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vykonala: 
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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 obchodu a služieb, Pelhřimovská 1186/10, Dolný Kubín 

Druh školskej inšpekcie Tematická inšpekcia 

Číslo poverenia 55005/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 08. 11. 2021 - 11. 11. 2021 a 15. 11. 2021 

 
 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
PhDr. Ľubomíra Tudíková; PaedDr. Tibor Lukács; Mgr. Štefánia Hmirová; Ing. Zuzana 
Christozova, školskí inšpektori ŠIC Žilina a Bc. Denisa Borošová, Mgr. Miroslava Hrabušová, 
Mgr. Viera Kmeťová, odborníci z praxe 
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Zistené nedostatky:  
Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) zistila nedostatky týkajúce sa neprerokovania školského 
vzdelávacieho programu (ŠkVP) v pedagogickej rade školy a v rade školy, s príslušnou 
stavovskou alebo profesijnou organizáciou a so zamestnávateľmi, s ktorými má škola 
uzatvorenú zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania a neakceptovania poznámky 
rámcového učebného plánu ustanovenom príslušným ŠVP týkajúcej sa počtu hodín 
matematiky v rozsahu minimálne 1,5 hodiny týždenne v každom ročníku v študijnom odbore 

operátor drevárskej a nábytkárskej výroby. 
 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 3 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 3 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
 
1.2.1  Akceptácia odporúčaní 
 

1. V rámci hospitačnej činnosti sledovať na vyučovacích hodinách rozvíjanie 
sebahodnotiacich a hodnotiacich zručností žiakov.  

 

Kontrolou záznamov v triednych knihách ŠŠI zistila, že po ukončení komplexnej inšpekcie 
(v mesiacoch marec, apríl, máj, jún) bolo zrealizovaných 16 hospitácií. Vedenie školy 
predložilo ŠŠI hospitačné záznamy (16), ktorých obsah dokumentoval zameranie 
hospitačnej činnosti na vytváranie priestoru na rozvíjanie sebahodnotiacich 
a hodnotiacich zručností žiakov na vyučovacích hodinách. 
 

Odporúčanie bolo akceptované.  
 
2. Zamerať hospitačnú činnosť na vykonávanie efektívneho monitoringu rozvíjania 

poznávacích kompetencií žiakov úlohami na hodnotenie a tvorivosť  
 
Analýza obsahu predložených záznamov z hospitačnej činnosti (16) preukázala zameranie 
hospitačnej činnosti (8) na vykonávanie monitoringu zameraného na rozvíjanie 
poznávacích kompetencií žiakov zadávaním úloh na hodnotenie a tvorivosť 
na vyučovacích hodinách. 
 
Odporúčanie bolo akceptované.  
 
3. Orientovať kontrolnú činnosť na poskytovanie podporných stimulov učiteľmi 

pre efektívne stratégie učenia sa každého žiaka, zohľadňovanie individuálnych 
osobitostí žiakov vo vyučovacom procese.  

 
Analýzou obsahu hospitačných záznamov (16) ŠŠI zistila, že v rámci kontrolnej činnosti 
vedenia školy bolo 7 hospitácií zameraných na poskytovanie podporných stimulov 
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učiteľmi pre efektívne stratégie učenia sa každého žiaka a zohľadňovanie individuálnych 
osobitostí žiakov vo vyučovacom procese. 
 
Odporúčanie bolo akceptované.  

 
1.2.2 Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 

 
1. Prerokovať Školský vzdelávací program v pedagogickej rade školy a v rade školy. 
 
Z obsahu predložených zápisníc vyplynulo, že školský vzdelávací program (ŠkVP) 
bol prerokovaný na zasadnutí pedagogickej rady (26. 01. 2022) a v rade školy 
(27. 01. 2022). 
 
Opatrenie bolo splnené.  
 
2. Prerokovať ŠkVP s príslušnou stavovskou alebo profesijnou organizáciou 

a so zamestnávateľmi, s ktorými má škola uzatvorenú zmluvu o poskytovaní 
praktického vyučovania.  

 
Riaditeľ školy ŠŠI predložil potvrdenie Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) zo dňa 
28. 01. 2022, ktoré dokladovalo prerokovanie ŠkVP s RÚZ ako príslušnou profesijnou 
organizáciou. Zároveň predložil potvrdenia (12) o prerokovaní ŠkVP 
so zamestnávateľmi, s ktorými mala škola uzatvorené zmluvy (12) o poskytovaní 
praktického vyučovania. 
 
Opatrenie bolo splnené.  
 
3. Akceptovať poznámky rámcového učebného plánu  ustanovenom príslušným ŠVP 

týkajúcej sa počtu hodín matematiky v rozsahu minimálne 1,5 hodiny týždenne 
v každom ročníku v študijnom odbore operátor drevárskej a nábytkárskej výroby. 

 
Komparáciou predloženého rozvrhu hodín, elektronických triednych kníh a učebného 
plánu pre študijný odbor 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby platného 
od 01. 09. 2022 ŠŠI zistila, že počet hodín matematiky bol v 1. a  2. ročníku stanovený 
v rozsahu 2 hodiny týždenne v každom ročníku a v 3. a  4. ročníku v rozsahu 1,5 hodiny 
týždenne v každom ročníku. Uvedené bolo v súlade s minimálnym počtom hodín 
matematiky stanoveným v rámcovom učebnom pláne v príslušnom ŠVP.  
 
Opatrenie bolo splnené. 
 
 

2  ZÁVERY 

Riaditeľ školy akceptoval všetky 3 odporúčania. Realizáciou kontrolnej a hospitačnej činnosti 
zameranej na rozvíjanie sebahodnotiacich a hodnotiacich zručností žiakov, poznávacích 
kompetencií žiakov zadávaním úloh na hodnotenie a tvorivosť a poskytovanie podporných 
stimulov učiteľmi pre efektívne stratégie učenia sa každého žiaka boli vytvorené predpoklady 
na rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese.  
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Riaditeľ školy splnil všetky 3 prijaté opatrenia. Škola prerokovala školský vzdelávací program 
v pedagogickej rade, v rade školy, s Republikovou úniou zamestnávateľov a so všetkými 
zamestnávateľmi, s ktorými mala uzatvorené zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania. 
Dodržaním minimálneho počtu týždenných vyučovacích hodín matematiky v učebnom pláne 
v študijného odboru 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby stanovených Štátnym 
vzdelávacím programom bol zosúladený rámcový učebný plán s príslušným učebným plánom, 
čím sa vytvoril predpoklad 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. hospitačné záznamy vedúcich pedagogických zamestnancov; 
2. zápisnica zo zasadnutia pedagogickej rady; 
3. zápisnica zo zasadnutia rady školy; 
4. potvrdenie Republikovej únie zamestnávateľov o prerokovaní ŠkVP; 
5. potvrdenia o prerokovaní ŠkVP so zamestnávateľmi; 
6. rozvrh hodín pre študijný odbor 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby; 
7. učebný plán pre študijný odbor 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby; 
8. elektronické triedne knihy študijného odboru 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej 

výroby. 
 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: PaedDr. Ing. Renáta Stasová  
Dňa: 28. 11. 2022 
 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) Za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 
PaedDr. Ing. Renáta Stasová  

 
b) Za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

RNDr. Peter Ištván, riaditeľ školy 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 06. 12. 2022 v Dolnom 
Kubíne 

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 
 
 
 
 
 
PaedDr. Ing. Renáta Stasová      .....................................................  
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b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

 
 
 
 
 
RNDr. Peter Ištván                         .....................................................  

 
 
 
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. Peter Ištván                                                            ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu  
 
 
PaedDr. Ing. Renáta Stasová                      .....................................................  
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


