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1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základnej umeleckej škole (ZUŠ) 

 
1.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
Základné údaje vzťahujúce sa na inšpekciu, na základe ktorej sa vykonala následná inšpekcia: 

Kontrolovaný subjekt 

Základná umelecká škola, Čsl. armády 1207, Gbely 

Druh školskej inšpekcie následná 

Číslo poverenia 2131/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 02. 06. 2022 

 
Meno školskej inšpektorky, ktorá inšpekciu vykonala:  
Mgr. Marcela Kubišová 
 
Zistené nedostatky:  
Zistené nedostatky v dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov sa týkali 
nezabezpečenia kvalifikovaného učiteľa v tanečnom odbore (TO) a nezostavenia úväzkov 
pedagogických zamestnancov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov 
(nezohľadnenia aprobačných predmetov, v ktorých vyučujúci získali vzdelanie) 
u 2 pedagogických zamestnancov. 
 
 



 

2 

 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 0 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 2 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
 
1.2.1  Plnenie uložených opatrení 

1. Zostaviť úväzky pedagogických zamestnancov v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 
Kontrola predloženej dokumentácie preukázala, že úväzky pedagogických 
zamestnancov boli zostavené v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, 
rešpektovali ich aprobačné predmety, čím sa zvýšila odbornosť vyučovania. Opatrenie 
bolo splnené.  
 

2. Zabezpečiť pedagogického zamestnanca spĺňajúceho kvalifikačné predpoklady 
na výkon pracovnej činnosti učiteľa ZUŠ v tanečnom odbore. 
Riaditeľka školy zabezpečila kvalifikovaného pedagogického zamestnanca, ktorý spĺňal 
podmienku pre vyučovanie predmetov v tanečnom odbore, pre ktoré získal vzdelanie. 
Opatrenie bolo splnené.  

 
2  ZÁVERY 

Riaditeľka školy splnila obe uložené opatrenia. Vytvorením úväzkov pedagogických 
zamestnancov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a zabezpečením 
kvalifikovaného učiteľa v tanečnom odbore sa zvýšila odbornosť výchovno-vzdelávacieho 
procesu v ZUŠ . 
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 

1. správa o splnení uložených opatrení 
2. doklady o vzdelaní pedagogických zamestnancov  
3. rozpis úväzkov pedagogických zamestnancov 

 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  Mgr. Marcela Kubišová  
Dňa: 30. 09. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trnava: 

Mgr. Marcela Kubišová 
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b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Mgr. Magdaléna Rafaelisová, DiS. art. 

 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 19. 10. 2022  v Gbeloch:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trnava: 
 
 
 
 
Mgr. Marcela Kubišová     .....................................................  
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
Mgr. Magdaléna Rafaelisová, 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. Magdaléna Rafaelisová, DiS. art.   ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Mgr. Marcela Kubišová, školská inšpektorka  .....................................................  

 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


