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ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 

Školské inšpekčné centrum  

Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica 

 

 
Číslo: 6018/2022-2023  

                                                       
SPRÁVA 

o výsledkoch školskej inšpekcie 
vykonanej dňa 10. 11. 2022  

 
 

Názov kontrolovaného subjektu 

Súkromná škola umeleckého priemyslu 

Sídlo P. Križku 390/4, Kremnica 

Zriaďovateľ Swedish Education Group – SE Group, s. r. o. 

 
 Vedúci zamestnanec kontrolovaného subjektu: 

Mgr. Juraj Cinkanič, riaditeľ školy 

 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 6018/2022-2023 zo dňa 12. 10. 2022 
inšpekciu  vykonala: 

Ing. Jana Rolincová, 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 škola umeleckého priemyslu, P. Križku 390/4, Kremnica 

Druh školskej inšpekcie následná 

Číslo poverenia 6008/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 14. 10. 2021  

Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Ing. Jana Rolincová; Mgr. Anna Zvaríková; 
 
Zistené nedostatky:  
Z následnej inšpekcie vyplynuli nedostatky v dodržiavaní právnych predpisov týkajúce sa 
nasledovných oblastí: Školský vzdelávací program (ŠkVP) (neuskutočňovanie výchovy 
a vzdelávania podľa učebného plánu (UP) ŠkVP; neprerokovanie ŠkVP v pedagogickej rade         
a v rade školy; nevypracovanie ŠkVP samostatne pre príslušné študijné odbory (ŠO) a ich 
zamerania; nezačlenenie vyučovacích predmetov do vzdelávacích oblastí v UP; nezačlenenie 
disponibilných hodín do vzdelávacích oblastí; nerozpracovanie učebných osnov predmetu 
teória dizajnu, umelecká prax, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk v rozsahu učebného 
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plánu;  nezaradenie časovej dotácie kurzovej formy výučby do UP pre skupinu odborov 82; 
nevypracovanie komplexných vlastných poznámok k UP; absencia učebných osnov v ŠkVP); 
rozhodovania riaditeľa súkromnej školy (nepredloženie správy o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach zriaďovateľovi a rade školy neprerokovanie ŠkVP 

s príslušnou stavovskou alebo profesijnou organizáciou) organizácie výchovy a vzdelávania 
(nepodieľanie sa pedagogických a odborných zamestnancov na vypracúvaní a vedení 
pedagogickej dokumentácie); normatívu materiálno-technického a priestorového 
zabezpečenia pre študijný odbor 8233 M 01 výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňov 
– zlatníctvo a strieborníctvo. 
Škola nedodržala stanovený termín (10. 11. 2021) na zaslanie správy o splnení uložených 
opatrení, dokument bol školskému inšpekčnému centru doručený 13. 01. 2022.   
 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 0 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 13 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  

1.2.1  Plnenie uložených opatrení 
1. Uskutočňovať výchovu a vzdelávanie podľa učebného plánu ŠkVP 

Z analýzy rozvrhu hodín vypracovaného pre školský rok 2022/2023 a jeho komparáciou s UP1 
bolo zistené, že predmety zaradené do rozvrhu hodín korešpondovali s UP. Vyučovanie 
predmetu umelecká prax bolo realizované v skupinách vytvorených zo žiakov jedného 
ročníka príslušného ŠO, čím bolo zabezpečené plnenie vzdelávacích štandardov. 
Opatrenie bolo splnené.  
 

2. Prerokovať ŠkVP v pedagogickej rade a v rade školy 
Z predložených zápisníc zo zasadnutia pedagogickej rady2 a z písomného vyjadrenia 
predsedu rady školy3  vyplynulo, že revidované ŠkVP boli prerokované v pedagogickej rade  
i v rade školy.  
Opatrenie bolo splnené. 
 

3. Vypracovať ŠkVP samostatne pre príslušné ŠO a ich zamerania 
Predložené ŠkVP pre jednotlivé ŠO boli vypracované v súlade s princípmi a cieľmi výchovy 
a vzdelávania a príslušným štátnym vzdelávacím programom (ŠVP). Obsahovali relevantné 
údaje o študijných odboroch, organizácii výchovy a vzdelávania a zručnostiach, ktorými bude 
žiak po ukončení štúdia disponovať. Analýza UP  preukázala, že počet týždenných 
vyučovacích hodín, ako aj celkový počet hodín za štúdium bol dodržaný a bol v súlade s RUP 

                                                 
1 pre skupinu odborov 82 umenie a umelecko-remeselná tvorba I.(8233 M 01 výtvarné spracúvanie kovov 

a drahých kameňov – zlatníctvo a strieborníctvo, 8233 M 02  výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – 

umelecké zámočníctvo a kováčstvo, 8221 M 05 dizajn – priemyselný dizajn) a skupinu odborov 86 (8602 M 

priemyselný dizajn, 8661 M 01 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – zlatníctvo a strieborníctvo, 

8661 M 02 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – umelecké zámočníctvo a kováčstvo) 
2 v školskom roku 2021/2022 dňa 27. 10. 2021, pre školský rok 2022/2023 dňa 26. 08. 2022 
3 zo dňa 10. 12. 2021 
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ŠVP. Zapracované boli informácie o kurzovej forme, disponibilných hodinách a   vyhotovené  
boli i vlastné poznámky k UP. 
Opatrenie bolo splnené. 
 

4. Začleniť všeobecno-vzdelávacie predmety do vzdelávacích oblastí v UP 
Predmety v UP boli rozčlenené na kategóriu všeobecného a umeleckého vzdelávania 
a začlenené do príslušných vzdelávacích oblastí. 
Opatrenie bolo splnené.  
 

5. Uviesť uplatnenie disponibilných hodín vo  vzdelávacích oblastiach 
Minimálny týždenný počet vyučovacích hodín jednotlivých predmetov v UP bol v súlade 
s RUP, využité boli všetky disponibilné hodiny a ich uplatnenie bolo v UP zaznamenané. 
Prostredníctvom disponibilných hodín boli posilnené najmä odborné umelecké predmety. 
Opatrenie bolo splnené. 
 

6. Vypracovať učebné osnovy v súlade s hodinovou dotáciou uvedenou v UP 
Učebné osnovy pre všeobecnú i odbornú zložku boli vypracované s hodinovou dotáciou, 
ktorá zodpovedala rozsahu stanovenom príslušným UP. 
Opatrenie bolo splnené 
 

7. Rozpracovať učebné osnovy predmetu teória dizajnu pre skupinu odborov 82 a 86               
v rozsahu učebného plánu 

Vypracovanie učebných osnov predmetu teória dizajnu pre skupinu odborov 82 a 86 
zodpovedalo rozsahu vymedzenom UP. 
V skupine odborov 82 sa predmet teória dizajnu vyučoval 2 hodiny týždenne vo štvrtom 
ročníku a v skupine odborov 86 v prvom (1 hodina), druhom (1 hodina) a v treťom (1 hodina) 
ročníku, čomu zodpovedali aj rozpracované obsahové štandardy.  
Opatrenie bolo splnené.  
 

8. Zaradiť časovú dotáciu kurzovej formy výučby do UP pre skupinu odborov 82 
Do UP pre skupinu 82 bola zaradená časová dotácia kurzovej formy výučby, 
pričom poznámky k UP upresňovali spôsoby ich realizácie. 
Opatrenie bolo splnené. 
 

9. Vypracovať komplexné vlastné poznámky k UP 
Súčasťou UP boli vlastné poznámky akceptujúce poznámky k RUP a rozpracované 
na podmienky školy. 
Opatrenie bolo splnené. 
 

10. Pravidelne vykonávať zápisy o odučenom učive v elektronickej triednej knihe 
Kontrolou záznamov v elektronickej triednej knihe bolo zistené, že nedostatky vo vedení 
pedagogickej dokumentácie boli odstránené. Riaditeľ školy v rozhovore uviedol, že úlohy 
súvisiace s kontrolou pedagogickej dokumentácie delegoval na pedagogického zamestnanca 
školy. 
Opatrenie bolo splnené. 
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11. Prerokovať ŠkVP s príslušnou stavovskou alebo profesijnou organizáciou 
Riaditeľ školy predložil súhlasné stanovisko Slovenskej živnostenskej komory zo dňa 
09. 02. 2022 k inováciám v obsahu školských vzdelávacích programov  pre študijné odbory 
ŠO 8602 M priemyselný dizajn, 8661 M 02 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – 
umelecké zámočníctvo a kováčstvo a 8661 M 01 výtvarné spracúvanie kovov a drahých 
kameňov – zlatníctvo a strieborníctvo. 
Opatrenie bolo splnené. 
 

12. V súlade so schváleným normatívom pre ŠO 8233 M 01 výtvarné spracovanie kovov    
a drahých kameňov – zlatníctvo a strieborníctvo zabezpečiť chýbajúce položky 
v materiálno-technickom vybavení ŠO 

Kontrolou materiálno-technického vybavenia bolo zistené, že chýbajúce položky  
v základnom vybavení priestorov v zmysle príslušného normatívu pre  ŠO  8233 M 01 
výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňov – zlatníctvo a strieborníctva  boli 
zabezpečené, čo umožňovalo plniť požiadavky na profil absolventa v oblasti rozvoja ich 
praktických zručnosti a návykov.  
Opatrenie bolo splnené. 
 

13. Predložiť zriaďovateľovi a rade školy správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, 
jej výsledkoch a podmienkach 

Riaditeľ školy preložil správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
za školský rok 2021/2022 i predchádzajúce dva školské roky. Dokumenty boli prerokované 
na pedagogickej rade, obsahovali vyjadrenia rady školy a boli schválené zriaďovateľom, 
čím došlo k zosúladeniu s právnymi predpismi. 
Opatrenie bolo splnené. 
 
 
1.3  INÉ ZISTENIA  
V čase realizácie následnej inšpekcie funkciu riaditeľa školy zastával Mgr. Juraj Cinkanič, 
ktorého zriaďovateľ školy poveril dočasným vedením Súkromnej školy umeleckého priemyslu 
na obdobie od 27. 10. 2022 do 27. 04. 2023. 

 

2  ZÁVERY 
Riaditeľom školy bolo splnených všetkých  13 opatrení uložených ŠŠI. Vypracovaním 
samostatných ŠkVP, začlenením predmetov do vzdelávacích oblastí, uplatnením 
a zaznamenaním disponibilných hodín v UP,  doplnením časovej dotácie kurzovej formy 
výučby  a rozpracovaním vlastných poznámok na podmienky školy sa zvýšila ich výpovedná 
hodnota a strategický význam. Základné pedagogické dokumenty poskytovali komplexné 
informácie o študijných odboroch a profile absolventa školy. Ich prerokovaním 
v pedagogickej rade, rade školy i s príslušnou stavovskou alebo profesijnou organizáciou 
s vecnou pôsobnosťou k študijným odborom boli rešpektované všeobecne záväzné právne 
predpisy. Rozpracovaním učebných osnov predmetu teória dizajnu pre skupinu odborov 82 
a 86 v rozsahu učebného plánu boli vytvorené predpoklady na skvalitnenie výchovno-
vzdelávacieho procesu. Splnením opatrení zameraných na odstránenie nedostatkov 
týkajúcich sa vypracovania učebných osnov i akceptovania učebného plánu pri zostavení 
rozvrhu malo pozitívny dopad na plnenie štátom garantovaného obsahu a rozsahu 
vzdelávania. Zlepšenie nastalo i vo vedení elektronických triednych kníh. Doplnením 
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normatívu materiálno-technického zabezpečenia boli vytvorené podmienky na rozvíjanie 
praktických zručností  a vedomostí žiakov. 
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII: 
1. ŠkVP pre  skupinu odborov 82 umenie a umelecko-remeselná tvorba I., 
2. ŠkVP pre skupinu odborov 86 umenie a umelecko-remeselná tvorba III., 
3. učebné osnovy predmetov, 
4. správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, 
5. rozvrhy tried, 
6. elektronická triedna kniha, 
7. zápisnice zo zasadnutí predmetových komisií, pedagogickej rady, rady školy, 
8. súhlasné stanovisko Slovenskej živnostenskej komory. 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  Ing. Jana Rolincová  
Dňa: 15. 11. 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. Juraj Cinkanič 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 21. 11. 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. Juraj Cinkanič                 .....................................................  
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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. Juraj Cinkanič, riaditeľ školy                ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Ing. Jana Rolincová, školská inšpektorka    .....................................................  

 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


