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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, Pivovarská 662/80, Ilava 

Druh školskej inšpekcie Tematická 

Číslo poverenia 3018/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 25. 11. 2021  

 
 
Meno školskej inšpektorky, ktorá inšpekciu vykonala:  
PaedDr. Ingrid Luknárová  
 
Zistené nedostatky:  
V kontrolovanom subjekte neboli splnené požiadavky na základné materiálno-technické 
zabezpečenie učebných priestorov teoretického a praktického vyučovania - normatív 
pri vzdelávaní žiakov. V učebniach pre praktické vyučovanie vo výtvarnom odbore (VO) neboli 
zabezpečené busty, štúdiové svetlá a pc zostava na žiaka v skupine.  
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Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 1 

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 vo VO (busty, štúdiové svetlá a PC zostava na žiaka v skupine). 
Kontrolou Štátna školská inšpekcia zistila, že riaditeľka školy zabezpečila chýbajúce 
materiálno-technické vybavenie podľa normatívu. V učebniach pre praktické 
vyučovanie vo VO boli doplnené busty, štúdiové svetlá a pc zostavy na žiaka v skupine.  
Opatrenie bolo splnené.  

 

2  ZÁVERY 

Riaditeľka školy splnila prijaté opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov. Doplnením 

chýbajúceho materiálno-technického vybavenia učebných priestorov praktického vyučovania 

vo výtvarnom odbore  bolo umožnené skvalitnenie vyučovacieho procesu. Doplnením 

pc zostáv, štúdiových svetiel a búst boli rozšírené možnosti praktického vyučovania 

a podporená názornosť vo vyučovaní. 

Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: PaedDr. Ingrid Luknárová   
Dňa: 07. 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: 

Monika Bagínová, DiS. art. 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 25. 10. 2022 v Trenčíne:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trenčín: 
 
 
 
 
 
PaedDr. Ingrid Luknárová     .....................................................  
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b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

 
 
 
 
 
Monika Bagínová, 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): 
 
Monika Bagínová, DiS. art.     ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu:   
 
PaedDr. Ingrid Luknárová     .....................................................  

 
 
 
 
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


