Osobný úrad
TU

k č. CD-2004-18218/37500-1:091

PaedDr. Ján Palkovič

6. 12. 2004

VEC
Triedny učiteľ na základnej umeleckej škole - stanovisko
Na základe Vašej žiadosti o stanovisko k listu prednostky Krajského školského úradu
v Banskej Bystrici, týkajúceho ustanovenia učiteľa základnej umeleckej školy do funkcie
triedneho učiteľa Vám oznamujeme nasledovné.
Podľa § 33a zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský
zákon) v znení neskorších predpisov základná umelecká škola poskytuje odborné
umelecké vzdelanie v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium v
učebných a v študijných odboroch na stredných školách umeleckého zamerania a na
konzervatóriu; pripravuje aj odborne na štúdium na vysokých školách s umeleckým
a umelecko-pedagogickým zameraním. Štúdium sa organizuje podľa učebných
plánov a učebných osnov schválených Ministerstvom školstva SR v jednotlivých
triedach. Organizuje sa formou individuálneho alebo skupinového vyučovania. Podľa
§ 29 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa v základných umeleckých školách vedie
pedagogická dokumentácia. Z uvedeného vyplýva, že výchovno-vzdelávací proces
v základných umeleckých školách je organizovaný podobne ako v základných
školách. Určité špecifické rozdiely v organizácii štúdia v základných umeleckých
školách a základných školách sú vo využívaní organizačných foriem a vzdelávacích
metód. V tejto súvislosti je nevyhnutné, aby odborný a umelecký rast jednotlivých
žiakov, ale aj výchovnú problematiku v triede základnej umeleckej školy
zabezpečoval triedny učiteľ.
Na základe uvedeného triedny učiteľ na základnej umeleckej škole:
- koordinuje výchovno-vzdelávaciu činnosť v triede základnej umeleckej školy,
- spolupracuje s ostatnými učiteľmi vyučujúcimi v príslušnej triede, sústreďuje
informácie o priebehu štúdia jednotlivých žiakov a dosahovaných výchovnovzdelávacích výsledkoch,
- zabezpečuje komunikáciu medzi školou a zákonným zástupcom žiaka,
- vedie pedagogickú dokumentáciu.
Triednych učiteľov pre jednotlivé triedy určuje riaditeľ školy. Sú to spravidla učitelia
hlavných predmetov, okrem korepetítorov a učiteľov hudobnej náuky v hudobnom odbore,
ktorí nevyučujú v prípravnom štúdiu predmet prípravná hudobná výchova.
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Podľa § 14 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov pedagogickému
zamestnancovi, ktorý vykonáva funkciu triedneho učiteľa patrí príplatok za činnosť
triedneho učiteľa v sume 5 % jeho tarifného platu, ak túto činnosť vykonáva v jednej
triede, alebo v sume 10 % jeho tarifného platu, ak túto činnosť vykonáva v dvoch
triedach alebo vo viacerých triedach s účinnosťou od 1. septembra 2004. Príplatok za
činnosť triedneho učiteľa sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na celé desiatky korún
nahor.
Vzhľadom na to, že problematika triednictva nie je zatiaľ podrobne upravená, pri
určení tried na účely realizácie triednictva na ZUŠ odporúčame vychádzať z § 5 ods. 3 písm.
e) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 238/2004 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti
a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov.
S pozdravom

Ing. Ján Morong
generálny riaditeľ
sekcie regionálneho školstva
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