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Základná umelecká škola, Poštová 58, Handlová 
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Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

Mgr. art. Ján Králik, ArtD. riaditeľ školy 

Elena Filipová, DiS. art., zástupkyňa riaditeľa školy 

 

V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 3006/2022-2023 zo dňa 12. 09. 2022 inšpekciu 
vykonala: 
PaedDr. Ingrid Luknárová, školská inšpektorka, 
 ŠIC Trenčín 

........................................................ 

 

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základnej umeleckej škole 

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

Kontrolovaný subjekt 

Základná umelecká škola, Poštová 58, Handlová 

Druh školskej inšpekcie Tematická 

Číslo poverenia 3010/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 09. 11. 2021 – 11. 11. 2021 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
PaedDr. Ingrid Luknárová  
 
Zistené nedostatky:  
V kontrolovanom subjekte neboli splnené požiadavky na základné materiálno-technické 
zabezpečenie učebných priestorov teoretického a praktického vyučovania (normatív) 
v literárno-dramatickom odbore (LDO), výtvarnom odbore (VO) a tanečnom odbore (TO) pri 
vzdelávaní žiakov. Zo základného vybavenia pre teoretické a praktické vyučovanie v LDO 
chýbali počítače na žiaka v skupine, v učebni TO nebola zabezpečená tanečná podlaha, 
zrkadlá  baletné tyče, vo VO neboli zabezpečené prenosné svietidlá, štúdiové svetlá a PC 
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zostava na žiaka v skupine. Jeden učiteľ nespĺňal kvalifikačné predpoklady v hudobnom 
odbore (HO). 
 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 2 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 
 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
 
1.2.2  Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 

1. Zabezpečiť doplnenie chýbajúceho materiálno-technického a priestorového 
vybavenia (v LDO počítače na žiaka v skupine, vo VO prenosné svietidlo, štúdiové 
svetlá a PC zostava na žiaka v skupine, v TO tanečná podlaha, zrkadlá a baletné 
tyče). 
Kontrolou priestorov Štátna školská inšpekcia zistila, že riaditeľ školy zabezpečil 
chýbajúce materiálno-technické vybavenie v zmysle platného normatívu. V učebniach 
pre praktické vyučovanie vo VO boli doplnené prenosné svietidlá a štúdiové svetlá. 
V sídle školy bola zriadená počítačová učebňa. V elokovaných pracoviskách (EP) riaditeľ 
školy zabezpečil v spolupráci s riaditeľmi základných škôl možnosť využívania 
počítačových učební na základe písomnej dohody. Vyučovanie TO v EP bolo ukončené, 
žiaci sa zúčastňujú vyučovania už len v sídle školy, kde disponuje vyhovujúcou 
tanečnou podlahou, zrkadlami a baletnými tyčami v zmysle platného normatívu.  
Opatrenie bolo splnené.  
 

2. Zabezpečiť splnenie kvalifikačných predpokladov 1 učiteľa v HO. 
Kontrolou predložených dokladov Štátna školská inšpekcia zistila, že s vyučujúci v HO, 
ktorý nezískal vyžadovaný stupeň vzdelania v príslušnom odbore, bol písomne 
zaviazaný podmienkou doplnenia kvalifikácie. Splnením podmienky bude kvalifikačný 
predpoklad zabezpečený. 
Opatrenie bolo splnené.  

 
2  ZÁVERY 

Riaditeľ školy splnil obe  prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Doplnením 

chýbajúceho materiálno-technického vybavenia učebných priestorov teoretického 

a praktického vyučovania v zriadených odboroch bolo umožnené skvalitnenie vyučovacieho 

procesu. Doplnením prenosných svietidiel a štúdiových svetiel a doplnením PC na žiaka 

v skupine bola podporená názornosť vo vyučovaní a rozšírené možnosti praktického 

vyučovania vo VO a v LDO. Zabezpečením vyučovacieho priestoru s vyhovujúcou podlahou, 

baletnými tyčami a zrkadlami v TO boli splnené požiadavky na priestorové vybavenie v TO 

s významným dopadom na bezpečnosť žiakov. Splnením prijatých opatrení v oblasti 

personálneho zabezpečenia bol vytvorený predpoklad zvýšenia odbornosti výchovno-

vzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole.  
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Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. Dohody o využívaní počítačových učební 
2. Písomné oznámenie o  podmienke doplnenia kvalifikácie 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: PaedDr. Ingrid Luknárová   
Dňa: 02.10.2022 
 
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: 

Mgr. art. Ján Králik, ArtD. 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 12. 10. 2022 v Trenčíne:  

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

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
Mgr. art. Ján Králik, ArtD.     .....................................................  

 
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. art. Ján Králik, Art.D     ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
PaedDr. Ingrid Luknárová     .....................................................  

 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


