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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. SZUŠ bola zaradená do siete škôl a školských zariadení dňa 
01. 09. 2004, elokované pracoviská zriadené neboli. Výchovno-vzdelávací proces sa realizoval 
v hudobnom odbore (HO), výtvarnom odbore (VO), tanečnom odbore (TO) a literárno-
dramatickom odbore (LDO). V aktuálnom školskom roku bolo v kontrolovanom subjekte 
evidovaných 214 žiakov v 24 skupinách, z toho 7 v HO, 6 vo VO, 9 v TO a 2 v LDO. V zriadených 
odboroch neboli evidovaní žiadni dospelí. Výchovu a vzdelávanie zabezpečovalo 15 
pedagogických zamestnancov. Odbornosť vyučovania u žiakov bola zabezpečená na 98,32 %. 

1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 
Priestorové zabezpečenie 
Výchovno-vzdelávací proces sa uskutočňoval v 11 učebniach. Veľkosť učebných priestorov 
s priamym vetraním a osvetlením podľa vyučovaného predmetu zodpovedala bezpečnostným 
a hygienickým požiadavkám  individuálneho a skupinového vyučovania. HO disponoval 6 
učebňami pre teoretické a praktické vyučovanie. Učebne HO boli využívané pre individuálne 
vyučovanie žiakov (hra na klavíri, hlasová výchova a spev) a skupinové vyučovanie (hudobná 
náuka). TO disponoval 3 učebňami – tanečnými sálami pre praktické vyučovanie, 2 z nich boli 
zároveň učebňami HO (hra na klavíri). Žiaci v TO mali k dispozícii šatne oddelené pre chlapcov 
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a dievčatá. LDO disponoval 1 učebňou pre teoretické a praktické vyučovanie žiakov, ktorá bola 
zároveň aj učebňou HO (hra na klavíri a hlasová výchova a spev). VO disponoval 1 priestrannou 
učebňou, ktorá slúžila ako výtvarný ateliér, modelovňa, v ktorej sa nachádzala aj odborná 
knižnica a skladový priestor. Učebňu HO hudobnej náuky využívali aj ako multimediálny 
ateliér. Požiadavky na základné priestorové zabezpečenie učebných priestorov teoretického 
a praktického vyučovania vo všetkých zriadených odboroch podľa Základného 
a odporúčaného materiálno technického a priestorového zabezpečenia výchovno-
vzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole (normatív) pri vzdelávaní žiakov boli 
splnené. SZUŠ nedisponovala nadštandardným priestorovým vybavením teoretického 
a praktického vyučovania v zmysle normatívu aj keď podľa potreby využívali divadelnú sálu – 
javiskový priestor v Objekte 221 vo Vrakuni vzdialenej 600 m od SZUŠ aj na pravidelné 
divadelné predstavenia a tanečné vystúpenia. 
 
Materiálno-technické zabezpečenie 
Vyučovanie v HO bolo realizované v 6 učebniach pre teoretické a praktické vyučovanie, ktoré 
boli zariadené materiálno-technickým vybavením v súlade s normatívom. Tanečný odbor 
využíval 3 tanečné sály pokryté baletizolom, spĺňajúce normatív v oblasti materiálno-
technického vybavenia pre praktické vyučovanie. Vyučovanie VO a LDO prebiehalo 
v 2 učebniach, ktoré boli vybavené v súlade s normatívom. Požiadavky na základné 
materiálno-technické vybavenie  v učebných priestoroch  teoretického a praktického  
vyučovania v HO, TO, VO a LDO (normatív) pri vzdelávaní žiakov boli splnené. Z odporúčaného 
nadštandardného vybavenia učebných priestorov boli tanečné sály v TO vybavené 
posilňovacími gumenými pásmi pre každého žiaka, ktoré umožňovali dosahovanie lepších 
výchovno-vzdelávacích výsledkov v tanečnom odbore. 
 
Personálne zabezpečenie 
Riaditeľka školy spĺňala kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon riadiacej funkcie 
v súlade s právnou normou. Výchovno-vzdelávací proces realizovalo 11 interných a 4 externí 
pedagogickí zamestnanci. Odbornosť vyučovania bola zabezpečená na 98,32 %.  

 
2  ZÁVERY 

Požiadavky na základné priestorové zabezpečenie učebných priestorov teoretického 

a praktického vyučovania pri vzdelávaní žiakov v HO, TO, VO a LDO podľa normatívu boli 

splnené. Základné materiálno- technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo 

tiež vo všetkých odboroch v súlade s normatívom. Z odporúčaného materiálno-technického 

vybavenia boli učebne v TO vybavené gymnastickými posilňovacími gumenými pásmi. Vedúca 

pedagogická zamestnankyňa spĺňala kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon riadiacej 

funkcie – absolvovala funkčné vzdelávanie. Celková odbornosť vyučovania žiakov v SZUŠ bola 

zabezpečená. 

Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. Školský vzdelávací program (učebný plán); 
2. zriaďovacia listina; 
3. doklady o vzdelaní pedagogických zamestnancov; 
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4. úväzky pedagogických zamestnancov; 
5. potvrdenia o štúdiu pedagogických zamestnancov; 
6.   informačný dotazník pre riaditeľa školy; 
7. základné a odporúčané priestorové a materiálno-technické zabezpečenie výchovno- 
vzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole – normatív. 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
Školská inšpektorka:  Mgr. Svetlana Biskupič Čikelová  
Dňa: 19. 12. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Bratislava: 
Mgr. Svetlana Biskupič Čikelová  

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

Mgr. art. Jana Némethová 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 20. 12. 2022  
v Bratislave:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Bratislava: 
 
 
 
 
Mgr. Svetlana Biskupič Čikelová  
                                               ...................................................... 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
Mgr. art. Jana Némethová                 .....................................................  

 
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. Jana Némethová                                              ...................................................... 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Mgr. Svetlana Biskupič Čikelová    ........................................................ 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti 


