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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 2017/2018 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 2017/2018
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)
zussala@zussala.sk (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

Vyučovací jazyk:

slovenský

V prvom, druhom, treťom, štvrtom ročníku primárneho umeleckého vzdelávania, v prvom,
druhom, treťom a štvrtom ročníku nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania,
v piatom ročníku nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania, v prvom ročníku II.
stupňa základného štúdia a štúdia pre dospelých výtvarného odboru, v prvom a druhom
ročníku II. stupňa základného štúdia a štúdia pre dospelých hudobného, tanečného
a literárno-dramatického odboru sa na škole vyučovalo podľa Štátneho vzdelávacieho
programu pre ZUŠ a Školského vzdelávacieho programu.
V ostatných ročníkoch sa vyučovalo a postupovalo podľa Učebných plánov pre základnú
umeleckú školu, ktoré schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 22.
decembra 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
Školský vzdelávací program
Plán práce školy, príprava projektov
Informácie o personálnych zmenách,
zmenách v pedagogickoorganizačnom
a materiálno-technickom
zabezpečení
výchovnovzdelávacieho procesu
Koncepčný zámer školy pre nasledujúce obdobie

Poradné orgány:
o Pedagogická rada - s počtom členov 35, z toho 2 na MD. Členmi sú pedagogickí
zamestnanci ZUŠ.
Zoznam prerokovaných materiálov v pedagogickej rade:
-

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 v školskom roku 2017/2018
Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu ZUŠ v školskom roku 2017/2018
Informácie o novom elokovanom pracovisku v ZŠ J. Hollého
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 v školskom roku 2017/2018 (návrhy, realizácia, hodnotenie)
Úprava 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, trištvrťročné, záverečné)
Kontrola platieb príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za individuálne a skupinové
štúdium a kontrola platieb príspevkov do združenia
Aktualizácia webového sídla školy a prezentácia školy na verejnosti

o

Umelecká rada – s počtom členov 8. Členmi sú vedúci predmetových komisií
a pedagógovia v jednočlenných oddeleniach a odboroch.

Zoznam prerokovaných materiálov v umeleckej rade:
-

Koncepčný zámer školy pre nasledujúce obdobie
Plán práce ZUŠ v školskom roku 2017/2018 (návrhy, realizácia, hodnotenie)
Úprava Školského vzdelávacieho programu
Plány práce umeleckých odborov a predmetových komisií, rozdelenie úloh
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. Katarína Tyukos Bombicová
PK pre spev a zborový spev – vedúca oddelenia Mgr. Henrieta Záležáková
PK pre husle, gitaru, dychy – vedúci oddelenia Bc.art. Andrea Mikušová
Každá PK mala zo svojich zasadnutí založenú zápisnicu.

3. Údaje o celkovom počte žiakov podľa výkazu 24-01
Počet žiakov

spolu hudobný

výtvarný

tanečný

stav k 15.9.17
stav k 30.6.18

744
733

364
351

35
33

321
359

literárno-dramatický
24
23

3.1 Zápis do umeleckých odborov – školskom roku 2018/2019
K 30.9.2018 bol počet novoprijatých žiakov na :
hudobný odbor
výtvarný odbor
tanečný odbor
literárno-dramatický odbor

106 žiakov - individuálne vyučovanie
90 žiakov - skupinové vyučovanie
20 žiakov - skupinové vyučovanie
25 žiaci - skupinové vyučovanie

Spolu

241 novoprijatých žiakov

3.2 Prijatie žiakov na stredné a vysoké školy s umeleckým zameraním:
1.Andreas Balázsi – SSUŠ dizajnu Nitra (Balážová)
2.Lin Yan Zhou – SSUŠ dizajnu Nitra (Vanek)
3. Margaréta Dobošová – PF UKF Nitra Výtvarná výchova (Molnárová)
4. Eva Pappová – Odevný dizajn, Spojená škola Tokajícka Bratislava (A. Jančovič)
5. Linda Kollárová – Odevný dizajn, Spojená škola Tokajícka Bratislava (A. Jančovič)
6. Alexandra Szabó – SSUŠ Ivánska cesta Bratislava (Kvačkayová)
7. Tamara Százová – SUŠ J.Vydru, Odevný dizajn Bratislava (Marček)
8. Adriana Franková - Konzervatórium Bratislava, spev (Záležáková)
9. Bertram Beták - Konzervatórium Bratislava, hra na kontrabase (Krajmer)

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, 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.

5. Údaje o zamestnancoch školy
Personálne obsadenie školy k 30.06.2018
celkový počet zamestnancov - 38 osôb
z toho nepedagogickí zamestnanci – 4 osoby
Personálne obsadenie školy k 15.09.2018
celkový počet zamestnancov - 39 osôb
z toho nepedagogickí zamestnanci – 4 osoby

Pedagogickí zamestnanci

k 30.06.2018
34

k 15.09.2018
35

Výtvarný odbor
Hudobný odbor
Literárno-dramatický odbor
Tanečný odbor

7
24 (z toho 1 na dohodu)
2
1

8 (z toho 1 na MD)
24
2 (z toho 1 na MD)
1

Nepedagogickí zamestnanci

4

4

Ekonomická pracovníčka
Prevádzkoví zamestnanci

1
3

1
3

5.1 Kvalifikovanosť a odbornosť pedagogických zamestnancov
Školský rok 2017/2018
Počet pedagógov vo výtvarnom odbore:

7

2
1

kvalifikovaných:
nekvalifikovaných:
kvalifikovaných:
nekvalifikovaných:
kvalifikovaných:
nekvalifikovaných:

6
1
20
4
2
1

Počet pedagógov v hudobnom odbore:

24

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

Počet pedagógov vo výtvarnom odbore:

8

kvalifikovaných:

8

Počet pedagógov v hudobnom odbore:

24

kvalifikovaných: 20
nekvalifikovaných: 4

Počet pedagógov v literárno-dramatickom odbore:

2

kvalifikovaných:

Počet pedagógov v tanečnom odbore:

1

nekvalifikovaných: 1

Školský rok 2018/2019

2

5.2 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou ukončia a na prvú atestačnú skúšku
a obhajobu atestačnej práce v školskom roku 2018/2019 sa pripravujú: Mgr. Henrieta
Záležáková, Mgr. Anikó Sárkányová, Andrea Mezeiová, DiS.art. a Katalin Vanko, DiS.art.
Funkčné vzdelávanie Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického a odborného
zamestnanca absolvuje zástupkyňa riaditeľa Mgr. Nora Valentínová, DiS. art. – začiatok
vzdelávania - apríl 2017 a ukončenie - marec 2019 v MPC Nitra.
Novoprijatí pedagóg absolvuje v školskom roku 2018/2019 Adaptačné vzdelávanie:
Mgr. art. Peter Palacka, hra na akordeóne - uvádzajúca učiteľka Mgr. art. Miroslava Košíková,
PhD. Inovačné vzdelávanie Hudba ako čin pre učiteľov hudobného odboru absolvovala K.
Tyukos – Bombicová, G. Ižayová a Vybrané kapitoly z dejín hudby 20. a 21. storočia M.
Košíková

6. Údaje o aktivitách školy a jej prezentácia na verejnosti
Prehľad výsledkov súťaží v školskom roku 2017/2018
P. č.

Názov súťaže

Počet
žiakov
umiestnenie

1.
2.
3.

Stančekova Prievidza spev

2

Kolárovská lýra - spev
Dni Miloša Ruppeldta –
spev Bratislava

3

1x1.miesto
2x3.miesto

2

1x3.miesto

6.

Nitrianska lutna
Medzinárodná spevácka
súťaž Iuventus Canti
Vráble - spev
Divertimento musicale –
akordeónové trio

7.

Maľujte s primalexom

8.

Vesmír očami detí

4.

5.

Maľovaná Zuška
Celoslovenská súťaž v
10 grafike Hlohovec

pásmo

Úspešnosť
mimoriadna cena

diplom za účasť

2×strieborné

66žiakov
šk. kolo
60žiakov
šk. kolo

postúpilo 11 ž.
oblast. kolo 7 ž.
celosl.kolo 4 ž.

9.

11. Hviezdoslavov Kubín
Grafická Toruň
medzinárodné Bienále
12 tvorivosti mládeže
Medzinárodná súťaž
Always green – always
13 blue
Súťaž Petra Dvorského
14 v sólovom speve Košice
15 Popové hlasy Hlohovec
Hľadáme mladé talenty
16 2017 Trnovec n/V
Šaliansky akord školská
17 vedomostná súťaž z HN
Schneiderova Trnava 18 klavír
19 Zlatá palička súťaž
mažoretiek Galanta
Klavírna súťažná
20 prehliadka Sládkovičovo
Prehliadka mladých
21 gitaristov Bratislava
22 Gitarová Nitra
V ríši divov celoslovenská
23 výtvarná súťaž

1x2.miesto
1
1
65
šk. kolo

postúpilo 8 žiakov

2×zlaté
2×strieborné
1×bronzové

5
1×2.miesto
2
85

2./1. časť,
3./2.časť

2

1×zlaté
1×bronzové

5

2×strieborné
3×bronzové

1

1×zlaté

2
48
šk.kolo

postúpilo 6 žiakov

Výtvarný talent 2018
Topoľčany ,,Fantazijná
24 krajina“
25 Gabi výtvarná súťaž

5
39
šk.kolo

diplom 1 žiačka
postúpilo 5 žiakov
diplom 1 žiačka

Výtvarný a Literárno-dramatický odbor
OKTÓBER: 11.október – návšteva výstavy BIB Bratislava, účasť 43 žiakov (Molnárová,
Kvačkayová, Balážová, Jančovič A., Marček). Konala sa interná výstava „Jesenná nálada“.
NOVEMBER: V novembri prebiehala príprava na aukčnú výstavu, ktorá sa uskutočnila
29.11.2017. Zúčastnili sa všetci pedagógovia. Prebiehala príprava a výroba novoročeniek
(Jančovič A., Balážová, Molnárová)
DECEMBER: Zimná výstava prác žiakov v malej galérii. Realizácia návrhov na plagát
a pozvánky na vianočný koncert (Vanek).
JANUÁR, FEBRUÁR : školské a oblastné kolá súťaží „Vesmír očami detí“, „GABI“.
MAREC: celoslovenské a medzinárodné súťaže – Výtvarný talent, Fantazijná krajina, Grafická
Toruň Poľsko
V rámci prípravy osláv výročia školy sa výtvarný odbor podieľal návrhmi a výrobou pozvánok
a plagátov (Balážová), prípravou scény (Kvačkayová, Molnárová), uskutočnila sa výstava
pedagógov v MsKS Šaľa. V rámci spolupráce s MsKS Šaľa sme pripravili 17 panelov na Zlatú
priadku.
MÁJ: 18.5. sa uskutočnila výstava žiakov 4. Ročníkov „Malý absolvent“. 30.5. a 7.6. sa
uskutočnila prezentácia školy ZUŠ v meste, na ktorej sa podieľali všetci pedagógovia. V máji
sa tiež zasielali práce na súťaže „V ríši divov“ a „Maľujeme s Primalexom.“
JÚN: Prvý júnový týždeň sa konal zápis žiakov a príprava absolventov 1. a 2. stupňa na
záverečné skúšky. Absolventská vernisáž sa konala 11.6., absolvovalo ju 18 žiakov 1. stupňa
a 3 žiaci 2. stupňa.
18.6. sa konali absolventské skúšky. 19. a 20.6. sa konala kresba v plenéri „Príroda pri Váhu“
(Kvačkayová, 14 žiakov).
NOVEMBER: príprava dramatického programu na Dražbu výtvarných diel (29. 11. 2017),
v ktorom sa využívali improvizačné techniky a scenáristické postupy commedie dell arte.
DECEMBER: predstavenie Strašidelná noc (13. 12. 2017) – žiaci aktívne spolupracovali na
tvorbe scenára, kostýmov a rekvizít. Herecký prejav bol zameraný na realistické prežívanie,
taktiež sa dbalo na úpravu javiskovej reči. Na Vianočnom koncerte (20.12. 2017) žiaci
prednášali poéziu, predtým podstúpili rozbor textov a úpravu hlasového prejavu.
FEBRUÁR: žiaci sa podieľali na programe Koncertu modernej hudby krátkymi scénkami zo
života J. Cagea, vďaka čomu sa dozvedeli zaujímavé informácie o samotnom autorovi
a modernej hudbe všeobecne.
APRÍL, MÁJ: tvorba nemých pohybových scén, v ktorých sa vyskytovali základné
pantomimické prvky a divadelné pády. Okrem štylizovaného herectva museli žiaci absolvovať
technickú pohybovú prípravu. Žiaci sa so scénami prezentovali na akciách Míľa pre mamu (12.

5. 2018) a ZUŠ v meste (30. 5. 2018). Žiaci sa taktiež predviedli na verejných prezentáciách
ZUŠ v umeleckých kostýmoch, ktoré si vymysleli aj zrealizovali.
JÚN: žiaci prednášali sprievodný text na akcii ZUŠ vo Veči.
Počas celého druhého polroka prebiehali prípravy (herecké, pohybové, rečové, scénografické)
a tvorili sa absolventské predstavenia, ktoré sa odohrali 20.6. 2018 (Zdravý nemocný, Ženy).

Hudobný a tanečný odbor
KONCERTY ŠKOLY
Spolu 29 koncertov z toho:
- koncert „Portréty“ z diel hudby 20. a 21. storočia
-

2 vianočné koncerty

-

3 koncerty modernej hudby

-

Koncert najmladších žiakov ZUŠ

-

Koncert gitarového oddelenia „Gitarové šantenie“

-

2 záverečné koncerty žiakov primárneho vzdelávania a absolventov I. a II. stupňa

-

15 interných koncertov

-

Záverečný koncert

-

2 verejné prezentácie „ZUŠ-ka v meste“ a „ZUŠ-ka vo Veči“

-

7 triednych koncertov

-

Koncert učiteľov pri príležitosti 65. výročia založenia ZUŠ v Šali

MIMOŠKOLSKÉ VYSTÚPENIA hudobného a tanečného odboru
2. 9. 2017 Koncert žiakov Rity Záležákovej
3. 9. 2017 Vystúpenie mažoretiek v Oroszlányi ( Janebová)
13. 9. 2017 Vystúpenie mažoretiek pred MsÚ v Šali pri príležitosti medzinárodnej
konferencie (Janebová)
16. 10. 2017 Vernisáž výstavy v KS Večierka – akordeónové trio ( Janebová)
10. 11. 2017 Bibliotéka, Incheba Bratislava – akordeónové trio ( Janebová)
11. 12 . 2017 Tvorivý čin roka – akordeónové trio ( Janebová), H. Nejedlíková ( Sárkányová,
korep. R. Gofjar), S. Nagyová (Záležáková, korep. R. Gofjar)
1. 12. 2017 Vernisáž v DK MsKS – žiaci gitarovej triedy A. Mikušovej
9. 12. 2017 Vianočné trhy – mažoretky (Janebová)
13. 12. 2017 Vianočné trhy – detský zbor ( Izsáková Bogárová)
17. 12. 2017 Vianočné trhy – M. Spiszaková, J. Mikula, P. Gáliková, P. Čamajová, M.
Hasprová (M. Pellerová)
18. 12. 2017 Vianočné trhy – akordeónové trio (Janebová)
26. 12. 2017 Vianočný benefičný koncert - detský zbor, K. Vanko, E. Izsáková- Bogárová,
M. Košíková, komorné husľové zoskupenie ( Krommelová)
7. 2. 2018 9. kontraktačný deň cvičných firiem, Spojená škola vo Veči – mažoretky
(Janebová)
19. 2. 2018 Vernisáž fotografií KS Večierka – G. Slávik (Janebová)

28. 3. 2018 Ocenenie pedagógov okresu Šaľa – Hugo Hučko (Košíková), Nina Balušková
(Vanko)
28. 3. 2018 Spomienkové podujatie k výročiu oslobodenia Šale – detský zbor ZUŠ (Izsáková –
Bogárová)
10. 4. 2018 Vernisáž Evy Králikovej, renesančný kaštieľ Galanta – akordeónové trio
(Janebová)
24. 4. 2018 Cena Jána Johanidesa – žiaci gitarového a dychového oddelenia (Mikušová, Obola)
1. 5. 2018 Oslavy 1. mája – mažoretky (Janebová)
3. 5. 2018 Vernisáž v renesančnom kaštieli Galanta- akordeónové trio (Janebová)
19. 5. 2018 Noc múzeí, Dom ľudového bývania Šaľa –Jakub Varga, Samuel Varga, Barbora
Betáková, Bertram Beták, Sofia Jarošová, Ondrej Horváth, Timon Vereš, Martina Horváthová
(Krajmer), akordeónové trio (Janebová)
23. – 26. 5. 2018 Zlatá priadka – zvučka pri otvorení a ukončení ( Izsáková – Bogárová)
20. 6. 2018 Ocenenie najúspešnejších žiakov okresu Šaľa – Gabriel Slávik (Janebová)
23. 6. 2018 Šalianske trhy – žiaci gitarového a dychového oddelenia (Mikušová, Obola), G.
Slávik ( Janebová)
24. 6. 2018 Spolupráca pri nahrávaní CD – detský zbor ( Izsáková – Bogárová)
SPEVÁCKY workshop s Mgr. art. Dagmar Livorovou, 20. 6. 2018, ZUŠ v Šali
- 2 žiačky z triedy H. Záležákovej ( K. Forrová, K. Hudáková), 1 žiačka z triedy A.
Sárkányovej ( H. Nejedlíková)

ÚČASŤ ŽIAKOV ŠKOLY NA KONCERTOCH A PREDSTAVENIACH
Slovenská filharmónia, Bratislava: 19. 1. 2018, 6. 4. 2018, 4. 5. 2018 (cyklus Hudobná
akadémia)
SND, Bratislava: 16. 2. 2018 – Opera je zábava (33 žiakov)
22. 3. 2018 – P. Breiner: Slovenské tance (40 žiakov)
24. 5. 2018 – O. Nedbal: Poľská krv (40 žiakov

SKÚŠKY
17. 1. 2018 – skúšky kontrahujúcich žiakov ( 4 žiaci)
6. a 7. 6. 2018 – záverečné skúšky žiakov primárneho vzdelávania
14. 6. 2018 – absolventské skúšky žiakov I. a II. stupňa
19. 6. 2018 - 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 na účastnícke a cestovné náklady v regionálnych, celoslovenských
a medzinárodných súťažiach pre žiakov základnej umeleckej školy.
ZUŠ v Šali oslavovala v školskom roku 2017/2018 65.výročie svojho založenia. Celý školský
rok 2017/2018 sa niesol v znamení osláv a výročie sa pripomínalo na podujatiach školy. Oslavy
vyvrcholili slávnostným učiteľským koncertom dňa 13.03.2018 v Mestskom kultúrnom
stredisku a boli spojené so slávnostnou recepciou. Pred zápisom nových žiakov sa dňa
30.05.2018 uskutočnila na pešej zóne v Šali verejná prezentácia všetkých odborov pod názvom

,,Zuš-ka v meste“. Na základe schválenia elokovaného pracoviska ZUŠ v ZŠ J. Hollého vo Veči
sa uskutočnila podobná prezentácia ,,Zuš-ka vo Veči“ pred Spoločenským domom dňa
7.06.2018.

8. Výsledky inšpekčnej činnosti
V školskom roku 2017/2018 neprebehla na škole inšpekčná činnosť. Vnútroškolská
kontrola výchovno-vzdelávacieho procesu sa zameriavala na pozorovanie výkonov žiakov
z jednotlivých tried na interných, verejných koncertoch, skúškach, výstavách, hodnotila sa
úspešnosť žiakov v regionálnych, celoslovenských a medzinárodných súťažiach a iných
podujatiach na verejnosti. Týždeň pred každou hodnotiacou poradou prebehla kontrola
elektronickej dokumentácie v jednotlivých triedach.

9. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
Škola bola prevádzkovaná v minulom školskom roku v dvoch budovách v centre mesta.
Hudobný odbor sa nachádza na Kukučínovej ulici a výtvarný a literárno-dramatický odbor
na elokovanom pracovisku na Hlavnej ulici. Pre výučbu tanečného odboru sa naďalej využívajú
javiskové priestory v MsKS. V novom školskom roku 2018/2019 škola zriadila elokované
pracovisko v ZŠ J. Hollého vo Veči s výučbou v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárnodramatickom odbore. Postupne sa zlepšujú podmienky v oblasti materiálneho a technického
vybavenia školy vrátane nového elokovaného pracoviska. Dokupujú sa chýbajúce hudobné
nástroje s príslušenstvom a zvuková technika, prebiehajú pravidelné opravy a ladenia
hudobných nástrojov, doplňujú sa edukačné programy a notebooky pre učiteľov. Na začiatku
školského roka sa zakupujú pomôcky do všetkých odborov. Postupne sa vylepšuje interiér
v triedach. V tomto školskom roku je zabezpečený plynulý výchovno-vzdelávací proces vo
všetkých odboroch na hlavnom a dvoch elokovaných pracoviskách, rozšírili sa úväzky mladých
učiteľov. Pretrváva kapacitný problém s triedami v Šali pre hudobný a tanečný odbor, na ktoré
škola posledné roky poukazuje. Zriadením elokovaných tried sa problém s triedami v budovách
ZUŠ v Šali nevyriešil.

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 príspevky rodičov a získané 2% zo zaplatenej dane
fyzických a právnických osôb. Výška jednorazového poplatku na žiaka v tomto školskom roku
činí 15 eur. Tieto prostriedky sa využívajú na nákup pomôcok pre všetky odbory, na ladenie a

údržbu hudobných nástrojov, na zlepšenie vybavenia školy, na návštevu kultúrnych podujatí so
žiakmi, na účastnícke poplatky a cestovné na súťaže, workshopy a školenia.
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 spoločné projekty. Spolupracovali sme s mestom
a organizáciami v meste a v rámci rôznych podujatí sme pripravovali kultúrny program. Vo
svojom ŠkVP sme sa zamerali na rozvoj komornej hry, speváckeho zboru a posilnili sme
medziodborovú spoluprácu. S ohľadom na súčasné potreby a trendy škola vytvára podmienky
a podporuje ďalšie vzdelávanie pedagógov. Aktualizovali sme ŠkVP, interné smernice,
zabezpečili GDPR dokumentáciu a neustále zlepšujeme materiálno-technické podmienky v
odboroch. Pripravovali sme zriadenie elokovaného pracoviska v mestskej časti Veča s výučbou
v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore. Naďalej plánujeme
rozširovať priestory v centre mesta pre hudobný a tanečný odbor.
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 a profesionalitu pedagógov. 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. Nevyhnutnou
súčasťou efektívneho riadenia školy a modernizácie výchovno-vzdelávacieho procesu je
postupné zavádzanie IKT a zároveň zachovávanie tradícií a hodnôt umeleckého vzdelávania a
výchovy. Škola využíva interaktívnu tabuľu, edukačné softvéry a informačný elektronický
systém iZUŠ pre základné umelecké školy.
11.2 Požiadavky a vízie školy
ZUŠ zriadila v školskom roku 2018/2019 elokované pracovisko v ZŠ Hollého vo Veči
a vyhovela tak požiadavkám verejnosti. V novom elokovanom pracovisku prebieha výchovnovzdelávací proces vo všetkých odboroch s počtom žiakov 75. Celú školu v súčasnosti
navštevuje 791 žiakov vo všetkých odboroch a na troch pracoviskách. Naďalej chýbajú triedy
v centre mesta, preto má škola víziu rozšíriť priestory nadstavbou, alebo prístavbou v budove
ZUŠ na Kukučínovej ulici, v ktorej by bolo možné okrem tried vytvoriť dlhoročne chýbajúcu
koncertnú sálu a tanečnú triedu. Predtým je potrebné modernizovať sieťovú infraštruktúru v
obidvoch budovách.

Kľúčové problémy:
1. Rekonštrukcia elektrického vedenia v súlade so súčasnými normami
a zabezpečenie sieťového pripojenia na internet a telefón v obidvoch budovách.

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






















66-ročná tradícia školy
výhodná poloha školy v centre mesta
zriadenie elokovaného pracoviska v mestskej časti Veča
každoročný záujem o štúdium vo všetkých odboroch ZUŠ z mesta i z okolitých obcí
zavedenie verejnej prezentácie všetkých odborov v projekte ,,Zuš-ka v meste“,
,,Zuš-ka vo Veči“
využívanie informačného elektronického systému iZUŠ vytvoreného podľa potrieb
základných umeleckých škôl
dobré materiálne a technické vybavenie: notový archív, učebné pomôcky,
keramická pec, koncertné krídlo, interaktívna tabuľa
individuálny prístup ku každému žiakovi, inovatívne metódy, posilnenie
pedagogického zboru o mladých kvalifikovaných učiteľov
zapájanie sa žiakov všetkých odborov do súťaží v rámci regiónu, Slovenska a
v zahraničí
pravidelné organizovanie triednych, interných , verejných koncertov a vernisáží
(Vianočný, Veľkonočný, Môj prvý koncert, Výchovné, Tematické koncerty,
Predvianočná aukcia detských obrazov...)
spolupráca všetkých odborov na spoločných interaktívnych projektoch (Renesančný
koncert, Barokový koncert, Koncert k výročiu narodenia Chopina, Čarovná flauta
a´la ZUŠ, Koncert k Roku slovenskej hudby, Zuš-ka v meste, Zuš-ka vo Veči...)
dobrá spolupráca s mestom a aktívna účasť na mestských kultúrnych podujatiach
obnovenie webovej stránky školy s propagáciou koncertov, súťaží, výstav
pravidelná účasť žiakov na koncertoch SF a predstaveniach v SND z príspevkov
ZRPŠ
podpora kontinuálneho vzdelávania pedagógov
Slabé stránky
chýbajúce priestory na nové triedy v centre mesta, chýbajúca akustická koncertná
a tanečná sála s dostatočným počtom miest na sedenie
zastaralá elektroinštalácia nezodpovedajúca súčasným normám
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
neustále aktivizovať pedagogický zbor, umeleckú radu, predmetové komisie,
zabezpečiť pružnosť medzipredmetovej a medziodborovej spolupráce
využiť možnosti ďalšieho kontinuálneho vzdelávania učiteľov vo všetkých
odboroch
vyhľadávať nové inšpirácie a progresívne učebné materiály k vyučovaniu
pripravovať podmienky na zavedenie odboru audiovizuálnej a multimediálnej
tvorby
podporovať otvorenú klímu a dobré medziľudské vzťahy
zlepšovať materiálno-technické vybavenie tried
vymeniť starú elektroinštaláciu v obidvoch budovách školy a zaviesť nové sieťové
rozvody na elektriku, internet a telefón
obnoviť zvukovú izoláciu priečok medzi triedami v hudobnom odbore
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
nedostatok finančných prostriedkov na vytvorenie nových sieťových rozvodov
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 2017/2018
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej
umeleckej školy v Šali v školskom roku 2017/2018 bola prerokovaná na pedagogickej rade
školy dňa 01.10.2018. Pedagogická rada pri ZUŠ v Šali vzala túto Správu na vedomie bez
pripomienok.

V Šali dňa 02.08.2018

Vypracovala: zástupkyňa riad. školy Mgr. Nora Valentínová..................................................

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

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 2017/2018, ktorú dňa 01.10.2018 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 2017/2018 schváliť.

Predsedníčka RŠ: Mgr. art. Miroslava Košíková, PhD..............................................................

