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V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 8027/2022-2023 zo dňa 08. 11. 2022 inšpekciu 
vykonal: 

PaedDr. Emil Dzvonik, školský inšpektor, ŠIC Košice  ........................................................ 

 

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, Námestie slobody 8, Krompachy 

Druh školskej inšpekcie tematická 

Číslo poverenia 8095/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 20. 04. 2022 – 21. 04. 2022 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
PaedDr. Emil Dzvonik, PaedDr. Viktória Jakúbeková 
 
Zistené nedostatky:  
- týkali sa základného priestorového a materiálno-technického zabezpečenia výchovno-
vzdelávacieho procesu a dodržiavania rámcového učebného plánu Štátneho vzdelávacieho 
programu (ŠVP) ZUŠ pri vytváraní skupín žiakov. 
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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 opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 

1. Zabezpečiť doplnenie základného priestorového a materiálno-technického 
vybavenia v hudobnom odbore (HO), výtvarnom odbore (VO) a odbore 
audiovizuálnej a multimediálnej tvorby (AVaMO) v súlade s príslušnými NORMATÍV-
mi.  
Prehliadkou učebných priestorov pre teoretické vzdelávanie a praktické vyučovanie 
a analýzou predložených dokladov o obstaraní chýbajúceho materiálno-technického 
vybavenia pre HO na hlavnom pracovisku (notové osnovy, stoličky pod nohy pre hru 
na klavíri a hru na akordeóne, odborné knihy a časopisy, notový a obrazový materiál), 
pre VO na elokovaných pracoviskách1 (praktikáble/pódií) a pre AVaMO na hlavnom 
pracovisku (kamerové svetlo, mattbox, červené signálne svetlo) sa potvrdilo, že 
tematickou inšpekciou zistené chýbajúce materiálno-technické vybavenie 
pre uplatňované odbory bolo doplnené v súlade s príslušným NORMATÍV-om.  
Opatrenie bolo splnené. 
 
2. Zabezpečiť dodržiavanie rámcového učebného plánu ŠVP ZUŠ (maximálneho počtu 
žiakov) pri vytváraní skupín v HO a vo VO.  
Komparáciou elektronických triednych kníh a rozvrhov hodín školská inšpekcia zistila, 
že škola v súlade s rámcovým učebným plánom ŠVP ZUŠ pre HO pri realizácii 
teoretického vyučovania v HO a vo VO dodržala stanovené maximálne a minimálne 
počty žiakov v skupinách zriadených pre vyučovanie predmetov v uvedených 
odboroch.  
Opatrenie bolo splnené.  
 

1.3  INÉ ZISTENIA 
Žiadne.  
 

2  ZÁVERY 

Splnením prijatých opatrení (2) škola zabezpečila materiálno-technické a prístrojové 
vybavenie učebných priestorov pre teoretické a praktické vyučovanie v súlade s platným 
NORMATÍV-om a vytvorila reálne predpoklady na dosiahnutie kompetencií vymedzených 
obsahovým a výkonovým štandardom ŠVP pre ZUŠ.  
Dodržaním stanoveného počtu žiakov v aktuálne zriadených skupinách uplatňovaných 
odborov škola zabezpečila vzdelávanie žiakov podľa učebných plánov a v súlade 
s poznámkami k rámcovému učebnému plánu ŠVP pre ZUŠ.  
 

                                                           

1 EP Mikuláša Šprinca 104,Krompachy, EP Slovinky 71 a EP Kluknava 43; 
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Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. správa o prijatých opatreniach 
2. správa o splnení prijatých opatrení 
3. ŠkVP „Školský vzdelávací program“ 
4. triedne knihy 
5. rozvrhy hodín učiteľov 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovil: 
školský inšpektor: PaedDr. Emil Dzvonik  
Dňa: 21. 11. 2022 
 

PREROKOVANIE SPRÁVY 

Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Košice: 
PaedDr. Emil Dzvonik  

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Jozef Salanci, DiS. art. 

 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 28. 11. 2022 
v Košiciach:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Košice: 
 
 
 
PaedDr. Emil Dzvonik      .....................................................  

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
Jozef Salanci, DiS. art.      .....................................................  
 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 
 
 
Jozef Salanci, DiS. art, riaditeľ školy    ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
PaedDr. Emil Dzvonik, školský inšpektor   .....................................................  

 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


