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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 sa uskutočnila v súkromnej základnej umeleckej škole (SZUŠ) 
s vyučovacím jazykom slovenským a v 5 elokovaných pracoviskách (EP). SZUŠ bola zaradená 
do siete škôl a školských zariadení 01. 09. 2015. Vyučovanie bolo realizované v 4 zriadených 
EP: EP, Školská, Pruské; EP, Dohňany č. 468; EP, Záriečie 136; EP Lysá pod Makytou č. 44 ako 
súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy, Vážska 399, Ladce a v 1 EP, Košeca č. 61, ktoré 
nebolo zaradené do siete škôl a školských zariadení. Výchovno-vzdelávací proces 
sa uskutočňoval v hudobnom odbore (HO) a tanečnom odbore (TO). V aktuálnom školskom 
roku bolo v kontrolovanom subjekte evidovaných 227 detí a žiakov v 17 skupinách, z toho 
8 v HO a 219 v TO. V SZUŠ neboli evidovaní žiadni dospelí. Výchovu a vzdelávanie 
zabezpečovali 4 interní pedagogickí zamestnanci. Odbornosť vyučovania v ZUŠ nebola 
zabezpečená (71 %).  
 

1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 

Priestorové zabezpečenie 
Výchovno-vzdelávací proces bol realizovaný v 6 učebniach, z toho 1 sa nachádzala v sídle 
školy. Učebné priestory sídla a elokovaných pracovísk sa nachádzali v budovách základných 
škôl a kultúrno-športového centra. Veľkosť učebných priestorov s priamym vetraním 
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a osvetlením podľa vyučovaného predmetu zodpovedala bezpečnostným a hygienickým 
požiadavkám individuálneho a skupinového vyučovania. HO disponoval 1 učebňou 
pre teoretické aj praktické vyučovanie. Učebňa HO bola využívaná pre individuálne vyučovanie 
žiakov v hre na klavíri aj skupinové vyučovanie hudobnej náuky. TO disponoval 5 učebňami 
pre praktické vyučovanie, pre žiakov boli k dispozícii šatne oddelené pre chlapcov a dievčatá. 
Požiadavky na základné priestorové zabezpečenie učebných priestorov teoretického 
a praktického vyučovania v HO a TO vrátane EP podľa Základného a odporúčaného materiálno 
technického a priestorového zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej 
umeleckej škole (normatív) pri vzdelávaní žiakov boli splnené. Pracoviská v zriadených 
odboroch nedisponovali odporúčanými učebnými priestormi na nadštandardné priestorové 
vybavenie teoretického a praktického vyučovania v HO a TO vrátane EP. 
 
Materiálno-technické zabezpečenie 
Vyučovanie v  HO bolo realizované v 1 učebni pre teoretické a praktické vyučovanie. Učebný 
priestor bol využívaný pre individuálne vyučovanie hry na klavíri, bol vybavený nástrojom, 
stoličkou pre učiteľa, stoličkou pod nohy pre žiakov nižšieho vzrastu, a audioprehrávačom. 
Vyučujúci využíval metronóm ako súčasť elektrického klavíra. Učebný priestor bol zároveň 
využívaný pre vyučovanie hudobnej náuky. V miestnosti sa nachádzal koberec, počítač, 
zvonkohry s paličkami, rytmické a melodické ľahko ovládateľné nástroje, učebnice a pracovné 
zošity a notová osnova ako samostatná pomôcka. Riaditeľ školy v rozhovore uviedol, 
že v prípade potreby využitia ostatných pomôcok (školský nábytok pre žiakov, katedra, DVD 
prehrávač s televízorom alebo alternatíva a stieracia tabuľa) bola možnosť realizovať 
vyučovanie v bežnej triede základnej školy. Požiadavky na základné materiálno-technické 
vybavenie učebných priestorov teoretického a praktického vyučovania v HO podľa normatívu 
boli splnené. 
Výchovno vzdelávací proces v TO bol realizovaný v 6 učebniach, ktoré boli vybavené 
vyhovujúcou podlahou (drevená podlaha alebo baletizol). Žiaci mali k dispozícii šatne 
oddelené pre chlapcov a dievčatá. V učebných priestoroch sa nachádzali cvičebné podložky 
pre žiakov a gymnastický koberec a baletné tyče. Učitelia mali k dispozícii audioprehrávač, 
keyboard, rytmické ľahko ovládateľné nástroje a videokameru. Zrkadlá boli v 3 učebniach, 
chýbali  v 3 učebniach, preto požiadavky na základné materiálno-technické vybavenie 
učebných priestorov  praktického vyučovania v TO podľa normatívu neboli splnené vo všetkých 
učebniach, v čase kontroly boli v riešení. Riaditeľ školy predložil  doklad o zakúpení zrkadiel, 
ktoré ešte dodávateľom neboli dodané. Po dodaní a nainštalovaní objednaných zrkadiel budú 
v zmysle normatívu splnené. 
Pracoviská v zriadených odboroch SZUŠ vrátane EP nedisponovali odporúčaným materiálno - 

technickým vybavením učebných priestorov teoretického a praktického vyučovania podľa 

normatívu umožňujúcich dosahovanie vyšších výchovno-vzdelávacích výsledkov. 

Personálne zabezpečenie 
Riaditeľ školy spĺňal kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon riadiacej funkcie v zmysle 
zákona. Vykonal 1. atestáciu a absolvoval funkčné vzdelávanie. Výchovu a vzdelávanie 
v jednotlivých odboroch zabezpečovali 4 interní pedagogickí zamestnanci (PZ). Vyučujúci v HO 
spĺňal kvalifikačné predpoklady učiteľa v ZUŠ, odbornosť vyučovania v ZUŠ pri vzdelávaní 
žiakov bola zabezpečená (100%).  Kvalifikačné predpoklady v TO spĺňal 1 PZ, nespĺňali 2 PZ, 
ktorí  nezískali požadovaný stupeň vzdelania, z nich 1 si aktuálne dopĺňa kvalifikáciu štúdiom 
na konzervatóriu (3. ročník). Odbornosť vyučovania v TO pri vzdelávaní žiakov nebola 
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zabezpečená (63,5 %). Celková odbornosť vyučovania žiakov v ZUŠ nebola 
zabezpečená (71 %).  
 
1.3  INÉ ZISTENIA 
Počas kontroly dokumentácie školy sa zistilo, že zriaďovateľ neoznámil Ministerstvu školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky údaje o elokovanom pracovisku Košeca č. 61 
ako súčasti SZUŠ, Vážska 399, Ladce, napriek tomu sa na nezaradenom EP realizovalo 
vzdelávanie žiakov. 

Z predloženého počtu hodín úväzkov v HO a evidovaného počtu žiakov v HO vyplynulo, 
že nebola dodržaná týždenná časová dotácia hodín povinných predmetov v súlade 
s Rámcovým učebným plánom Štátneho vzdelávacieho programu (RUP ŠVP). V hre 
na hudobné nástroje od 3. ročníka 1. časti I. stupňa základného štúdia nebol zaradený povinný  
predmet Štvorručná hra alebo inštrumentálny sprievod alebo komorná hra alebo zborový 
spev. Z predloženého rozvrhu hodín v HO vyplynulo, že vyučovanie hudobnej náuky 
bolo realizované ako spojené vyučovanie viacerých ročníkov (1., 2. 4. ročník 1. časti 
I. stupňa  časti a 2. ročník 2. časti I. stupňa základného štúdia), čo bolo v rozpore 
s poznámkami k RUP ŠVP v HO  bod 11. V HO neboli vypracované učebné plány školského 
vzdelávacieho programu (UP ŠkVP) a poznámky k učebným plánom týkajúce sa organizácie 
vyučovania špecifikované na podmienky školy. 

 

2  ZÁVERY 

Požiadavky na základné priestorové zabezpečenie učebných priestorov teoretického 
a praktického vyučovania v HO a TO vrátane EP podľa Základného a odporúčaného materiálno 
technického a priestorového zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej 
umeleckej škole (normatív) pri vzdelávaní žiakov boli splnené. Požiadavky na základné 
materiálno-technické vybavenie učebných priestorov teoretického a praktického vyučovania 
v HO podľa normatívu boli splnené, v TO neboli splnené, v čase kontroly boli v riešení. 
Pracoviská v zriadených odboroch SZUŠ vrátane EP nedisponovali odporúčanými učebnými 
priestormi na nadštandardné priestorové vybavenie teoretického a praktického vyučovania 
v HO, a TO a odporúčaným materiálno - technickým vybavením učebných priestorov 
teoretického a praktického vyučovania v HO a TO podľa normatívu umožňujúcich dosahovanie 
vyšších výchovno-vzdelávacích výsledkov vrátane EP. Kvalifikačné predpoklady spĺňali 2 PZ, 
nespĺňali 2 PZ v TO, ktorí  nezískali požadovaný stupeň vzdelania, z nich 1 si aktuálne dopĺňa 
kvalifikáciu štúdiom na konzervatóriu. Odbornosť vyučovania v SZUŠ pri vzdelávaní žiakov 
nebola zabezpečená. V SZUŠ neboli evidovaní žiadni dospelí. Vzdelávanie žiakov bolo 
realizované v nezaradenom EP. Vyučovanie v HO nebolo realizované v rozsahu povinného 
počtu hodín podľa RUP ŠVP, v HO nebol zaradený predmet Štvorručná hra alebo komorná hra 
alebo zborový spev. V premete hudobná náuka prebiehalo spojené vyučovanie viacerých 
ročníkov. V HO neboli vypracované učebné plány školského vzdelávacieho 
programu (UP ŠkVP) a poznámky k učebným plánom týkajúce sa organizácie vyučovania 
špecifikované na podmienky školy.  

Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 
1. § 11 ods. 1 zákona písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (nesplnenie vyžadovaného stupňa vzdelania 1 učiteľom v TO) 
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2. § 7 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v HO v predmete 
hudobná náuka spojené vyučovanie viacerých ročníkov 1. a 2. časti I. stupňa 
základného štúdia). 

3. § 7 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (nevypracovanie UO v HO, 
nezaradenie predmetu štvorručná hra alebo inštrumentálny sprievod alebo komorná 
hra alebo zborový spev podľa študijného zamerania  hry na nástroje do rozvrhu hodín). 

4. § 7 ods. 4 písm. e) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(nevypracovanie poznámok k organizácii vyučovania v HO špecifikovaných 
na podmienky školy). 

 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
OPATRENIA ŠTÁTNEJ ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 
Na základe zistení a ich hodnotení uvedených v správe o výsledkoch školskej inšpekcie Štátna 
školská inšpekcia uplatňuje voči vedúcemu zamestnancovi kontrolovaného subjektu tieto 
opatrenia: 

1. Odporúča 
 Urýchlene nainštalovať v učebných priestoroch TO zrkadlá po dodaní objednávky 

 
2. Ukladá kontrolovanému subjektu v lehote do 30. 05. 2022 prijať konkrétne opatrenia 

na odstránenie zistených nedostatkov týkajúcich sa nesplnenia kvalifikačných 
požiadaviek vyučujúcich, spojeného vyučovania viacerých ročníkov v HO, nezaradenia 
povinného predmetu v HO, nevypracovania UP ŠkVP v HO a poznámok k organizácii 
vyučovania s vyšpecifikovaním na podmienky školy a predložiť ich Školskému 
inšpekčnému centru Trenčín s uvedenými termínmi splnenia a menami zodpovedných 
zamestnancov.  
 

Správu o splnení prijatých a uložených opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin 
predložiť Školskému inšpekčnému centru Trenčín v termíne do 26. 08. 2022. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 

1. informačný dotazník pre riaditeľa školy;  
2. základné a odporúčané materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole – normatív; 
3. doklady o vzdelaní pedagogických zamestnancov;  
4. úväzky pedagogických zamestnancov;  
5. výkaz 24-01 o základnej umeleckej škole;  
6. zriaďovacia listina; 
7. rozvrh hodín v HO. 

 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: PaedDr. Ingrid Luknárová 
Dňa: 12. 04. 2022 
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PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trenčín: 
PaedDr. Ingrid Luknárová 

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

Miroslav Muntág, DiS. art 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 06. 05. 2022 
v Trenčíne:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trenčín: 
 
 
 
 
 
PaedDr. Ingrid Luknárová     ...................................................... 
 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
Miroslav Muntág, 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): 
 
Miroslav Muntág, DiS. art.     ........................................................ 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
PaedDr. Ingrid Luknárová     ........................................................ 
 
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


