
 
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. Miroslav Chamula, riaditeľ školy                ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Ing. Lenka Kováčová, školská inšpektorka   .....................................................  
 

 

 

Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


