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ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Trenčín 

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
 

Číslo: 3032/2022-2023 
 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 06. 12. 2022  

Názov kontrolovaného subjektu 

Základná umelecká škola, Partizánska 290/17, Myjava 

Zriaďovateľ Mesto Myjava 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 
Mgr. art. Elena Bielčiková, riaditeľka školy 
Mgr. Erika Matulová, zástupkyňa riaditeľky školy 

 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 3032/2022-2023 zo dňa 28. 11. 2022 inšpekciu 
vykonala: 

PaedDr. Ingrid Luknárová, školská inšpektorka, 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, Partizánska 290/17, Myjava 

Druh školskej inšpekcie Tematická 

Číslo poverenia 3034/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 07. 02. - 08. 02. 2022  

 
Meno školskej inšpektorky, ktorá inšpekciu vykonala:  
PaedDr. Ingrid Luknárová  
 
Zistené nedostatky:  
V kontrolovanom subjekte neboli splnené požiadavky na kvalifikačné predpoklady 
4 pedagogických zamestnancov (PZ). 
 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 1 

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

1. Zabezpečiť splnenie kvalifikačnéhých požiadaviek pedagogických zamstnancov, ktorí 
nespĺňajú kvalifikačné predpoklady. 
Kontrolou Štátna školská inšpekcia zistila, že riaditeľka školy doručila písomné 
oznámenie o podmienke doplnenia kvalifikácie 1 internému PZ v hudobnom odbore 
(HO), 2 externým PZ v tanečnom odbore (TO), ktorí nespĺňali požadovaný stupeň 
vzdelania a 1 internému PZ v literárno-dramatickom odbore (LDO), ktorý nespĺňal 
požadovaný stupeň vzdelania v príslušnom odbore. Po splnení podmienky doplnenia 
kvalifikácie bude zvýšená odbornosť vyučovania v základnej umeleckej škole 
pri vzdelávaní žiakov. S vyučujúcimi v HO a v LDO bol pracovný pomer ukončený. Nový 
PZ v LDO kvalifikačný predpoklad spĺňal. Zmenou personálneho obsadenia bola 
odbornosť vyučovania v HO a LDO plne zabezpečená.  
Opatrenie bolo splnené.  

 

2  ZÁVERY 

Riaditeľka školy splnila prijaté opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov v oblasti 

personálneho zabezpečenia. Zaviazaním nekvalifikovaných pedagogických zamestnancov 

podmienkou doplnenia kvalifikácie bol vytvorený predpoklad zvýšenia odbornosti výchovno-

vzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole. V hudobnom a literárno-dramatickom 

odbore bola zmenou personálneho obsadenia odbornosť plne zabezpečená.  

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. 12. 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. Elena Bielčiková, riaditeľka školy 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 12. 12. 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: 
 
 
 
 
 
Mgr. art. Elena Bielčiková, riaditeľka školy   ..................................................... 

 
 
 
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. Elena Bielčiková, riaditeľka školy   ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu:   
 
PaedDr. Ingrid Luknárová     .....................................................  

 
 
 
 
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


