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ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica 

Robotnícka 6, 974 01  Banská Bystrica 
 

Číslo: 6020/2022-2023 
 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej  dňa  20. 10. 2022   

Názov kontrolovaného subjektu 

Stredná odborná škola, Poľná 10, Veľký Krtíš 

Zriaďovateľ Banskobystrický samosprávny kraj 

 
 Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

Ing. Ján Valocka, riaditeľ školy 

Ing. Ján Greguš, zástupca riaditeľa školy 

 
 V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 6020/2022-2023 zo dňa 17. 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 

Stredná odborná škola, Poľná 10, Veľký Krtíš 

Druh školskej inšpekcie následná inšpekcia 

Číslo poverenia 6154/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 
od 12. 05. 2022 do 13. 05. 2022 
a 16. 05. 2022  

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Ing. Jana Rolincová; Ing. Lucia Vojčíková; Mgr. Anna Zvaríková;  
 
Zistené nedostatky:  
Z následnej inšpekcie vyplynuli nedostatky týkajúce sa akceptovania učebného plánu (UP) pri 
vypracovaní rozvrhu hodín pre školský rok 2022/2023; dodržania časovej dotácie stanovenej 
UP a zabezpečenia plnenia učebných osnov; zosúladenia učebných osnov v predmete anglický 
jazyk s tematickými okruhmi príslušného vzdelávacieho štandardu a určenia formy prijímacej 
skúšky v kritériách prijímacieho konania. 
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Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 0 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 4 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
1.2.3  Plnenie uložených opatrení 

  1.  Rešpektovať UP pri vypracovaní rozvrhu hodín pre školský rok 2022/2023 
Z analýzy predložených UP, ich komparáciou s  rozvrhom hodín platným pre školský rok 
2022/2023 i zápismi v elektronickej triednej knihe vyplynul ich vzájomný nesúlad.   
V 1. ročníku učebného odboru (UO) 2478 F strojárska výroba týždenný počet hodín v UP 
nekorešpondoval s rozvrhom hodín v predmete strojárska výroba  (UP 1,5 hodina/rozvrh 
hodín 1 hodina) a technické kreslenie (UP 1 hodina/rozvrh hodín 1,5 hodina).  
V rozvrhu hodín  2. E triedy UO 6475 H technicko-administratívny pracovník neboli zo 
vzdelávacej oblasti Praktická príprava1  zaradené 3 predmety  praktický marketing (UP 3 
hodiny týždenne), cvičenia z účtovníctva (UP 2 hodiny týždenne), sekretárske práce 
(2 hodiny týždenne) a v porovnaní s UP  bola navýšená časová dotácia predmetu 
odborný výcvik (UP 9 hodín/ rozvrh hodín 16 hodín).   
S rozvrhom hodín nekorešpondoval ani zoznam predmetov a ich hodinová dotácia 
uvedená v elektronickej triednej knihe2. Predmety praktický marketing, cvičenia 
z účtovníctva a sekretárske práce škola v zozname  uviedla, ich výučba však prebiehala3 
na pracovisku firmy  WELDLINE4, s. r. o. Z vyjadrenia riaditeľa školy vyplynulo, 
že vyučujúcimi praktických cvičení boli interní zamestnanci firmy, nie pedagogickí 
zamestnanci školy, čo nebolo v súlade s právnymi predpismi.  
Opatrenie nebolo splnené.  
 

2. Dodržať časovú dotáciu stanovenú UP a zabezpečiť plnenie učebných osnov 
Z predloženého rozvrhu hodín jednotlivých tried bolo zistené, že odborný predmet 
technické kreslenie v I. B triede bol vyučovaný v skupine tvorenej žiakmi dvoch 
študijných odborov5 (ŠO). Časový rozsah výučby v 1. ročníku v obidvoch ŠO bol identický, 
ale  učebné osnovy sa líšili hodinovou dotáciou tematických celkov i obsahom učiva6 
a  v ŠO 2679 K mechanik mechatronik sa predmet vyučoval aj v druhom ročníku.  
Opatrenie nebolo splnené. 

                                                           

1 UP  platný od školského roku 2021/2022 
2 odborný výcvik 16 h, praktický marketing 3 hodiny, cvičenia z účtovníctva 2 hodiny, sekretárske práce 2 

hodiny 
3 Párny týždeň (CVU - pondelok 7., 8. hodina, PMO – utorok 5., 6. a 7. hodina, streda – 5., 6., a 7.  hodina, SEP – 

streda 1., 2., 3. a 4. hodina), nepárny týždeň (CVU – štvrtok 8. a 9. hodina) 
4 A. H. Škultétyho 1218, Veľký Krtíš 
5 ŠO 2679 K mechanik mechatronik a ŠO 2697 K mechanik elektrotechnik 
6 2679 K mechanik mechatronik (Úvod 2h, Normalizácia v technickom kreslení 6h, Postup pri kreslení obrázkov 

2h, Technické zobrazovanie 15 h, Kótovanie na strojníckych výkresoch 13 h, Predpisovanie presnosti rozmerov, 

tvaru a polohy 10 h, Predpisovanie akosti povrchu 4h, Kreslenie základných strojových súčiastok 14h); 2697 K 

mechanik elektrotechnik (Základy technického kreslenia 21 h, Technické výkresy 12 h, Základy 

elektrotechnického kreslenia 33 h) 
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3. Zosúladiť učebné osnovy v predmete anglický jazyk s tematickými okruhmi príslušného 

vzdelávacieho štandardu 
Učebné osnovy boli zosúladené s tematickými okruhmi príslušného vzdelávacieho 
štandardu a obsahové štandardy boli rozpracované do ročníkov podľa učebného plánu 
príslušného školského vzdelávacieho programu. 
Opatrenie bolo splnené. 
 

4. V kritériách prijímacieho konania určiť formu prijímacej skúšky 
Riaditeľ školy v kritériách  prijatia na štúdium  do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024 
určil formu prijímacej skúšky z profilových predmetov v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov.  
Opatrenie bolo splnené. 

 

2  ZÁVERY 

Zo 4 opatrení uložených ŠŠI boli riaditeľom školy splnené 2. Zosúladením učebných osnov 
v predmete anglický jazyk s tematickými okruhmi príslušného vzdelávacieho štandardu škola 
vytvorila  predpoklady na zvýšenie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu. Určením formy 
prijímacej skúšky boli kritéria pre prijatie uchádzačov o štúdium vypracované v súlade so  
všeobecne právnym predpisom. 
Neefektívnosť kontrolného systému sa preukázala pri tvorbe rozvrhu hodín pre školský rok 
2022/2023, ktorý nekorešpondoval s UP a elektronickou triednou knihou. Vyučovanie 3 
odborných predmetov zo vzdelávacej oblasti Praktická príprava nebolo realizované 
pedagogickými zamestnancami a škola nekorektne postupovala aj pri vytváraní skupín pri 
vyučovaní predmetu technické kreslenie, čím nezabezpečila plnenie učebných osnov z dôvodu 
spájania ŠO s rozdielnym vzdelávacím štandardom.  
 
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 (neuskutočňovanie výchovy 

a vzdelávania podľa učebného plánu ŠkVP;  neplnenie učebných osnov z dôvodu spájania 

študijných odborov s rozdielnym vzdelávacím štandardom); 

2. § 4 ods. 4 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (praktické cvičenia neboli vykonávané pod vedením učiteľa príslušného 

odborného vyučovacieho predmetu). 

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: 
- rešpektovať UP ŠkVP UO 2478 F strojárska výroba a UO 6475 H technicko-

administratívny pracovník pri tvorbe rozvrhu hodín, 
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- zabezpečiť plnenie učebných osnov v predmete technické kreslenie v ŠO 2679 K 
mechanik mechatronik a  2697 K mechanik elektrotechnik, 

- vykonávať praktické cvičenia v UO 6475 H technicko-administratívny pracovník pod 
vedením učiteľa príslušného odborného vyučovacieho predmetu. 

 
Správu o splnení prijatých a uložených opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin 
predložiť Školskému inšpekčnému centru Banská Bystrica v termíne do 25. 11. 2022. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII: 
1. ŠkVP – učebný plán, učebné osnovy, 
2. rozvrhy hodín žiakov, 
3. kritéria na úspešné vykonanie prijímacích skúšok, 
4. vytvorený PDF dokument elektronickej triednej knihy (I.D a II.E trieda). 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  Ing. Jana Rolincová  
Dňa: 04. 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: 

Ing. Ján Valocka  
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 09. 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: 
 
 
 
 
 
Ing. Ján Valocka                                         .....................................................  
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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): 
 
 
 
 
Ing. Ján Valocka, riaditeľ školy                            ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
 
 
Ing. Jana Rolincová, školská inšpektorka    .....................................................  

 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


