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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, Mozartova 10, Trnava 

Druh školskej inšpekcie tematická 

Číslo poverenia 2135/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 07. 06. 2022 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Mgr. Marcela Kubišová, PaedDr. Ingrid Luknárová 
 
Zistené nedostatky:  
Zistené nedostatky sa týkali nedodržania normatívu základného materiálno-technického vybavenia 
učebných priestorov teoretického a praktického vyučovania v literárno-dramatickom a výtvarnom 
odbore (nezabezpečenie PC zostavy na žiaka v skupine s výučbovým softvérom, štúdiových svetiel 
a prenosných svietidiel). 
 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 2 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 
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1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
1.2.1  Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 

1. Doplniť materiálno-technické vybavenie prenosnými svietidlami a štúdiovými svetlami 
Fyzickou obhliadkou priestorov školská inšpekcia zistila, že riaditeľ školy zabezpečil prenosné 
svietidlá a štúdiové svetlá a tým odstránil nedostatky súvisiace s materiálno-technickým 
zabezpečením v literárno-dramatickom odbore. Opatrenie bolo splnené. 
 

2. Doplnenie materiálno-technického vybavenia PC zostáv na žiaka s výučbovým softvérom 
Riaditeľ školy vybavil odbornú učebňu počítačmi s výučbovými softvérmi (3D Builder, 3D 
Skicár, Thinkercard, Oneshape, Prusa Slicer, MicroSort Skicár, Wondershare Filmora X) 
s dostatočným počtom na žiaka v skupine, čím splnil požiadavky normatívu materiálno-
technického zabezpečenia v literárno-dramatickom a výtvarnom odbore. Opatrenie bolo 
splnené.  

 
2  ZÁVERY 

Riaditeľ školy splnil obidve prijaté opatrenia. Doplnením chýbajúceho materiálno-technického 
vybavenia učebných priestorov teoretického a praktického vyučovania v literárno-dramatickom 
a výtvarnom odbore boli vytvorené podmienky pre skvalitnenie vyučovacieho procesu v súlade 
s normatívom. 
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. správa o prijatí opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin 
2. správa o splnení prijatých opatrení 

 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  Mgr. Marcela Kubišová  
Dňa: 07. 12. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trnava 
Mgr. Marcela Kubišová 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Mgr. Art. Miroslav Trubač, ArtD. 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 19. 12. 2022 v Trnave  

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

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
Mgr. Art. Miroslav Trubač, ArtD.    .....................................................  
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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. Miroslav Trubač, ArtD.    ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Mgr. Marcela Kubišová, školská inšpektorka   .....................................................  

 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


