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Názov vzdelávacieho programu: Tvorba obsahu komisionálnej skúšky v súlade

so školským vzdelávacím programom v základnej umeleckej škole
Zdôvodnenie vzdelávacieho programu:
Ciele a obsah vzdelávacieho programu vyplývajú z potreby rozvíjať a rozširovať kľúčové spôsobilosti,
postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (ďalej len „VZPP“) pri tvorbe obsahu
a realizácii komisionálnych skúšok v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a aktualizovaným
školským vzdelávacím programom pre jednotlivé odbory, predmety, stupne vzdelania a formy štúdia.
Základná umelecká škola (ďalej ZUŠ) organizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „školský zákon“) prípravné štúdium, základné štúdium, štúdium s rozšíreným počtom
vyučovacích hodín, štúdium pre dospelých a skrátené štúdium. Poskytuje stupne vzdelania: primárne
umelecké vzdelanie a nižšie sekundárne umelecké vzdelanie v 1. stupni základného štúdia podľa
Štátneho vzdelávacieho programu pre základné umelecké školy schváleného Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 4. februára 2015 pod číslom 2015-6346/5841:1-10A0
s platnosťou od 1. septembra 2015 (ďalej len „ŠVP pre ZUŠ“). Podľa § 7 ods. 1 vyhlášky č. 324/2008 Z.
z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.(ďalej len „vyhláška“), prvá časť
prvého stupňa základného štúdia, druhá časť prvého stupňa základného štúdia, druhý stupeň
základného štúdia a štúdium pre dospelých sa ukončujú záverečnou skúškou. Vyhláška v §12 upravuje
spôsob a organizáciu komisionálnej skúšky v základnej umeleckej škole.
Vzdelávací program reaguje na rozmanitosť komisionálnych skúšok v ZUŠ a potrebu stanoviť obsah
v súlade s aktualizovaným školským vzdelávacím programom (ďalej ŠkVP) a implementovať jej obsah
a rozsah do ŠkVP pre komisionálne skúšky:
 záverečná skúška z hlavného predmetu,
 zaradenie do vyššieho ročníka na konci prvého polroka predchádzajúceho ročníka,
 zaradenie do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka,
 opravná skúška,
 postupová skúška z hlavného predmetu na zaradenie do rozšíreného štúdia,
 preskúšanie žiaka na požiadanie zákonného zástupcu,
 preskúšanie z podnetu riaditeľa školy,
 prijímacia skúška.
Realizácia vzdelávacieho programu umožní pedagogickým zamestnancom rozvíjať spôsobilosti k tvorbe
obsahu uvedených komisionálnych skúšok.
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné
Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná (48 hodín prezenčne a 12 hodín dištančne)
Ciele vzdelávacieho programu:
Hlavný cieľ:
Rozšíriť a rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov základnej umeleckej školy pre tvorbu obsahu
komisionálnych skúšok v kontexte aktualizovaného školského vzdelávacieho programu.
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Špecifické ciele:
Prehĺbiť vedomosti o špecifikách jednotlivých stupňov vzdelania poskytovaných ZUŠ pre potreby
tvorby obsahu komisionálnej skúšky.
Rozvíjať spôsobilosť formulovať požiadavky na výstup z ročníka, príslušného stupňa alebo druhu
umeleckého vzdelávania podľa charakteru predmetu a komisionálnej skúšky.
Prehĺbiť znalosti o úlohách, cieľoch a druhoch komisionálnych skúšok v ZUŠ.
Rozvíjať spôsobilosť vytvoriť obsah komisionálnej skúšky pre predmet podľa povahy skúšky
v súlade s aktualizovaným ŠkVP.
Rozšíriť poznatky o postavení, úlohách a cieľoch prípravného štúdia, primárneho umeleckého
vzdelávania, nižšieho sekundárneho vzdelávania a ďalších druhov štúdia v ZUŠ v ŠkVP.
Prehĺbiť poznatky o požiadavkách na ukončenie a spôsobe ukončenia vzdelávania v prípravnom
štúdiu, primárnom umeleckom vzdelávaní, nižšom sekundárnom vzdelávaní a v ďalších druhoch
štúdia v ZUŠ v ŠkVP.
Obsah vzdelávania:
Tematický celok 1 – Legislatívne východiská pre edukáciu v ZUŠ
Téma
Základné východiská pre edukáciu v ZUŠ (školský zákon, vyhláška ŠVP
pre ZUŠ).
Východiská komisionálnych skúšok v ZUŠ.
Úlohy a ciele prípravného štúdia, primárneho umeleckého vzdelávania
a nižšieho sekundárneho vzdelávania v ŠkVP.
Aktualizácia ŠkVP v súlade s aktuálnymi VZPP, praktická činnosť.
Hodnotenie a klasifikácia v ZUŠ.
Dištančná úloha. Spracovať aktualizáciu ŠkVP pre príslušný vyučovací
predmet svojho odboru.
Výstup dištančnej formy: Vypracovaný návrh aktualizácie ŠkVP pre
príslušný vyučovací predmet odboru.
Formát A 4, rozsah 2 normostrany.
Spolu

Prezenčná
forma (h)
2

Dištančná
forma (h)

2
3
4
2

6

13
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Prezenčná
forma (h)
3

Dištančná
forma (h)

Tematický celok 2 – Komisionálna skúška v ZUŠ
Téma
Komisionálna skúška - jej postavenie, úlohy, ciele a druhy v školskom
vzdelávacom programe v ZUŠ:.
 záverečná skúška z hlavného predmetu (primárne umelecké
vzdelanie, nižšie sekundárne umelecké vzdelanie, 2. stupeň
základného štúdia, štúdium pre dospelých),
 zaradenie do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho
ročníka,
 opravná skúška,
3

3
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 postupová skúška z hlavného predmetu na zaradenie do rozšíreného
štúdia,
 preskúšanie z podnetu riaditeľa školy,
 prijímacia skúška.
Dištančná úloha – vytvoriť návrh obsahu pre dva druhy komisionálnej
skúšky pre príslušný predmet pre primárne umelecké vzdelávanie.
Výstup z dištančnej formy: Spracovaný návrh obsahu pre dva druhy
komisionálnej skúšky pre príslušný predmet pre primárne umelecké
vzdelávanie.
Formát A 4, rozsah cca 4 normostrany.
Spolu

1
1
2
6

14

6

Tematický celok 3 – Tvorba obsahu komisionálnych skúšok v ZUŠ – praktická činnosť
Téma
Tvorba obsahu komisionálnej skúšky v súlade s aktualizovaným ŠkVP
s návrhom na vhodné nástroje hodnotenia – praktická činnosť.
Tvorba obsahu prijímacej skúšky
Tvorba obsahu postupovej Tvorba obsahu záverečnej skúšky –
primárne umelecké vzdelávanie.
Tvorba obsahu záverečnej skúšky – nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie.
Tvorba obsahu záverečnej skúšky - druhý stupeň základného štúdia
Tvorba obsahu záverečnej skúšky – štúdium pre dospelých
Spolu

Prezenčná
forma (h)
4

Dištančná
forma (h)

4
4
4
3
2
21

Profil absolventa: Absolvent vzdelávacieho programu má kompetencie aktualizovať školský vzdelávací
program v súlade s aktuálnymi VZPP, pozná úlohy, ciele a druhy komisionálnych skúšok v ZUŠ, vie
spracovať obsah všetkých druhov komisionálnej skúšky v základnej umeleckej škole vychádzajúc
z aktualizovaného školského vzdelávacieho programu.
Rozsah vzdelávacieho programu: 60 hodín z toho 48 prezenčne a 12 hodín dištančne.
Trvanie vzdelávacieho programu: najviac 10 mesiacov.
Bližšie určená kategória a podkategória pedagogických zamestnancov, kariérový stupeň,
kariérová pozícia:
Kategória pedagogických zamestnancov:
 učiteľ
Podkategória pedagogických zamestnancov:
 učiteľ základnej umeleckej školy
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Kariérový stupeň:
- samostatný pedagogický zamestnanec,
- pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
- pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou.
Kariérová pozícia: Vyučovacie predmety: predmety hudobného, tanečného, výtvarného, literárno-dramatického odboru
a odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby ZUŠ.
Podmienky pre zaradenie uchádzačov: Program kontinuálneho vzdelávania je určený pre učiteľa
základnej umeleckej školy, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetov hudobného,
tanečného, výtvarného, literárno-dramatického odboru a odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
v ZUŠ v súlade s vyhláškou č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov v znení neskorších predpisov a ktorý má absolvovaných aspoň šesť mesiacov
pedagogickej činnosti (§ 35 ods. 9 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov).
Spôsob prihlasovania účastníkov: Písomná prihláška na kontinuálne vzdelávanie podpísaná
uchádzačom.
Spôsob preukázania príslušnosti k cieľovej skupine: Riaditeľ školy na prihláške potvrdzuje
zaradenie pedagogického zamestnanca do kategórie, podkategórie a kariérového stupňa. Riaditeľovi
školy potvrdzuje prihlášku zriaďovateľ.
Ak riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca do kategórie, podkategórie a
kariérového stupňa, posúdi poskytovateľ oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca na
základe príslušných dokumentov, ktoré pedagogický zamestnanec predloží poskytovateľovi.
Spôsob ukončovania vzdelávacieho programu:
Vzdelávací program sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred lektorom a účastníkmi vzdelávania.
Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie:
1. Najmenej 80 %-ná osobná účasť na prezenčnej forme štúdia.
2. Vypracovanie všetkých úloh dištančnej formy vzdelávania
3. Záverečná prezentácia s obsahom problematiky komisionálnych skúšok pre príslušnú ZUŠ
a príslušný predmet. Spracovaný obsah prijímacej alebo záverečnej skúšky (podľa výberu
účastníka) pre príslušný odbor v súlade so školským vzdelávacím programom. Formát v MS
PowerPointe, rozsah cca 10 – 15 snímok.
Personálne zabezpečenie a garant vzdelávacieho programu:
Garanti: Mgr. Klára Kuliková, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre hudobnú výchovu s druhou
atestáciou, MPC Prešov, T. Ševčenka 11.
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Garant spĺňa požiadavky § 43 ods. 4 a 5 zákona č. 317/2009 Z. z o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov.
Lektori: učitelia pre kontinuálne vzdelávanie, vysokoškolskí učitelia, pedagogickí zamestnanci škôl,
ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky a majú odborné predpoklady v danej oblasti obsahu vzdelávania.
Lektori musia spĺňať podmienky Čl. 2 bodu 12 Smernice 18/2009-R.
Finančné, materiálne zabezpečenie: Náklady spojené so vzdelávaním budú financované z národného
projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov a z prostriedkov rozpočtu MPC.
Cestovné náklady účastníka vzdelávania hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník sám.
Technické a informačné zabezpečenie: notebook s pripojením na internet, dataprojektor pre lektora,
CD prehrávač, klavír resp. keyboard, tabuľa, flipchartový papier, fixy, učebné zdroje: študijné texty,
prezentácie v Power-Pointe.
Počet kreditov:
Spolu 14 kreditov,
12 kreditov za rozsah vzdelávania, 2 kredity za spôsob ukončenia.
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