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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 realizovala v štátnej základnej umeleckej škole (ZUŠ) s vyučovacím 
jazykom slovenským a v 2 elokovaných pracoviskách (EP). Škola bola zaradená do siete škôl 
a školských zariadení 01. 09. 1959. Jej súčasťou boli 2 aktívne EP: EP, MPČĽ 35, Brezno; EP, 
Nálepková 2404, Brezno, ktoré boli zaradené do siete škôl a školských zariadení. Výchovno-
vzdelávací proces sa uskutočňoval v hudobnom odbore (HO), v tanečnom odbore (TO), 
v literárno-dramatickom odbore (LDO) a vo výtvarnom odbore (VO). V aktuálnom školskom 
roku škola evidovala 470 žiakov, z toho bolo 6 žiakov v štúdiu pre dospelých (ŠPD) v 49 
skupinách1. V štúdiu pre dospelých nebola vytvorená žiadna skupina. Vzdelávanie žiakov 
zabezpečovalo 27 interných pedagogických zamestnancov (PZ). Odbornosť vyučovania žiakov 
bola zabezpečená na 95,6 % a v ŠPD na 83,3 %.  

1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 
Priestorové zabezpečenie 
Výchovno-vzdelávací proces bol realizovaný v 26 učebniach, z toho bolo 21 učební 
zriadených v sídle školy. Učebné priestory v sídle školy a 1 EP boli umiestnené v budovách 

                                                           

1 HO – 26 skupín; VO – 15 skupín; TO – 6 skupín; LDO – 8 skupín; 
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patriacich mestu a 1 EP sa nachádzalo v budove základnej školy. Veľkosť učebných priestorov 
s priamym vetraním a osvetlením v závislosti od vyučovacieho predmetu spĺňala 
bezpečnostné a hygienické požiadavky individuálneho a skupinového vyučovania. HO 
disponoval 19 učebňami v sídle školy, ktoré boli využívané na praktické vyučovanie 
predmetov: hra na klavír, hra na keyboard, hra na akordeón, hra na husle, hra na kontrabas, 
hra na gitaru, hra na drevené dychové nástroje (zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, 
saxofón), hra na plechové dychové nástroje (trubka, barytón, lesný roh, tuba), spev, 
komorná hra, štvorručná hra a zborový spev. Žiaci v rámci praktického vyučovania pracovali 
v dychovom orchestri, sláčikovom orchestri, akordeonovo-keyboardovom súbore, v ľudovej 
hudbe a kapele modernej hudby. Teoretické vyučovanie hudobnej náuky sa realizovalo 
v samostatnej učebni. Škola mala zriadenú koncertnú sálu. 
TO disponoval na EP 2 učebňami – tanečnými sálami pre praktické vyučovanie, šatňami, 
sprchovacími kútmi osobitne pre chlapcov a dievčatá. Okrem toho mal vyhradené priestory 
na uskladnenie tanečných kostýmov a obuvi. 
LDO bol umiestnený na EP v dvoch učebniach pre teoretické a praktické vyučovanie, ktoré 
spĺňali požiadavky na priestorové zabezpečenie vzdelávania v odbore. Žiaci a učiteľka mali 
tiež k dispozícii divadelnú sálu pre praktické vyučovanie predmetov. 
VO pracoval v 2 učebniach v sídle školy a v 1 učebni v EP. Všetky miestnosti boli dostatočne 
priestranné a vhodné na praktické vyučovanie v súlade s učebným plánom odboru.  
Požiadavky na základné priestorové zabezpečenie učebných priestorov teoretického 
a praktického vyučovania vo všetkých odboroch boli splnené podľa Základného 
a odporúčaného materiálno-technického a priestorového zabezpečenia výchovno-
vzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole (normatív) pri vzdelávaní žiakov 
a dospelých. Škola mala zriadené 2 nadštandardné učebne: koncertnú a divadelnú sálu.      
 
Materiálno-technické zabezpečenie 
Vyučovanie v HO bolo realizované v učebniach pre praktické a teoretické vyučovanie žiakov   
a dospelých. Samostatná učebňa pre teoretické vyučovanie hudobnej náuky bola zariadená 
v súlade s požiadavkami normatívu2. Učebne pre praktické vyučovanie v HO boli vybavené 
príslušným nástrojom a pomôckami podľa požiadaviek normatívu. Normatívom odporúčaná 
koncertná sála bola zariadená javiskovým priestorom s 2 koncertnými krídlami, ozvučovacou 
technikou a stoličkami pre divákov. Učebne TO pre praktické vyučovanie mali zabezpečenú 
vhodnú podlahu – baletizol, v každej boli osadené zrkadlá a baletné tyče, cvičebné podložky, 
rytmické ľahko ovládateľné nástroje, akordeón pre korepetítora. Materiálno-technické 
vybavenie učební LDO pre teoretické a praktické vyučovanie bolo v súlade s požiadavkami 
normatívu3. Žiaci mali vybudovanú divadelnú sálu s javiskovým priestorom, stoličkami pre 
praktické vyučovanie predmetov. Materiálno-technické vybavenie pre praktické vyučovanie 
učební VO v sídle školy spĺňalo požiadavky normatívu. V učebni v EP chýbal dataprojektor, 
praktikábel, štúdiové svetlá, nádoba na modelovaciu hmotu, stôl na odlievacie práce. 
Pracoviská v zriadených odboroch disponovali odporúčaným materiálno-technickým 
vybavením učebných priestorov teoretického a praktického vyučovania podľa normatívu 
okrem 1 učebne VO v EP.  

                                                           

2 koberec, počítač, interaktívna tabuľa, dataprojektor, zvonkohry s paličkami, rytmické a melodické ľahko 

ovládateľné nástroje, učebnice a pracovné zošity, notová osnova, hudobný nástroj a stolička pre učiteľa 

a stolička pre žiakov, metronóm, 
3 koberec, počítač, paraván, súbor maňušiek, zvonkohry s paličkami, katedra, stolička pre učiteľa a stoličky pre 

žiakov, rytmické a melodické ľahko ovládateľné nástroje, knižnica 
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Personálne zabezpečenie 
Vedenie školy spĺňalo kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon riadiacej funkcie 
v súlade s právnymi normami. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 27 interných 
pedagogických zamestnancov, ktorí spĺňali kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti 
pedagogického zamestnanca v základnej umeleckej škole. Odbornosť vyučovania bola 
zabezpečená na 95,6 %. Vzdelávanie pre dospelých sa uskutočňovalo v rozsahu 9 hodín 
týždenne v HO, z toho 7,5 hodiny bolo odučených odborne – 83,3 %. 
Pedagogickí zamestnanci sa zúčastnili aktualizačného  vzdelávania organizovaného školou 
so zameraním na zdokonaľovanie počítačových zručností, vedenie agendy Edupage (28 PZ) 
a na predchádzanie zvládanie agresivity, sebapoznanie a riešenie konfliktov (27 PZ).  

 
2  ZÁVERY 

ZUŠ poskytovala žiakom a dospelým umelecké vzdelávanie v 4 odboroch: HO, VO, TO, LDO 

v sídle školy a 2 aktívnych EP. Základné priestorové zabezpečenie teoretického a praktického 

vyučovania bolo zabezpečené v súlade s normatívom vo všetkých odboroch, na všetkých 

pracoviskách pre žiakov aj v štúdiu pre dospelých. HO disponoval nadštandardným 

priestorom, koncertnou sálou. Pre potreby praktického vyučovania v LDO bola zriadená 

divadelná sála. Základné materiálno-technické zabezpečenie výchovy a vzdelávanie bolo 

na všetkých pracoviskách a odboroch pre teoretické a praktické vzdelávanie žiakov 

a dospelých v súlade s normatívom okrem 1 učebne VO v EP, kde absentovali dataprojektor, 

praktikábel, štúdiové svetlá, nádoba na modelovaciu hmotu, stôl na odlievacie práce. Škola 

disponovala nadštandardným priestorovým a materiálno-technickým zabezpečením 

teoretického a praktického vyučovania v HO a LDO, čo vytváralo predpoklady 

na dosahovanie lepších výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov a v štúdiu pre dospelých.  

Všetci učitelia spĺňali kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického 

zamestnanca. Odbornosť vyučovania bola zabezpečená na 95,6 % a v ŠPD na 83,3 %. 

  

Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 

1. § 7 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov – nezabezpečenie normatívu priestorového 
a materiálno-technického zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v ZUŠ, ktorý 
schválilo MŠVVaŠ SR dňa 9. februára 2018 pod číslom 2018/3131:1 – 10AO 
pre základné umelecké školy s účinnosťou od 1. septembra 2018 
(nezabezpečenie základného materiálno-technického zabezpečenia VO v EP).    

  
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
OPATRENIA ŠTÁTNEJ ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 
Na základe zistení a ich hodnotení uvedených v správe o výsledkoch školskej inšpekcie Štátna 
školská inšpekcia uplatňuje voči vedúcemu zamestnancovi kontrolovaného subjektu tieto 
opatrenia: 
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1. ukladá kontrolovanému subjektu v lehote do 21. 12. 2022 prijať konkrétne 
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov týkajúcich sa zabezpečenia 
materiálno-technických požiadaviek vo VO a predložiť ich Školskému inšpekčnému 
centru Banská Bystrica s uvedenými termínmi splnenia a menami zodpovedných 
zamestnancov  

Správu o splnení prijatých a uložených opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin 
predložiť Školskému inšpekčnému centru Banská Bystrica v termíne do 30. 06. 2023. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII: 
1. správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok    
     2022/2021,  
2. základné a odporúčané priestorové a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-  
    vzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole – normatív, 
3. informačný dotazník pre riaditeľa školy, 
4. doklady o vzdelaní pedagogických zamestnancov, 
5. úväzky pedagogických zamestnancov, 
6. zriaďovacia listina. 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
Školská inšpektorka:  Mgr. Marta Bialoňová 
Dňa: 14. 12. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica: 
Mgr. Marta Bialoňová 

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

PaedDr. Gabriela Pravotiaková, PhD. 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 15. 12. 2022 v Banskej 
Bystrici:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica: 
 
 
 
 
 
Mgr. Marta Bialoňová     ...................................................... 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
PaedDr. Gabriela Pravotiaková, PhD.                                         .....................................................  
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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): 
 
 
PaedDr. Gabriela Pravotiaková PhD., riaditeľka školy     ...................................................... 
 
 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
 
Mgr. Marta Bialoňová, školská inšpektorka                           ........................................................ 
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


