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V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 7006/2022-2023 zo dňa 29. 09. 2022 inšpekciu 
vykonali: 
 

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

Mgr. Jana Dzedzinová, školská inšpektorka – ŠIC Prešov ..................................... 
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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 

Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 

Druh školskej inšpekcie Tematická inšpekcia 

Číslo poverenia 7028/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie od 17. 01. 2022 do 20. 01. 2022 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Ing. Imelda Kruželáková; Mgr. Jana Dzedzinová; PaedDr. Ján Paško; Ing. Jaroslav Pisančík 
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Zistené nedostatky: 
Pri tematickej inšpekcii bol Štátnou školskou inšpekciou zistený nedostatok týkajúci sa 

vytvárania skupín zložených z viacerých ročníkov na vyučovanie povinných predmetov.  
 V procese vyučovania nebola dostatočná pozornosť venovaná úlohám na rozvíjanie 

vyšších myšlienkových procesov zameraných na rozvoj hodnotenia a tvorivosti, ako aj 
vytváraniu priestoru pre žiakov pre prácu v skupinách a tiež prezentovaniu a zdôvodňovaniu 
výsledkov ich činnosti. 

 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 2 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 0 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 1 

 
Správu o splnení uloženého opatrenia na odstránenie zisteného nedostatku  

a jeho príčin zaslal riaditeľ školy v stanovenom termíne.  
 
 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 
1.2.1  Akceptácia odporúčaní 

1. Zaradiť do vyučovacieho procesu úlohy a činnosti na rozvíjanie vyšších myšlienkových 
procesov so zameraním na rozvoj hodnotenia a tvorivosti. 

Štátna školská inšpekcia hospitačnou činnosťou na 9 vyučovacích hodinách1  
v študijných odboroch a učebných odboroch zistila, že v porovnaní so zisteniami  
z tematickej inšpekcie sa práca vyučujúcich v oblasti rozvíjania poznávacích 
kompetencií u žiakov zefektívnila. Na polovici sledovaných hodín učitelia zadávali úlohy 
zamerané na rozvíjanie hodnotenia a tvorivosti žiakov. Na týchto hodinách žiaci 
dokázali na základe osvojených vedomostí zhodnotiť a zdôvodniť správnosť riešenia 
alebo uplatniť tvorivý prístup pri riešení zadanej úlohy. Len ojedinele žiaci prejavili 
primerané kreatívne schopnosti napr. pri tvorení a prezentácii slávnostného príhovoru 
na hodinách slovenského jazyka a literatúry a tiež aj pri návrhu zabezpečenia ochrany 
objektov vo vyučovacom predmete bezpečnostné informačné technológie a ochrana 
objektov.  

Odporúčanie bolo akceptované. 
 

2. Vo vyučovacom procese vytvárať pre žiakov priestor pre prácu vo dvojiciach  
či skupinách a tiež na prezentovanie a zdôvodňovanie výsledkov ich činnosti. 

Na základe vykonaných hospitácií1 bolo zistené, že pedagógovia na troch 
štvrtinách sledovaných hodín  vytvárali vo výchovno-vzdelávacom procese pre žiakov 
priestor na kooperatívne vyučovanie. Počas skupinovej práce či práce v dvojiciach žiaci 
akceptovali dohodnuté pravidlá, boli sústredení a aktívni, efektívne medzi sebou 
komunikovali a spolupracovali pri riešení zadaných úloh. V závere vyučovacích hodín 

                                                           

1 Slovenský jazyk a literatúra; anglický jazyk; bezpečnostné informačné technológie a ochrana objektov; 

bezpečnostné právo; účtovníctvo a štatistika; regionálna gastronómia; elektrotechnika; automobily. 
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výsledky svojej spoločnej práce hodnotili, argumentovali a prezentovali pred celou 
triedou, následkom čoho sa komplexne rozvíjali ich sociálne kompetencie. 

Odporúčanie bolo akceptované. 
 
1.2.2  Plnenie uloženého opatrenia 

1. Na vyučovanie povinných predmetov nevytvárať skupiny zo žiakov viacerých 
ročníkov. 

Štátna školská inšpekcia z predloženého rozvrhu hodín jednotlivých tried  
a kontrolou organizácie vyučovania v škole zistila, že škola nevytvárala na vyučovanie 
povinných predmetov skupiny zo žiakov viacerých ročníkov. 

Opatrenie bolo splnené. 
 
 

2  ZÁVERY 

Akceptáciou odporúčaní škola vytvorila predpoklady pre zvýšenie kvality výchovno- 
-vzdelávacieho procesu v oblasti rozvíjania sociálnych kompetencií a rovnako aj poznávacích 
kompetencií žiakov. 

Splnením opatrenia kontrolovaný subjekt vytvoril 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. rozvrh hodín jednotlivých tried  
2. rozvrhy hodín jednotlivých učiteľov 
3. triedne knihy 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: Ing. Imelda Kruželáková 
Dňa: 05. 10. 2022  
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Prešov: 
Ing. Imelda Kruželáková 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Ing. Štefan Ivan 

 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 21. 10. 2022  
v Prešove:  

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

      Ing. Imelda Kruželáková      ...................................................... 



4 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 

Ing. Štefan Ivan                                                       ..................................................... 

 
 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 pracovných dní  
od prerokovania): 
 
 
 
 
Ing. Štefan Ivan, riaditeľ školy                                                    ....................................................... 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
 
 
Ing. Imelda Kruželáková, školská inšpektorka   ....................................................... 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 
 


