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Prioritné úlohy 

Zmeny v organizácii školského roka 

Plánované akcie školy v jednotlivých odboroch 

Spolupráca s inými organizáciami 

Materiálno – technické zabezpečenie 

Práca predmetových komisií a umeleckej rady, kvalifikovanosť pedagogických 

zamestnancov 

Vnútro - školská kontrola  
 

 



 

          HAVNÉ ÚLOHY V OBLASTI VZDELÁVANIA 
 

Prioritné úlohy 

 

 Dodrţiavať Školský vzdelávací program ZUŠ Sabinov   

 

 Zúčastňovať sa na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných súťaţiach  

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

 

 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./   

 

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

vyučovaní HN / práca s PC, DVD, CD , video projektorom a pod./ Vyuţívať IKT  aj vo 

vyuč. procese hlavných predmetu HO, ako aj  vo VO,TO a LDO 

 

 

 Zapájať sa do rôznych projektov určených na podporu výchovno-vzdelávacieho procesu 

a organizovania koncertov a podujatí 

 

 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 

 

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

vypracovať projekt na rekonštrukciu podkrovných priestorov školy pre vytvorenie ďalších 

priestorov na výučbu HO, VO, a LDO/. 

 

 Aj naďalej podporovať a vytvárať vhodné podmienky pre prácu komorných orchestrov, 

súborov a zoskupení 

 

 zabezpečiť nevyhnutnú pedagogickú vlastnosť, ktorou je individuálny a diferencovaný 

prístup pedagóga ku kaţdému ţiakovi a vzájomné porozumenie medzi ţiakom a učiteľom 

zaradiť medzi základné podmienky úspešného vzdelávacieho procesu 

 

        

             

 

 

 

 



Zmeny v organizácii školského roka 

 
  V šk roku 2009/2010 v ZUŠ Sabinov nebudú ţiadne výrazne zmeny v organizácií šk. roka.. 

ZUŠ Sabinov sa bude riadiť pokynmi MŠ SR a pokynmi zriaďovateľa a v plnej miere sa bude 

pridrţiavať schváleného školského vzdelávacieho programu a uč. plánov č. CD -2009-

27474/21375-1:911 s platnosťou od 1. septembra 2009, ktoré sú platné pre prípravné štúdium 

a pre ţiakov I. a II. ročníkov prvej časti prvého stupňa základného štúdia. V treťom ročníku a vo 

vyšších ročníkoch základného štúdia a štúdia pre dospelých sa v školskom roku 2009/2010 

postupuje podľa učebných plánov pre ZUŠ, ktoré schválilo MŠ SR dňa 22.12.2003 pod č. 

11 215/2003 s platnosťou od 1. septembra 2004. 

 

  Organizácia bude prebiehať v súlade zo zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  

 ( školský zákon) a s vyhláškou č. 324/2008 o základnej umeleckej škole.  

 Aj v tomto šk. roku bude v ZUŠ  Sabinov prebiehať individuálne vyučovanie v HO a skupinové 

vyučovanie vo  HO,VO, TO a LDO. 

 Skupinová forma vyučovania bude prebiehať  v HO pri vyučovaní: PPHV,PHV , výuke 

hudobnej teórií, komornej a orchestrálnej hre, štvorručnej hre a skupinovej výuke hlavného 

predmetu Spev. 

 

Vyučovanie bude prebiehať v dvoch budovách , a to: v hlavnej budove č. 29 a v budove č. 77, 

kde je dočasne zriadený   výtvarný ateliér.  

 

V šk. roku 2009/2010 budú v škole pôsobiť: 

 

Sláčikový orchester pod vedením Vladimíra Pirchalu 

Spevácke zoskupenie Goldky pod vedením Mgr. Slávky Kovalíkovej 

Detský spevácky zbor pod vedením Mgr. Slávky Kovalíkovej 

Tanečný orchester podvedením Petra Ďuraša 

Ţiacka ľudová hudba Nezábudka pod vedením Beáty Mičkovej 

Gitarové komorné zoskupenie pod vedením Františka Godlu 

Flautové komorné zoskupenie pod vedením Milana Staška 

ďalšie komorné zoskúpenia, v rámci jednotlivýh tried a spolupráce medzi nimi 

Akordeónový súbor vzhľadom na nízky počet ţiakov v tomto šk roku nebude pracovať 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Plánované akcie školy v jednotlivých odboroch 
                                                                  
 

Hudobný odbor    zodpovednosť: učitelia hudobného odboru  

  

 

 Účasť ľudovej hudby „ Nezábudka“ , ţiakov speváckeho oddelenia a ţiakov tanečného 

odboru na medzinárodnom festivale v Čubuku 

T: 21. – 30. september 2009  

Z: Mičková, Mgr. Kovalíková, Mgr. art. Selčanová, Mgr. Majerníčeková 

 

 Návšteva divadelného predstavenia v DJZ v Prešove pre ţiakov 6. a 7. ročníka a II. stupňa 

HO 

T: október, november 

Z: Heredošová 

 

 Návšteva  divadelného predstavenia /opereta/ ţiakov speváckeho oddelenia 

T: podľa aktuálnej ponuky 

Z: Mgr. Kovalíková, Dzúriková 

 

 Vianočný koncert  

            T: december 

            Z: všetci vyučujúci                                                                    

 

 

 Výchovné vianočné predstavenia pre ZŠ 

             T:  december  

             Z: všetci vyučujúci 

 

 

 Mikulášske koledovanie v MŠ             

      T: december     

            Z: Bc. Onodyová, Mičková, Mgr. Kovalíková  

 

 Koledovanie na vianočných trhoch     

      T: december  

            Z: Bc. Onodyová, Mičková, Mgr. Kovalíková 

 

 

 Interné koncerty      

       T: január – apríl  

             Z: všetci vyučujúci 

 

 „Ľudová pieseň v rôznych obmenách“ – spoločný projekt speváckeho odd. a tanečného 

odboru vo forme verejného predstavenia pre rodičov ţiakov 

T: február  



Z: Mgr. Kovalíková, Mičková, Mgr. art. Selčanová, Karabáč 

  

 Dni otvorených dverí pre MŠ a rodičov 

T: marec  

 

 

 Jarný verejný koncert 

      T: máj  

            Z: všetci vyučujúci,  realizácia – akordeónové odd. 

 

 

 

 Výchovné koncerty pre MŠ 

      T: máj  

            Z: klavírne PK 

 

 Promenádny koncert 

 T: jún  

 Z:  dychové odd. , spolupráca Bc.Onodyová 

 

 

 Spolupodieľanie sa na oslavách mesta -   Dni Sabinova 2010 – podľa aktuálnej potreby 

T: jún 

Z:  všetci vyučujúci 

 

 

 Absolventský koncert /najlepších absolventov/ spojený s absolventskou rozlúčkou 

            T: jún  

            Z: PK hudobnej náuky 

 

 

 Program na vernisáţe a iné príleţitosti  

            T: podľa potreby a oslovenia 

 Z: všetci vyučujúci 

 

 Čísla pre akcie MsKS  

      T: podľa potreby a oslovenia 

            Z: všetci vyučujúci 

 

 Hudobný program pre akcie inštitúcií, podnikov a firiem mesta Sabinov 

            T: podľa potreby a oslovenia   

 

 Účasť na súťaţiach, prehliadkach a festivaloch 

             T: priebeţne  

             Z :všetci vyučujúci   

 



  

 

 

 

 

 

Odborné semináre v rámci PK: 

 

PK Klavírneho oddelenia  

 téma : „ Najvýznamnejší klavírny pedagógovia v dejinách klavírnej pedagogiky“ 

             „ Klavír v dţezovej hudbe“ 

Z: Mgr. Loramnová Adela, Mgr.  Ondášová Juliána 

 

PK Speváckeho oddelenia 

téma : „Ľudová pieseň“ 

Z: Mgr. Kovalíková 

 

 

PK Akordeónového oddelenia 

téme: „Golden tango – Rajecké Teplice“ 

Z: Dujavová, Bodnárová 

 

 

PK Dychového oddelenia 

téma: „Uvoľnenosť hrdla a práca s dychom“ 

Z: Staško 

 

PK Sláčikovo- strunového oddelenia 

téma: „ Zdokonaľovanie techniky prstov ľavej ruky a improvizácia“  

Z: Mgr. Boňková, Godla, Onody 

 

 

PK Hudobnej náuky 

Téma: „ Vyuţitie práce s PC v 7. ročníku na hodinách hudobnej náuky“ 

Z: Mgr. Dţačovská, Mgr. Feniková 

 

Odborná prednáška špeciálneho pedagóga  / pre všetky oddelenia a odbory/ 

Téma : „Talentovaní ţiaci“ 

Z: Heredošová 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Výtvarný odbor    zodpovednosť: Mgr. Miriam Šarocká,   

         Eva Motýľová 

 

 Prezentácia VO na MÚ Sabinov / nástenka/ 

T:  podľa pridelených termínov zriaďovateľom 

 

 Návšteva Šarišského hradu 

T: október 

 

 

 Jesenná paleta- príprava na výstavu 

T: október   

 

 výroba návrhov „ Najpozvánky“  na vianočný koncert 

T: október, november 

 

 Vianočný koncert - spolurealizácia  /výroba scény, pozvánok a pod./ 

            T: december  

 

 

 Vianočný jarmok -  predaj keramiky a vianočných drobností, vyrobené ţiakmi VO                 
        T: december   

 

 Interná výstava v škole / chodba pri koncertnej sále/                                          

T: január   

 

 

 Mesiac tvorby – téma :  Hudobné nástroje ??? 

T: február alebo marec 

 

  

 Dni otvorených dverí pre Materské školy  a rodičov     
      T: marec 

 

 Návšteva Spišského hradu, kaštieľa Stráţky, prípadne Krásnej hôrky  

T: apríl - jún 

 
 Verejná výstava a absolventská výstava v  Mestskom informačnom centre                                             

            T: máj   

 

 Spolupráca na výchovných koncertoch pre MŠ – výroba scény a pod 

      T: máj      

 

 



 Happening 

T:  jún 

 

 Jarmočná predajná výstava keramiky a grafiky                     

      T: jún  

 

 Zaslanie výtvarných prác na súťaţe   
            T: priebeţne 

             

 Spolupráca pri organizovaní akcií školy s HO, TO, LDO 

            T: podľa potreby 

 

 

 

 
 

 

Tanečný odbor    zodpovednosť: Mgr. art. Stanislava Selčanová,     

                                                                                               Ing. Štefan Karabáč 

 

 

 Spoluúčasť ţiakov tanečného odboru na medzinárodnom festivale v Čubuku 

T: 21. – 30. september 2009  

Z: Mičková, Mgr. Kovalíková, Mgr. art. Selčanová, Mgr. Majerníčeková 

 

 Vianočný koncert - spolurealizácia 

T: december  

 

 Vianočné koledovanie 

T: december 

 

 „Ľudová pieseň , v rôznych obmenách“ – spoločný projekt speváckeho odd. a tanečného 

odboru vo forme verejného predstavenia pre rodičov ţiakov 

T: február  

Z: Mgr. Kovalíková, Mičková,Mgr. art. Selčanová, Ing.Karabáč 

 

 

 Otvorené hodiny pre ţiakov MŠ a rodičov         

       T: marec  

 

 Vystúpenia na akciách MsKS     

      T: priebeţne 

 

 Jarmočné vystúpenia     

            T: jún  



 

 Účasť na regionálnych a celoslovenských súťaţiach 

                                   T: priebeţne 

 

 Návšteva baletného predstavenia v Štátnom Divadle v Košiciach, alebo  

      v divadle Jonáša Záborského v Prešove   

                                   T: podľa aktuálnej ponuky  

                                  

 

 Absolventské skúšky 

                                                T: máj 

 

 

 

 

 

 

 

Literárno – dramatický  odbor  zodpovednosť: Bc. Onodyová  

 

 

 Vianočný koncert  – príprava a spolurealizácia                      

     T: december  

 

 Mikulášske koledovanie pre MŠ- spolurealizácia s HO 

              T: december  

 

 Výchovné koncerty pre MŠ- spolurealizácia s HO  

     T: máj 

 

 Spolupráca pri príprave a realizácií Promenádneho koncertu 

T: jún  

 

 Spolupráca na ďalších podujatiach a akciách školy podľa aktuálnej potreby 

     T: priebeţne počas roka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spolupráca s inými organizáciami 

             
Základná umelecká škola Sabinov bude v školskom roku 2009/2010 aj naďalej aktívne 

spolupracovať s : 

 

Základnými školami      

  výchovné koncerty pre ţiakov ZŠ  

  dodanie programov na akcie ZŠ 

  

Materskými školami 

 otvorené hodiny vo výtvarnom , tanečnom odbore a hudobnom odbore 

 vianočné/ mikulášske koledovanie spojené s vystúpením ţiakov  HO a LDO 

 realizácia výchovných koncertov pre  MŠ 

 spolupráca pri organizácií detskej speváckej súťaţe“ Sláviček“ 

                         

ZUŠ Lipany   

 vzájomná návšteva hudobných akcií a prípadná spolupráca na nich 

 

FHPV PU  

 spolupráca pri získavaní praxe študentov FHPV v hudobnom a výtvarnom odbore ZUŠ 

  

 diplomové projekty a koncerty absolventov FHPV PU v priestoroch ZUŠ Sabinov  

 

MSkS a MÚ 

 Spolupodieľanie sa na kultúrnych akciách a podujatiach / Vianočné trhy, Vianočné 

koledovanie, vernisáţe, koncerty, jarmočné akcie, kultúrne aktivity pri príleţitosti „Dni 

Sabinova“ a pod. / 

   
Zahraničné aktivity 

 

V prípade potreby a oslovenia účasť na: 

 Dňoch Siedlc v poľskej republike – kultúrna prezentácia 

 Spoluúčasť ţiakov ZUŠ s ostatnými ZŠ na výmennom pobyte v tureckom meste Čubuk 

     / apríl – máj 2010/ spojenou s umeleckou reprezentáciou mesta a SR a účasť na 5.        

      medzinárodnom festivale v Čubuku / september 2009/ 

 Nadviazanie spolupráce s francúzskou umeleckou školou – Konzervatóriom v Saint 

Hilaire 

 

Činnosť školy bude propagovaná v médiách a na internetovej stránke školy a mesta. 

 

 

 

 



 

 

Spolupráca s rodičmi 
  

Celoškolský aktív spojený s triednymi aktívmi 

                                                                                            T: október                                                                         
                                                                     v druhom polroku podľa potreby                           

 

Interné koncerty spojené s triednymi aktívmi                     T: január -apríl  

 
Stretnutie Rodičovskej rady                                                 T: október  a podľa aktuálnej  

                                                                                                  potreby 

 

Zriadenie diskúzneho fóra na webovej stránke školy pre rodičov ţiakov a pedagógov. 

 

Plán materiálno – technické zabezpečenie 
                                         
Plánované položky z materiálneho zabezpečenia, opravy a údržba sa budú realizovať podľa 

aktuálnej finančnej situácie.  

 

Hudobný odbor: 

Zakúpenie: huslí, bas- gitary, strún a náhradných dielov pre opravu hudobných nástrojov,  

dokúpenie remeňov na akordeóny, prenosných puzdier pre akordeóny,   

  

Oprava a ladenie: klavírov, klarinetov, husľových slákov, akordeónov,  

 

Iné:  zakúpenie kobercov do triedy č. 013, 004 

 

Výtvarný odbor: 

 

 Nákup: materiálu pre výtv. tvorbu: hlina , výkresy, papier baliaci, strihový, fixatívy, lepidlá, 

tuše, uhlíky, lepiace pásky, tempery, štetce, olejové farby, terpentín, farby na hodváb, hodvábne 

šatky a pod.,  materiálu na výrobu scény k vianočnému koncertu, výchovným koncertom a iným 

akciám školy 

 

Tanečný odbor: 

Kostýmové vybavenie,  zakúpenie špičkoviek pre klasický tanec,písací stôl a skriňa na uloţenie 

cvičebných pomôcok  

Zakúpenie CD nosičov s literatúrou pre výučbu klasického tanca. 

 

 

LDO: 

Kostýmy podľa aktuálnej potreby. Nákup materiálu na  zriadenie malého, prenosného, 

bábkového divadielka . 

 



 

Rekonštrukcie a opravy: 
 

 

 

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

vypracovať projekt na rekonštrukciu podkrovných priestorov školy pre vytvorenie 

ďalších priestorov pre výučbu  

 

 Odstránenie havarijného stavu -  oprava a rekonštrukcia  prístrešku nad 

schodišťom v budove č.77 / prostriedky budú ţiadané od zriaďovateľa a vlastníka 

budovy – mesta Sabinov / 

 

 Vzhľadom na nezrealizovanie plánovaných rekonštrukcií a opráv 

v predchádzajúcom šk. roku / nedostatok finančných prostriedkov na kapitálové 

výdavky/ , v novom šk. roku 2009/2010 opäť plánujeme ţiadať zriaďovateľa 

o následné opravy a údrţby: 

 

 Zateplenie a izolovanie podláh v triedach v starej časti budovy tr. 007 a 008 

 Oprava fasády a výmena 9 okien v triedach – /hlavná ulica/ 

 Oprava strechy a výmena strešnej krytiny v starej budove školy  

 

 

Všetky uvedené opravy a rekonštrukcie sú finančne náročné a ich realizácia závisí od 

pridelených kapitálových prostriedkov zriaďovateľa 

 

Práca predmetových komisií a umeleckej rady, kvalifikovanosť 

pedagogických zamestnancov 

 
Predmetové komisie budú v školskom roku 2009/2010 pracovať podľa nimi predloţených 

programov práce.  

 

Vedúci jednotlivých PK v hudobnom odbore: 

Klavírne oddelenie – Mgr. Adela Lormannová 

Spevácke oddelenie – Mgr. Slávka Kovalíková 

Akordeónové oddelenie – Danka Dujavová 

Sláčikovo-strunové oddelenie – Mgr.Daniela Boňková 

Dychové oddelenie  -   Milan Staško 

Oddelenie hudobnej teórie – Mgr. Svetlana Dţačovská 

Oddelenie tanečné – Mgr. art. Stanislava Selčanová 

Oddelenie výtvarné – Mgr. Šarocká Miriam 

 

  

 

 



Umelecká rada – rozšírené vedenie školy sa bude stretávať podľa svojho programu práce. Jeho 

členmi sú predsedovia predmetových komisií a zástupkyňa riaditeľky. Podľa potreby prizve 

riaditeľka na zasadnutie aj iných pedagógov.  

 

Realizačný tím na tvorbu projektov: : Mgr. Juliána Ondášová ,Mgr. Miriam Šarocká,  

                                                                  Katarína Heredošová 

 

 

Tím pre medializáciu a propagáciu školy : Patrícia Dţalajová, Mgr. Juliána Ondašová,  

                                                                         Mgr. Miriam Šarocká 

 

 

Kvalifikovanosť výučby na začiatku  školského roka 2009/2010 je 87,87% 

Odbornosť výučby : 78,12% 

 

 

Vnútroškolská kontrola 

 
Hospitačná činnosť:  

Kvalitu vyučovacieho procesu v hudobnom odbore a dodrţiavanie učebných osnov a plánov pri 

zostavovaní individuálnych programov práce ţiakov bude sledovať riaditeľka školy v spolupráci 

s vedúcimi predmetových komisií. Kvalitu práce ostatných odborov bude kontrolovať zástupkyňa 

riaditeľky. Okrem priamej hospitačnej činnosti budú výsledky práce sledované tieţ pri 

prehrávkach pred koncertmi, a tieţ priamo na vystúpeniach, interných koncertoch.  

 

 

Dodržiavanie pracovného poriadku a vnútorného režimu školy, zásad BOZP: 

S materiálmi budú zamestnanci oboznámení na začiatku školského roka. So zásadami BOZP 

budú ţiaci oboznámení na prvých hodinách školského roka. Dodrţiavanie pracovného poriadku, 

vnútorného reţimu školy aj zásad BOZP bude priebeţne kontrolované riaditeľkou aj zástupkyňou 

riaditeľky. 

 

 

Práca nepedagogických zamestnancov: 

Kvalitu práce nepedagogických zamestnancov bude kontrolovať zástupkyňa riaditeľky. 

 

Prerokované na pracovnej porade dňa 3. septembra 2009 

 

Zapísala: Katarína Heredošová, riaditeľka školy 
     

 


