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podklady vypracovali: Mgr. Miriam Šarocká – zástupkyňa riaditeľky 

                                       Mgr. Adela Lormanová – vedúca PK klavírneho oddelenia 

                                       Mgr. Daniela Boňková– vedúca PK sláčikovo – strunového oddelenia 

                                       Danka Dujavová – vedúca PK akordeónového oddelenia 

                                       Milan Staško – vedúci PK dychového oddelenia 

                                       Mgr. Svetlana Dţačovská – vedúca PK hudobnej náuky 

                                       Mgr. art. Stanislava Selčanová – vedúca PK tanečného odboru 

                                       Bc. Ondrea Onodyová – vyučujúca LDO  

                                       Katarína Čekanová - ekonómka  

 

 

 

Východiská a podklady: 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005  o štruktúre 

a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení. 

2. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  

3. Koncepcia školy na roky 2004/2008 

4. Plán práce školy ZUŠ Sabinov na školský rok 2007/2008. 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií. 

6. Informácie o činnosti Rady školy pri ZUŠ Sabinov 

7. Ďalšie podklady :  

 Podklady na ocenenie ţiakov úspešných na súťaţiach a prehliadkach v šk. roku 

2007/2008 primátorom mesta Sabinov 

 Správa o hospodárení za kalendárny rok 2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

Základnej umeleckej školy Sabinov za školský rok 2007/2008 

 

I. 

a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 

 

1. Názov školy:  Základná umelecká škola Sabinov 

2. Adresa školy: Námestie slobody 29 

3. telefónne číslo:   051/4521 847                                             faxové číslo:051 4521 847 

4. Internetová adresa:  www.zussabinov.sk  e-mailová adresa:zussabinov@zussabinov.sk 

5. Zriaďovateľ:  Mesto Sabinov 

 

6. Vedúci zamestnanci školy: 

 

Meno a priezvisko Funkcie 

Katarína Heredošová riaditeľ školy 

Mgr. Miriam Šarocká zástupca riaditeľa školy  

 

7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

 
7.1) Údaje o rade školy: 

Rada školy pri ZUŠ Sabinov bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 29.4.2004. Funkčné obdobie začalo dňom  

29.4.2004 na obdobie 4 rokov. 

Členovia pôvodnej rady školy: 

 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  + 

1. Eva Motýľová predseda Pedagogických zamestnancov 

2. Mgr.Slávka Kovalíková  Pedagogických zamestnancov 

3. Terézia Grešová  Nepedagogických zamestnancov 

4. Mgr.Ing.Anna Mihoková  zriaďovateľa 

5. Peter Vrábeľ  zriaďovateľa 

6. Juraj Vrábel  zriaďovateľa 

7. Peter Kanuščák  rodičov 

8. Danka Halušková  rodičov 

9. Patrícia Kravcová  rodičov 

10. Monika Dzúriková  Rodičov 

11. Mgr. Róbert Letkovský  Fyz.osoba,podieľajúca sa na vých. 

a vzdelaní 

 

Z horeuvedeného vyplýva, ţe funkčnosť pôvodnej rady školy končila dňom 29.4.2008 . 

Dňa 8.apríla 2008 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie novej Rady školy. 

 

 

 

 

 

 



Členovia novej rady školy 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  + 

1. Mgr. Adela Lormanová predseda Pedagogických zamestnancov 

2. Mgr. Dana Bejdová  Pedagogických zamestnancov 

3. Terézia Grešová  Nepedagogických zamestnancov 

4. Mgr.Ing.Anna Mihoková  zriaďovateľa 

5. Peter Vrábeľ  zriaďovateľa 

6. Juraj Vrábel  zriaďovateľa 

7. Slávka Belišová  rodičov 

8. Danka Halušková  rodičov 

9. Mgr. Danka Čekanová  rodičov 

10. Danka Dujavová  rodičov 

11. Mgr. Jana Strapková 

Peadr. Iveta Šulikova 

 Fyz.osoba,podieľajúca sa na vých. 

a vzdelaní /delegovaný zástupca 

 

 

 

 

 

 

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2007/2008: 

Rada školy sa v školskom roku 2007/2008 stretla na štyroch zasadnutiach 

. 

Program zasadnutí:  

 

 

Október 2007 (4.10.2007) 

1. Hodnotenie za šk. rok 2006/2007 ( riaditeľka školy) 

2. Organizácia nového šk. roka 2007/2008 ( riaditeľka školy) 

- program práce na šk. rok 2007/2008 

            - aktuálne počty prijatých ţiakov 

- personálne obsadenie 

- materiálno – technické zabezpečenie 

3. Pomoc RŠ , aktuálne informácie 

4. Rôzne 

 

 

Február 2008 (28.2.2008) 

1. Hodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov za I. polrok ( riaditeľka školy) 

2. Plnenie rozpočtu za I. polrok šk. roka 2007/2008 ( riaditeľka školy ) 

3. Plán akcií a koncertov na II. polrok šk. roka 2007/2008 ( riaditeľka školy) 

4. Aktuálne informácie ( predseda rady školy) 

 

 

  

 Apríl 2008 ( 8.4.2008) 

 Záverečné stretnutie Rady školy a ustanovujúce zasadnutie novej školskej rady 

 1. poďakovanie členom rady školy za členstvo a činnosť ( riaditeľka školy) 

 2. ustanovenie novej školskej rady 

 3. voľba predsedu školskej rady 

 4. rôzne 



 

 

Jún 2008 ( 2.7.2008)  

1. Štatút Rady školy 

2. návrh na počty novoprijatých ţiakov na šk. rok 2008/2009 

3. predbeţný plán na nový šk. rok 2008/2009 

4. rôzne 

 

 

 

 7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických zdruţeniach - poradných 

orgánoch riaditeľa školy:  

 

 Pedagogická rada školy 

 

Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. Pedagogická rada je 

najdôleţitejším odborným a poradným orgánom odborno – pedagogického riadenia školy. 

Zvoláva ju podľa plánu, prípadne podľa potreby riaditeľka školy.   Jej postavenie, poslanie 

a priebeh rokovania sú vymedzené v rokovacom poriadku pedagogickej rady  

   

Predmetové komisie /PK/ 

 

Predmetové komisie pracovali podľa vlastných vypracovaných plánov práce na celý školský 

rok.  Schválené boli riaditeľkou školy .  

 

PK klavírneho oddelenia – vedúca Mgr.  Adela Lormanová 

PK akordeónového oddelenia – vedúca   Danka Dujavová 

PK dychového oddelenia- vedúci  Milan Staško 

PK sláčikovo – strunového oddelenia – vedúca  Mgr. Daniela Boňková 

PK hudobnej teórie- vedúca  Mgr. Svetlana Dţačovská 

PK tanečného odboru- vedúca Mgr. art Stanislava Selčanová 

PK výtvarného odboru – vedúca Mgr. Miriam Šarocká 

 

Umelecká rada 

 

Členovia umeleckej rady sú vedúci predmetových komisií, riaditeľka školy a zástupkyňa 

riaditeľky. Podľa potreby si riaditeľka školy prizýva na zasadnutia aj ďalších členov 

pedagogickej rady. Zasadnutia umeleckej rady sa realizovali podľa aktuálnej potreby, hlavne 

pri organizačnej príprave a realizácií koncertov a podujatí školy. 

 

     Členovia: Mgr. Adela Lormanová 

                      Mgr. Daniela Bońková 

                      Mgr. Miriam Šarocká 

                      Mgr. art. Stanislava Selčanová 

                      Mgr. Svetlana Dţačovská 

                      Danka Dujavová 

                      Milan Staško 

                      Katarína Heredošová   



 

Rodičovská rada školy 

  

Je iniciatívnym orgánom rodičov ţiakov školy. Členmi sú delegovaní triedni dôverníci za 

kaţdú triedu, prípadne odbor. Má vlastné stanovy, schádza sa štvrťročne  podľa potreby 

  

Členovia Rady rodičov v šk. roku 2007/2008 : 

Daniela Harvanová / Mgr. Baláţová/ 

Danka Halušková /Mgr. Bejdová/ 

Marcela Maťašová / Bodnárová/ 

Monika Dzúriková / Mgr. Boňková/ 

Mária Kipikašová/ Brtková/ 

Peter Tuleja/ Cvanciger/ 

Mgr. Mária Horváthová / Dzurenda/ 

Mgr. Danka Čekanová /Dujavová/ 

Ing. Mária Kuchárová / Ďuraš/ 

Mária Štofaníková / Mgr. Dţačovská/ 

Jana Lompartová /Dţalajová/ 

Ing. Mária Čekanová /Mgr. Franková/ 

Mgr. Jana Novacká / Mgr. Feniková/ 

Mária Repaská / Godla/ 

Terézia Kušnírová / Hajzušová/ 

Darina Kallová / Mgr. Kovalíková/ 

Slávka Belišová / Mgr. Lormanová/ 

Andrea Spišáková / Malecká/ 

Mária Hockicková / Mičková/ 

Mária Straková / VO/ 

Danka Dujavová / Mgr. Majerníčeková/ 

Viera Tulejová / Onody/ 

Patrícia Kravcová / LDO/ 

Mgr. Anna Škovranová / Pirchala/ 

Martin Dobrovič / Staško/ 

Ing. Ľuboslava Bodnárová / Heredošová/ 

Danka Halušková/  TO/  

 

 

 



b) Údaje o ţiakoch školy za školský rok 2007/2008 (§ 2 ods. 1 písm. b) 

 

Základná umelecká škola Sabinov 

Ročník 
Počet  
žiakov 

I.stupeň 

Počet  
žiakov  

II.stupeň 

Štúdium  
pre dospelých 

          Počet  
žiakov  

I.stupeň 

Počet  
žiakov  

II.stupeň 

Štúdium  
pre dospelých 

PHV 
PPHV 

65 X X 68 X X 

1. 183 16 4 154 14 5 

2. 95 10 1 89 11 1 

3. 82 6 0 78 4 0 

4. 58 10 0 60 12 0 

5. 36 X X 35 X X 

6. 32 X X 30 X X 

7. 26 X X 24 X X 

8. 4 X X 4 X X 

Spolu 581 42 5 542 41 6 

                        

Celkom:    628  ţiakov     589 ţiakov 
                          /z toho 10 ţiakov obligátny nástroj/        /z toho 10 ţiakov obligátny nástroj/ 

 

 

 

c) Údaje o počte zapísaných ţiakov do PPHV, PHV a 1. ročníka ZUŠ Sabinov k 15.10.07 

 

 PPHV a PHV 1.ročník 

ODBOR Hudobný Výtvarný Tanečný Hudobný Výtvarný Tanečný 
Literárno- 

dramatický 

SPOLU 47 12 6 67 31 80 5 

 

CELKOM 65 183 

DIEVČATÁ 
počet / % 

39 / 60% 132 / 72,1% 

 

 

 

 

 

 

Stav k 15.10.2007 Stav k 30.6.2008 



e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie ţiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania.(§ 2 ods. 1 písm. e)   

 

 

Hodnotenie ţiakov I. a II. stupňa základného štúdia k 30.6.2008 

 

Počet ţiakov 

 

Ţiaci, ktorí dosiahli 

celkový prospech 

-prospel  

s vyznamenaním- 

Ţiaci, ktorí 

dosiahli 

celkový prospech 

         - prospel  - 

Ţiaci, ktorí 

dosiahli 

celkový prospech 

   - neprospel  - 

Ţiaci, ktorí boli  

 

 

-neklasifikovaní - 

I. stupeň 465 405 56 3 1 

II. stupeň 40 40 x x x 

ŠPD 6 6 x x x 
                                68 ţiakov predprípravného a prípravného ročníka v HO, VO a TO ukončilo štúdium celkovým  

                                                 hodnotením - absolvoval - 

 

 

 

 

Hodnotenie ţiakov PPHV, PHV, I., II. stupňa a Štúdia pre dospelých /ŠPD/ k 30.6.2008 

 

 Odbor 

    Celkový prospech ţiakov I., II. stupňa a ŠPD     Predpríprav. 

a prípravný roč. 

Prospel  

s vyznamenaním 
Prospel Neprospel Neklasifikovaný Absolvoval 

    Hudobný 

 
258 53 3 x 49 

Výtvarný 113 x x 1 14 

Tanečný 72 1 x x 5 

Literárno- 

dramat. 
8 2 x x x 

Celkom 451 56 3 1 68 

 

Stav ţiakov k 30.6.2008 :     579 ţiakov + 10 ţiakov obligátny nástroj =  589 ţiakov 

 

 

Počet 

absolventov 

HO 

I.st. 

HO 

II.st.  

VO 

I. st 

VO 

II.st 

TO 

I.st. 

TO 

II.st 

LDO 

I.st 

LDO 

II.st 

Spolu  42 27 9 4 0 0 2 0 0 

 

Počet absolventov , ktorí pokračujú v štúdiu na ZUŠ Sabinov v šk. roku 2008/2009 

 

HO – 5 

VO – 3 

TO – 2 

Spolu  10 ţiakov 



 

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2006/2007 ( §2 ods.1 písm. f) 

Učebné plány schválené MŠ SR dňa 22.12.2003 pod poradovým č. 11 215/2003 

s platnosťou od 1.9.2004    

 

Hudobný odbor - I.stupeň    

Predmet 

Uplatňované 

učebné 

plány 

Prípravné štúdium č:1a, 1b, 1,c 

Hra na klavír 
 

č::2 

Hra na husliach, violončele č: 4 

Hra na 

flaute,klarinete,saxofóne,Es 

trúbke,pozaune, bicích 

nástrojoch 

č: 9 

Hra na gitare č:11 

Hra na akordeóne č: 13 

spev č:14,15 

Hudobný odbor – II.stupeň a štúdium pre dospelých 

Predmet 

Uplatňované 

učebné 

plány 

Hra na klavír č::20 

Hra na husliach, violončele č: 20 

Hra na 

flaute,klarinete,saxofóne,Es 

trúbke,pozaune, bicích 

nástrojoch 

č: 20 

Hra na gitare č:20 

Hra na akordeóne č: 20 

spev č:22 

Výtvarný odbor - I.stupeň   

Predmet 

Uplatňované 

učebné 

plány 

Predškolská výtvarná 

výchova 

č:42 

Výtvarná výchova č:43 

Výtvarný odbor - II.stupeň   

Predmet 

Uplatňované 

učebné 

plány 

Výtvarná výchova 

zameraná na samostatnú 

tvorbu, resp. ako príprava 

na ďalšie štúdium 

výtvarnej tvorby 

č:443 



 

Tanečný odbor - I.stupeň   

Predmet 

Uplatňované 

učebné 

plány 

Prípravné štúdium- 

Hudobno-pohybová 

výchova 

č:37 

Tanec č:38.39 

Tanečný odbor -II.stupeň   

Predmet 

Uplatňované 

učebné 

plány 

Príprava na záujmovú 

umeleckú tvorivosť 

č:40 

Literárno-dramatický odbor - I.stupeň   

Predmet 

Uplatňované 

učebné 

plány 

Tanec č:38.39 

 

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej klasifikácie  (§ 2 ods. 1 písm. g) 

      

ZUŠ Počet     

zamestnanci ZUŠ  34 

Z toho PZ* 29 

Z počtu PZ   

- kvalifikovaní 26 

- nekvalifikovaní 3 

- dopĺňajú si vzdelanie 1 

Z toho NZ** 5 

Z počtu NZ  

- upratovačky 2 

- ostatní  3 

    Počet všetkých 

zamestnancov spolu 

34 

Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci,  NZ** – nepedagogickí zamestnanci 

Špeciálny pedagóg*** - ak je platený podľa osobitnej tabuľky (nie pedagogickej) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



g 2) Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2006/2007 
 

Hudobný odbor 

Predmet Počet učiteľov vyučujúcich daný predmet spolu/neodborne 

Hudobná náuka 3/0 

Hra na klavír 8/3 

Hra na akordeóne 3/0 

Hra na husliach 3/1 

Hra na violončele 1/0 

Hra na gitare 5/3                                                                                                   

Hra na flaute 5/1                                                                                                                    

Hra na priečnej flaute 3/1 

Hra na klarinete 1/0                                                                                                        

Hra na  trubke 1 /1                                                                                                       

Hra na pozaune 1/0                                                                                                        

Hra na saxofóne 1/1 

Hra na bicie nástroje 1/1 

Spev 1/0 
 

Výtvarný odbor, Tanečný odbor, Literárno-dramatický odbor 

 

 

 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h 

      ( uvádzať za školský rok 2006/2007) 

 

 

Forma 

vzdelávania 

Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

MPC- priebeţné 

vzdelávanie 

Dirigentský kurz  

2 2 - - 

MPC – priebeţné 

vzdelávanie 

Muzikoterapia a 

etnopedagogika 

1 1 - - 

Doplňujúce 

vzdelávanie 
             1 - 1 - 

Rozširujúce  

vzdelávanie 

             2                      _         2  

 

 

 

 

Predmet Počet učiteľov vyučujúcich daný predmet spolu/neodborne 

Výtvarný odbor   2/1 

Literárno-dramatický odbor 1/0 

Tanečný odbor 2/1 



Odborné semináre a kurzy na ktorých sa v šk. roku 2007/2008 zúčastnili pedagógovia 

ZUŠ Sabinov: 

 Metodické školenie o klavírnej hre – organizátor MPC PO 

 Dirigentský kurz – organizátor MPC PO 

 Muzikoterapia a etnopedagogika – organizátor MPC PO 

 Interpretačné kurzy pre učiteľov hry na flaute  /téma : Interpretácia baroka/ v štátnej 

filharmónií v Košiciach – organizátor spoločnosť umelcov  Antiqua 

 Interpretačné kurzy hry na trumpete – otvorená hodina Mgr.art. Petra Slávika 

 Interpretačné kurzy hry na priečnej flaute v Šamoríne 

 dvojdňové školenie pre pedagógov VO ZUŠ V Povaţskej Bystrici 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i) (uvádzať 

aktivity školy – aktivity realizované z iniciatívy školy (napr. Dni otvorených dverí, Deň 

chleba, atď.  aktivity do ktorých sa škola zapojila (napr. Deň narcisov, Deň jablka, atď.) – tu 

neuvádzať projekty, tie uvádzať v ďalšej časti. 



 



Údaje o aktivitách  organizovaných 

školou 
Údaje o aktivitách, do kt. sa škola zapojila 

Jazzový koncert Sabinovský Slávik 2007 

Vystúpenie koledníkov v CSS pre 

imobilných klientov 

Účinkovanie na oslavách 50. výročia ZŤS 

Mikulášske vystúpenie na námestí 

 

účinkovanie na gymnaziálnom plese 

Mikulášske „mecheche“ v priestoroch ZUŠ Fašiangový ples pre dôchodcov - účinkovanie  

 

Vianočné koledovanie pre Jednotu 

dôchodcov 

účinkovanie na mestskom plese  

Vystúpenie koledníkov v MŠ Vystúpenie ţiakov hudobného a tanečného 

odboru na plese justičnej stráţe 

  

Vianočné koledovanie pre Klub dôchodcov 

mesta Sabinov 

Kultúrna reprezentácia mesta Sabinov 

v Turecku /Čubuk 

Výchovné vianočné predstavenia pre ZŠ  Účasť ľudovej hudby Nezábudka a ţiačok 

speváckeho odd. na celosvetovom detskom 

festivale v Turecku /Antalya 

Vianočné predstavenia – 16.12.2007  

 vystúpenia pre hostí, rodičov a verejnosť  

Vystúpenie ţiakov hudobného odboru pri 

otvorení a vyhodnotení SARM v MsKS 

Vianočná prezentácia škôl  (vystúpenie 

ţiakov TO)  

 

Vystúpenie ţiakov hudobného odboru na 

poetickom popoludní autorky  Emílie 

Husárovej 

 

Vianočný absolventský recitál Adriany 

Bodnárovej 

 

 

Vyhodnotenie prehliadky Čim- čim – 

spoluúčinkovanie ţiakov LDo a HO 

Vianočné trhy predajná výstava VO Vystúpenie ţiačok flautového oddelenia na 

otvorení medzinárodnej ţiackej výstavy v 

MsKS 

Interné koncerty jednotlivých tried 

hudobného odboru 

Jarmočná prezentácia ţiakov tanečného 

odboru 

 

Organizovanie krajského kola vedomostnej 

súťaţe Hnúšťanský akord 

Vystúpenie ţiakov tanečného odboru na 

slávnostnom ocenení ceny mesta Sabinov 

a primátora mesta Sabinov 

Otvorená hodina pre rodičov ţiakov 

tanečného odboru – vystúpenie v koncertnej 

sále kultúrneho centra na Korze 

Prezentácia VO v priestoroch MÚ v Sabinove 

 

Dni otvorených dverí Tanečného odboru  Prezentácia VO na mestskej ţiackej výstave  

„Jesenná paleta“ 

Koncert ţiakov ZUŠ Sabinov v Košiciach 

/Konzervatórium Košice 

Prezentácia VO na mestskej ţiackej výstave  

„Farby Jari“ 

Dni otvorených dverí výtvarného odboru a 

hudobného odboru 

„Dni Prešova“ – Akordeónová šou“ – 

účinkovanie ţiakov akordeónového odd. 

Jarný koncert  

Vernisáţ ţiakov a absolventov výtvarného 

odboru „ARTeko“ v kultúrnom centre na 

korze 

 

Realizácia galakoncertu „Večer mesta 

Sabinov v Siedlciach /Poľsko – účinkovanie 

ţiakov a pedagógov ZUŠ Sabinov na 

kultúrnych akciách počas pobytu v Siedlciach   

Hudobno-tanečné predstavenie pre ţiakov 

MŠ „Cesta za čarovnými príbehmi“ 

v koncertnej sále školy 

 



Koncert študentov Súkromného 

konzervatória Topoľčany pre ţiakov 5.,6.,7. 

roč. hudobného odboru ZUŠ v koncertnej 

sále školy 

 

 

Absolventský recitál ţiačok Lucie Drábovej      

a Jany Drábovej 

 

Promenádny koncert ţiakov a učiteľov ZUŠ 

spojené s vystúpením detí z Turecka 

 

Slávnostný koncert Musica iungit v rímo – 

katolíckom kostole, spojený s oslavami 55. 

výročia školy 

 

 

Jarmočná predajná výstava ţiakov 

výtvarného odboru 

 

Absolventská výstava výtvarných prác 

v mestskom informačnom centre 

 

realizácia projektu Hudba v premenách 

storočí 

 

Slávnostná rozlúčka s  absolventmi  

Účasť ţiačok 4. skupiny  TO na divadelnom 

predstavení v DJZ  „ František z Asissi“ 

 

Účasť ţiakov VO v galérií A. Varhola v 

Medzilaborciach 

 

       

Ďalšie aktivity školy určené pre zamestnancov školy:  

 vianočné posedenie zamestnancov školy 

 Deň učiteľov – slávnostné ocenenie navrhnutých pedagógov primátorom mesta, 

spojené zo slávnostným obedom 

 slávnostná recepcia pri príleţitosti osláv 55. výročia školy 

 záverečná koncoročná hodnotiaca porada spojená s jednodňovým pobytom na Drienici 

 

 

i1) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťaţiach 

 

Hudobný odbor: 

 

Celoslovenský festival komornej  a symfonickej hudby „Divertimento musicale“ – 

Spišská Nová Ves -  diplom za hodnotný umelecký výkon pre Sláčikový orchester ZUŠ 

Sabinov 

 

Kamila Skladaná – sa umiestnila na 3. mieste v národnej súťaţi „ Čarovná flauta“  

v 2. kategórií v hre na drevené dychové nástroje./ príprava Mgr. Juliána Majerníčeková/ 

 

Dáša Pilárová – sa umiestnila na 3. mieste v národnej súťaţi „ Čarovná flauta“  

v 5. kategórií v hre na zobcovej flauta./ príprava Mgr. Juliána Majerníčeková/ 

 

Radka Marchevková – umiestnenie na 1. mieste v 5. kategórií na Celoslovenskej súťaţi 

„Mladý violončelista Slovenska“ v Keţmarku / príprava Mgr. Daniela Boňková/   

 



Michaela Bejdová – získala ocenenie v striebornom pásme v C kategórií na 12. ročníku 

súťaţnej prehliadky v speve ľudových a umelých  piesni ţiakov ZUŠ Východoslovenského 

regiónu v Bardejove / príprava Mgr. Slávka Kovalíková/ 

 

Tatiana Hajzušová- umiestnenie v bronzovom pásme v B kategórií na 12. ročníku súťaţnej 

prehliadky v speve ľudových a umelých  piesni ţiakov ZUŠ Východoslovenského regiónu 

v Bardejove.a umiestnenie v striebornom pásme v súťaţnej prehliadke v sólovom speve pre 

ţiakov východoslovenského regiónu pod záštitou Petra Dvorského v Košiciach  

/ príprava Mgr. Slávka Kovalíková/ 

 

Saskia Franková- umiestnenie v striebornom pásme v B kategórií na 12. ročníku súťaţnej 

prehliadky v speve ľudových a umelých  piesni ţiakov ZUŠ Východoslovenského regiónu 

v Bardejove v bronzovom pásme v súťaţnej prehliadke v sólovom speve pre ţiakov 

východoslovenského regiónu pod záštitou Petra Dvorského v Košiciach / príprava Mgr. 

Slávka Kovalíková/ 

 

Adriana Kallová – umiestnenie v bronzovom pásme v C kategórií na 12. ročníku súťaţnej 

prehliadky v speve ľudových a umelých  piesni ţiakov ZUŠ Východoslovenského regiónu 

v Bardejove / príprava Mgr. Slávka Kovalíková/ 

 

Dominika Demková – umiestnenie v bronzovom pásme v 6. kategórií krajskej súťaţnej 

prehliadky v hre na klavír v Spišskej Novej Vsi a umiestnenie v striebornom pásme 

v 3.kategórií regionálnej klavírnej súťaţnej prehliadky  „ Stropkovská klavírna jar“ 

 /príprava p.uč. Tatiana Hajzušová/ 

 

Dávid Dráb – umiestnenie v zlatom pásme v 1. kategórie krajskej súťaţnej prehliadky v hre 

na klavír v Spišskej Novej Vsi a umiestnenie v striebornom pásme v 1.kategórií regionálnej 

klavírnej súťaţnej prehliadky  „ Stropkovská klavírna jar“ 

 / príprava p.uč. Tatiana Hajzušová/ 

 

Lucia Fecková, Anna Čarnogurská, Nikola Dzubajová – získali 1. miesto v krajskom kole 

vedomostnej súťaţe „ Hnúšťanský akord“ s postupom do celoslovenského kola , kde sa 

umiestnili na 3. mieste a získali mimoriadnu cenu slovenského skladateľa Juraja Hátrika 

/príprava Mgr. Svetlana Dţačovská/ 

 

 

Lívia Horňáková, Alţbeta Čorňáková, Tomaš Matija, Peter Tuleja – získali 3. miesto 

v II. kategórií na celoslovenskom kole súťaţnej prehliadky pop – rockových a dţezových 

skupín ţiakov ZUŠ v Košiciach  

/ príprava p.uč. Peter Ďuraš/ 

 

Výtvarný odbor:  

/ príprava Mgr. Miriam Šarocká , p. uč. Eva Motýľová/ 

 

Marek Ernst- získal diplom za najlepšie ocenenú prácu s postupom do celoslovenského kola 

v súťaţi „ Vesmír očami deti“ v Prešove 

 

Andrea Vojtková – získala diplom v okresnom kole výtvarnej súťaţe „Vesmír očami detí“ 

v Prešove 

 



Ondrej Šimko - získal diplom v okresnom kole výtvarnej súťaţe „Vesmír očami detí“ v Prešove 

 

Zuzana Peregrínová - získala diplom v okresnom kole výtvarnej súťaţe „Vesmír očami detí“ 

v Prešove 

 

Antónia Gardošová - získala diplom v okresnom kole výtvarnej súťaţe „Vesmír očami detí“ 

v Prešove 

 

Alica Gurková- získala cenu a diplom na regionálnej súťaţi neprofesionálnej výtvarnej 

tvorby „ Amatérsky výtvarný Prešov“ s postupom do celoslovenského kola 

 

Zuzana Matisovská- získala diplom a Cenu Rádia Región za najlepšie stvárnenie „ ţivota pre 

budúcnosť“ vo výtvarnom diele v medzinárodnej súťaţi výtvarnej tvorivosti detí a mládeţe 

 „ Zelený svet“ v Banskej Bystrici  

 

Filip Matulaj – získal čestné uznanie za úspešnú výtvarnú prácu v 36. ročníku 

Medzinárodnej detskej výtvarnej výstavy LIDICE 2008 

 

Filip Starinský – získal špeciálnu cenu poroty v medzinárodnej výtvarnej súťaţi ţiakov 

základných škôl v Sabinove /Dni Sabinova/ 

 

Ivana Jelínková – diplom za úspešnú účasť na medzinárodnej výtvarnej súťaţi ţiakov 

základných škôl v Sabinove /Dni Sabinova/ 

 

 

Tanečný odbor: 
 

Diplom za umelecké prevedenie a za úspešnú prezentáciu na Festivale moderného tanca - 

regionálna prehliadka tanca v Niţnej Šebastovej  

/príprava: Mgr.art. Stanislava Selčanová/ 

 

Tatiana Hajzušová a Dávid Dráb – 1. miesto v súťaţi neregistrovaných párov 

v spoločenskom tanci v Lipanoch /príprava: p.uč. Štefan Karabáč/ 

 

Diplom za úspešnú prezentáciu na tanečnej prehliadke „Tanec v srdci“ v Sabinove 

/príprava: p.uč. Štefan Karabáč/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j) 

 

 

„Pátranie po stopách 

slovenského 

výtvarného umenia“  

 

 

 

 

 projekt nebol 

úspešný 

 Konto Orange vo 

výške : 0 

 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole (§ 2 ods. 1 písm. k) . {Údaje vyplní škola len v tom prípade, ak v nej bola vykonaná 

komplexná inšpekcia po roku 2000. V správe uvedie záver zo správy komplexnej inšpekcie, 

kľúčové pozitíva, hodnotenie jednotlivých oblastí (riadenie, proces, podmienky), oblasti 

vyţadujúce zlepšenie a popis hodnotiacich výrazov}. 
 

V školskom roku 2007/2008 nebola v ZUŠ Sabinov vykonaná komplexná inšpekcia . 

 

Komplexná inšpekcia bola vykonaná v dňoch 4. – 7.2.2003 

  

Inšpekciu vykonali: 

   Ruţená Dropová, vedúca inšpekčnej skupiny, ŠIC Banská Bystrica 

   Paed.Dr. Mária Choborová, členka inšpekčnej skupiny, ŠIC Prešov 

   Františka Dučajová, prizvaná odborníčka z praxe 

   Mária Ţigová, prizvaná odborníčka z praxe 

   Eugénia Čiţeková, prizvaná odborníčka z praxe 

 

Predmet inšpekcia: Kontrola a hodnotenie kvality , podmienok riadenia, výchovy 

a vzdelávania a úrovne výchovno- vzdelávacieho procesu v ZUŠ  

 

Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

 Jana Malecká- riaditeľka školy 

 Mgr. Miriam Amrichová- zástupkyňa riaditeľky školy 

 

 

 

Závery : 

 Úroveň a výsledky VVP v sledovaných predmetoch dosahovali dobrú , v niektorých smeroch 

veľmi dobrú úroveň s vyššou úrovňou v kvalite činnosti pedagógov. Interpretácia ţiakov sa 

vyznačuje kultivovanosťou prejavu s dobrým technickým i muzikálnym zvládnutím skladieb. 

Názov projektu Termín začatia 

realizácie projektu 

Termín ukončenia 

realizácie projektu 

Získané prostriedky 

Hudba v premenách 

storočí 

január 2008 Jún 2008 Konto Orange vo 

výške  29.740,- Sk 

 

 

 



Kvalitne  vysoko treba hodnotiť prácu súborov , orchestrov a komorných zoskupení. Cenné sú 

úspechy dosahované v rôznych súťaţiach. 

  Zameranie školy a následné aktivity pozitívne ovplyvňujú rozvoj osobnosti ţiakov. Činnosť 

v tomto smere je na veľmi dobrej úrovni. 

  Personálne podmienky sú dobré, zodpovedajú zameraniu školy. Priestorové podmienky sú 

primerané. V škole sa prejavuje nedostatok tried na individuálne vyučovanie . Celkove je 

interiér udrţiavaný na vysokej estetickej úrovni. Materiálno- technické podmienky 

zodpovedajú potrebám a poţiadavkám modernej školy a sú na dobrej , v niektorých smeroch 

na veľmi dobrej úrovni. Podmienky výchovy a vzdelávania sú celkovo na dobrej úrovni. 

  Koncepčnosť zámerov školy , ciele výchovy a vzdelávania sú v súlade s vnútornými 

a vonkajšími podmienkami a potrebami. Sú stanovené reálne a celkove na veľmi dobrej 

úrovni. 

  Strategické a operatívne plánovanie je v súlade s koncepčnými zámermi a je na veľmi dobrej 

úrovni. Zodpovedá pedagogicko - organizačným potrebám školy. Nedostatky boli zistené 

plnení učebných plánov v klavírnom a čiastočne aj v hudobnom odbore. Učebné osnovy sa 

plnia na veľmi dobrej úrovni, zohľadnené sú individuálne schopnosti ţiakov. Úroveň 

odborného a pedagogického riadenia je na dobrej úrovni. Z objektívnych príčin vedenie školy 

nespĺňa podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti vedúcich zamestnancov. Dobrá 

úroveň je dosahovaná v kontrolnej činnosti. Vedenie pedagogickej dokumentácie vykazuje 

niektoré administratívne nedostatky a celkove je na dobrej úrovni. Orientácia v platnej 

školskej legislatíve je priemerná, niţšia úroveň je v jej praktickom uplatňovaní. Riadenie 

v celku je na dobrej úrovni.  

 

 

Školská inšpekcia hodnotí na:  

       veľmi dobrej úrovni 

 Manaţérsku činnosť vedenia školy 

 Sociálne vzťahy na pracovisku 

 Kontrolnú činnosť v škole, vrátane systému vzájomných hospitácií 

 Vysoko estetickú úroveň interiéru školy 

 Mini- galériu výtvarných prác 

 Verejné aktivity s cieľom prezentácie výchovno- vzdelávacích výsledkov 

 

dobrej úrovni 

 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 Činnosť predmetových komisií 

 

        priemernej úrovni 

 Priestorové podmienky školy 

 

 

Kľúčové pozitíva školy 

 Zriadenie a vyuţívanie neziskovej organizácie Symfónie n.o. 

 

Pri inšpekcií boli pouţité tieto stupne hodnotenia a hodnotiace kritéria 

 

veľmi dobrý- výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky, mimoriadna úroveň 

 

dobrý- prevaha pozitív , formálne, menej významné nedostatky, nadpriemerná úroveň 

 



priemerný- vyrovnanosť pozitív a negatív, priemerná úroveň 

 

málo vyhovujúci-  prevaha negatív , výrazne nedostatky , citeľné slabé miesta, podpriemerná 

úroveň 

 

nevyhovujúci- výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky ohrozujúce priebeh výchovy 

a vzdelávania 

 

 

Dňa 22.6.2006 bola vykonaná čiastková inšpekcia 

Inšpekciu vykonala PaedDr. Angela Gajdošová, školská inšpektorka-, ŠIC Prešov 

Predmet inšpekcie: 

  Zistiť stav a úroveň plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov po komplexnej 

inšpekcií v ZUŠ Sabinov 

 

Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

Jana Malecká - riaditeľka školy 

 Mgr. Miriam Amrichová- zástupkyňa riaditeľky školy 

 

Závery: 

Riaditeľka školy prijala v lehote stanovenej školskou inšpekciou šesť konkrétnych opatrení na 

odstránenie zistených nedostatkov a včas predloţila ŠIC Prešov správu o ich plnení. 

Realizáciou prijatých opatrení sa zlepšila činnosť riaditeľky školy v oblasti rozhodovania. 

Opatrenia týkajúce sa uplatňovania učebných plánov vo výchovno- vzdelávacom procese boli 

realizované čiastočne, dve z nich naďalej ostávajú v platnosti. Odporúčania školskej inšpekcie 

riaditeľka kontrolovaného subjektu v plnom rozsahu akceptovala. Dopad prijatých opatrení na 

kvalitu práce školy a miera ich plnenia je na dobrej úrovni. 

 

Školská inšpekcia hodnotí na : 

veľmi dobrej úrovni 

 akceptáciu a mieru plnenia opatrení 

 odstránenie neúplnej časovej dotácie v predmete hra na husliach 

 odstránenie neúplnej časovej dotácie v predmete komorná hra 

 rozhodnutia vydávané riaditeľkou školy 

 

málo vyhovujúcej úrovni 

 odstránenie neúplnej časovej dotácie v predmete štvorručná hra na klavíri 

a klasifikáciu predmetu 

 

 

Dňa 26.6.2006 bola vykonaná následná inšpekcia zameraná na kontrolu stavu a úrovne 

nedostatkov zistených pri inšpekciách v ZUŠ / zo dňa 4. – 7.2.2003 a 22.6.2006/ 

 

Inšpekciu vykonala PaedDr. Angela Gajdošová, školská inšpektorka, ŠIC Prešov 

 

 

Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

Katarína Heredošová- riaditeľka školy 

Mgr. Miriam Šarocká / rod. Amrichová/- zástupkyňa riaditeľky školy 

 



Závery: 

   Riaditeľka školy akceptovala upozornenie a na veľmi dobrej úrovni splnila opatrenie 

uloţené inšpekciou, čo prispelo ku skvalitneniu riadiacej činnosti predovšetkým v oblasti 

uplatňovania základných pedagogických dokumentov a dodrţiavania metodických pokynov 

na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov. Správu o splnení prijatých opatrení predloţila riaditeľka 

školy Školskému inšpekčnému centru Prešov včas.   

 

 

  

l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)                  

{Uvádzajú sa z pohľadu vlastného hodnotenia v súvislosti s plnením učebných plánov 

a učebných osnov.} Moţnosť vyuţitia podkladov, ktoré jednotlivé školy vypracovali 

v súvislosti s prípravou správy o vybavení škôl UP, vybavení učební, telocviční atď. pre 

školskú komisiu 

 

ZUŠ Sabinov má 23 tried ,1 výtvarný ateliér, 1 koncertnú sálu, ktorá je aj baletnou sálou. Aj 

z pohľadu inšpekčnej kontroly sú priestorové podmienky školy na priemernej úrovni. Škola 

potrebuje rozšírenie priestorov pre realizáciu individuálnej výučby, ale aj výučby VO, TO, 

LDO. Najvhodnejšie sa javia podkrovné priestory školy. Z dôvodu nepostačujúcich priestorov 

v šk roku 2007/2008 prebiehalo vyučovanie LDO a ţiakov TO p.uč. Štefana Karabáča 

v priestoroch CVČ na ul. Komenského. 

Vybavenosť jednotlivých tried je na štandardnej úrovni. Priebeţne podľa finančných moţností 

sa realizuje výmena starých uţ nevhodných skríň a políc na uschovanie notovej a triednej 

dokumentácie, prípadne hudobných nástrojov. Nevyhnutnou je výmena a zateplenie podláh 

v spodných triedach starej časti budovy, no vzhľadom na finančnú aj technickú náročnosť 

tejto investície sa musí vedenie školy obrátiť a apelovať o pomoc zriaďovateľa. Pre zlepšenie 

podmienok pre výchovno - vzdelávací proces a modernizáciu školského prostredia sa v šk. 

roku 2007/2008 realizovali : 

                               Oprava obehového čerpadla  

                               Prečistenie odpadovej šachty, kanalizácie a výmena odpadového potrubia                         

                               Oprava kopírovacieho stroja 

                               Brúsenie a povrchová úprava parkiet v triede HN 

                               Servis a oprava faxu 

                               Oprava a prečalúnenie 3 taburetiek 

                               Oprava elektrickej vypaľovacej pece 

                               Výroba 2 lavičiek 

                               Výroba bradiel a doplnenie zrkadiel 

                                   

V mesiaci november sa realizovala výmena plynového kotla na kúrenie a vykonala sa 

rekonštrukcia kotolne 

 

 

 

 

Hudobný odbor: 

 ladenie klavírov, oprava a ladenie akordeónov 

 zakúpili sa : knihy a encyklopédie, DVD, notový materiál ,  remene na akordeóny, 

kombo pre gitaristov, 2 metronómy , materiál na opravu husľových slákov,2 husľové 

sláky, husle, struny na kontrabas, skriňa do kniţnice, skriňa do riaditeľní  

 



 

Výtvarný odbor: 

 zakúpili sa :knihy a encyklopédie s výtvarnou tématikou, materiál pre výtvarnú 

tvorbu: farby na hodváb, fixativy, výkresy, farby na sklo a iné. 

 

Tanečný odbor: 

 zakúpili sa: karimatky, zrkadlová stena do tanečnej. sály, bradlá do tanečnej sály, 

botníky pre ţiakov, kostýmy 

 

Iné tech. zabezpečenie: 

 zakúpili sa: tlačiareň do trieda HN, monitory pre ekonom. úsek, nootbook, projekčné 

plátno, repro- zostava do triedy HN, vianočná svetelná ozdoba, koberce do tried  

           č. I23, 014, zriadenie triedy pre bicie nástroje, 2 lavičky na chodby, kartriče a tonery do              

            tlačiarní a kopírovacieho zariadenia , kopírovacie zariadenie, rychlovarná kanvica, 2  

plastové nádoby na    

            komunálny odpad a ďalší spotrebný materiál  

 

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 

ods. 1 písm. m). {Škola priloţí Správu o hospodárení  za predchádzajúci kalendárny rok.} 
1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na ţiaka, 

2. o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 

školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči ţiakovi vyţivovaciu povinnosť, 

3. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich vyuţitia 

v členení podľa financovaných aktivít, 

4. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov, právnických alebo fyzických osôb 

a spôsob ich pouţitia v členení podľa finančných aktivít, 

5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov. 

 

Viď. príloha – Správa o hospodárení školy za rok 2006 

 

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 

rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n).  Informácia o stanovenom cieli 

v koncepčnom zámere rozvoja školy obsahuje aj spôsob, akým sa cieľ sleduje a vyhodnotenie 

jeho plnenia. Plnenie cieľa by malo byť overiteľné.  

 

Vytýčené priority školy na šk. rok 2007/2008 

 

Dodrţiavať učebné plány pre ZUŠ,  schválené Ministerstvom školstva Slovenskej 

republiky dňa 22.12.2003 pod číslom 11 215/2003  / dbať na správne zadelenie časovej 

dotácie na komornú hru a štvorručnú hru v súlade s uvedenými učebnými plánmi/       

Plnenie hlavnej priority na šk. rok 2007/2008 bolo na veľmi dobrej úrovni.     

      Vyučujúci všetkých štyroch odborov postupovali podľa učebných plánov 

      vydaných MŠ SR pre ZUŠ, no zároveň sa v plnej miere snaţili o zavedenie nových    

      inovačných foriem do edukačného procesu  

 

 

 Vianočný koncert ţiakov a pedagógov školy  

-zrealizované                                    T: december 2007              

 



 

 

 Výchovné predstavenia pre ZŠ a Gymnázium v Sabinove  „ Na počiatku bolo...“ 

-nezrealizované  vzhľadom na náročnosť príprav  a realizácie vianočných predstavení 

a nedostatok času na prípravu ďalšieho projektu 

 

 Zúčastňovať sa na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných súťaţiach  

                       a prehliadkach, úspešne reprezentovať školu a  mesto Sabinov /podľa POP MŠ SR/ 

                      - zrealizované viď. bod  i/                  T: priebeţne počas celého školského roka 

 

 Viesť ţiakov k návštevám koncertov, vychovávať z nich aktívnych poslucháčov 

rôznych hudobných štýlov/ Jazzový koncert, Vianočný koncert a podľa ponuky 

MsKS, prípadne Divadla Jonáša Zoborského v Prešove/   

- zrealizované viď bod i / - aktivity realizované školou  

                                                             T: priebeţne počas celého šk. roka  

 

 Pokračovať vo výučbe rytmiky na hodinách hudobnej náuky. 

- zrealizované                                      T. priebeţne 

 

 Zapájať sa do rôznych projektov určených na podporu výchovno-vzdelávacieho 

procesu a organizovania koncertov a podujatí 

- zrealizované v rámci moţnosti ponúk a umoţnenia zapojenia sa ZUŠ do jednotlivých 

projektov                                               T: priebeţne 

 

 Pokračovať a ďalej prehlbovať medzi odborovú spoluprácu, pri realizácií a organizácií  

koncertov a akcií školy. V hudobnom odbore vyuţívať rôzne moţné kombinácie pri 

komorných číslach 

- zrealizované                                        T: priebeţne 

 

 V spolupráci so zriaďovateľom školy  a vlastníkom budovy školy / MÚ Sabinov/, 

vypracovať projekt na rekonštrukciu podkrovných priestorov školy / vytvorenie 

ďalších priestorov na výučbu HO, VO, a LDO. 

- nezrealizované vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov 

 

 Zaviesť vyučovanie liturgickej hudby v klavírnom oddelení – hra na orgáne, liturgický 

spev 

- zrealizované 

 

 V prípade záujmu vytvoriť podmienky pre výučbu muzikálového ţánru – 

spolupracovať s vyučujúcimi TO a LDO 

- zrealizované 

 

 Aj naďalej podporovať a vytvárať vhodné podmienky pre prácu Sláčikového orchestra 

a ďalších komorných súborov a zoskupení 

- zrealizované 

 

 

 

 Rozšíriť TO o výučbu spoločenských tancov 



- zrealizované – od októbra 2007 prebieha aj výuka spoločenských tancov , ako súčasť 

výuky TO 

         

o)Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods.             

1 písm. o).  Informáciu o týchto oblastiach uvedie škola podľa SWOT analýzy t. j. silné 

stránky školy, slabé stránky školy, príleţitosti a riziká. 

 

SILNÉ STRÁNKY 

 výborný pracovný kolektív  

 výborná medziodborová aj 

medzitriedna spolupráca  

 vysoké pracovné nasadenie 

pedagogických aj nepedagogických  

zamestnancov 

 snaha  o zapájanie sa do projektov 

 kvalitná a vysokoodborná práca 

komorných telies a súborov, ale aj 

individuálna práca so ţiakmi 

 kreativita pedagógov pri realizácií 

koncertov a podujatí školy 

 vynikajúce výsledky na súťaţiach 

a prehliadkach /regionálnych, 

celoslovenských aj medzinárodných / 

 vysoký záujem o štúdium na tejto 

škole 

 podchytenie ţiakov uţ 

v predškolskom veku, ako aj moţnosť 

štúdia pre dospelých 

 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 nedostatočné ohodnotenie 

pedagogických  zamestnancov 

 nízka úroveň ovládania práce s PC a 

jazykových znalosti – nedostatok 

odborných seminárov pre učiteľov 

ZUŠ , nielen v týchto oblastiach, ale 

aj v umeleckej oblasti 

 nepostačujúce priestorové podmienky 

školy !!! 

 nevyhovujúce priestory  v  4 triedach  

 

 

 

 

PRÍLEŢITOSTI 

 dobré podmienky pre vzdelávanie 

ţiakov / okrem priestorových 

podmienok/ 

 spolupráca zo zriaďovateľom, MŠ ZŠ 

SŠ a s kultúrnymi inštitúciami 

v meste aj mimo mesta 

 podpora neziskovej organizácie 

Symfónie n.o. 

RIZIKÁ 

 nepriaznivý demografický vývoj 

 nedostatok finančných prostriedkov 

  nestabilné postavenie ZUŠ v štáte 

a s tým spojené slabé financovanie 

týchto škôl 

 slabá sociálna a finančná situácia 

v meste a okolí 

 v prípade nutnosti zvyšovania 

školného, moţný enormný pokles 

ţiakov 

 

 

 

 

 

Vypracovala : riaditeľka školy Katarína Heredošová 

Dňa 8. októbra 2008      


