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1. Východiská a podklady
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej
školy v Šali v školskom roku 2015/2016 je spracovaná v súlade s dokumentami:






Vyhláška 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
Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške č. 9/2006 Z. z.
Plán práce ZUŠ v Šali v školskom roku 2015/2016
Vyhodnotenie prospechu, prezentácie a reprezentácie školy v jednotlivých odboroch

2. Základné identifikačné údaje
Názov školy:

Základná umelecká škola

Adresa:

Kukučínova 535/27, 927 01 Šaľa

Kontakty:

031/7702316 (telefón)
zus.sala@gmail.com (e-mail)
www.zussala.sk (webové sídlo)

Zriaďovateľ:

Mesto Šaľa
Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa

Riaditeľ školy:

Akad. soch. Milan Jančovič

Zástupkyňa riaditeľa školy:

Mgr. Nora Valentínová, DiS. art.

Vyučovací jazyk:

slovenský

V prvom, druhom, treťom, štvrtom ročníku primárneho umeleckého vzdelávania, v prvom,
druhom, treťom a štvrtom ročníku nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania sa na
škole vyučovalo podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre ZUŠ a Školského
vzdelávacieho programu.
V ostatných ročníkoch sa vyučovalo a postupovalo podľa učebných plánov z r. 2003.

Samosprávne orgány:
o Rada školy: Rada školy pracovala v tomto zložení:
predseda
Mgr art. Miroslava Košíková, PhD. – pedagóg
členovia
Ing .Michal Szántai, MBA – rodič
Jozef Herák - rodič
Elena Keselá – rodič
PadeDr. Ľudmila Marček – pedagóg
MUDr. Jozef Grell – poslanec
Milena Verešová – poslankyňa
zapisovateľka Ivana Tóthová – nepedagogický zamestnanec
Zoznam prerokovaných materiálov v rade školy:








Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
Správa o hospodárení ZUŠ
Koncepčný zámer rozvoja školy
Školský vzdelávací program
Plán práce školy, príprava projektov
Informácie o zmenách v pedagogicko-organizačnom
technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu
Koncepčný zámer školy pre nasledujúce obdobie

a materiálno-

Poradné orgány:
o Pedagogická rada - s počtom členov 32. Členmi sú pedagogickí zamestnanci ZUŠ.
Zoznam prerokovaných materiálov v pedagogickej rade:
-

Poriadky ZUŠ a ich aktualizácia
Interné smernice školy
Informácie zo zasadnutí Rady školy, Rodičovského združenia, AZUŠ, Porady
riaditeľov v pôsobnosti mesta Šaľa
Poučenie o bezpečnosti pri práci a možných rizikách
Pedagogicko-organizačné pokyny MŠVVaŠ SR v školskom roku 2015/2016
Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu ZUŠ v školskom roku 2015/2016
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a správa o hospodárení školy
Koncepčný zámer školy pre nasledujúce obdobie
Vedenie elektronickej pedagogickej dokumentácie
Plán kontinuálneho vzdelávania, ponúkané programy pre potreby školy
Plán práce ZUŠ v školskom roku 2015/2016 (návrhy, realizácia, hodnotenie)
Úprava Školského vzdelávacieho programu
Pracovné úväzky pedagógov
Plány práce umeleckých odborov a predmetových komisií
Umelecká príprava všetkých podujatí školy (koncerty, súťaže, spoločné projekty)
Hodnotenie žiakov (štvrťročné, polročné, trištvrťročné, záverečné)

-

Kontrola platieb príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za individuálne a skupinové
štúdium
Aktualizácia webového sídla školy a prezentácia školy na verejnosti

o

Umelecká rada – s počtom členov 7. Členmi sú vedúci predmetových komisií
a pedagógovia v jednočlenných oddeleniach a odboroch.

Zoznam prerokovaných materiálov v umeleckej rade:
-

Pedagogicko-organizačné pokyny MŠVVaŠ SR v školskom roku 2015/2016
Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu ZUŠ v školskom roku 2015/2016
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a správa o hospodárení školy
Koncepčný zámer školy pre nasledujúce obdobie
Plán práce ZUŠ v školskom roku 2015/2016 (návrhy, realizácia, hodnotenie)
Úprava Školského vzdelávacieho programu
Plány práce umeleckých odborov a predmetových komisií
Umelecká príprava všetkých podujatí školy (koncerty, súťaže, spoločné projekty)
Hodnotenie žiakov (štvrťročné, polročné, trištvrťročné, záverečné)

Metodické orgány:
o Predmetové komisie
PK hudobného, tanečného odboru a hudobnej náuky – vedúca odboru Mgr. art. Miroslava
Košíková PhD.
PK výtvarného a literárno-dramatického odboru – vedúca odboru Eva Molnárová, DiS.
PK pre klavír, akordeón a keyboard – vedúca oddelenia Mgr. Mária Malíková
PK pre spev a zborový spev – vedúca oddelenia Mgr. Henrieta Záležáková
PK pre husle, gitaru, dychy – vedúci oddelenia Ing. Martin Krajmer, DiS.art.
Každá PK mala vypracovaný svoj plán práce a zo svojich zasadnutí založenú zápisnicu.

3. Údaje o počte žiakov
Počet žiakov

spolu hudobný

výtvarný

tanečný

stav k 15.9.15
stav k 30.6.16

757
698

374
319

40
37

306
303

literárno-dramatický
37
39

3.1 Zápis do umeleckých odborov – školskom roku 2016/2017
K 30.9.2016 bol počet novoprijatých žiakov na :
výtvarný odbor

78 žiakov - skupinové vyučovanie

hudobný odbor

60 žiakov - individuálne vyučovanie

literárno-dramatický odbor

23 žiakov - skupinové vyučovanie

tanečný odbor

24 žiakov - skupinové vyučovanie

Spolu

185 novoprijatých žiakov

3.2 Prijatie žiakov na stredné a vysoké školy s umeleckým zameraním:
Dominik Sedlák (LDO) – Konzervatórium Bratislava (hudobno-dramatické umenie)
Ema Karasová (HO) – Konzervatórium Bratislava (spev)
Bence Szabó (HO) – Konzervatórium Bratislava (spev)
Daniel Tetliak – Konzervatórium Bratislava (kompozícia)
Melisa Vincová - SUŠ animovaná tvorba Bratislava
Kristína Krišková – SUŠ animovaná tvorba Bratislava
Diana Horváthová – SUŠ animovaná tvorba Bratislava
Ema Farkašová –SUŠ animovaná tvorba Bratislava
Radoslava Hrajnohová –Združená ŠUV Bratislava
Viktória Košíková – SUŠ J. Vydru Bratislava
Nicol Kovácsová – SUŠ animovaná tvoba Bratislava
František Ország – VŠVU architektúra Bratislava
Michaela Gálová – SPŠ Bratislava

4. Hodnotenie a klasifikácia žiakov
Hodnotenie žiakov ZUŠ v Šali vychádzalo zo všeobecných pedagogických a psychologických
zásad podľa Metodického pokynu č. 21/2009-R na klasifikáciu a hodnotenie žiakov základných
umeleckých škôl vydaného MŠ SR. Hodnotenie žiakov sa realizovalo štvorstupňovou
klasifikáciou (výborný, chválitebný, uspokojivý, neuspokojivý) a slovným hodnotením,
ktorého súčasťou bolo sebahodnotenie žiaka. Celkové hodnotenie žiaka vychádzalo
z výsledkov súhrnnej klasifikácie na konci prvého a druhého polroka príslušného školského
roka a vyjadrovalo sa stupňami: prospel s vyznamenaním, prospel, neprospel. Žiaci
v prípravnom štúdiu v jednotlivých umeleckých odboroch sa neklasifikovali, ich štúdium bolo
prípravou na prijatie do základného štúdia v ZUŠ. Podmienkou prijatia do základného štúdia
bolo splnenie požadovaných predpokladov a hodnotenie so slovným odporúčaním triedneho

učiteľa a vydaním tlačiva o absolvovaní prípravného štúdia schváleného ministerstvom
školstva. Na konci školského roka prospelo s vyznamenaním celkom 566 žiakov, prospelo 31
žiakov, neprospel 1 žiak, neklasifikovaných bolo 50 žiakov (žiaci prípravných ročníkov).

5. Údaje o zamestnancoch školy
Personálne obsadenie školy k 30.06.2016
celkový počet zamestnancov - 34 osôb
z toho nepedagogickí zamestnanci – 4 osoby
Personálne obsadenie školy k 15.09.2016
celkový počet zamestnancov - 36 osôb
z toho nepedagogickí zamestnanci – 4 osoby

Pedagogickí zamestnanci

k 30.06.2016
30

k 15.09.2016
32

Výtvarný odbor
Hudobný odbor
Literárno-dramatický odbor
Tanečný odbor

6
22
1
1

7
23
1
1

Nepedagogickí zamestnanci

4

4

Ekonomická pracovníčka
Prevádzkoví zamestnanci

1
3

1
3

V školskom roku 2015/2016 boli z pedagogických zamestnancov dvaja pedagógovia na dohodu
a v školskom roku 2016/2017 je jeden pedagóg na dohodu.
5.1 Kvalifikovanosť a odbornosť pedagogických zamestnancov
Školský rok 2015/2016
Počet pedagógov vo výtvarnom odbore:
Počet pedagógov v hudobnom odbore:
Počet pedagógov v literárno-dramatickom odbore:
Počet pedagógov v tanečnom odbore:

6
22
1
1

Školský rok 2016/2017
Počet pedagógov vo výtvarnom odbore:

7

Počet pedagógov v hudobnom odbore:

23

kvalifikovaných:
kvalifikovaných:
nekvalifikovaných:
kvalifikovaných:
nekvalifikovaných:

6
18
4
1
1

kvalifikovaných:
nekvalifikovaných:
kvalifikovaných:
nekvalifikovaných:

6
1
19
4

Počet pedagógov v literárno-dramatickom odbore:
Počet pedagógov v tanečnom odbore:

kvalifikovaných: 1
nekvalifikovaných: 1

1
1

5.2 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou ukončí 10. októbra 2016 záverečnou
prezentáciou Mgr. Mária Malíková v MPC Nitra, ktorá sa bude pripravovať na prvú atestačnú
skúšku a obhajobu atestačnej práce.
Prvú atestačnú skúšku a obhajobu atestačnej práce 4. novembra 2016 vykonajú:
Mgr. Nora Valentínová, Dis. art. a Mgr. Tomáš Obola, Dis. art.
Funkčné vzdelávanie Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického a odborného
zamestnanca absolvuje zástupkyňa riaditeľa Mgr. Nora Valentínová, DiS. art. – začiatok
vzdelávania - v januári 2017 v MPC Nitra.
Na prípravné atestačné vzdelávanie pred 1. atestáciou sú prihlásení pedagógovia:
Andrea Mezeiová, DiS.art., Mgr. Anikó Sárkanyová, DiS. art. a Mgr. Henrieta Záležáková.

6. Údaje o aktivitách školy a jej prezentácia na verejnosti
Prehľad výsledkov súťaží v školskom roku 2015/2016
P. č.

Názov súťaže

Počet
žiakov

1.

Stančekova Prievidza - spev 7

2.

Jesienka Prievidza - spev

2

3.

Dni Miloša Ruppeldta - spev

7

4.

0

5.

Nitrianska lutna
Medzinárodná spevácka
súťaž Iuventus Canti Vráble

6.

Grafická Toruň

7.

Európa v škole

8.

Vesmír očami detí

Maľovaná Zuška
Ex libris Hlohovec
10 celoslovenské kolo
9.

11. Bienále Gabi 2016
12 POP aréna moderný spev
Hľadá sa muzikálová
13 hviezda

umiestnenie
1×1.miesto
1×2.miesto
2×3.miesto

pásmo

Úspešnosť
mimoriadna cena diplom za účasť

5×zlaté
2×strieborné
2×bronzové
1×1.miesto
2x2.miesto
1x3.miesto

1×cena poroty za
vokálny prejav

1×čestné uznanie

2
52
šk. kolo
54
šk. kolo
76
šk. kolo
65
45
šk. kolo
55
šk. kolo

1
3

1×čestné uznanie

medz. kolo 10 ž.
obv. kolo 7 ž.
celosl. kolo 3 ž.
obv. kolo 33 ž.
celosl.kolo 10 ž.
1×zlaté

celosl. kolo 7 ž.
1×čestné uznanie
celosl. kolo
2×ocenenie
celosl. kolo

1×3.miesto
celosl. kolo

1x2.miesto
1x1.miesto
1x2.miesto

Súťaž Petra Dvorského
14 v sólovom speve Košice
15 Popové hlasy Hlohovec

6

16 Talent 2016 Trnovec n/V

4

Šaliansky akord školská
17 vedomostná súťaž z HN
Klavírna súťažná prehliadka
18 Sládkovičovo
Zlatá palička súťaž
19 mažoretiek Galanta

4×zlaté

4

60
7

1×laureát súťaže

1×1.miesto
1×2.miesto
2×3.miesto
2×1.miesto
1×2.miesto
1×3.miesto
1. 2.a 3.
miesta skup.
v ročníkoch
5×zlaté
2×strieborné 1×absolútny víťaz

Výtvarný odbor
Výstavy:

Aukčná výstava žiackych prác
Absolventská výstava – malí absolventi /primárne vzdelávanie/
Zhotovenie panelov pre „ Zlatú priadku“

Literárno-dramatický odbor
November – účasť na spoločnom projekte školy ,,Sólo pre dvoch majstrov“
December – program na aukčnej výstave výtvarného odboru
Absolventské vystúpenie žiakov LDO (Commedia dell´arte)
Ročníkové vystúpenie žiakov LDO (Trinásta alebo príbeh o nevydarenej kliatbe)
Tanečný odbor
23. október 2015 - Vystúpenie mažoretiek pri príležitosti odovzdávania elektromobilov pre
Mestskú políciu v Šali
27. november 2015 - Vystúpenie mažoretiek pre Mestskú políciu v Športovej hale - futbalové
turnaje v Šali
14. december 2015 - Vystúpenie pre MsÚ v Šali pri príležitosti Tvorivý čin roka
14. február 2016 - Vystúpenie pre Spojenú školu v Šali 1. máj 2016 - Prvomájové vystúpenie
v Šali –Multifest
14. jún 2016 - Žiacky koncert TO pri príležitosti 20.výročia založenia súboru mažoretiek v
MsKS
24. jún – Vystúpenie mažoretiek na Šalianskom jarmoku
Hudobný odbor
KONCERTY ŠKOLY
Spolu 26 koncertov z toho:
- koncert „PORTRÉTY“
- koncert „Sólo pre dvoch majstrov“

- 2 vianočné koncerty
- 3 koncerty modernej hudby
- Veľkonočný koncert
- 2 absolventské koncerty
- 2 záverečné koncerty žiakov primárneho vzdelávania
- 10 interných koncertov
- Záverečný koncert
- 3 triedne koncerty
MIMOŠKOLSKÉ VYSTÚPENIA
- Žiaci speváckeho oddelenia: podujatia organizované MsÚ v Šali ( Koncert pre darcov
krvi, Koncert pre ocenených učiteľov, Koncert pre ocenených žiakov, Ples OZ Večania...)
- Benefičný koncert Lívie Ághovej
- Vianočný benefičný koncert
- Detský zbor ZUŠ: Šalianske trhy, Vianočný benefičný koncert
- Akordeónové trio:
- 14. 10. 2015 vernisáž združenia výtvarníkov Terra Wag
- 10. 5. 2016 Večierka Šaľa ( vernisáž výtvarníčok)
- 10. 6. 2016 Matica Slovenská v Galante ( vernisáž)
- 16. 6. 2016 Salón 2016, Galanta
- 1. 7. 2016 Husľový súbor – Domov dôchodcov
- Zlatá priadka 2016 – úvodná a záverečná zvučka (žiaci HN z triedy p. uč. Izsákovej Bogárovej
- SPEVÁCKY KURZ LÍVIE ÁGHOVEJ, 27.6. 2016 – 1. 7. 2016 so záverečným
Galakoncertom 1. 7. 2016
- 16. 6. 2016 SPEVÁCKY WORKSHOP S DAGMAR LIVOROVOU

SKÚŠKY
-

20. 1. 2016 – skúšky kontrahujúcich žiakov ( 4 žiaci)
7. a 8. 6. 2016 – záverečné skúšky žiakov primárneho vzdelávania
9. 6. 2016 – absolventské skúšky žiakov I. a II. stupňa
14. 6. 2016 - postupové skúšky žiakov neúčinkujúcich na koncertoch

7. Vyhodnotenie projektov a programov školy
Škola sa zapojila do kultúrneho projektu v rámci propagácie mesta Šaľa a požiadala
o poskytnutie dotácie pre žiakov ako účastníkov súťaží v Košiciach, Sládkovičove a vo
Vrábľoch, ktorých vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky. Škola získala príspevok z dotácie vo výške 400 eur, ktoré boli súčasťou
nákladov pre žiakov a pedagógov na súťažiach.
Spoločný projekt všetkých štyroch odborov ,,Sólo pre dvoch majstrov“ bol pripravovaný
k výročiu narodenia J. S. Bacha a G. F. Händla. Výstup bolo možné vidieť 26.11.2015
v kongresovej sále MsÚ v Šali.

8. Výsledky inšpekčnej činnosti
V školskom roku 2015/2016 neprebehla na škole inšpekčná činnosť.

9. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
Škola je prevádzkovaná v dvoch budovách. Hudobný odbor sa nachádza na
Kukučínovej ulici a výtvarný a literárno-dramatický odbor na elokovanom pracovisku na
Hlavnej ulici. Pre výučbu tanečného odboru sa využívajú priestory v MsKS. Po zavedení
elektronického informačného systému bolo potrebné modernizovať výchovno-vzdelávací
proces v oblasti materiálneho a technického vybavenia. Posilnilo sa internetové pripojenie
v obidvoch budovách, pedagógom sa zakúpili ďalšie štyri notebooky a zabezpečil sa školský
nábytok do tried s chýbajúcim, alebo nevyhovujúcim zariadením. Škola získala v rámci
kontinuálneho vzdelávania pedagógov interaktívnu tabuľu. V budove na Hlavnej ulici sa
vytvorila nová učebňa pre gitaru a klavír. Stále chýba trieda pre tanečný odbor a koncertná sála
pre hudobný odbor.

10. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu
Výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečovaný dotáciou z podielových daní na žiaka
a čiastočným príspevkom na úhradu školného od rodičov.
10.1

Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy škola nemá

10.2

Finančné prostriedky získané od rodičov

Fond rodičovského združenia tvoria dobrovoľné príspevky rodičov a získané 2% zo
zaplatenej dane fyzických a právnických osôb. Tieto prostriedky sa využili na nákup pomôcok
pre všetky odbory, na nákup notebookov, na ladenie a opravu hudobných nástrojov, na
zlepšenie vybavenia školy, na návštevu kultúrnych podujatí so žiakmi, na účastnícke poplatky
a cestovné na súťaže a školenia a na vykrytie nedostatkov v rozpočte.
10.3

Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov škola nemá

11. Cieľ v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a
vyhodnotenie jeho plnenia
V oblasti rozvoja umeleckého vzdelávania a výchovy sme kládli dôraz na prípravu žiakov na
verejné vystúpenia, súťaže, koncerty a spoločný projekt. Zamerali sme sa na komornú hru
a medziodborovú spoluprácu. Doplnili sme ŠkVP o 4. ročník druhej časti nižšieho
sekundárneho stupňa vzdelávania vo všetkých odboroch a predmetoch. Priebežne sme prešli na
elektronickú formu vyplňovania pedagogickej agendy. Aktualizovali sme vnútorné dokumenty
školy a vytvorili interné smernice:
- Interná smernica o vedení pedagogickej dokumentácie
- Interná smernica o termíne a spôsobe úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
školy spojených so štúdiom
- Interná smernica k práci nadčas a k poskytovaniu náhradného voľna za prácu nadčas
pedagogických zamestnancov ZUŠ v Šali

11.1 Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky; oblasti, v ktorých sú nedostatky
a návrhy opatrení na skvalitnenie úrovne výchovy a vzdelávania
Škola je dobre organizovaná, poskytuje základné umelecké vzdelanie v štyroch
odboroch. Ponúka kvalitný školský vzdelávací program, profesionalitu pedagógov, tradíciu
a hodnoty. Pristupuje k umeleckému vzdelávaniu žiakov individuálne a zároveň je dôležitou
súčasťou ich výchovy a formovania. Dosahuje dobré výsledky v príprave žiakov na stredné,
vysoké umelecké a pedagogické školy, súťaže, výstavy, koncerty, či regionálne kultúrne
podujatia. Do výučby postupne zavádza IKT. Škola začala využívať interaktívnu tabuľu
a informačný elektronický systém iZUŠ pre základné umelecké školy.
11.2 Požiadavky a vízie školy
Nevyhovujúca a zastaralá elektroinštalácia, ktorá nezodpovedá súčasným normám si
v najbližšej dobe vyžiada prekáblovanie celej budovy na Kukučínovej a Hlavnej ulici.
V hudobnom odbore stále absentuje vyhovujúca koncertná sála s akustickými parametrami.
Škola disponuje len divadelnou sálou s malou kapacitou v budove na Hlavnej ulici. Okrem toho
škola nespĺňa materiálno-priestorové podmienky v tanečnej triede, ktoré predpisuje ŠVP.
Vyučovanie tanečného odboru v priestoroch Domu kultúry nespĺňa tieto požiadavky.
Modelovňu s drevenou konštrukciou využívanú na výchovno-vzdelávaciu činnosť vo
výtvarnom odbore na Hlavnej ulici vo dvore by bolo potrebné obnoviť na murovanú zástavbu.
Našou víziou do budúcnosti je využiť priestor drevenej Modelovne, pristaviť murovanú
a zároveň nadstaviť priestor pre koncertnú a tanečnú sálu.

Kľúčové problémy:
1. Zastaralá elektroinštalácia nevyhovujúca súčasným normám
2. Chýbajúce vyhradené parkovisko pre školu pri budove ZUŠ na Kukučínovej ulici pre
rodičov čakajúcich na svoje deti a dochádzajúcich pedagógov

11.3 SWOT analýza v Základnej umeleckej škole v Šali
Interné podmienky
Silné stránky


















63-ročná tradícia školy
výhodná poloha školy v centre mesta
každoročný záujem o štúdium vo všetkých odboroch ZUŠ z mesta i z okolitých obcí
prechod školy z papierovej dokumentácie na prehľadný informačný elektronický
systém iZUŠ vytvorený podľa potrieb základných umeleckých škôl
dobré materiálne a technické vybavenie: notový archív, učebné pomôcky,
keramická pec, koncertné krídlo, posilnenie internetového pripojenia, postupné
zabezpečovanie tried počítačmi, výmena starého školského nábytku v triedach
individuálny prístup ku každému žiakovi, inovatívne metódy
zapájanie sa do súťaží v rámci regiónu a Slovenska vo všetkých odboroch, úspechy
speváckeho oddelenia v medzinárodných súťažiach
pravidelné organizovanie triednych, interných , verejných koncertov a vernisáží
(Vianočný, Veľkonočný, Koncert ku Dňu matiek, Môj prvý koncert, Výchovné
koncerty...)
spolupráca všetkých odborov na spoločných interaktívnych projektoch (Renesančný
koncert, Barokový koncert, Koncert k výročiu narodenia Chopina, netradičné
predstavenie Mozartovej opery Čarovná flauta, Koncert k Roku slovenskej hudby...)
dobrá spolupráca s mestom a aktívna účasť na mestských kultúrnych podujatiach
obnovenie webovej stránky školy s propagáciou koncertov, súťaží, výstav
(fotografie z podujatí)
zapájanie sa rodičov do spoločných aktivít (Koncert rodičov s deťmi, Predvianočná
aukcia detských obrazov)
pravidelná účasť žiakov na koncertoch SF a predstaveniach v SND z príspevkov
ZRPŠ
podpora kontinuálneho vzdelávania pedagógov

Slabé stránky
 nedostatočná komunikácia medzi odbormi z dôvodu oddelených dvoch budov
 chýbajúca akustická koncertná sála s dostatočným počtom miest na sedenie
 chýbajúca tanečná trieda s materiálno-technickým a priestorovým zabezpečením
pre tanečný odbor
 neúplné nástrojové a technické vybavenie (staré hudobné nástroje a audiotechnika)
 odbory a oddelenia s jedným pedagógom bez konkurencieschopnosti a možnosti
spolupráce v oddelení (literárno-dramatický odbor, tanečný odbor, husľové
a akordeónové oddelenie)
 slabšie finančné ohodnotenie pedagógov a nedostatok finančných prostriedkov na
osobné ohodnotenie, odmeňovanie aktivít a tvorivej práce nad rámec povinností

Externé podmienky
Príležitosti
















upevňovať profiláciu školy podľa špecifík regiónu a umeleckého zamerania
pedagógov (komorná – súborová hra, spevácky zbor, spoločné umelecké aktivity
žiakov - hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný odbor)
zintenzívniť komunikáciu so zriaďovateľom, zamerať sa na marketingovú
orientáciu školy, posilňovať PR (Public relation – vzťah k verejnosti)
využívať Benchmarking (vychádzať zo skúseností a fungujúcich procesov iných
škôl)
obnoviť webovú stránku školy, zlepšovať prezentáciu školy na webstránke
s ponukou informačných materiálov
zlepšovať vzťahy so žiakmi a ich rodičmi ako hlavnými nositeľmi informácií
o škole
zaviesť dni otvorených dverí pre rodičov a verejnosť
monitorovať úspešných žiakov školy
vytvoriť vlastné logo školy
aktivizovať pedagogický zbor, umeleckú radu, predmetové komisie, zabezpečiť
pružnosť medzipredmetovej a medziodborovej spolupráce
odbúrať teoretické preťažovanie žiakov, zamerať sa na prepojenie teórie s praxou
úzkou spoluprácou hlavných predmetov s hudobnou náukou
využiť možnosti ďalšieho kontinuálneho vzdelávania učiteľov vo všetkých
odboroch
zavádzať inovatívne vyučovacie postupy, vyhľadávať progresívne metódy, učebné
materiály a nové inšpirácie na spoločné projekty
pripravovať sa na zavedenie nového predmetu do vzdelávania ,,Hudba a počítač“
podporovať otvorenú klímu a dobré medziľudské vzťahy







postupne zlepšovať interiérové vybavenie tried (podlahy, dvere, podľa potrieb
zakúpiť, opraviť , alebo naladiť hudobné nástroje
vymeniť starú a nevyhovujúcu elektroinštaláciu v obidvoch budovách školy
a zaviesť nové sieťové rozvody
opraviť zvukovú izoláciu stien medzi triedami hudobného odboru
vymeniť pôvodné topné telesá (gamatky) za centrálny vykurovací systém
vybudovať murovaný priestor na mieste dreveného prístrešku Modelovne
Ohrozenia





nedostatočná podpora a pochopenie zo strany rodičov (nepovinné štúdium,
odhlasovanie žiakov v priebehu školského roka)
nedostatok finančných prostriedkov a učební na prevádzku a na materiálnotechnické vybavenie školy
nenaplnenie stratégie rozvoja silných stránok školy, príležitostí a nápravy slabých
stránok

12.Stanoviská k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach v školskom roku 2015/2016
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej
umeleckej školy v Šali v školskom roku 2015/2016 bola prerokovaná na pedagogickej rade
školy dňa 30.08.2016. Pedagogická rada pri ZUŠ v Šali vzala túto Správu na vedomie bez
pripomienok.
Rada školy pri ZUŠ v Šali vyjadruje týmto súhlas s obsahom prezentovanej správy
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy
v Šali v školskom roku 2015/2016, ktorú dňa 18.10.2016 na riadnom zasadnutí Rady školy
predložila predsedníčka Rady školy Mgr. art. Miroslava Košíková, PhD. Rada školy pri ZUŠ
v Šali súčasne odporúča zriaďovateľovi ZUŠ v Šali Mestu Šaľa túto Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy v Šali
v školskom roku 2015/2016 schváliť.
Predsedníčka RŠ: Mgr. art. Miroslava Košíková, PhD..............................................................

V Šali dňa 30.08.2016

Vypracovala: zást. riaditeľa školy Mgr. Nora Valentínová, DiS.art.........................................

Predkladá: riaditeľ školy Akad .soch. Milan Jančovič..............................................................

