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V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 5038/2022-2023 zo dňa 07. 11. 2022 inšpekciu 
vykonali: 

RNDr. Daniela Švrhovná, školská inšpektorka, ŠIC Žilina ....................................................... 

Mgr. Edita Majcherová, školská inšpektorka, ŠIC Žilina       ....................................................... 

 

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základnej škole. 
 
1.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
Základné údaje vzťahujúce sa na inšpekciu, na základe ktorej sa vykonala následná inšpekcia: 

Kontrolovaný subjekt 

Základná umelecká škola Jozefa Potočára, Školská 945, Čadca 

Druh školskej inšpekcie tematická inšpekcia 

Číslo poverenia 5110/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 08. 04. 2022 a 11. 04. 2022  

 
 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Mgr. Magdaléna Bumbalová; PaedDr. Zlatica Potančoková; Mgr. Silvia Rešetárová, odborníčka 
z praxe 
 
Zistené nedostatky:  
Zistené nedostatky sa týkali nespĺňania kvalifikačných predpokladov niektorých 
pedagogických zamestnancov na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca 
v základnej umeleckej škole (ZUŠ) pre vyučovanie v príslušnom odbore.  
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Ďalej sa nedostatky týkali zabezpečenia normatívu materiálno-technického a priestorového 
vybavenia. V tanečnom odbore (TO) chýbala tanečná podlaha, gymnastický koberec, 
podložky, zrkadlá do výšky 1,8 m a baletné tyče, vo výtvarnom odbore (VO) chýbal 
multimediálny ateliér a keramická pec.  
 

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 opatrenia prijatého kontrolovaným subjektom 
 
1. Ukončiť pracovný pomer s učiteľmi, ktorí nespĺňali kvalifikačné predpoklady na výkon 
pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca ZUŠ.  
Analýzou predložených dokladov ŠŠI zistila, že riaditeľ ZUŠ ukončil pracovný pomer 
s pedagogickými zamestnancami nespĺňajúcimi kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej 
činnosti pedagogického zamestnanca v ZUŠ.  
Opatrenie bolo splnené.  
 
2. V súčinnosti so zriaďovateľom doplniť materiálno-technické a priestorové zabezpečenie 
vo VO a v TO.  
Kontrolou predložených faktúr a fyzickou prehliadkou priestorov v ZUŠ ŠŠI zistila, že škola 
zakúpila keramickú pec, gymnastický koberec, podložky, 3ks notebookov a iné technické 
zariadenie na vybavenie multimediálneho ateliéru. 
Riaditeľ školy ďalej predložil dokument „Zmluva o výpožičke“ medzi Domom kultúry v Čadci 
a ZUŠ J. Potočára v Čadci. Predmetom výpožičky bol prenájom spoločenskej, divadelnej 
a zrkadlovej sály v konkrétne dni a hodinu pre umelecké odbory ZUŠ. ŠŠI vykonala fyzickú 
prehliadku vyššie uvedených priestorov, na základe ktorej možno konštatovať, že riaditeľ školy 
zabezpečil vhodné priestorové  aj materiálno-technické podmienky TO v zmysle stanoveného 
normatívu.  
Opatrenie bolo splnené.  

 
2  ZÁVERY 

Splnením oboch opatrení prijatých riaditeľom školy boli odstránené nedostatky týkajúce sa 
kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca ZUŠ, 
čím vznikol predpoklad zlepšenia úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu. Ďalej bolo 
zabezpečené dodržanie normatívu základného a odporúčaného materiálno-technického 
a priestorového zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v ZUŠ, čím boli vytvorené 
adekvátne podmienky pre teoretické i praktické vyučovanie v zriadených umeleckých 
odboroch.   
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 

1. Prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov;  
2. Správa o splnení prijatých opatrení; 
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3. Dohody o skončení pracovného pomeru; 
4. Zmluva o výpožičke medzi Domom kultúry v Čadci a ZUŠ J. Potočára, Školská 945, Čadca; 
5. Doklady o zakúpení chýbajúceho materiálno-technického zabezpečenia. 

  
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  RNDr. Daniela Švrhovná 
Dňa: 01. 12. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 
RNDr. Daniela Švrhovná 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
             Mgr. Peter Bytčanek 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 13. 12. 2022 v Žiline: 

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 
 
 
 
RNDr. Daniela Švrhovná     .....................................................  
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
Mgr. Peter Bytčanek      .....................................................  
   
 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 pracovných dní 
od prerokovania): 

 
 
Mgr. Peter Bytčanek      ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
RNDr. Daniela Švrhovná, školská inšpektorka  ..................................................... 

 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


