ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA
úsek inšpekčnej činnosti
Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 4

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách
v základných umeleckých školách v školskom roku 2015/2016 v SR
V základných umeleckých školách (ZUŠ) bolo v školskom roku 2015/2016 Štátnou
školskou inšpekciou (ŠŠI) vykonaných 18 následných inšpekcií (NI) v 10 štátnych,
7 súkromných a 1 cirkevnej škole. Po tematických inšpekciách (TI) bolo realizovaných 7
NI (v 2 štátnych1, 4 súkromných2 a 1 cirkevnej3 ZUŠ) a 11 NI po NI (v 8 štátnych4
a 3 súkromných ZUŠ5). Všetky kontrolované ZUŠ boli s vyučovacím jazykom slovenským.
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Akceptovaných a splnených bolo 108 opatrení (71,52 %). V 4 školách6 sa 5 uložených
opatrení nedalo hodnotiť z dôvodu organizačných zmien vo vyučovacom procese.
V 2 kontrolovaných subjektoch7 boli podľa inovovaných RUP 2 opatrenia už neaktuálne.
Nedostatky zistené pri inšpekciách
Uplatnené odporúčania sa týkali nedostatkov v/vo:
- vedení triednych kníh trvalým spôsobom (prepisovanie záznamov) a úplnosti záznamov
v nich (chýbali záznamy o ročníku, o časti/stupni štúdia; triedne knihy v literárnodramatickom odbore boli vedené pre odbor nie pre predmety),
- používaní názvov predmetov a študijných zameraní v triednych knihách v rozpore
s rámcovými učebnými plánmi (RUP),
- prehľadnosti rozvrhov hodín a ich úplnosti (bez názvov predmetov).
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Uplatnené opatrenia prijaté kontrolovanými subjektmi a uložené ŠŠI sa týkali nedostatkov
v/vo:
- štruktúre ŠkVP,
- poznámkach k UP,
- počte žiakov v skupinách,
- vytváraní skupín podľa ročníkov,
- zaraďovaní predmetov skupinového vyučovania do vyučovacieho procesu v hudobnom
odbore,
- dodržiavaní časovej dotácie hodín niektorých predmetov podľa RUP v zriadených
odboroch,
- učebných osnovách,
- spracovaní spôsobu a podmienok ukončovania štúdia,
- vypracovaní individuálnych učebných plánov pre žiakov oslobodených od dochádzky
na predmet hudobná náuka,
- vykonávaní záverečných skúšok formou komisionálnych skúšok,
- uplatňovaní klasifikačných stupňov pri klasifikácii a hodnotení žiakov podľa platného
metodického pokynu,
- vydaných rozhodnutiach riaditeľkou školy8 (obsahovali súhlasné stanovisko absolvovať
povinný predmet zborový spev samoštúdiom; akceptované boli neopodstatnené dôvody
zákonných zástupcov žiakov pre realizáciu tohto spôsobu vzdelávania),
- plnení Normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia, ktorý schválilo
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 15. júna 2015
– 6346/29045:3-10AO pre základné umelecké školy s účinnosťou od 01. septembra
2015 v zriadených odboroch vrátane elokovaných pracovísk9,10,11.
- opakovanom vymenovaní pedagogického zamestnanca do funkcie riaditeľa školy12,
ktorý nespĺňal kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v SZUŠ,
- pretrvávajúcom neplní kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej činnosti
riaditeľom jednej SZUŠ13.

Upozornenia
Štátna školská inšpekcia upozornila zriaďovateľov 2 kontrolovaných subjektov14 na závažné
nedostatky zistené pri školských inšpekciách. Vzhľadom na pretrvávajúce nedostatky boli
zriaďovatelia oboch subjektov upozornení na možnosť podania návrhu hlavnej školskej
inšpektorke na odvolanie riaditeľa školy v zmysle platného právneho predpisu a v jednom
z nich15 aj na možnosť podania návrhu na vyradenie školy zo siete škôl a školských zariadení
v prípade neodstránenia zistených nedostatkov k novému termínu stanovenému školskou
inšpekciou.
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Závery
Akceptáciou odporúčaní súvisiacich s vedením triednych kníh trvalým spôsobom niektoré
školy skvalitnili ich spracovanie a doplnením informácií o začlenených formách štúdia
a voliteľných predmetoch zlepšili informovanosť o výchovno-vzdelávacom procese.
Neakceptovaním niektorých odporúčaní pretrváva neodbornosť vyučovania v hudobnom,
tanečnom a literárno-dramatickom odbore.
Splnením opatrení, ktoré sa týkali aktualizácie UP (výber UP pre jednotlivé odbory,
zaradenie predmetov skupinového vyučovania v hudobnom odbore) a vypracovaním poznámok
o organizačnom zabezpečení výchovy a vzdelávania (tvorba skupín, počet žiakov v skupinách,
dĺžka vyučovacích hodín) niektoré školy zlepšili kvalitu spracovania ŠkVP. Dodržaním počtu
žiakov v skupinách a tvorbou skupín podľa ročníkov vo väčšine kontrolovaných škôl vznikli
podmienky umožňujúce skvalitniť výchovu a vzdelávanie na I. a II. stupni základného štúdia.
Nesplnením opatrení súvisiacich s absenciou záznamov o začlenenom variante v prípravnom
štúdiu najmä v tanečnom odbore a zaradením neaktuálnych UP na II. stupni základného štúdia
vo výtvarnom odbore vznikol predpoklad, ktorý môže negatívne ovplyvniť kvalitu
vyučovacieho procesu. Nezaradenie povinných predmetov v hudobnom odbore malo
v niektorých školách za následok nedodržanie týždennej časovej dotácie, čo sa môže negatívne
prejaviť na vedomostnej úrovni žiakov. Nevypracovanie UO negatívne ovplyvnilo plnenie
vzdelávacích štandardov v daných odboroch.
Zabezpečenie odbornosti vyučovania v cirkevnej ZUŠ16 len na 22,77 % a v SZUŠ17
na 51,28 %, ako aj neplnenie normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia
v niektorých ZUŠ18 nepriaznivo ovplyvňuje kvalitu výchovy a vzdelávania.
Odporúčania a podnety
Riaditeľom škôl
- zabezpečiť plnenie rámcových učebných plánov
- zabezpečiť vypracovanie učebných osnov
- zabezpečiť odbornosť vyučovania najmä v tanečnom a literárno-dramatickom odbore
Zriaďovateľom
- zabezpečiť školám materiálno-technické a priestorové podmienky v súlade
so schváleným Normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre
základné umelecké školy vrátane elokovaných pracovísk
Metodicko-pedagogickému centru
- zaradiť do plánov vzdelávacích aktivít vzdelávania učiteľov základných umeleckých
škôl zamerané na tvorbu ŠkVP a na tvorbu učebných osnov
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