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Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

RNDr. Eva Kurnátová, PhD., riaditeľka školy 
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V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 7003/2022-2023 zo dňa 16. 09. 2022 
inšpekciu vykonali: 

PaedDr. Ján Paško, školský inšpektor – ŠIC Prešov ................................................... 

Ing. Imelda Kruželáková, školská inšpektorka – ŠIC Prešov ................................................... 

Ing. Jaroslav Pisančík, školský inšpektor – ŠIC Prešov ................................................... 

 
 

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 

Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov 

Druh školskej inšpekcie Tematická inšpekcia 

Číslo poverenia 7062/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie od 28. 03. 2022 do 29. 03. 2022 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
PaedDr. Ján Paško; Mgr. Jana Dzedzinová; Ing. Imelda Kruželáková; Ing. Jaroslav Pisančík; 
Mgr. Miroslav Verčimák, odborník z praxe 
 
Zistené nedostatky:  
 Predmetom tematickej inšpekcie bola kontrola organizácie a podmienok výchovy  
a vzdelávania žiaka v učebných odboroch (ďalej len „UO“), ktorých absolvovaním získa žiak 
nižšie stredné odborné vzdelanie. Počas tematickej inšpekcie boli Štátnou školskou 
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inšpekciou v škole zistené porušenia platných právnych predpisov týkajúcich sa uzatvárania 
zmlúv o poskytovaní praktického vyučovania so zamestnávateľom, ktorý nespĺňal požiadavky 
na základné učebné priestory a ich vybavenie určené normatívom materiálno-technického  
a priestorového zabezpečenia. Ďalšie nedostatky sa týkali prekročenia najvyššieho počtu 
žiakov v skupine na jedného majstra odbornej výchovy a vytvárania skupín žiakov zložených  
z viacerých ročníkov pri vyučovaní povinných predmetov. 
 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 0 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 3 

 
Správu o splnení uložených opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin zaslala 

riaditeľka školy v stanovenom termíne. 
 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
1.2.1  Plnenie uložených opatrení 

1.  Zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania uzatvárať so zamestnávateľom, 
ktorý spĺňa požiadavky na základné učebné priestory a ich vybavenie určené 
normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpečenia a ktorého 
predmet činnosti zodpovedá obsahu vzdelávania pre UO, v ktorom sa žiakom 
poskytuje praktické vyučovanie. 

Štátna školská inšpekcia z rozhovoru s riaditeľkou školy zistila, že žiaci  
v 2-ročných UO1 vykonávali praktické vyučovanie v dielňach odborného výcviku  
v priestoroch školy. V čase kontroly škola nemala uzavretú zmluvu o poskytovaní 
praktického vyučovania so žiadnym zamestnávateľom. 

    Opatrenie sa nedalo hodnotiť. 
 

2.  Dodržať najvyšší počet žiakov v skupine na jedného majstra odbornej výchovy  
pre jednotlivé UO. 

Kontrolou denníkov evidencie odborného výcviku a zoznamov žiakov 
jednotlivých tried Štátna školská inšpekcia zistila, že škola dodržala najvyšší počet 
žiakov v skupine na jedného majstra odbornej výchovy v UO 3161 F praktická žena  
(I. D – 5 žiačok; II. D – 12 žiačok) a rovnako aj v UO 3686 F stavebná výroba  
(I. D – 10 žiakov; II. D – 9 žiakov). 

Opatrenie bolo splnené. 
 

3.  Na vyučovanie praktického vyučovania vytvárať skupiny len zo žiakov toho istého 
ročníka a UO. 

Štátna školská inšpekcia z predloženého rozvrhu hodín, z denníkov evidencie 
odborného výcviku, ale aj kontrolou organizácie praktického vyučovania v oboch  
2-ročných UO1 zistila, že škola na vyučovanie všetkých povinných predmetov 
nevytvárala spoločné skupiny zo žiakov viacerých ročníkov.  

                          Opatrenie bolo splnené. 

 

                                                           

1 3161 F praktická žena; 3686 F stavebná výroba. 
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2  ZÁVERY 

Splnením uložených opatrení kontrolovaná škola zaistila bezpečnosť a ochranu 
zdravia žiakov a vytvorila predpoklady pre zvýšenie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu.  
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 

PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. triedne knihy 
2. rozvrhy hodín jednotlivých tried 
3. rozvrhy hodín jednotlivých učiteľov 
4. denníky evidencie odborného výcviku 
5. zoznamy žiakov jednotlivých tried 
 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovil: 
Školský inšpektor: PaedDr. Ján Paško 
Dňa: 22. 09. 2022 
 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Prešov: 
PaedDr. Ján Paško 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
RNDr. Eva Kurnátová, PhD.  

 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 10. 10. 2022  
v Prešove:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Prešov: 
 
 
 
 
 
 

PaedDr. Ján Paško            .....................................................  
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
 

RNDr. Eva Kurnátová, PhD.                               .....................................................  
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Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 pracovných dní 
od prerokovania): 
 
 
 
 
RNDr. Eva Kurnátová, PhD., riaditeľka školy                             ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
 
 
PaedDr. Ján Paško, školský inšpektor   .....................................................  

 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


