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1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav základného a odporúčaného materiálno-technického a priestorového zabezpečenia 
a personálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole 
 
1.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
Tematická inšpekcia bola vykonaná v štátnej základnej umeleckej škole (ďalej ZUŠ) 
s vyučovacím jazykom slovenským, ktorá bola zaradená do siete škôl a školských zariadení 
a svoju činnosť začala od 01. 01. 1991. Vyučovanie bolo realizované v 3 učebných odboroch –  
hudobnom (ďalej HO), výtvarnom (ďalej VO) a tanečnom (ďalej TO). Výchovno-vzdelávací 
proces zabezpečovalo 9 pedagogických zamestnancov, z nich 7 interných a 2 externí. Školu 
navštevovalo 1741 žiakov v 312 skupinách. V štúdiu pre dospelých (ďalej ŠPD) škola evidovala 
1 žiaka, nebola vytvorená žiadna študijná skupina. ZUŠ nemala zriadené elokované pracoviská. 
Odbornosť vyučovania bola zabezpečená na 97,63.  

 
 

                                                           

1 HO – 88 žiakov, VO – 52 žiakov, TO – 34 žiakov; 
2 HO – 15 skupín, VO – 8 skupín, TO – 8 skupín; 
3 neodborne boli odučené 4,5 hodiny – hra na gitare, hra na zobcovej flaute, hra na bicie;  
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1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 
Priestorové zabezpečenie 
ZUŠ bola umiestnená v priestoroch Základnej školy Dr. V. Clementisa v Tisovci na prvom 
poschodí.  Na vyučovanie bolo využívaných celkovo 9 učební, z toho 7 učební pre HO – 1 pre 
teoretické vyučovanie hudobnej náuky (ďalej HN), hry na akordeóne, keyboarde a zobcovej 
flaute, 1 pre hru na klavíri, 1 pre hru na keyboarde, zobcovej flaute a gitare, ktorá slúžila aj ako 
riaditeľňa, 1 pre hru na sláčikové nástroje a klavíri, 1 pre vyučovanie hry na drevených 
dychových nástrojoch, kde sa zároveň vyučovala hra na bicie nástroje a komorná hra, 1 pre 
hru na gitare. Učebňa pre hru v orchestri bola dočasne umiestnená v budove mestského 
kultúrneho strediska z dôvodu vykonávania úprav ďalších priestorov v budove základnej školy. 
TO a VO mali k dispozícii po jednej učebni. Všetky učebne boli prispôsobené požiadavkám 
a potrebám umeleckého vzdelávania, aj keď boli menšie, vyhovovali nárokom vyučovania. 
Všetky učebne pre teoretické vyučovanie v HO spĺňali požiadavky stanovené Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uvedené v materiáli Základné 
a odporúčané materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 
procesu v základnej umeleckej škole (ďalej normatív). Učebne pre praktické vyučovanie hry 
na hudobných nástrojoch, komornú hru a hru v orchestri vytvárali podmienky 
na plnohodnotné vzdelávanie žiakov v jednotlivých vyučovacích predmetoch príslušného 
študijného zamerania. Priestory pre praktické vyučovanie v TO spĺňali požiadavky normatívu. 
V 1 učebni pre praktické vyučovanie vo VO boli vyčlenené priestory pre výtvarný ateliér 
a modelovňu v súlade s normatívom. Priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 
procesu vytváralo podmienky na zabezpečenie dobrých až výborných vzdelávacích výsledkov 
žiakov.  
 
Materiálno-technické zabezpečenie 
Materiálno-technické zabezpečenie teoretického a praktického vyučovania vo všetkých 
odboroch spĺňalo  požiadavky uvedené v normatíve.  
Každá učebňa bola nadštandardne vybavená PC alebo notebookom a prístupom na internet. 
Škola disponovala interaktívnou tabuľou a nahrávacou technikou v HO (mix pult, zvuková 
karta, špičkový program z rady audio a midi sekvencerov Cubase, štúdiový mikrofón 
so stojanom a príslušné káble). V TO vo vyučovaní využívali aj balančné podložky.  
Disponovanie nadštandardným vybavením učební vytváralo lepšie podmienky na plnenie 
školského vzdelávacieho programu. 
 
Personálne zabezpečenie 
Riaditeľ školy spĺňal kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon riadiacej funkcie. 
Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 7 interných a 2 externí pedagogickí zamestnanci, 
všetci spĺňali kvalifikačné predpoklady. Odbornosť vyučovania bola 97,6 %, neodborne boli 
odučené 4,5 hodiny týždenne v HO. Škola realizovala vzdelávanie pre dospelých 2 hodiny 
týždenne, ktoré boli odučené odborne.  
V aktuálnom školskom roku sa pedagogickí zamestnanci školy zdokonaľovali v práci s Edupage, 
v notačnom programe Sibelius, Musescore a IKT. Jedna učiteľka zhudobňovala texty Ivony 
Ďuričovej „Zvieratka z abecedy“, ktoré využívala na vyučovaní hudobnej náuky. Jeden učiteľ si 
zvyšoval odbornosť účasťou na kvalifikačnom vzdelávaní na Súkromnom hudobno-
dramatickom konzervatóriu v Rimavskej Sobote (hra na gitare).  
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2  ZÁVERY 

ZUŠ poskytovala vzdelávanie v 3 odboroch – hudobnom, výtvarnom a tanečnom. Priestorové 
požiadavky stanovené normatívom na základné učebné priestory teoretického a praktického 
vyučovania boli splnené.  
Základné materiálno-technické zabezpečenie teoretického a praktického vyučovania bolo 
v súlade s normatívom vo všetkých odboroch.  
Pozitívom bolo vybavenie školy nadštandardným  materiálno-technickým vybavením. Každá 
učebňa mala pripojenie na internet a boli vybavené počítačom alebo notebookom. Škola 
disponovala interaktívnou tabuľou a nahrávacou technikou v HO a balančnými podložkami 
v TO.   
Personálne podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu boli zabezpečené, všetci pedagogickí 
zamestnanci spĺňali kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti. Odbornosť 
vyučovania bola zabezpečená na 97,6 %.  
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII: 

1. školský vzdelávací program, 
2. zriaďovacia listina, 
3. správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok    

             2019/2020, 
4. správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok     

             2020/2021, 
5. doklady o vzdelaní pedagogických zamestnancov. 

 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  Mgr. Marta Bialoňová  
Dňa: 30. 03. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica: 
Mgr. Marta Bialoňová  

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

Mgr. Milan Matucha, DiS. art. 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 05. 04. 2022  v Tisovci:   
      a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica: 
 
 
 
Mgr. Marta Bialoňová      ...................................................... 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
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Mgr. Milan Matucha, DiS. art.                                     ..................................................... 

 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 
 
 
Mgr. Milan Matucha, DiS. art., riaditeľ školy            ...................................................... 
 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
Mgr. Marta Bialoňová, školská inšpektorka                             ..................................................... 
 
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


