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Vypracovala a predložila: Katarína Heredošová – riaditeľka školy 

 

podklady vypracovali: Mgr. Miriam Šarocká – zástupkyňa riaditeľky 

                                       Mgr. Adela Lormanová – vedúca PK klavírneho oddelenia 

                                       Mgr. Slávka Kovalíková – vedúca PK speváckeho 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 2004/2009 

4. Plán práce školy ZUŠ Sabinov na školský rok 2008/2009. 

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 

2008/2009 primátorom mesta Sabinov 

 Správa o hospodárení za kalendárny rok 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Základnej umeleckej školy Sabinov za školský rok 2008/2009 

 

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: 

 

 

 

Členovia  rady školy 

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

1. Mgr. Adela Lormanová predseda Pedagogických zamestnancov 

2. PaedDr. Dana Bejdová  Pedagogických zamestnancov 

3. Terézia Grešová  Nepedagogických zamestnancov 

4. Mgr.Ing.Anna Mihoková  Zriaďovateľa 

5. Peter Vrábeľ  Zriaďovateľa 

6. Juraj Vrábel  Zriaďovateľa 

7. Mgr.Slávka Belišová  Rodičov 

8. Bc.Danka Halušková  Rodičov 

9. Mgr. Danka Čekanová  Rodičov 

10. Danka Dujavová  Rodičov 

11. Peadr. Iveta Šuliková  Fyz.osoba,podieľajúca sa na vých. 

a vzdelaní /delegovaný zástupca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2008/2009: 

Rada školy sa v školskom roku 2008/2009 stretla na piatich zasadnutiach 

. 

Program zasadnutí:  

 

 

August 2008 ( 25. augusta 2008) 

 

1. Oboznámenie Rady školy so školským vzdelávacím programom 

 

2. Organizácia nového šk. roka 2008/2009 ( riaditeľka školy) 

 

3. Rôzne 

 

             

Október 2008 ( 14. októbra 2008) 

 

1. Privítanie nového člena RŠ – PaedDr. Ivety Šulikovej 

 

2. Vnútorný poriadok školy 

 

3. Hodnotiaca správa za šk. rok 2007/2008 

 

4. Program práce na šk. rok 2008/2009 

 

5. Rôzne 

 

 

Marec 2009 ( 19. marca 2009) 

 

1. Správa o činnosti RŠ za uplynulý kalendárny rok 2008 

 

2. Hodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov za 1. polrok šk. roka 2008/2009 

 

3. Aktuálne informácie 

 

4. Rôzne  

 

Júl 2009 ( 29.júla 2009) 

 

1. Správa o počte novoprijatých ţiakov na šk. rok 2009/2010 

 

2. Príprava výberového konania na funkciu riaditeľa ZUŠ Sabinov 

 

3. Rôzne 

 

August 2009 ( 19. augusta 2009) 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZUŠ Sabinov 



 

 

 7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - 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 speváckeho oddelenia – vedúca Mgr. Slávka Kovalíková 

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 

                      Mgr. Slávka Kovalíková 

                      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 2008/2009: 

 

Daniela Harvanová / Mgr. Baláţová/ 

Danka Halušková /PaedDr. Bejdová/ 

Marcela Maťašová / Bodnárová/ 

Monika Dzúriková / Mgr. Boňková/ 

Mária Kipikašová/ Brtková/ 

Anton 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/ 

Mária Straková / Hajzušová, VO/ 

Darina Kallová / Mgr. Kovalíková/ 

Mgr.Slávka Belišová / Mgr. Lormanová/ 

Andrea Spišáková / Malecká/ 

Mária Hockicková / Mičková/ 

Danka Dujavová / Mgr. Majerníčeková/ 

Viera Tulejová / Onody/ 

Patrícia Kravcová / LDO/ 

Mgr. Anna Škovranová / Pirchala/ 

Martin Dobrovič / Staško/ 

Ivana Kandráčová / Heredošová/ 

Bc.Danka Halušková/  TO/  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2008/2009 (§ 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 

55 X X 55 X X 

1. 117 8 8 95 7 12 

2. 121              10 4 93 8 4 

3. 79 7 1 65 10 2 

4. 72 4 0 64 4 0 

5. 50 X X 46 X X 

6. 25 X X 21 X X 

7. 28 X X 28 X X 

8. 2 X X 1 X X 

Spolu           549 29 13 468 29 18 

                        

Celkom:    591 žiakov    541 žiakov 
                                             /515 a 26 ţiakov obligátny nástroj/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav k 15.09.2008 Stav k 30.06.2009 



 

 

 

c) Údaje o počte zapísaných žiakov do PPHV, PHV a 1. ročníka ZUŠ Sabinov k 15.09.08 

    ( novoprijatí žiaci) 

 

 PPHV a PHV 1.ročník 

ODBOR Hudobný Výtvarný Tanečný Hudobný Výtvarný Tanečný 
Literárno- 

dramatický 

SPOLU 46 1 8 53 47 14 3 

 

CELKOM 55 117 

DIEVČATÁ 
počet / % 

40 / 72,7 % 73 / 62,4 % 

 

 

 

 

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

vzdelania.(§ 2 ods. 1 písm. e)   

 

 

Hodnotenie ţiakov I., II. a ŠPD základného štúdia k 30.06.2009 

 

Počet žiakov 

 

Ziaci, ktorí dosiahli 

celkový prospech 

-prospel  

s vyznamenaním- 

Ziaci, ktorí 

dosiahli 

celkový prospech 

         - prospel  - 

Ziaci, ktorí 

dosiahli 

celkový prospech 

   - neprospel  - 

Ziaci, ktorí boli  

 

 

-neklasifikovaní - 

I. stupeň 413 364 48 0 1 

II. stupeň 29 29 X X X 

ŠPD 18 15 3 X X 
                                55 žiakov 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 30.06.2009 

 

 Odbor 

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

a prípravný roč. 

Prospel  

s vyznamenaním 
Prospel Neprospel Neklasifikovaný Absolvoval 

    Hudobný 

 
235 45 X 1 44 

Výtvarný 124 x X x 2 

Tanečný 47 x X x 9 

Literárno- 

dramat. 
6 2 X x X 

Celkom 412 47 0 1 55 

 

Stav žiakov k 30.06.2009 :     515 ţiakov + 26 ţiakov obligátny nástroj =  541 žiakov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

  

V školskom roku 2008/2009  vypracovala pedagogická rada pri ZUŠ Sabinov školský 

vzdelávací program z názvom „ Kultúra a umenie“ . 

Školský vzdelávací program ZUŠ Sabinov vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu pre 

ZUŠ , zo zákona 245/2008 Z.z. a z vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o Základnej umeleckej škole. 

Súčasťou ŠVP sú vypracované prílohy učebných plánov a osnov pre I. ročník primárneho 

umeleckého vzdelania. 

Povinný obsah vzdelávania pre šk. rok 2008/2009 sa uvádza v platnom učebnom pláne ZUŠ 

schválenom MŠ SR dňa 22.12.2003 pod č. 11 215/2003 s platnosťou od 1. septembra 2004, 

ktorý je záväzný pre všetky odbory vo všetkých ročníkoch ZUŠ.  

      

 

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 

Hra na zobcovej flaute  

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 2 

- rozširujú si vzdelanie 4 

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 2008/2009) 

 

 

Forma 

vzdelávania 

Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

Doplňujúce 

vzdelávanie 
2 0 2 - 

Rozširujúce  

Vzdelávanie 4 2 2 - 

 

 

 

 

 

Odborné semináre a kurzy na ktorých sa v šk. roku 2008/2009 zúčastnili pedagógovia 

ZUŠ Sabinov: 

 

 Metodické školenie o klavírnej hre – organizátor MPC PO 

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

 Metodický seminár pre učiteľov „ Hudobnej teórie“ – „ Nebojme sa klasiky“ v MPC 

PO 

 Psychologicko  - pedagogický seminár  so špeciálnym pedagógom – téma  

     „ Hyperaktivita detí“ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet Počet učiteľov vyučujúcich daný predmet spolu/neodborne 

Výtvarný odbor   2/1 

Literárno-dramatický odbor 1/0 

Tanečný odbor 2/1 



 

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. 

 

       

Akcie a aktivity realizované školou: 

 

 Exkurzia ţiakov výtvarného odboru v Botanickej záhrade v Košiciach 

 Vianočné predstavenie ţiakov tanečného, literárno-dramatického a hudobného odboru, 

zamerané na ľudové tradície adventu a vianočných sviatkov s názvom  „Po našom“ 

v kinosále MsKS pre ZŠ a verejnosť /10. a 11.12.2008/ -  (spolu 5 predstavení) 

 Koledovanie v MŠ 

 Vianočný koncert učiteľov a ţiakov hudobného odboru „Večné hodnoty“ v koncertnej 

sále kultúrneho centra Na korze /21.12.2008/ 

 Organizovanie krajského kola vedomostnej súťaţe Hnúšťanský akord 

 Otvorená hodina pre rodičov ţiakov tanečného odboru – vystúpenie v koncertnej sále 

 Interná výstava ţiakov výtvarného odboru  

 Dni otvorených dverí 

 Interné koncerty učiteľov hudobného odboru 

 Kultúrno-spoločenské popoludnie pre hostí z Francúzka 

 Exkurzia ţiakov výtvarného odboru a najmenších ţiakov tanečného odboru v ZOO v 

Košiciach 

 Výstava ţiakov a absolventky výtvarného odboru „... a iné zveri“ v kultúrnom centre  

       Na korze 

 Absolventský recitál ţiakov husľovej triedy p. uč. Pirchalu -  J. Škovrana a J. 

Bačinského v kultúrnom centre Na korze 

 Jarný koncert ţiakov hudobného odboru 

 Hudobno-tanečné predstavenie pre ţiakov MŠ „Pipi dlhá pančucha“ v koncertnej sále 

školy 

 Výchovné koncerty pre ţiakov ZŠ a Gymnázia „Zábavné tóny dychových nástrojov“  

      v MsKS 

 Happening ţiakov výtvarného odboru s názvom  „Happy day“ 

 Koncert ţiakov sláčikového oddelenia „Čarovné sláčiky Sabinova“ v Evanjelickom 

kostole ( Dni Sabinova) 

 



 Promenádny koncert ţiakov a učiteľov ZUŠ spojené s vystúpením detí z Turecka 

        ( Dni Sabinova)  

 Príprava, otvorenie a vyhodnotenie medzinárodnej detskej výtvarnej súťaţe „Sedem divov 

mojej krajiny“ ( Dni Sabinova) 

 Jarmočná predajná výstava ţiakov výtvarného odboru ( Dni Sabinova) 

 Absolventské vystúpenie ţiakov tanečného odboru spojená s prezentáciou odboru pre 

rodičov a verejnosť v kultúrnom centre Na korze 

 Absolventská rozlúčka v kultúrnom centre Na korze 

 

   Aktivity a akcie ,do ktorých sa škola zapojila:  

 „Shakespeer v hudbe“ -  koncert, účasť ţiakov HO ( 4.,5.,6.,7.,roč. a II. stupeň) 

 Účasť na speváckej súťaţi „Sabinovský Slávik“ 

 Účasť na výstave výtvarných prác ţiakov ZŠ a ZUŠ „Jesenná paleta“ v MsKS 

 Vystúpenie ţiakov hudobného odboru na koncerte „Úcta k starším“ 

 Vystúpenie ţiakov hudobného odboru pre jubilantov ZŤS 

 Mikuláš – vystúpenie ţiakov speváckeho oddelenia na pódiu pri rozsvietení jedličky 

 Vystúpenie ľudovej hudby „Nezábudka“ a speváckeho zboru pri otvorení vianočnej 

výstavy v kultúrnom centre Na korze 

 Vianočné vystúpenie ţiakov hudobného odboru pre dôchodcov v kniţnici MsKS 

 Hudobný a tanečný program na akciu „Míľa pre mamu“ 

 Vystúpenie ţiakov hudobného odboru pri otvorení a vyhodnotení SARM - u v MsKS 

 Účinkovanie učiteľského speváckeho zoskupenia na otvorení výstavy Evy Burgrovej 

v galérií mesta Lipany 

 Prezentácia ţiakov hudobného a tanečného odboru na námestí mesta Prešov – projekt 

„Euromobilita“ 

 Účinkovanie na „Ocenení úspešných športovcov“ primátorom mesta v kultúrnom 

centre Na korze 

 Účinkovanie na „Ocenení úspešných ţiakov“ a študentov primátorom mesta v MsKS 

 Medzinárodná kultúrna a spoločenská prezentácia s názvom. „Deň tvorivosti“ ( Dni 

Sabinova)  

 Jarmočná prezentácia ţiakov tanečného odboru 

  Jarmočná prezentácia ţiakov hudobného a tanečného odboru – folklórne pásmo 

 Vystúpenie učiteľského speváckeho zboru na slávnostnom programe „Zrodenie 

mesta“ v MsKS 



 

Prednášky a semináre organizované školou ( jednotlivými predmetovými komisiami) 

 

 Seminár – téma: „Ţivot a dielo významného poľského skladateľa a klaviristu Fryderyka 

Chopina“ 

    ( realizovala PK klavírneho oddelenia) 

 Prednáška – téma: „ Klára Josephine Schumanová „ ( realizovala PK klavírneho oddelenia) 

 Seminár  - téma: „ Akordeónové ukrajinské kvarteto“ ( realizovala PK akordeónového 

oddelenia) 

 Seminár – téma: „ Príprava ţiakov pred celoslovenskou súťaţou“ ( realizovala PK 

speváckeho oddelenia) 

 Seminár pre členov sláčikového orchestra –téma: „ Júlia Fischer huslistka, Mstislav 

Rostropovič violončelista“ ( realizovala PK sláčikového oddelenia) 

 Seminár pre učiteľov hry na gitaru – téma:  „ Zvládnutie techniky prstov ľavej ruky“ 

      ( realizovala PK sláčikovo – strunového oddelenia) 

    

Ďalšie aktivity školy určené pre zamestnancov školy:  

 vianočné posedenie zamestnancov školy 

 Deň učiteľov – slávnostné ocenenie navrhnutých pedagógov primátorom mesta, 

spojené zo slávnostným obedom 

 záverečná koncoročná hodnotiaca porada spojená s jednodňovým pobytom na Drienici 

a športovo – relaxačným dňom 

 

 

i1) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťaţiach 

 

 

Hudobný odbor: 

 

 

Daniel Martavuz – v striebornom pásme  v 1. kategórii v 1. ročníku celoslovenskej súťaţe 

v sólovom speve Petra Dvorského a diplom za interpretáciu skladby M. Dzurillu „V ZOO“ 

Príprava: Mgr. Slávka Kovalíková 

 

Natália Hockicková – v striebornom pásme v 2. kategórii v 1. ročníku celoslovenskej súťaţe 

v sólovom speve Petra  Dvorského a v striebornom pásme v 1. kategórii na detskej 

interpretačnej súťaţi v sólovom speve v rámci detského hudobného festivalu Jána Cikkera 

v B. Bystrici 

Príprava: Mgr. Slávka Kovalíková 



 

Saskia Franková – v bronzovom pásme v 2. kategórii v 1. ročníku celoslovenskej súťaţe 

v sólovom speve Petra Dvorského 

Príprava: Mgr. Slávka Kovalíková 

                               

Tatiana Hajzušová – v bronzovom pásme v 2. kategórii v 1. ročníku celoslovenskej súťaţe 

v sólovom speve Petra  Dvorského a v striebornom pásme v 2. kategórii v detskej 

interpretačnej súťaţi v sólovom speve v rámci detského hudobného  festivalu Jána Cikkera 

v Banskej Bystrici 

Príprava: Mgr. Slávka Kovalíková 

 

Kamila Skladaná – v bronzovom pásme v 1./A kategórii v 1. ročníku medzinárodnej súťaţe 

v hre na priečnej flaute, Šamorín   

Príprava: Mgr. Juliána Majerníčeková  

 

 

Zuzana Vužňáková – diplom za umiestnenie v 1. pásme v 2. kategórii na 5. ročníku     

regionálne súťaţnej klavírnej prehliadke Stropkovská klavírna jar      

Príprava: Mgr. Juliána Ondášová   

 

Dávid Dráb -  diplom za umiestnenie v 1. pásme v  . kategórii na 5. ročníku regionálnej   

súťaţnej klavírnej prehliadke Stropkovská klavírna jar     

Príprava: Tatiana Hajzušová 

 

Jana Papierniková – čestné uznanie v 3. kategórii hry na drevených dychových nástrojoch  

na 7. ročníku súťaţe „Čarovná flauta“     

Príprava: Mgr. Juliána Majerníčeková 

 

Lenka Horváthová - čestné uznanie v 4. kategórii hry na drevených dychových nástrojoch  

na 7. ročníku súťaţe „Čarovná flauta“       

Príprava: Mgr. Juliána Majerníčeková                

 

Dáša Pillárová, Aneta Vyrosteková, Andrea Kucková - 1. miesto v B kategórii      

na krajskom kole súťaţe hudobnej náuky Hnúšťanský akord v Sabinove 

Príprava: Mgr. Svetlana Dţačovská 

 

 

Filip Spišák, Anna Čarnogurská, Nikola Dzubajová - 1. miesto v C kategórii 

na krajskom kole súťaţe hudobnej náuky Hnúšťanský akord v Sabinove a 2. miesto v C 

kategórií na celoslovenskom kole súťaţe hudobnej náuky Hnúšťanský akord v Hnúšti 

Príprava: Mgr. Svetlana Dţačovská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Výtvarný odbor: 

 

Stanislava Džačovská – čestné uznanie za úspešnú výtvarnú prácu na 37. ročníku 

Medzinárodnej detskej výtvarnej výstave Lidice 2009, Česká republika 

Príprava: Mgr. Miriam Šarocká 

 

Ján Straka - čestné uznanie za úspešnú výtvarnú prácu na 37. ročníku Medzinárodnej detskej 

výtvarnej výstave Lidice 2009, Česká republika 

Príprava: Mgr. Miriam Šarocká 

 

Daniela Šajgalová – diplom v medinárodnej detskej výtvarnej súťaţi v rámci Dní Sabinova  

„Sedem  divov mojej krajiny“, Sabinov 

Príprava: Eva Motýľová 

 

 

 

Tanečný odbor: 

– diplom za úspešnú prezentáciu na 3. ročníku tanečnej prehliadky Tanec v srdci , Sabinov 

– diplom za choreografiu „Gemini“ na Tanečnom festivale v Lipanoch 

– diplom za choreografiu „Gemini“ na Festivale tanca v Humennom 

– diplom za choreografiu „Zmrzlina“ na Festivale tanca v Humennom 

Príprava: Mgr.art. Stanislava Selčanová a Štefan Karabáč 

 

 

 

 

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

 

Projekt „Poznaj a chráň“ bol vypracovaný pre uchádzanie sa o grantové finančné prostriedky 

z  Konta Orange - Školy pre budúcnosť 2008-2009 

Z dôvodu  zmien podmienok pre získanie finančných prostriedkov a vyradenie                                           

základných  umeleckých škôl z moţných uchádzačov projekt nebol zaslaný. 

 

 

 

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 2008/2009 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. 

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 25 učební , z toho:  1 koncertnú sálu,1 baletnú sálu a jednu multimediálnu 

učebňu, ktorá je zároveň učebňou pre hudobnú teóriu. Z uvádzaného počtu 25 je jedna 

z miestnosti pre nadmernú vlhkosť  nevyhovujúca . Vzhľadom k tomuto problému sme v šk. 

roku 2008/2009 zrealizovali zriadenie ďalšej učebne v priestoroch vrchnej chodby nad 

multimediálnou učebňou. ( Vykonali sa : zasklenie vrchného poschodia,  zriadenie 

sadrokartónových stien, čím sa vytvorila ďalšia miestnosť pre výučbu.) 

V ďalšej  z nevyhovujúcich tried, sa pre nedostatočné rozmery vykonali búracie práce, čím 

došlo k zväčšeniu priestoru v nej. 

 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 2008/2009 boli škole dočasne poskytnuté priestory v ďalšej budove. 

V týchto priestoroch bol dočasne zriadený výtvarný ateliér. 



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 2008/2009 realizovali: 

 Prečistenie odpadovej šachty a kanalizácie                          

 Údrţba kopírovacieho stroja  

 Oprava elektrickej vypaľovacej pece 

 Výroba bradiel a doplnenie zrkadiel 

 Rozšírenie miestnosti na kopírovanie  

 

 

 

 

 

 

 

Hudobný odbor: 

 ladenie klavírov, oprava a ladenie akordeónov 

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

akordeón, materiál na opravu husľových slákov, struny na kontrabas, skrine do 

dychového archívu  

 

 

Výtvarný odbor: 

 zakúpili sa :kovové regály  na uskladnenie materiálu pre VO,12 nástenných lámp, 

tlačiareň  

  materiál pre výtvarnú tvorbu: farby na hodváb, fixatívy, výkresy, farby na sklo a iné. 

 

Tanečný odbor: 

 bradlá a zrkadlá do novozriadenej tanečnej sály, kostýmy 

 

Iné tech. zabezpečenie: 

 zakúpili sa: tlačiareň pre ekonomické oddelenie, digitálny fotoaparát Panasonic, CD 

prehrávače, koberce do tried, nábytok do novozriadenej triedy, náplne a tonery do 

tlačiarne a kopírovacieho zariadenia , 2 hasiace prístroje 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 2008 

 

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 2008/2009 

Cieľ č.1 

      Dodrţiavať Školský vzdelávací program ZUŠ Sabinov  „ Umenie a kultúra“ 

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: 

Plnenie hlavnej priority na šk. rok 2008/2009 bolo na veľmi dobrej úrovni.     

      Vyučujúci všetkých štyroch odborov postupovali podľa učebných plánov 

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

      inovačných foriem do edukačného procesu  

       

        Cieľ č.2 

 Zúčastňovať sa na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných súťaţiach  

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

                  Plnenie: 

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

 

             Cieľ č.3 

 Zapájať ţiakov do kultúrneho diania v ZUŠ , kultúrnych aktivít mesta aj regiónu, viesť        

 ţiakov k návštevám koncertov, výstav, vernisáţi, divadelných predstavení, vychovávať   

 z nich aktívnych poslucháčov rôznych hudobných štýlov 

           / vianočné koncerty ,ďalšie umelecké a kultúrne aktivity podľa ponuky      

            MsKS, prípadne Divadla Jonáša Zoborského v Prešove, filharmónie Košice, galérií,     

             múzeí a pod./   

               Plnenie: 

         zrealizované viď bod i / - aktivity realizované školou  

                                                       T: priebeţne počas celého šk. roka  

 

                     Cieľ č.4 

    Pokračovať vo výučbe rytmiky na hodinách hudobnej náuky , postupne vyuţívať IKT       

    technológie vo vyučovaní HN / práca s PC, DVD, CD , video projektorom a pod./ 

     Plnenie: 

    zrealizované                                      T. priebeţne 

 

                     Cieľ č.5 

    Zapájať sa do rôznych projektov určených na podporu výchovno-vzdelávacieho      

    procesu a organizovania koncertov a podujatí 

     Plnenie: 

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

    projektov                                               T: priebeţne 

 



             Cieľ č.6 

   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 

    Plnenie: 

zrealizované                                        T: priebeţne 

 

                   Cieľ č.7 

   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. 

   Plnenie: 

   nezrealizované vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov 

 

                   Cieľ č.8 

   V prípade záujmu vytvoriť podmienky pre výučbu muzikálového ţánru –       

   spolupracovať s vyučujúcimi TO a LDO 

         Plnenie: 

         zrealizované 

 

                    Cieľ č.9 

   Aj naďalej podporovať a vytvárať vhodné podmienky pre prácu Sláčikového orchestra      

   a ďalších komorných súborov a zoskupení 

   Plnenie: 

         zrealizované 

 

                    Cieľ č.10 

   Zaviesť experimentálne vyuţitie IKT technológií do vyuč. procesu hlavného predmetu      

   HO v jednej z klavírnych tried 

   Plnenie: 

   zrealizované 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



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 

 tvorivý pracovný kolektív  

 výborná medziodborová aj 

medzitriedna spolupráca  

 vysoké pracovné nasadenie 

pedagogických aj nepedagogických  

zamestnancov 

 inovačná schopnosť pedagogických 

zamestnancov školy 

 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 

 spolupráca zo zriaďovateľom, MŠ, 

ZŠ, SŠ a s kultúrnymi inštitúciami 

v meste aj mimo mesta 

 podpora neziskovej organizácie 

Symfónie n.o. 

 

 

 

 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 

 nestála legislatíva pre ZUŠ 

 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 !!! 

 nízky počet ţiakov v  Literárno 

dramatickom odbore 

 nedostatočná podpora firiem 

a mestských podnikateľských 

subjektov pri riešení materiálnej  

pomoci škole 

 

 

 

 

 



PRÍLEŢITOSTI 

 vytváranie podmienok pre 

vzdelávanie mimoriadne 

talentovaných ţiakov 

 získavanie mimorozpočtových 

finančných zdrojov z projektov 

 vytváranie a udrţiavanie 

medzinárodných vzťahov a kontaktov 

 moţnosť vypracovania školského 

vzdelávacieho programu podľa 

špecifík a moţností školy 

RIZIKÁ 

 nepriaznivý demografický vývoj 

 nedostatok finančných prostriedkov 

 absencia garancie minima v 

legislatíve pre financovanie 

originálnych kompetencií 

  nestabilné postavenie ZUŠ v štáte 

a s tým spojené slabé financovanie 

týchto škôl , nestabilita a časté zmeny 

zákonov upravujúcich financovanie 

školstva, čo neumoţňuje dodrţiavať 

plánovanú koncepciu rozvoja školy  

 absencia a neúplnosť štátnych 

vzdelávacích štandardov pre ZUŠ  

 slabá sociálna a finančná situácia 

v meste a okolí 

 v prípade nutnosti zvyšovania 

školného, moţný enormný pokles 

ţiakov 

 veľký  a často záporný vplyv médií 

a internetu na ţiakov 

 globalizácia v oblastí kultúry 

a umenia , riziko straty záujmu 

mladej generácie o ľudové tradície,  

hudbu , tanec a remeslá 

 

 obmedzené moţnosti získavania 

mimorozpočtových finančných 

zdrojov z projektov pre ZUŠ - ky 

 

 

 

 

 

Vypracovala : riaditeľka školy Katarína Heredošová 

Dňa 7. októbra 2009      


