
 

 

SPRÁVA O VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ 

VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH 

ZARIADENÍ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa v školskom roku 2021/2022 

a stave v školskom roku 2022/2023 

 

 

 

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ŠKOLE  
                                                     

Názov školy:  Základná umelecká škola 

Adresa školy:  Kukučínova 535/27, 927 01 Šaľa 

Telefón:  031/7702316, 0908 623 944 

Webové sídlo: www.zussala.sk                      

e-mailová adresa: zus.sala@gmail.com 

FB stránka školy: ZuŠ Šaľa 

Mená a priezviská vedúcich zamestnancov a ich funkcie: 

Mgr. Nora Valentínová, DiS.art.  –  riaditeľka školy 

Mgr. art. Miroslava Košíková, PhD.  – zástupkyňa riaditeľky 

Mená, priezviská, titl. a označenie funkcie členov  rady školy alebo rady školského zariadenia: 

Mgr. Miroslava Dojčanová  – predseda RŠ (PZ) 

Mgr. art. Peter Fašanok – podpredseda RŠ (zástupca PZ) 

Ivana Felixová – člen (zástupca NPZ)  

MUDr. Kristína Švecová, JUDr. Katarína Csikósová, Mgr. Elena Keselá, PaedDr. Nikoletta 

Körösiová – zástupcovia rodičov  

MUDr. Jozef Grell, Róbert Tőlgyesi –   – zástupcovia zriaďovateľa  

 

 

2. ÚDAJE O ZRIAĎOVATEĽOVI 
 

Názov, ak je zriaďovateľom právnická osoba: Mesto Šaľa 

Adresa: Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa 

Telefónne číslo: +421 0317705981-4 

E-mailová adresa: mesto@sala.sk 

 

 

 

 

 

 



3. ČINNOSŤ RADY ŠKOLY  A ČINNOSŤ PORADNÝCH 

ORGÁNOV RIADITEĽA ŠKOLY  
 

a) Činnosť Rady školy 

 

V školskom roku 2021/2022 sa uskutočnilo 1 zasadnutie Rady školy dňa 13.10.2021. 

 

Program zasadnutia:  

 

 Správa o prezenčnej a dištančnej výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

 Správa o hospodárení ZUŠ 

 Školský vzdelávací program 

 Plán práce školy, príprava projektov 

 Informácie o personálnych zmenách,  zmenách v pedagogicko-

organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu 

 Koncepčný zámer školy pre nasledujúce obdobie 

 

Rada školy efektívne spolupracuje s vedením školy. Škola informuje členov Rady školy 

o termínoch podujatí a zmenách aj prostredníctvom elektronickej pošty. 

 

 

b) Činnosť metodických orgánov školy   

 

 

Poradné  orgány: 

  

o Pedagogická rada  - s počtom členov 39, z toho 4 na MD. Členmi sú pedagogickí 

zamestnanci ZUŠ. 

Program zasadnutia:  

 

- Poriadky ZUŠ a interné smernice a ich aktualizácia  

- 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  

- Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu ZUŠ  

- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a správa o hospodárení školy 

- Koncepčný zámer školy pre nasledujúce obdobie 

- Vedenie elektronickej pedagogickej dokumentácie a povinnosti triedneho učiteľa 

- Plán kontinuálneho vzdelávania, ponúkané programy pre potreby školy 

- Plán práce ZUŠ (návrhy, realizácia, hodnotenie) 

- Aktualizácia Školského vzdelávacieho programu 

- Pracovné úväzky pedagógov 

- Plány práce umeleckých odborov, predmetových komisií a termíny ich zasadnutí 



- Umelecká príprava všetkých podujatí školy (koncerty, súťaže, spoločné projekty) 

- Hodnotenie žiakov (štvrťročné, polročné, trištvrteročné, záverečné) 

- Kontrola platieb príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za individuálne a skupinové 

štúdium a kontrola platieb príspevkov do Rodičovského združenia 

- Aktualizácia webového sídla školy a prezentácia školy na verejnosti 

 

o  Umelecká rada – s počtom členov 9. Členmi sú: riaditeľka školy, zástupkyňa 

riaditeľky, vedúci predmetových komisií, dirigentka speváckeho zboru, učiteľ 

pre propagáciu, učiteľka z tanečného a učiteľka z literárno-dramatického odboru. 

Program zasadnutia:  

 

- Plán práce ZUŠ (návrhy, realizácia, hodnotenie) v školskom roku 2021/2022 

- Aktualizácia ŠkVP v školskom roku 2021/2022 

- Umelecká príprava všetkých podujatí školy (koncerty, súťaže, spoločné projekty, 

spolupráca so zriaďovateľom, školami a organizáciami a projekty na YouTube) 

- Plány práce umeleckých odborov a predmetových komisií, rozdelenie úloh 

- Hodnotenie žiakov (štvrťročné, polročné, trištvrteročné, záverečné) 

- Koncepčný zámer školy pre nasledujúce obdobie 

 

 

Metodické orgány: 

       

o Predmetové komisie 

 

PK tanečného odboru, literárno-dramatického odboru a hudobnej náuky –  Mgr. art. Miroslava 

Košíková, PhD. 

PK výtvarného odboru – Eva Molnárová, DiS. 

PK pre klavír, akordeón a keyboard – Mgr. Katarína Tyukos Bombicová  

PK pre spev a zborový spev – Mgr. Henrieta Záležáková  

PK pre strunové, sláčikové, dychové a bicie nástroje – Peter Mečiar 

Každá PK mala zo svojich zasadnutí založenú zápisnicu. 

 

 

 

4. ÚDAJE O CELKOVOM POČTE ŽIAKOV PODĽA  

VÝKAZU 24-01  

 

 
Celkový 

počet žiakov 

Hudobný 

odbor 

Výtvarný 

odbor 

Tanečný 

odbor 

Literárno-

dramatický 

odbor 

Spolu 

žiakov 

Z toho 

dievčatá 

Stav 

k 15.9.2021 

320 324 62 29 735 488 

Stav 

k 15.9.2022 
317 380 71 57 825 539 

 

                   



5. VÝSLEDKY HODNOTENIA ŽIAKOV PODĽA 

POSKYTOVANÉHO STUPŇA VZDELANIA 

      

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 MŠVVaŠ 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 sa v prípravnom štúdiu v jednotlivých umeleckých odboroch neklasifikovali, ich 

štúdium bolo prípravou na prijatie do základného štúdia v ZUŠ. Podmienkou prijatia do 

základného štúdia bolo splnenie požadovaných predpokladov, hodnotenie prvého koncertu, 

alebo postupovej skúšky s vydaním protokolu o skúške (koncerte) so slovným odporúčaním 

triedneho učiteľa a vydaním tlačiva o absolvovaní prípravného štúdia schváleného 

ministerstvom školstva.  

        

 

 

Stupne klasifikácie: 

výborný (1) 

chválitebný (2) 

uspokojivý (3) 

neuspokojivý (4) 

 

Celkové hodnotenie: 

prospel(a) s vyznamenaním 

prospel(a) 

neprospel(a) 

 

 

 

 

 

            

 PŠ         1. časť  I. stupňa          2. časť I. stupňa   

Žiaci  1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. Spolu 

Počet žiakov 78 151 103 83 76 47 40 41 20 9 648 

z toho prospeli s 

vyznamenaním 
 145 96 82 70 45 37 39 19 9 542 

z toho prospeli  2 7 1 6 1 2 1 1 0 
 

21 

z toho 

neprospeli 
          

 

0 

z toho 

neklasifikovaní 
 4    1 1 1   

 

7 

 

z toho 

absolvovali 
78          

 

78 



 

           

 II. stupeň                      ŠPD       

Žiaci 1. 2. 3. 4.  1. 2. 3. 4. Spolu 

Počet žiakov 10 6 5 6  12 12 4 3 58 

z toho prospeli s 

vyznamenaním 
10 6 5 6  12 12 4 3 58 

z toho prospeli           

z toho neprospeli           

z toho 

neklasifikovaní 
          

 

 

 

6. POČET PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

A NEPEDAGOGICKÝCH  ZAMESTNACOV 

 
 

 

Celkový počet zamestnancov                                  k 30.06.2022: 42    k 15.09.2022: 43 

Z toho pedagogickí zamestnanci: riaditeľka školy 1 1 

zástupkyňa riaditeľky 1 1 

učitelia ZUŠ 
36 z toho  

3 na MD 

37 z toho 

4 na MD 

SPOLU: 38 39 

Z toho nepedagogickí zamestnanci: Ekonomická 

pracovníčka 
1 1 

Upratovačky 2 2 

Údržbár  1 1 

SPOLU: 4 4 

 

 

 

6.1 Plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov: 
 

Školský rok 2021/2022 

 

  Počet pedagógov vo výtvarnom odbore:        kvalifikovaných:    8 (z toho 1 MD) 

                                                                                              nekvalifikovaných:  0 

  Počet pedagógov v hudobnom odbore:          kvalifikovaných:  26 (z toho 1 MD) 

                     nekvalifikovaných: 0  

  Počet pedagógov v literárno-dramatickom odbore:   kvalifikovaných:     2  (z toho 1 MD)  

                   nekvalifikovaných:  0 

  Počet pedagógov v tanečnom odbore:   kvalifikovaných:     1    

                   nekvalifikovaných:  1 študujúci 

 



Školský rok 2022/2023 

 

  Počet pedagógov vo výtvarnom odbore:        kvalifikovaných: 7 (z toho 1 MD)

      

                                                                                              nekvalifikovaných: 0 

  Počet pedagógov v hudobnom odbore:          kvalifikovaných: 28 (z toho 2 MD)                                                                                                                                                                                                                                                                        

                     nekvalifikovaných:  0 

  Počet pedagógov v literárno-dramatickom odbore:   kvalifikovaných: 2 (z toho 1 MD) 

          nekvalifikovaných: 0 

 Počet pedagógov v tanečnom odbore:                                  kvalifikovaných: 2 

                                                                           nekvalifikovaných: 0 

 

6.2 Prehľad kariérových stupňov pedagogických zamestnancov v ZUŠ  

 

Školský rok 

2021/2022 

Z TOHO POČET 

začínajúcich samostatných s 1. atestáciou s 2. atestáciou 

Celkový počet PZ 1 31 5 1 

 

Školský rok 

2022/2023 

Z TOHO POČET 

začínajúcich samostatných s 1. atestáciou s 2. atestáciou 

Celkový počet PZ 0 33 5 1 

 

6.3 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov v ZUŠ: 

   

  

Adaptačné vzdelávanie v školskom roku 2021/2022 v tanečnom odbore absolvovala Viktória 

Stúchla - uvádzajúca učiteľka Mgr. art. Miroslava Košíková, PhD. V školskom roku 

2021/2022 sa uskutočnilo aktualizačné vzdelávanie pre pedagógov výtvarného odboru 

,,Odlievanie kovu“ v rozsahu 10 hodín. V dňoch 26.06.-28.6.2022 sa zúčastnil inovačného 

vzdelávania v hre na gitare Peter Mečiar – Festival J. K. Merca. 

Na rozširujúci modul funkčného vzdelávania sa v školskom roku 2022/23 prihlási riaditeľka 

školy a zástupkyňa riaditeľky. Základná umelecká škola pripravuje v školskom roku 2022/2023 

aktualizačné vzdelávanie na tému ,, Kvalita vzťahov v školskom prostredí“, ktoré bolo zrušené 

počas pandemických obmedzení. Pedagógovia sa v priebehu školského roka budú zúčastňovať 

na kurzoch a workshopoch podľa profesijného zamerania a potrieb školy. 

 

 

 

7. AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY  NA VEREJNOSTI 

 

 
HUDOBNÝ ODBOR 

Koncerty: spolu 14, z toho: 

- 1 vianočný na YouTube, 

- 2 záverečné koncerty žiakov primárneho vzdelávania 

- 1 absolventský koncert žiakov I., II. st. a ŠPD 

- 8 interných koncertov  

- 2 triedne koncerty 



15.05.2022 – hudobný program a landart pri čistení brehov Váhu žiakov a učiteľov ZUŠ 

31.05.2022 ,,Hore Váhom, dolu Váhom“ – hudobný program v umeleckom pásme štyroch 

umeleckých odborov 

Súťaže: 
12.11.2021 - medzinárodná husľová súťaž Zoltána Kodálya v Galante, Noemi Németh, II 

kategória, strieborné pásmo 

03.06.2022 - medzinárodná husľová súťaž Júliusa von Beliczaya v Komárne, Noemi 

Németh,  II kategória, 3. miesto 

Spev: 

08.12.2021 Dni Miloša Ruppeldta, Bratislava, (online) 

I. kategória do 9 rokov  

Alica Pačesová, 3. miesto 

II. kategória do 12 rokov 

Jozef Václavík, 1. miesto, Cena Miloša Ruppeldta za interpretáciu skladby slovanského 

autora 

Andrej Németh, Čestné uznanie 

III. kategória do 15 rokov 

Eva Kovářová, 1. miesto, Cena Oľgy Trebitschovej za najlepší umelecký prejav, Laureát 

súťaže 

Hana Nejedlíková, 3. miesto 

08.04.2022 Medzinárodná spevácka súťaž Rudolfa Petráka, Žilina 

IB kategória do 12-14 rokov 

Eva Kovářová, 1. miesto 

Jozef Václavík, 2. miesto 

29.04.2022 PINKSONG 2022, Zvolen, (online) 

Kategória 1A do 9 rokov 

Strieborné pásmo: Eliška Špendlová 

Bronzové pásmo: Alica Pačesová, Zsófia Bukovský 

Kategória 2A do 12 rokov 

Strieborné pásmo: Dagmar Kovářová, Jozef Václavík, Andrej Németh 

Kategória 3A do 15 rokov 

Zlaté pásmo: Eva Kovářová, Hana Nejedlíková 

Kategória 2B 

Zlaté pásmo: Matej Krajčovič 

Strieborné pásmo: Gréta Petrécs 

21.05.2022 Spevácka súťaž Pavla Kršku, Žilina, (online) 

I.kategória 

Zlaté pásmo: Alica Pačesová 

II.kategória  

Jozef Václavík 3. miesto v zlatom pásme 

III.kategória 

Eva Kovářová 2. miesto v zlatom pásme 

28.05.2022 Medzinárodná spevácka súťaž Muzikálová hviezda, Bratislava 

II. kategória 

Matej Krajčovič Špeciálna cena za muzikálovú interpretáciu 

04.06.2022 Spevácka súťaž Hľadá sa muzikálová hviezda, Bratislava 

II. kategória 

Matej Krajčovič 2. miesto 

IV. kategória 

Ernest Farkas Špeciálna cena za interpretáciu 



13.06.2022 Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina-  Iuventus Canti, Vráble 

II. kategória do 15 rokov  

Eva Kovářová 2. miesto 

Jozef Václavík 3. miesto, mimoriadne ocenenie: Cena Matice Slovenskej za najlepšiu 

interpretáciu ľudovej piesne 

17.06.2022 Talent 2022, Trnovec nad Váhom 

I. kategória 

Lilien Ábrahámová 1. miesto 

II. kategória 

Liana Résöová 1. miesto  

Gréta Petrécs 3. miesto 

 

Na Konzervatórium v Bratislave bol prijatý Samuel Dózsa, na Súkromné konzervatórium 

Dezidera Kardoša v Topoľčanoch Ernest Farkas a Natália Kečkárová. 

 

 

VÝTVARNÝ ODBOR 

16.09.2021 - exkurzia žiakov do Bratislavy - Dom umenia a Múzeum dopravy  

27.10.2021 - Bienále ilustrácie Bratislava (Bratislavský hrad) 

- žiak Ondrej Benkovský bol nominovaný do detskej poroty BIB 

18.11.2021 - celoslovenská súťaž žiakov Ekoposter Trstená  

06.01.2022- návrh maskota pre Slovenské národné múzeum hrad Modrý kameň 

01.02.2022- metodická hodina ,,Šperk“ pre učiteľov VO  

Február - oblastné kolo súťaže ,,Vesmír očami detí“ a postup 6 žiakov do celoslov. kola  

16.03.2022 - celoslovenská výtvarná súťaž ,,GABI“ v Galante 

22.03.2022 - súťaž ,,Deň vody“  

23.03.2022 - metodická hodina učiteľov VO ,,Sypaný smalt“ 

07.04.2022 - literárne pásmo a výstava k výročiu Ch. Dickensa 

12.04.2022 - aktualizačné vzdelávanie ,,Umelecké odlievanie kovu“  

26.04.2022 - exkurzia do Bratislavy - Múzeum moderného umenia ,,Danubiana“ 

29.04. 2022 – súťaž ,,Ponitrianske múzeum hľadá maskota“  

- žiačka Liana Šmidová sa stala absolútnou víťazkou 

03.05.2022 - celoslovenská súťaž ,,Cesta čiary“ Kremnica 

18.05.2022 - ,,Land art ,,Hore Váhom,dolu Váhom“  

24.05.2022 - výstava záverečných prác žiakov 4./1./1. 

25.05.2022 - medzinárodná súťaž Grafická Toruň ,,Always green,always blue“  

31.05.2022 - spoločný projekt ,,Hore Váhom, dolu Váhom, „ - scéna, výstava prác 

01.06.2022 - vernisáž oddelenia smaltu žiakov ŠPD v Neogotickom kaštieli v Galante 

14.06.2022 - exkurzia do Budapešti Szépmuveszeti museum,výstava,,Hieronymus Bosch 

 

Na ďaľšie štúdium umeleckého smeru boli prijatí: 

Timotej Sedlík - SŠUP J.Vydru Bratislava, Kristína Binčíková - SŠUP Nitra a Pavlína 

Pinková ČVUT Brno, fakulta výtvarných umení  

 

TANEČNÝ ODBOR 

29.10.2021 – Halloween v ZUŠ-ke  

17.12.2021 - tvorba videí Zimných online koncertov  

31.5.2022 - spolupráca na umeleckom pásme ,,Hore Váhom, dolu Váhom“ 

24.6.2022 - koncoročné vystúpenie žiakov tanečného odboru  



24.6.2022 - vystúpenie žiakov tanečného odboru na Šalianskom jarmoku  

 

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR 

27.10.2021 Halloweenský večer žiakov LDO, spolupráca s TO a VO 

20.12.2021  ,,Dievčatko so zápalkami“ predstavenie LDO na YouTub 

marec -  casting žiakov LDO do poviedkového filmu 

marec - máj - príprava spoločného projektu ,,Hore Váhom, dolu Váhom“ 

apríl - Detský javiskový sen 

máj - Zlatá Priadka 

jún - ,,Popoluška“ - vystúpenie žiakov LDO pre žiakov VO 

 

 

 

8. VYHODNOTENIE PROJEKTOV A PROGRAMOV ŠKOLY 

 
Základná umelecká škola v Šali v školskom roku 2021/2022, podobne, ako iné školy 

prešla po dvoch rokoch pandemických opatrení a dištančného vzdelávania na prezenčnú formu 

vzdelávania. Počas školského roka prebiehali všetky koncerty a vystúpenia pred publikom. 

Predtým škola počas dvoch rokov prezentovala svoju činnosť výlučne na YouTube kanáli. 

Slávnostné ukončenie absolventského štúdia s príhovormi a hudobným programom sa konalo 

v exteriéri školy, kde si absolventi prevzali absolventské vysvedčenia a darčeky.  

Škola sa zapojila do výzvy Nadácie SPP. Na realizáciu umeleckého pásma v spolupráci 

štyroch umeleckých odborov ,,Hore Váhom, dolu Váhom“ získala 1500 eur.  

Škola sa zapojila do kultúrneho projektu v rámci propagácie mesta Šaľa a požiadala 

o poskytnutie dotácie na zakúpenie profesionálneho xylofónu značky Adams 

XS2HA40A=442Hz pre potreby hudobného odboru a projektov ZUŠ. Získala sumu vo výške 

1900 eur. 

 

 

 

9. VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI A INEJ KONTROLNEJ 

ČINNOSTI  
  

V školskom roku 2021/2022 bola útvarom hlavnej kontrolórky v súlade s Plánom 

kontrolnej činnosti HK a ÚHK za I. polrok 2022 vykonaná opakovaná kontrola dodržiavania 

VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej umeleckej škole, 

ktorá nepreukázala žiadne nedostatky. 

Počas letných prázdnin bola vykonaná finančná kontrola ÚPSVaR o splnení podmienok 

na poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu ,,Podpora udržania zamestnanosti 

v základných umeleckých školách“. Na základe vykonaného overovania neboli finančnou 

kontrolou zistené žiadne nedostatky. 

Vnútroškolská kontrola výchovno-vzdelávacieho procesu sa zameriavala na pozorovanie 

výkonov žiakov  a absolventov z jednotlivých tried na interných, verejných koncertoch, 

skúškach, výstavách a vystúpeniach. Hodnotila sa úspešnosť žiakov v súťažiach a iných 

podujatiach na verejnosti. Týždeň pred každou hodnotiacou poradou prebehla kontrola 

elektronickej pedagogickej dokumentácie vo všetkých triedach.  

 

 



10.  PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY 

ŠKOLY 

 

 Škola je prevádzkovaná v dvoch budovách v centre mesta a v ZŠ J. Hollého vo Veči. 

Využíva javiskové priestory v MsKS – bábkovú sálu pre LDO, estrádnu sálu pre TO a učebňu 

pre komorný súbor HO. Počas letných prázdnin bola vybudovaná nová učebňa pre potreby 

hudobného odboru na Kukučínovej ulici, kde sa nachádza spolu 17 učební na individuálnu 

formu vzdelávania, z toho jedna učebňa na skupinové vyučovanie hudobnej náuky a výtvarný 

a literárno-dramatický odbor s 11 učebňami na elokovanom pracovisku na Hlavnej ulici. 

Elokované pracovisko v ZŠ J. Hollého vo Veči má k dispozícii malú telocvičňu s vybavením 

pre tanečný odbor, interaktívnu učebňu, 1 malú a 2 väčšie učebne. Divadelná sála ZUŠ na 

Hlavnej ulici sa využíva na interné koncerty a vystúpenia LDO, vybavená je aj mobilnými 

zrkadlami s baletnými tyčami pre potreby tanečného odboru. Škola zaznamenala veľký záujem 

o nové študijné zameranie ,,Počítačovú grafiku a animáciu“, ktorej výučba prebieha v budove 

na Hlavnej ulici. Nové študijné zamerania ,,Keramiku“ (práca s hlinou) a ,,Šperk“ (práca 

s kovom) utlmilo dištančné vzdelávanie, ale napriek tomu sa o tieto študijné zamerania 

v minulom roku obnovil záujem. Škola zabezpečila v minulom školskom roku notebooky pre 

všetkých učiteľov a posilnila internetové pripojenie.                                            

Historická budova na Hlavnej ulici má nedostatky v podobe vlhkého muriva, pivničné priestory 

a učebne na prízemí sa opakovane ošetrujú. V učebniach výtvarného odboru na Hlavnej 

ul. sa postupne renovujú nadrozmerné dvere v učebniach, prebehla oprava strechy, 

nefunkčných komínov a elektrického vedenia, ktorému bude nutné spraviť v blízkej budúcnosti 

prekládku do zeme. V obidvoch budovách je zabezpečený kamerový systém pri vchodových 

dverách a v chodbových priestoroch. Na kostýmy v tanečnom a literárno-dramatickom odbore 

škola využíva práčku so sušičkou. Výrazne sa zlepšili podmienky v oblasti materiálneho 

a technického vybavenia školy a skvalitnila sa estetická stránka školských priestorov. 

Nevyhovujúce podmienky pretrvávajú v exteriéri, škola nemá vlastný areál a parkovacie 

miesta. 

Na začiatku školského roka škola zabezpečuje pomôcky do všetkých odborov, počas roka 

prebiehajú opravy a ladenia hudobných nástrojov, doplňuje sa  príslušenstvo, nástrojové 

vybavenie a zvuková technika. Kapacitný problém s triedami v Šali pre hudobný a tanečný 

odbor stále pretrváva. Po pandémii má záujem o štúdium ešte viac žiakov ako pred týmto 

obdobím. Škole ako aj mestu Šaľa chýba koncertná sála s väčším počtom miest na sedenie na 

organizovanie koncertov, súťaží a iných kultúrnych podujatí.  

 

 

 

 

11. OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ 

VÝSLEDKY; OBLASTI, V KTORÝCH SÚ NEDOSTATKY 

A  NÁVRHY OPATRENÍ NA SKVALITNENIE ÚROVNE 

VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 
         

Škola poskytuje základné umelecké vzdelanie v štyroch umeleckých odboroch.  Ponúka 

kvalitný školský vzdelávací program a profesionalitu pedagógov. Pristupuje k umeleckému 

vzdelávaniu žiakov individuálne a zároveň je dôležitou súčasťou ich výchovy. Dosahuje dobré 

výsledky v príprave žiakov na stredné, vysoké umelecké a pedagogické školy, súťaže, výstavy, 

koncerty, či regionálne kultúrne podujatia. Nevyhnutnou súčasťou efektívneho riadenia školy 



a modernizácie výchovno-vzdelávacieho procesu je postupné zavádzanie IKT a zároveň 

zachovávanie tradícií a hodnôt umeleckého vzdelávania a výchovy.  

 

SWOT – analýza: 

 
Interné podmienky 

Silné stránky  

 výhodná poloha dvoch budov školy v centre mesta  

 elokované pracovisko v mestskej časti Veča v ZŠ J. Hollého 

 každoročný záujem o štúdium vo všetkých odboroch ZUŠ z mesta i z okolitých obcí 

 renovácia interiéru vrátane podláh v učebniach, rekonštrukcia elektrických 

rozvodov a zvukovej izolácie  

 dobré materiálne a technické vybavenie: notový archív, učebné pomôcky, 

keramická pec, hudobné nástroje vo všetkých učebniach hudobného odboru, 

koncertné krídlo, profesionálny xylofón, interaktívna tabuľa, nový školský nábytok 

 počítačová učebňa, notebooky pre všetkých učiteľov a počítače pre žiakov 

počítačovej grafiky vo výtvarnom odbore 

 rozširovanie študijných zameraní podľa dopytu a špecializácie pedagógov 

(počítačová grafika, keramika, šperk, kompozícia, ľudový tanec) 

 využívanie a rozširovanie funkcií informačného elektronického systému iZUŠ 

vytvoreného podľa potrieb základných umeleckých škôl a zavedenie komunikačnej 

a vzdelávacej platformy G-suite  

 individuálny prístup ku každému žiakovi, inovatívne metódy, kvalifikovanosť 

celého pedagogického zboru  

 zapájanie sa žiakov všetkých odborov do súťaží v rámci regiónu, celého Slovenska 

a zahraničia  

 tradícia verejnej prezentácie všetkých odborov v projekte ,,Zuš-ka v meste“ 

 pravidelné organizovanie triednych,  interných , verejných koncertov, vystúpení a  

vernisáží  

 založenie školského YouTube kanálu na virtuálnu prezentáciu umeleckej činnosti 

 spolupráca všetkých odborov na spoločných interaktívnych projektoch  

 dobrá spolupráca s mestom a aktívna účasť na mestských kultúrnych podujatiach, 

spolupráca s ďalšími školami a inými subjektmi  

 aktualizácia webovej stránky školy s propagáciou koncertov, súťaží, výstav  

 pravidelná účasť žiakov na koncertoch SF a predstaveniach v SND z príspevkov RZ 

 podpora  profesijného rozvoja pedagógov  



Slabé stránky  

 

 chýbajúce priestory na nové triedy v hudobnom odbore, chýbajúca akustická 

koncertná sála s dostatočným počtom miest na sedenie, nezateplená budova na 

Kukučínovej ulici 

 chýbajúce parkovacie miesta a ohraničený areál školy 

  vlhnutie múrov historickej budovy školy na Hlavnej ulici, opakované problémy 

s kanalizáciou a elektrickým vedením 

 nedostatok finančných prostriedkov na osobné ohodnotenie pedagógov, 

odmeňovanie aktivít a tvorivej práce nad rámec povinností  

Externé podmienky 

Príležitosti  

 

 upevňovať profiláciu školy podľa špecifík regiónu a umeleckého zamerania 

pedagógov  

 zlepšovať prezentáciu školy na webstránke s ponukou informačných materiálov  

 zlepšovať  vzťahy so žiakmi a ich rodičmi, posilňovať vzťah k verejnosti 

 monitorovať úspešných žiakov školy 

 aktivizovať pedagogický zbor, umeleckú radu, predmetové komisie, zabezpečiť 

pružnosť medzipredmetovej a medziodborovej spolupráce a komunikácie 

 využiť možnosti profesijného rozvoja učiteľov vo všetkých odboroch a zabezpečiť 

aktualizačné vzdelávanie podľa potrieb školy a záujmu pedagógov 

 vyhľadávať  nové inšpirácie a progresívne učebné materiály k vyučovaniu 

 podporovať otvorenú klímu a dobré medziľudské vzťahy 

 zlepšovať materiálno-technické vybavenie tried a kvalitu hudobných nástrojov  

 pokračovať v zveľaďovaní priestorov školy v interiéri a exteriéri 

 zapojiť sa do výzvy na zníženie energetickej náročnosti 

 viesť žiakov k ochrane životného prostredia ekologickými témami vo výchovno-

vzdelávacom procese 

            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ohrozenia  

 

 nedostatočná podpora a pochopenie zo strany rodičov, nepovinné štúdium, 

odhlasovanie žiakov v priebehu školského roka, zlá finančná situácia v rodinách  

 nedostatok finančných prostriedkov na rekonštrukčné opravy a zateplenie budov  

 nedostatok finančných prostriedkov  a učební na prevádzku a na materiálno-

technické vybavenie  školy 

 nenaplnenie stratégie rozvoja silných stránok školy,  príležitostí a nápravy slabých 

stránok  

 

 

 



12. FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO – 

VZDELÁVACIEHO PROCESU 

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ  

 

 

Výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečovaný  dotáciou z podielových daní na žiaka 

a čiastočným príspevkom na úhradu školného od rodičov.  

Fond rodičovského združenia tvoria príspevky rodičov vo výške 15 eur raz ročne a získané 

2% zo zaplatenej dane fyzických a právnických osôb. Tieto prostriedky sa využívajú na nákup  

pomôcok pre všetky umelecké odbory na hlavnom a elokovaných pracoviskách, na ladenie a 

údržbu hudobných nástrojov, na zlepšenie materiálno-technického vybavenia školy, na 

estetickú úpravu priestorov školy, na návštevu kultúrnych podujatí a exkurzií so žiakmi, na 

účastnícke  poplatky a cestovné na súťaže, workshopy a školenia. Škola získava finančné 

prostriedky podľa možností aj cez výzvy a dotácie na rozvoj školy a na organizovanie 

umeleckej činnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stanoviská k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

v školskom roku 2021/2022: 

 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej 

umeleckej školy v Šali v školskom roku 2021/2022 bola prerokovaná v Pedagogickej rade 

školy dňa 11.10.2022. Pedagogická rada pri ZUŠ v Šali vzala túto Správu na vedomie bez 

pripomienok. 

 

 

 

 

 

Predkladá:      ...................................................... 

Mgr. Nora Valentínová, DiS.art.   

riaditeľka  školy 

 

 

 

 

 

 

 

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 2021/2022 a odporúča ju zriaďovateľovi ZUŠ v Šali Mestu Šaľa 

schváliť. 

 

 

 

 

 

 

 ...................................................... 

Mgr. Miroslava Dojčanová        

predsedníčka Rady školy 

 

 

 

V Šali dňa 12.10.2022 

 


