
ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
úsek inšpekčnej činnosti 

Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 4 

 

Správa  

o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách  

v základnej umeleckej škole v školskom roku 2018/2019 v SR 
 

V základných umeleckých školách (ZUŠ) bolo v školskom roku 2018/2019 Štátnou 

školskou inšpekciou (ŠŠI) vykonaných 24 následných inšpekcií (NI) v 13 štátnych, 

v 10 súkromných a v 1 cirkevnej škole. Cieľom následných inšpekcií bola kontrola splnenia 

opatrení uplatnených k nedostatkom identifikovaným pri predchádzajúcich inšpekciách. 

Po tematických inšpekciách (TI) bolo realizovaných 19 NI a 5 NI po NI. S vyučovacím 

jazykom slovenským bolo 23 subjektov a s jazykom slovenským a maďarským bola 1 ZUŠ. 

Podľa závažnosti zistení uplatnila školská inšpekcia 3 odporúčania, uložila 11 opatrení 

a  riaditelia kontrolovaných subjektov prijali k zisteným nedostatkom 54 opatrení (tabuľka 

č. 1). Uplatnené opatrenia viedli najmä ku skvalitneniu edukačného procesu, ku skvalitneniu 

pedagogického riadenia škôl, školských vzdelávacích programov a podmienok výchovy 

a vzdelávania. 

  Tabuľka č. 1: Prehľad uplatnených opatrení  

Spolu 68 

 

z toho 

 

odporúčania 

opatrenia prijaté zo strany 

kontrolovaného subjektu 

 

opatrenia uložené ŠŠI 

Počet 3 54 11 

 

 

 

z toho 

akceptované splnené splnené 

1 33,33 % 48 94,12 % 6 60 % 

neaktuálne neaktuálne neaktuálne 

0 0 % 0 0 % 0 0 % 

nedá sa hodnotiť nedá sa hodnotiť nedá sa hodnotiť 

0 0 % 3 5,56 % 1 9,09 % 

 

Z celkového počtu odporúčaní bolo akceptovaných 33,33 %. Z celkového počtu opatrení 

uložených ŠŠI tvorili splnené opatrenia 60 % a 94,12 % tvorili splnené opatrenia prijaté 

zo strany kontrolovaných subjektov (tabuľka č. 1). Z dôvodu organizačných zmien 

vo vyučovacom procese sa nedali hodnotiť 
1
 4 z počtu prijatých a uložených opatrení.  

 

Uplatnené odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov sa týkali: 

 nedôsledného vedenia pedagogickej dokumentácie 

Uplatnené opatrenia prijaté kontrolovanými subjektmi a uložené ŠŠI na odstránenie 

zistených nedostatkov sa týkali: 

 školského vzdelávacieho programu 

 nevypracovanie učebných plánov (UP)  

 nezaradenie všetkých povinných predmetov v UP v hudobnom odbore (HO) 

 spájanie predmetov a ročníkov do spoločných skupín 

 nedodržanie časovej dotácie hodín niektorých predmetov 

 nevypracovanie alebo neaktualizovanie poznámok k UP v zriadených odboroch 

                                                 
1
 Nedá sa hodnotiť – posudzuje sa v súvislosti s aktuálnymi zmenami vzniknutými v kontrolovanom subjekte. 
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 nevypracovanie učebných osnov (UO) najmenej v rozsahu vzdelávacích štandardov 

 neuvedenie spôsobu a podmienok ukončovania vzdelávania v zriadených odboroch 

 neprerokovanie ŠkVP v pedagogickej rade a rade školy 

 personálnych podmienok 

 nevykonanie I. atestácie a neabsolvovanie funkčného alebo funkčného inovačného 

vzdelávania vedúcimi pedagogickými zamestnancami 

 nezabezpečenie odbornosti vyučovania vhodným prerozdelením úväzkov 

 neplnenie kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných požiadaviek 

na výkon pedagogickej činnosti v ZUŠ 

 materiálno-technického a priestorového zabezpečenia v hudobnom, tanečnom, 

výtvarnom, literárno-dramatickom odbore, odbore audiovizuálnej a multimediálnej 

tvorby na hlavných i elokovaných pracoviskách (EP) 

 

Zriaďovatelia 3 subjektov 
2
 boli Štátnou školskou inšpekciou upozornení na porušovanie 

všeobecne záväzných právnych a rezortných predpisov, ktorých riešenie patrilo do ich 

pôsobnosti. Upozornenia sa týkali nedostatkov v oblasti spĺňania požiadaviek na výkon 

činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca; dodržania platného právneho predpisu 

pri ustanovení funkcie zástupcu riaditeľa školy; nezabezpečenia výchovno-vzdelávacej 

činnosti pedagogickými zamestnancami, ktorí spĺňali kvalifikačné predpoklady a osobitné 

kvalifikačné požiadavky;  nezabezpečenia normatívu materiálno-technického a priestorového 

zabezpečenia; nezaznamenania zmeny údajov v zriaďovacej listine. Viacerí zriaďovatelia 

zaslali spätnú väzbu o akceptácii upozornení a riešení zistených nedostatkov.  

 

Závery 

Akceptáciou 33,33 % uplatnených odporúčaní súvisiacich s vedením pedagogickej 

dokumentácie sa skvalitnila jej administratívna úroveň a funkčnosť.  

Splnením 60 % uložených opatrení ŠŠI a 94,12 % prijatých opatrení zo strany 

kontrolovaných subjektov, ktoré sa týkali aktualizácie UP (zaradenie všetkých povinných 

predmetov a dodržanie ich týždennej časovej dotácie v HO), doplnenie ŠkVP o spôsob 

a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania jednotlivých stupňov umeleckého 

vzdelávania niektoré subjekty zlepšili kvalitu spracovania ŠkVP ako predpokladu 

poskytovania štátom garantovaného vzdelávania v zavedených odboroch, zameraniach 

a stupňoch štúdia. Zlepšenie nastalo aj v oblasti personálneho zabezpečenia prijatím 

pedagógov spĺňajúcich kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky a 

prerozdelením úväzkov, čím sa zabezpečila vyššia odbornosť vyučovania vo všetkých 

umeleckých odboroch. Vykonaním I. atestácie, prihlásením sa na funkčné alebo funkčné 

inovačné vzdelávanie a jeho absolvovaním vedúcimi pedagogickými zamestnancami 

sa vytvorili predpoklady na zabezpečenie odborného pedagogického riadenia škôl. Zriadením 

odborných učební a doplnením chýbajúceho vybavenia boli na hlavných i EP vytvorené 

optimálne materiálno-technické a priestorové podmienky pre teoretické i praktické 

vyučovanie.  

 Nesplnenie 11, 48 % opatrení súvisiacich s nedodržaním týždennej časovej dotácie v HO, 

spojením všetkých 4 ročníkov teoretického vyučovania hudobnej náuky v prvej časti I. stupňa 

základného štúdia v rozpore s RUP; s nezabezpečením vyučovacieho procesu pedagógmi 

spĺňajúcimi kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej a výkon odbornej činnosti 

a nezabezpečením odbornosti vyučovania ako aj s neplnením normatívu materiálno-

technického a priestorového zabezpečenia v niektorých ZUŠ, vrátane EP nepriaznivo 

ovplyvnilo kvalitu výchovy a vzdelávania.  

                                                 
2  ZUŠ, Kukučínova 27, Šaľa; SZUŠ, Hlavná 144/47, Novosad; SZUŠ, Gagarinova 7, Trenčín 
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Odporúčania a podnety 

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 prijatím pedagogických 

zamestnancov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti 

a vhodným určením úväzku učiteľom, s ohľadom na ich kvalifikáciu v požadovanom 

študijnom odbore 

 aktualizovať ŠkVP v súlade s inovovaným štátnym vzdelávacím programom 

a realizovať vzdelávací proces zaradením všetkých povinných predmetov s dodržaním 

ich časovej dotácie podľa RUP v súlade s aktuálnym právnym predpisom 

 

Zriaďovateľom 

 zlepšovať kvalitu poskytovaného vzdelávania v ZUŠ zaistením základného 

materiálno-technického a priestorového zabezpečenia v súlade s normatívom vrátane 

elokovaných pracovísk 

 menovať do funkcie vedúcich pedagogických zamestnancov spĺňajúcich zákonom 

stanovené požiadavky na výkon riadiacej funkcie  

 vyvodiť personálne dôsledky u riaditeľov škôl, ktorí neabsolvovali funkčné alebo 

funkčné inovačné vzdelávanie v zákonom stanovenej lehote  

 

Metodicko-pedagogickému centru 

 naďalej realizovať vzdelávacie aktivity kontinuálneho vzdelávania učiteľov ZUŠ 

zamerané na tvorbu ŠkVP a na tvorbu učebných osnov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


