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Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách  

v základných umeleckých školách v školskom roku 2016/2017 v SR 

 

 V základných umeleckých školách ( ďalej ZUŠ) bolo v školskom roku 2016/2017 

Štátnou školskou inšpekciou (ďalej ŠŠI) vykonaných 11 následných inšpekcií (ďalej NI) v 

7 štátnych a v 4 súkromných školách. Po tematických inšpekciách (ďalej TI)  bolo 

realizovaných 5  NI  (v 4 štátnych
1
a v 1 súkromnej

2
 ZUŠ) a 6 NI po NI (v 4 štátnych

3
 

a 2 súkromných ZUŠ
4
). Všetky kontrolované ZUŠ boli s vyučovacím jazykom slovenským. 

 

Tabuľka: Prehľad uplatnených opatrení  

Spolu 86 

 

z toho 

 

odporúčania 

opatrenia prijaté zo strany 

kontrolovaného subjektu 

 

opatrenia uložené ŠŠI 

Počet 17 21 48 

 

 

 

z toho 

akceptované splnené splnené 

13 81,25 % 20 95,24 % 36 80,00 % 

neaktuálne neaktuálne neaktuálne 

0 0 % 0 0 % 0 0 % 

nedá sa hodnotiť nedá sa hodnotiť nedá sa hodnotiť 

1 5,88 % 0 0 % 3 6,25 % 

 

 Z celkového počtu uplatnených odporúčaní bolo akceptovaných 81,25 %. Splnené 

opatrenia tvorili 80 % z celkového počtu opatrení uložených ŠŠI. Nedali sa hodnotiť 3 

uložené opatrenia z dôvodu organizačných zmien vo vyučovacom procese (nezaradenie 

predmetov do vyučovacieho procesu, nezriadenie II. stupňa základného štúdia výtvarného 

odboru).  
 

Nedostatky zistené pri inšpekciách  
Uplatnené odporúčania sa týkali nedostatkov v/vo:  

 nostrifikácii dokladu o vzdelaní (učiteľka tanečného odboru nemala nostrifikovaný 

doklad o vzdelaní) 

 organizácii vyučovacieho dňa vo vzťahu k vekovej štruktúre žiakov a najneskoršiemu 

ukončeniu výchovno-vzdelávacej činnosti  

 vedení pedagogickej dokumentácie  

 činnosti pedagogickej rady  

                                                 
1
 ZUŠ, Pribinova 5, Hlohovec  

  ZUŠ, Nábrežie Rimavy 457, Hnúšťa  

  ZUŠ, Macharova 1, Bratislava  

  ZUŠ, Štefánikova 27, Ivanka pri Dunaji 
2
 SZUŠ ARS STUDIO, Dubíkova 24, Nitra 

3
 ZUŠ, Čsl. armády 1207, Gbely  

  ZUŠ Frica Kafendu, Sv. Cyrila a Metoda 20, Vrútky  

  ZUŠ, Komenského 807/27, Svidník  
  ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 
4
 SZUŠ, Prokofievova 5, Bratislava 

  SZUŠ Art Pegas, Tupolevova 20, Bratislava  



 2 

 

Uplatnené opatrenia prijaté kontrolovanými subjektmi a uložené ŠŠI sa týkali 

nedostatkov v/vo:  

 ŠkVP (v štruktúre, v nevypracovaní učebných plánov (ďalej UP), učebných osnov 

a poznámok k UP v zriadených odboroch, v nerešpektovaní poznámok k rámcovým 

učebným plánom (ďalej RUP), v aktuálnom personálnom zabezpečení, v materiálno- 

technických a priestorových podmienkach a v požiadavkách  na kontinuálne 

vzdelávanie pedagogických zamestnancov, v neprerokovaní v pedagogickej rade 

a rade školy) 

 školskom poriadku (jeho nevydanie alebo neprerokovanie v pedagogickej rade a rade 

školy) 

 zaraďovaní predmetov skupinového vyučovania do vyučovacieho procesu, dodržaní 

maximálneho počtu žiakov pri skupinovom vyučovaní, spájaní predmetov a ročníkov 

do spoločných skupín, dodržaní časovej dotácie hodín niektorých predmetov podľa 

RUP v zriadených odboroch, bezdôvodnom oslobodzovaní žiakov od dochádzky 

na jeden z predmetov skupinového vyučovania  

 spracovaní spôsobu a podmienok ukončovania vzdelávania v zriadených odboroch 

 vedení triednej dokumentácie pre predmety literárno-dramatického odboru (ďalej 

LDO) 

 prijímaní detí vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky do prípravného 

štúdia výtvarného odboru (ďalej VO) realizovaného v materských školách bez 

posúdenia ich predpokladov 

 poskytovaní pravidelnej výchovno-vzdelávacej činnosti v 7 materských školách, ktoré 

neboli elokovanými pracoviskami súkromnej základnej umeleckej školy
5
 (ďalej 

SZUŠ)  

 plnení kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej činnosti v kategórii učiteľ 

ZUŠ riaditeľom školy a plnení jeho základného úväzku, v plnení kvalifikačných 

predpokladov pedagogickými zamestnancami niektorých zriadených odborov 

 plnení Normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia, ktorý 

schválilo Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 

15. júna 2015 – 6346/29045:3-10AO pre ZUŠ s účinnosťou od 01. septembra 2015 

v zriadených odboroch – hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom – 

vrátane elokovaných pracovísk  
 

Iné zistenia 

 SZUŠ ARS STUDIO, Škultétyho 1, Nitra zmenila od školského roka 2016/2017 svoj 

názov a sídlo
6
.  

 Riaditeľka školy od šk. r. 2013/2014 opakovane (aj keď iba na dobu určitú) uzatvorila 

pracovný pomer so zamestnancom vykonávajúcim priamu pedagogickú činnosť 

vyplývajúcu zo ŠkVP a činnosť učiteľa špecialistu – triedny učiteľ, ktorý nespĺňal 

kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti
7
. 

 

Upozornenia 

                                                 
5
 SZUŠ ARS STUDIO, Dubíkova 24, Nitra 

6
 Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 2016-

20733/38984:3-10H0 zo dňa 21. 09. 2016 sa zmenil názov školy na Súkromná základná umelecká škola ARS 

STUDIO, Dubíkova 24, Nitra. 
7
 ZUŠ, Čsl. armády 1207, Gbely  
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ŠŠI písomne upozornila zriaďovateľa kontrolovaného subjektu
8
 na  nespĺňanie 

kvalifikačných predpokladov na výkon riadiacej činnosti riaditeľa školy, ktorý bol 

po upozornení zriaďovateľky školy z funkcie odvolaný a následne 01. 01. 2017 poverený 

riadením na dobu 6 mesiacov (do termínu konania výberového konania).  

Závery  

 Akceptáciou 81,25 % uplatnených odporúčaní sa kontrolovaným subjektom podarilo 

skvalitniť výchovno-vzdelávací proces. Preukázanie dokladov o uznaní vysokoškolského 

vzdelania absolvovaného učiteľom v zahraničí a vykonaní skúšky zo slovenského jazyka 

prispelo k zvýšeniu odbornosti vyučovania v tanečnom odbore (ďalej TO). Vymedzenie 

organizácie vyučovacieho dňa viedlo k rešpektovaniu psychohygienických podmienok 

vo výchovno-vzdelávacej činnosti a k zohľadneniu rozdielnych potrieb detí a žiakov podľa 

ich vekovej štruktúry. Evidovaním všetkých požadovaných údajov v triednej dokumentácii 

trvalým spôsobom niektoré školy skvalitnili ich spracovanie. Doplnením informácií 

o začlenených formách štúdia a voliteľných predmetoch zlepšili informovanosť o výchovno-

vzdelávacom procese.  

 Splnením 80 % opatrení, ktoré sa týkali aktualizácie UP (výber UP pre zriadené odbory, 

zaradenie predmetov skupinového vyučovania v hudobnom odbore (ďalej HO)) 

a vypracovaním poznámok o organizačnom zabezpečení výchovy a vzdelávania (tvorba 

skupín, počet žiakov v skupinách, dĺžka vyučovacích hodín) niektoré školy zlepšili kvalitu 

spracovania ŠkVP ako predpoklad poskytovania štátom garantovaného rozsahu vzdelávania 

v zavedených odboroch, zameraniach a stupňoch štúdia. Ukončením výchovno-vzdelávacej 

činnosti v materských školách
9
 bolo odstránené neoprávnené pôsobenie učiteľov 

v subjektoch, ktoré neboli elokovanými pracoviskami školy. Posúdením predpokladov detí 

predškolského veku pred prijatím do prípravného štúdia VO boli zohľadnené individuálne 

dispozície a pripravenosť dieťaťa na absolvovanie umeleckého vzdelávania. Vydaním výpisu 

klasifikácie na konci prvého polroka školského roka bolo zabezpečené právo žiaka 

a zákonných zástupcov na informovanosť o prospechu za uvedené obdobie. Vymenovaním 

riaditeľa školy
10

 spĺňajúceho ustanovené kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 

požiadavky na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca i učiteľa ZUŠ s určenou 

vyučovacou povinnosťou boli vytvorené predpoklady na zabezpečenie odborného 

pedagogického riadenia školy. Pozitívom personálnych zmien v TO bolo zvýšenie odbornosti 

vyučovania v súkromnom subjekte
11

 nad 70 % (štúdium učiteľa HO na doplnenie 

pedagogickej spôsobilosti a 2 učiteľov TO na doplnenie odbornej spôsobilosti).  

 Nesplnenie 13,75 % opatrení súvisiacich s nevypracovaním UO najmenej v rozsahu 

vzdelávacích štandardov pre predmety v zriadených študijných zameraniach v HO a pre 

všetky ročníky I. stupňa základného štúdia vo VO, nespracovaním spôsobov a podmienok 

ukončovania základného vzdelávania (1. a 2. časť) v zriadených odboroch, nezaradením 

poznámok o organizačnom zabezpečení vyučovacieho procesu do UP, nevypracovaním 

požiadaviek na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov, nezabezpečením 

odbornosti vyučovania ako aj neplnením normatívu materiálno-technického a priestorového 

zabezpečenia v niektorých ZUŠ, vrátane elokovaných pracovísk nepriaznivo ovplyvnilo 

kvalitu výchovy a vzdelávania.  

  

Odporúčania a podnety 

                                                 
8
 SZUŠ Art Pegas, Tupolevova 20, Bratislava  

9
 SZUŠ ARS STUDIO, Dubíkova 24, Nitra (V zmysle písomného nariadenia zriaďovateľa zo dňa 18. 07. 2016     

bolo vyučovanie v MŠ mimo sídla školy od 01. 09. 2016 zrušené. Umelecká výchova a vzdelávanie sa 

v školskom roku 2016/2017 uskutočňovali len vo vlastných priestoroch školy.) 
10

 SZUŠ ARS STUDIO, Dubíkova 24, Nitra 
11

 SZUŠ ARS STUDIO, Dubíkova 24, Nitra 
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Riaditeľom škôl 

 zabezpečiť  v spolupráci so zriaďovateľom materiálno-technické a priestorové 

podmienky v súlade so schváleným Normatívom materiálno-technického 

a priestorového zabezpečenia pre ZUŠ v zriadených odboroch vrátane elokovaných 

pracovísk 

 zabezpečiť odbornosť vyučovania v zriadených odboroch 
 

Zriaďovateľom 

 zabezpečiť školám materiálno-technické a priestorové podmienky v súlade 

so schváleným Normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpečenia 

pre ZUŠ v zriadených odboroch vrátane elokovaných pracovísk 

 

Metodicko-pedagogickému centru 

 zaradiť do plánov vzdelávacích aktivít vzdelávania učiteľov ZUŠ zamerané na tvorbu 

ŠkVP a na tvorbu učebných osnov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Zuzana Eretová 

V Bratislave 18. 08. 2017 

 


