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Správa  
o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách  

v základných umeleckých školách v školskom roku 2011/2012 v SR 
 

 Následné inšpekcie (ďalej NI) sa vykonali v 3 základných umeleckých školách1 (ďalej ZUŠ), 
z nich bola 1 súkromná. Dve NI sa vzťahovali na tematickú inšpekciu (ďalej TI), jedna 
na následnú.2 V kontrolovaných školách sa celkovo uplatnilo 21 opatrení na odstránenie zistených 
nedostatkov. Prehľad akceptácie, resp. splnenia uplatnených opatrení riaditeľmi ZUŠ je uvedený 
v tabuľke č. 1.  
Tabuľka č. 1 Prehľad akceptácie, splnenia uplatnených opatrení  

Prehľad uplatnených opatrení 
spolu 21 

z toho odporúčania upozornenia opatrenia prijaté 
kontrolovaným subjektom opatrenia uložené ŠŠI 

počet 6 0 13 2 

akceptované %  splnené %  splnené %  splnené  % z toho 
4 66,6 0 0 8 61,5 2 100 

 

 Riaditelia kontrolovaných ZUŠ prejavili snahu odstrániť zistené nedostatky a zlepšiť kvalitu 
výchovy a vzdelávania v školách. Z celkového počtu uplatnených opatrení bolo akceptovaných 
a splnených 14 (66,6 %), neakceptovaných a nesplnených opatrení bolo 7 (33,4 %).  
Prevládajúce nedostatky zistené pri inšpekciách boli prevažne v/vo:  
− neplnení učebných osnov 
− nedodržiavaní učebných plánov 
− neuvádzaní časovej dotácie voliteľných predmetov  
− školských vzdelávacích programoch (neprerokovanie ŠkVP v pedagogickej rade a rade školy, 

absencia konkretizácie časovej dotácie voliteľných predmetov vo všetkých odboroch, 
nespracovanie organizácie prijímacieho konania, nevypracovanie učebného plánu (ďalej UP) 
a poznámok k UP, učebných osnov (ďalej UO) v súlade so ŠVP, nevypracovanie požiadaviek 
na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy a nezverejnenie ŠkVP 
na verejne prístupnom mieste) 

− školských poriadkoch (neprerokovanie školského poriadku (ďalej ŠP) v pedagogickej rade 
a rade školy, nevypracovanie práv a povinností zákonných zástupcov žiakov, nevypracovanie 
podmienok na zaistenie ochrany žiakov pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou 
a násilím, nezverejnenie ŠP na verejne prístupnom mieste a neinformovaní preukázateľným 
spôsobom zákonných zástupcov žiakov o jeho vydaní a obsahu) 

− ročnom pláne kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov. 

 ŠŠI uložila 6 odporúčaní, z ktorých 4 boli riaditeľmi škôl akceptované. Uložené odporúčania 
sa týkali: 
− vypracovania koncepcie pre ďalšiu pedagogickú činnosť školy  
− špecifikácie metód a foriem práce so žiakmi smerujúce k rozvíjaniu ich kľúčových kompetencií  
− vypracovania kritérií pre prijatie na štúdium v jednotlivých odboroch  
− organizácie prijímacieho konania  
                                                
1 Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana, Starozagorská 10, Košice; Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa, 
Matúškova 1632/5, Dolný Kubín; Základná umelecká škola A. Dubčeka 880, Vranov nad Topľou 
2 Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana, Starozagorská 10, Košice 
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− konkretizácie časovej dotácie voliteľných predmetov vo všetkých odboroch  
− vypracovania kritérií záverečných skúšok primárneho umeleckého vzdelávania. 
 Akceptáciou odporúčaní sa zvýšila kvalita vyučovacieho procesu. Vypracovaním koncepcie 
ďalšieho rozvoja školy,3 ZUŠ deklarovala ďalší postup pri skvalitňovaní podmienok výchovy 
a vzdelávania. V ŠkVP boli rozpracované kľúčové kompetencie žiaka s uvedením metód a foriem 
práce smerujúcimi k ich rozvíjaniu. ZUŠ4 postupným zavádzaním voliteľných predmetov v rámci 
vlastnej profilácie vytvorila vhodné podmienky pre osobnostný rozvoj žiakov a pre skvalitnenie 
výchovno-vzdelávacieho procesu. Vypracovaním organizácie prijímacieho konania sa sprehľadnilo 
posudzovanie jeho výsledkov. Negatívnym dopadom neakceptovaných odporúčaní5 týkajúcich sa 
vypracovania kritérií pre prijatie na štúdium, kritérií a priebehu záverečných skúšok primárneho 
umeleckého vzdelávania je pretrvávanie nepriaznivého stavu v uvedených oblastiach.  
 Riaditelia kontrolovaných ZUŠ6 prijali 13 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov 
a príčin ich vzniku, ktoré okrem 57, v stanovenom termíne splnili. Prijaté opatrenia boli zväčša 
konkrétne, vo vzťahu k zisteniam účinné, s reálne stanovenými termínmi odstránenia nedostatkov. 
Splnením opatrení sa zabezpečilo plnenie UP a UO v súlade so ŠVP. Vypracovaním spôsobu 
a podmienok ukončenia štúdia primárneho umeleckého vzdelávania, škola dodržala zákonom 
stanovenú štruktúru ŠkVP. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
vychádzali z potrieb učiteľov a školy. Zameriavali sa najmä na vzdelávanie v oblasti výpočtovej 
techniky, na prácu s hudobným a grafickým softwarom, na modernizáciu vyučovania, využívanie 
elektronických hudobných nástrojov. Spracovaním požiadaviek bol vytvorený predpoklad 
zvyšovania odbornosti vyučovania v škole s pozitívnym dopadom na kvalitu vyučovania.8 
Nesplnením opatrení pretrváva nepriaznivý stav v dodržiavaní všeobecne záväzných právnych 
predpisov.9  
 ŠŠI uložila kontrolovanému subjektu10 v Košickom kraji celkom 2 opatrenia na odstránenie 
zistených nedostatkov, obe boli splnené. Splnením opatrení bolo zabezpečené dodržiavanie 
učebného plánu, UO z predmetov hudobného odboru boli vypracované v súlade so ŠVP. 

Závery  
 Prínosom splnených opatrení bolo skvalitnenie obsahovej a formálnej stránky školských 
vzdelávacích programov, zlepšenie pedagogického a odborného riadenia škôl, posilnenie právneho 
vedomia vedúcich zamestnancov a pedagógov. Spracovanie požiadaviek na ďalšie vzdelávanie 
učiteľov priaznivo ovplyvnilo kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. Akceptáciou 
odporúčaní a splnením uložených opatrení nastali pozitívne zmeny v organizácii vyučovacieho 
procesu a prijímacieho konania, v podmienkach ukončenia štúdia primárneho umeleckého 
vzdelávania. Ponukou voliteľných predmetov a stanovením ich týždennej časovej dotácie škola 
zohľadnila záujem žiakov a možnosti školy. Zabezpečilo sa dodržiavanie učebného 
plánu a učebných osnov z predmetov hudobného odboru. Neakceptovaním odporúčaní a opatrní 
pretrváva nepriaznivý stav v uvedených oblastiach a v dodržiavaní všeobecne záväzných právnych 
predpisov.  

 

                                                
3 Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa, Matúškova 1632/5, Dolný Kubín  
4 Základná umelecká škola, A.Dubčeka 880, Vranov nad Topľou 
5 Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa, Matúškova 1632/5, Dolný Kubín 
6Základná umelecká škola, A.Dubčeka 880, Vranov nad Topľou; Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa, 
Matúškova 1632/5, Dolný Kubín 
7 Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa, Matúškova 1632/5, Dolný Kubín 
8 Základná umelecká škola, A.Dubčeka 880, Vranov nad Topľou 
9 Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa, Matúškova 1632/5, Dolný Kubín 
10 Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana, Starozagorská 10, Košice 

 


