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Východiská a podklady: 
 
1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 
 
2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2005. 
 
3. Koncepcia školy.  
 
4. Školský vzdelávací program /ŠkVP/ platný od 1. septembra 2015 nadväzujúci na inovovaný štátny 
vzdelávací program pre ZUŠ /ŠVP/.  
 
5. Vyhodnotenie plnenia plánu práce jednotlivých odborov. 
 
6. Informácie o činnosti Rady školy pri ZUŠ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vypracovala: 
 

BcA. Lívia Spustová, Dis.art., riaditeľka školy 
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                                                                  S P R Á V A  
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

za školský rok 2016/2017 
 
 
 
 

 1 IDENTIFIKA ČNÉ ÚDAJE ŠKOLY 

Názov školy Základná umelecká škola v Malackách 

Adresa školy Záhorácka 1918, 901 01 Malacky 

Internetová adresa školy www.zusmalacky.sk 

 
  
 

2 VEDÚCI ZAMESTNANCI ŠKOLY, ICH FUNKCIE A KONTAKTY 
 

Meno a priezvisko Funkcia Telefón E-mail 

BcA. Lívia Spustová, 
Dis. art 

 
riaditeľka školy 0911 901611 riaditelka@zusmalacky.sk 

 Mgr. MgA. Katarína 
Trenčanská 
 

zástupkyňa riaditeľky  0911306 754 trencanska@zusmalacky.sk 

 

3 ÚDAJE O RADE ŠKOLY 

 Rada školy pri ZUŠ v Malackách bola ustanovená v školskom roku 2014/2015v zmysle § 24 

zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Má 11 členov: 7 volených a 4 

delegovaných zástupcov zriaďovateľom školy. 

Členovia rady školy v školskom roku 2016/2017: 

 

 

Členovia rady školy: 

 

P.č. Titul, meno a priezvisko Funkcia Delegovaný za 

1. Ing. Nataša Špelicová predsedníčka  rodičov 

2. PaedDr. Viera Mária Adamovičová podpredsedníčka zriaďovateľa 
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3. Juraj Lisý člen rodičov 

4. Silvia Repáňová členka rodičov 

5. Mgr. Katarína Šagalová členka rodičov 

6. Eva Režná, DiS. členka pedagogických 

zamestnancov 

7. Mgr. art. Adriana Vallová členka pedagogických 

zamestnancov/ MD/ 

8. Zuzana Priesolová členka nepedagogických 

zamestnancov 

9. Ing. Richard Hájek člen zriaďovateľa 

10. Ing. Zuzana Kaderová členka zriaďovateľa 

11. Mgr. Martin Mráz člen zriaďovateľa 

 

Funkčné obdobie rady školy začalo v školskom roku 2014/2015. 

 

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2016/2017 

 

V školskom roku 2016/2017 zasadala Rada školy ZUŠ Záhorácka v Malackách 2-krát: 

 

17.10. 2016 prerokovala tieto body: 

1. Informácia o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení 

výchovno –vzdelávacieho procesu Základnej umeleckej školy v Malackách na školský rok 

2016/2017 

2. Školský poriadok 2016/2017 

3. Školský vzdelávací program 2016/2017 

4. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti ZUŠ Záhorácka 

1918 v Malackách za školský rok 2015/2016. 

 

27.4.2017 prerokovala tieto body: 
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1. Správa o hospodárení rozpočtovej organizácie mesta Malacky Základná umelecká škola 

Záhorácka 1918 za rok 2016  

2. Výročná správa Rady školy ZUŠ Malacky Záhorácka 1918 za rok 2016 

  

Rada školy ZUŠ v Malackách zároveň riešila podnety rodičov a zamestnancov školy, 

prerokovala otázky týkajúce sa nedostatočných priestorov pre výtvarný odbor, riešenia 

technického stavu budov na Záhoráckej a Synagogy. 

 

 

4 ČINNOSŤ PORADNÝCH ORGÁNOV ŠKOLY 

 

Činnosť pedagogickej rady (PR): 

Pedagogická rada zasadala spravidla podľa vopred schváleného plánu zasadnutí a 

vyjadrovala sa ku všetkým dôležitým úlohám školy a rozhodnutiam riaditeľky, najmä 

k zmenám v ŠkVP, k organizácii školského roka, k plánu práce, klasifikácii a hodnoteniu 

žiakov, k postupovým a záverečným skúškam, k jednotlivým bodom školského poriadku, k 

hodnoteniu výchovno-vzdelávacích výsledkov, k plánu kontinuálneho vzdelávania a aktivitám 

školy.  

V školskom roku 2016/2017 začala škola svoje vyučovanie v polovici septembra, 

z dôvodu rozsiahlych rekonštrukčných prác na multifunkčnej sále v hlavnej budove na 

Záhoráckej ulici. Prvé zasadnutie PR sa uskutočnilo koncom augusta v budove synagógy, kde 

všetci PZ dostali informáciu ohľadom neskoršieho začiatku vyučovanie. Na svojom ďalšom 

zasadnutí PR prerokovala a schválila Informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-

technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, Správu o výchovno – vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016, dosahované výchovno-

vzdelávacie výsledky žiakov za dané hodnotiace obdobie, kontrola platobnej disciplíny 

žiakov, zapojenie školy do umeleckých podujatí a súťaží, hodnotenie plnenia úloh z plánu 

práce školy, ŠkVP, Plán kontinuálneho vzdelávanie, informácia o Kamerovom systéme 

a školenie  zamestnancov v počítačovej gramotnosti.  
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Hlavnými bodmi nasledujúcich rokovaní PR bolo najmä Informácia o výsledku 

hodnotenia zamestnancov za školský rok 2015/2016, kreovanie umeleckej rady, zaškolenia 

zamestnancov v oblasti ochrany osobných údajov a plán aktivít v jednotlivých odboroch. 

V mesiacoch apríl, máj a jún 2017 sa PR zaoberala najmä dosahovanými výchovno-

vzdelávacími výsledkami a umiestnením žiakov v súťažiach, ako aj stavom platieb 

a prípravou prijímacieho konania na nasledujúci školský rok, úpravou kritérií prijímacích 

skúšok, prípravou postupových a záverečných skúšok, klasifikácia žiakov a príprava záveru 

školského roka. Priebežne boli PR predkladané upravené a schválené nové vnútorné smernice, 

príkazy, pokyny a usmernenia. 

 

 

Činnosť umeleckej rady (UR) a predsedov predmetových komisií (PPK): 

Tieto poradné orgány riaditeľky školy sa počas uplynulého školského roka venovali 

predovšetkým usmerňovaním a predkladaním námetov v umeleckej oblasti, tvorili kalendár 

aktivít a podujatí a súčasne tieto činnosti organizovali. Podieľali sa na príprave kritérií 

prijímacích a záverečných skúšok, ako aj na príprave ich priebehu a schvaľovaní ich 

výsledkov. Vyhodnocovali účasť a úspešnosť žiakov ZUŠ na jednotlivých podujatiach 

a súťažiach. 

Predsedovia PK v jednotlivých odboroch plnili organizačno-riadiacu, kontrolno-

hodnotiacu funkciu v súčinnosti s požiadavkami vedenia školy.  

 

Zloženie umeleckej rady a predsedov predmetových komisií: 

 

P. č. Titul, meno a priezvisko Pracovné zaradenie 

1. Mgr. Hana Staneková Člen UR 

2.  Elena Haberlová, DiS. art. Člen UR 

3. Mgr. art. Lenka Balleková Člen UR 

4. Mgr. art. Peter Weinciller Člen UR 

5.  Eva Režná, DiS. PPK 

6.  Simona Dermeková, DiS. art. PPK 

7. Peter Bartoník PPK 
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Činnosť ďalších komisií: 

K 31.12. 2016 bola vykonaná dokladová inventarizácia  v zmysle zákona č.431/2002 

Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

 

 

 5 ÚDAJE O  ŠKOLE 

 

Údaje  o stave žiakov školy za školský rok 2016/2017:  

Stav žiakov k 15.9.2016 -  počet žiakov  spolu    =  596 žiakov 

- tanečný odbor                         =  95 žiakov 

- výtvarný odbor                       =  230 žiakov 

- literárno – dramatický odbor  =  86 žiakov 

- hudobný odbor                        =  185 žiakov 

 

Počet žiakov k 15.9.2016 v šk. roku 2016/2017 

 

Ročník Spolu žiakov Tanečný 

odbor 

Výtvarný 

odbor 

Literárno-

dramatický 

odbor 

Hudobný 

odbor 

PŠ 75 33 23 11 8 

1./1.časť/I.st. 63 9 20 8 26 

2./1.časť/I.st. 93 14 41 7 31 

3./1.časť/I.st. 67 7 24 9 27 

4./1.časť/I.st.. 44 5 16 8 15 

1./2.časť/I.st. 53 8 16 7 22 

2./2.časť/I.st. 51 3 16 11 21 

3./2.časť/I.st. 52 2 32 9 9 

4./2.časť/I.st. 52 9 27 7 11 

1./II.stupeň 15 5 7 2 1 
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2./II. 5 0 2 3 0 

3./II. 4 0 2 2 0 

4./II. 3 0 2 0 1 

SPOLU : 596 95 230 86 185 

 

  

 

Údaje o pedagogických zamestnancoch ZUŠ: 

Stav za školský rok 2016/2017 = 23 PZ 

 

P.č. Titul, meno a priezvisko Kariérová pozícia 

1. Lívia Spustová, DiS. art. riaditeľka školy 

2. Mgr. MgA. Katarína Trenčanská zástupkyňa školy 

3. Peter Bartoník predseda PK, triedny učiteľ 

4. Mgr. Dária Borodajkevyčová triedny učiteľ 

5. Marek Brna triedny učiteľ 

6. Simona Dermeková, DiS.art. predseda PK, triedny učiteľ 

7. Elena Haberlová, DiS. art triedny učiteľ 

8. Rozália Habová, DiS. triedny učiteľ 

9. Mgr. Rastislav Král triedny učiteľ 

10. Peter Krajčír triedny učiteľ 

11. Judita Němečková, DiS.art triedny učiteľ 

12. Eva Režná, DiS. predseda PK, triedny učiteľ 

13. Mgr. Hana Staneková triedny učiteľ 

14. Mgr. Barbora Šrámková triedny učiteľ 

15. Mária Tanušková triedny učiteľ 

16. Mgr. Barbora Valentová triedny učiteľ 

17. Mgr. Ľubica Záborská, PhD. triedny učiteľ 

18. Mgr. art. Katarína Želinská triedny učiteľ 

19. Mgr.art. Peter Weinciller triedny učiteľ 

20. Mgr. Tatiana Volárová triedny učiteľ 
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21. Laura Lukšová triedny učiteľ 

22. Peter Muller triedny učiteľ 

23. Mgr. art. Lenka Balleková triedny učiteľ 

 

 

Údaje o nepedagogických zamestnancoch ZUŠ: 

Stav za školský rok 2016/2017 = 5 NZ 

 

P.č Titul, meno a priezvisko Pracovné zaradenie 

1. Zuzana Priesolová účtovníčka 

2. Bc. Kinga Kášová, Iveta Pavlíková mzdy, personalistka 

3. Viera Müllerová upratovačka 

4. Klaudia Pašková upratovačka 

5.  Bc. Milan Kojs školník 

 

 

Umelecké odbory školy 

V škole sú zriadené štyri umelecké odbory v týchto nástrojoch a predmetoch: 

 

Hudobný odbor Tanečný odbor Literárno-

dramatický odbor 

Výtvarný 

odbor 

klavír 

 

hudobno – 

pohybová 

výchova 

prípravná dramatická 

výchova 

kresba 

husle tanečná príprava dramatická príprava maľba 

keyboard tanečná prax pohyb grafika 

gitara klasický tanec prednes modelovanie 

akordeón ľudový tanec práca v súbore dekoratívne 

činnosti 

flauta kreatívny tanec základy dramatickej 

tvorby 

 

saxofón džezový tanec dejiny dramatickej 

tvorby 

 

klarinet moderný tanec hudobná a hlasová 

príprava 
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 6 ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAK OV 

PODĽA POSKYTOVANÉHO STUPŇA VZDELANIA 

 

Hodnotenie a klasifikácia   

Kontrola a hodnotenie žiakov ZUŠ vychádzali zo všeobecných pedagogických a 

psychologických zásad rozpracovaných v Metodickom pokyne č. 21/2009-R na klasifikáciu a 

hodnotenie žiakov základných umeleckých škôl, vydaného MŠVVŠ  SR.  

 

Zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov školy v školskom roku 2016/2017  

Aj v tomto školskom roku sme prioritne uplatňovali klasifikáciu ako ďalšiu formu 

hodnotenia, kde výsledky vyjadrovali prospech žiaka (vyhláška MŠVVŠ SR č. 324/2008 Z. 

z.), určený stupňom na štvorbodovej stupnici. Prospech žiaka v jednotlivých predmetoch sa 

klasifikoval stupňami:  

a) 1. stupeň – výborný  

b) 2. stupeň – chválitebný  

c) 3. stupeň – uspokojivý  

d) 4. stupeň – neuspokojivý  

Celkové hodnotenie žiaka vychádzalo z výsledkov súhrnnej klasifikácie na konci 

prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka a vyjadrovalo sa stupňami:  

a) prospel s vyznamenaním  

b) prospel  

c) neprospel 

 

Pri hodnotení a klasifikácií žiakov jednotlivých odborov pedagógovia uplatňovali 

kritériá hodnotenia v súlade s vyhláškou č. 324/2008 MŠVVŠ SR zo 6. augusta 2008 o 

základnej umeleckej škole a Metodickým pokynom č. N/2009-R z novembra 2009  

spev  dramatika a 

slovesnosť 

 

zborový spev  štúdium rolí, 

umelecký prednes 
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na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných umeleckých škôl s prihliadnutím na 

individuálne danosti, schopnosti a možnosti žiaka príslušného veku a ročníka. Cieľom 

hodnotenia bolo preveriť kvalitu vedomostí, zručností a návykov žiaka získaných v 

jednotlivých učebných predmetoch podľa požiadaviek učebných osnov. Podklady pre 

klasifikáciu žiaka sa získavali najmä priamym pozorovaním činnosti žiaka a pripravenosti na 

vyučovanie takou formou, ktorá je špecifická pre obsah a organizáciu v jednotlivých 

predmetoch. Poznatky sa overovali predovšetkým prakticky, formou ústneho alebo 

písomného overovania, podľa charakteru vyučovacieho predmetu. V procese hodnotenia sme 

uplatňovali primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektovanie práva dieťaťa 

a humánne správanie voči žiakovi. 

 

Z celkového počtu 596  hodnotených detí a žiakov ZUŠ  prípravné štúdium absolvovalo 68 

detí ,  s vyznamenaním prospelo 469  žiakov, prospelo 31 žiakov, neprospelo 0 žiakov. 

Stupeň primárneho umeleckého vzdelania získalo spolu 44 žiakov a stupeň nižšieho 

sekundárneho vzdelanie získalo 52  žiakov. 

  

 

 8 ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ KVALIFIKA ČNÉHO 

PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ZUŠ K 30.06. 2017 

 

Pedagogickí zamestnanci Druh 

pracovného 

pomeru 
Spolu Kvalifikovaní 

Nekvalifikovaní/doplňujúci 

si kvalifikáciu 

Nepedagogickí 

zamestnanci 

Pracovná 

zmluva 
21 21 0 5 

Dohoda 

o pracovnej 

činnosti 

2 2 0 1 

 

K uvedenému dátumu sú vyňaté zo stavu 2 zamestnankyne z dôvodu čerpania 

rodičovskej dovolenky.  
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 9 ÚDAJE O KONTINUÁLNOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH 

ZAMESTNANCOV V ZMYSLE ZÁKONA 317/2009 Z. Z. V PLATN OM ZNENÍ 

 

Plán kontinuálneho vzdelávania pedagógov bol vypracovaný na základe legislatívnych 

podkladov, zahrnutých v dokumentoch: 

     -   Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

v znení neskorších predpisov 

     - Vyhláška MŠVVŠSR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch 

a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

     - Vyhláška MŠVVŠSR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady 

a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov 

a odborných zamestnancov. 

Druh a obsah zvoleného kontinuálneho vzdelávania vychádzal z Plánu kontinuálneho 

vzdelávania pedagógov ZUŠ s prihliadnutím na konkrétne potreby ZUŠ, záujem pedagógov, 

a možnosti, ktoré ponúkali príslušné vzdelávacie inštitúcie. 

V uplynulom školskom roku sme sa zamerali predovšetkým na vzdelávanie vedúcich 

pedagogických zamestnancov. Zámerom bolo aktualizačné, špecializačné, inovačné 

vzdelávanie, prípravne predatestačné vzdelávanie a vykonanie 1. atestácie. 

 

Priebeh vzdelávania v školskom roku 2016/2017 

podľa plánu kontinuálneho vzdelávania 
Druh kontinuálneho 

vzdelávania 

Počet 

zaradených 

podľa plánu 

kontinuálneho 

vzdelávania 

Počet 

prihlásených 

Počet 

zúčastnených 
Ukončili  

Počet 
získaných 
kreditov 

Kvalifika čné -- -- -- -- -- 

Funkčné 1 1 1 0 0 

Aktualizačné 4 4 0 0 0 

Adaptačné 1 1 1 1 0 

Inovačné 2 2 0 0 0 

I. atestácia 2 2 2 2 0 
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10 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJN OSTI 

 

ZUŠ podobne ako aj v predchádzajúcich rokoch pokračovala v prezentácii prác 

svojich žiakov a  pedagógov širokej verejnosti prostredníctvom rôznych aktivít a podujatí. 

O výber týchto podujatí zo širokej ponuky starostlivo dbali skúsení členovia umeleckej rady 

na návrh predmetových komisií, pričom prihliadali na individuálne danosti a možnosti žiakov, 

úroveň ponúkaných podujatí a ich obsahový súlad s ŠkVP.  

 

 

          Aktivity literárno – dramatického odboru  

Prezentácia školy na verejných fórach: 

- vystúpenie pre dôchodcov v Rohožníku a Mestského centra sociálnych služieb v 

Malackách 

- predstavenie pre verejnosť v kine v Malackách „ Stratení v čase“ 

- vystúpenie na vianočných trhoch  - celomestské podujatie „ Biblický odkaz Vianoc“ 

- spolupráca s TO na vianočnom koncerte v kine „ Koledovo“ 

-     dramatický mixér – divadelné ukážky žiakov 

- mix dramatických ukážok a prednesov  

- Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo IV. kategória 

- Zúbkove pramene – obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín 

- stretnutie s malou Táliou „ Nebeská reklamná a informačná agentúra“ 

- Bratislavské metamorfózy – krajské kolo Hviezdoslavovho Kubína „ Zakliata panna vo 

Váhu a divný Janko 

- Bratislavské metamorfózy – krajské kolo Hviezdoslavovho Kubína v prednese III. 

kategórií A.P. Čechov „ Na vystúpení hypnotizéra“ 

- vystúpenie pre dôchodcov „ Deň matiek“ 

- vystúpenie v rámci  každoročnej celomestskej akcie „ Deň detskej radosti“ 

- poetický večer  

- predstavenie pre verejnosť v kine „ Čarovný les“ 

- absolventské divadelné predstavenie v kine „ Nestratení 11 – oddelenie 11“ 
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Aktivity výtvarného odboru  

  Prezentácia školy na verejných fórach: 

-  tvorivé dielne, výroba plastových gúľ a kresba s deťmi na plátno v priestore, výzdoba 

tribúny – celomestské podujatie „ Deň detskej radosti“ 

- výroba kostýmov a masiek na celomestské podujatie - „ Biblický odkaz Vianoc“ 

- výzdoba tribúny „ Advent 2017“ 

- výzdoba vianočného stánku „ Advent 2017“ 

- výroba vianočných prezentov 

- vianočná výzdoba budovy na Záhoráckej ulici 

- Vernisáž absolventov  v koncertnej sále Synagógy ZUŠ dňa 31.5.2017 

- Verejná výstava  prác absolventov na Mestský úrade v Malackách, ,v  reštaurácii „ Fine 
„a v predajni „ Arte Optik  

- Inštalácia výstavy na Záhoráckej ulici 

- Výstava prác v priestoroch MCK 

• Súťaže 

 

• „Ochranárik“  /- čísla tiesňového volania112 a civilnej ochrany/. 

• Záchranár civilnej ochrany s témou – „Môj kamarát“. 

Umiestnenie : Klára Wascheková,  3/1  I.st. - . miesto a cena za najkrajší výkres s postupom 
do celoslovenského  kola, kde z celkového počtu deväťdesiatich vybraných prác sa umiestnila  
na 17-tom mieste.  

 

• PRIMALEX – celoslovenská súťaž : „Ma ľujeme s primalexom“ 

„Dom mojich snov“ 

„Vtáky Slovenska“ 
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„Môj najlepší kamarát“ 

 

Ocenenie : písomné ohodnotenie a uznanie kolektívu učiteľov VO ZUŠ v Malackách z  220 
škôl na celom Slovensku. Bolo celkovo vybraných 53 prác, medzi ktorými bola naša škola 
ocenená. 

Žiačka Simona Poláková získala v rámci ocenenia „Tričko Primalexu 

• Slovenský zväz záhradkárov – „Príroda okolo nás“  

• ZUŠ Košice, Jantárová – „ Hudobné zátišie“ 

• Súkromná ZUŠ, Lučenec – „Vládcovia fantázie“ 

• ZUŠ Senica – „Mudrochova paleta“                                                                                                                   

„Portrét, autoportrét“ 

„Portrét môjho najlepšieho kamaráta“ 

• ZUŠ cirkevná umelecká škola sv. Lukáša v Topoľčanoch – „Dielo tvojich rúk“ 

• Ministerstvo školstva , vedy, výskumu a športu SR a Stredná umelecká škola 
scénického výtvarníctva Sklenárova 7, Bratislava – „Krajina v srdci Európy“ 

„Ma ľovaná abeceda“ 

„Bolo to za čias Márie Terézie“ 

„Cez minulosť spojme národy budúcnosti“ 

 

• Fleischmann Artur Tour 2017, výtvarná súťaž inšpirovaná dielami A. Fleischmanna, 
priekopníka v tvorbe s plastov. 

 Umiestnenie:  

2.miesto v súťaži s prácou „CHOBOTNICA“ – kolektívna práca žiakov a pedagóga. 

                                                                                                        

Aktivity tane čného odboru 

Prezentácia školy na verejných fórach: 
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- tanečné predstavenie v spolupráci s literárno – dramatickým odborom v kine „ Stratení 

v čase“ 

- vystúpenie pre dôchodcov v Rohožníku  

-  kultúrne vianočné vystúpenie pre Mestské centrum sociálnych služieb v Malackách 

- spolupráca s literárno – dramatickým odborom na vianočnom koncerte v kine 

 „ Koledovo“ 

- vystúpenie na vianočných trhoch  - celomestské podujatie „ Biblický odkaz Vianoc“ 

- tanečná spolupráca k vernisáži „ Body“ 

- vystúpenie pre dôchodcov „ Deň matiek“ 

- vystúpenie v rámci  každoročnej celomestskej akcie „ Deň detskej radosti“ 

- tanečná spolupráca v vernisáži absolventov výtvarného odboru 

- predstavenie pre verejnosť  v kine „ Čarovný les“ 

- absolventské divadelné predstavenie v kine „ Nestratení 11 – oddelenie 11“ 

- triedny koncert –vystúpenie žiakov HPV 

- príprava žiakov na umelecké školy – konzervatóriá 

triedny koncert  žiakov prvej časti základného štúdia vo všetkých ročníkoch 

- tanečná spolupráca s hudobným odborom  -  koncert pre rodičov 

 

Aktivity hudobného odboru 

Prezentácia školy na verejných fórach:   

- realizácia  vianočného hudobného koncertu v synagóge 

- medziodborová spolupráca predstavenia „ Koledovo“ v kine  

- kultúrne vianočné vystúpenie pre Mestské centrum sociálnych služieb v Malackách 

- vystúpenie na vianočných trhoch  - celomestské podujatie „ Biblický odkaz Vianoc“ 

- vianočné vystúpenie speváckej triedy s hudobnou skupinou „ Bečkovi chlapci“  

- verejné triedne koncerty pre rodičov a verejnosť v synagóge 

- Absolventský koncert žiakov HO 

- verejné vystúpenie na celomestskom podujatí „ Malacká šošovica“ 

- vystúpenie pre dôchodcov MÚ 

- medziodborová spolupráca Absolventského predstavenia LDO 

- hudobná spolupráca v vernisáži absolventov výtvarného odboru 
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- účasť žiakov na okresnom kole súťaže „ Slávik Slovenska“ Klára Johnová získala 1. 

miesto, Petra Ehrmanová a Ema Králová – čestné uznanie  

- celoslovenská súťaž v hre na saxofóne v Starej Ľubovni – Michal Salčík strieborné pásmo 

- príprava žiakov na umelecké školy – konzervatóriá 

 

12 ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 

PODMIENKACH ŠKOLY 

 

Pre školský rok 2016/2017 mala škola k dispozícii menej vyhovujúce, až 

nevyhovujúce priestory pre vyučovanie a to v dvoch odboroch – výtvarný a literárno-

dramatický. 

Škole chýbajú nielen priestory na vyučovanie, ale aj skladové priestory pre výtvarné a 

učebné pomôcky, pracovisko vybavené počítačmi, modelovňa, 2 ateliéry, divadelná 

miestnosť, kabinet pre učiteľov, šatne pre žiakov, učebňa pre komornú hru a prácu v súbore 

a iné. Z minulosti pretrváva nedostatok sociálnych zariadení pre žiakov aj učiteľov.  V budove 

synagógy je zastaraný vykurovací systém (plynové gamatky), ktoré okrem toho, že spôsobujú 

nedostatok kyslíka v triedach, majú veľkú spotrebu pri vykurovaní, čoho následkom sú 

vysoké náklady na jej prevádzku.  Z tohto dôvodu sme sa snažili o maximálne racionálne 

využívanie vykurovacích zdrojov – neprekurovaním a temperovaním na optimálnej teplote, čo 

však nie je možné v zimných mesiacoch, nakoľko je veľmi zlý technický stav okien 

v synagóge, ktoré nepriliehajú a teplo značne uniká. 

 Budove synagógy chýba oplotenie, ktoré je nutné z bezpečnostného hľadiska. 

 

 

 13 ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPE ČENÍ VÝCHOVNO-

VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ sú 

obsiahnuté v Správe o hospodárení ZUŠ za rok 2016. (príloha 1) 
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 14 CIEĽ, KTORÝ SI ŠKOLA UR ČILA V KONCEP ČNOM ZÁMERE 

ROZVOJA ŠKOLY A VYHODNOTENIE JEHO PLNENIA 

 

Dlhodobými cieľmi našej školy je umožniť svojim žiakom zoznámiť sa s umením 

a získať k umeniu pozitívny vzťah pre dieťa prístupnou a príťažlivou formou, identifikovať a 

rozvíjať umelecké nadanie, pripraviť kvalitných kandidátov na štúdium na stredných, či 

vysokých školách umeleckého zamerania a v neposlednom rade aj poskytovať zmysluplnú 

alternatívu trávenia voľného času. 

Pre naplnenie týchto cieľov bolo pre nás dominantné rešpektovať jedinečnosť 

osobnosti každého dieťaťa, vytvárať a udržiavať bezpečné a podnetné školské prostredie, 

poskytnúť žiakom umelecké vedenie kvalifikovanými a kompetentnými pedagógmi 

a zlepšovať vzájomnú komunikáciu pedagóga a dieťaťa, pedagóga a zákonného zástupcu. 

Prioritou pedagógov všetkých odborov bolo a naďalej je pri svojej práci prihliadať na vek 

a individuálne danosti a možnosti detí, hľadať a uplatňovať pri svojej činnosti nové spôsoby 

pozitívnej motivácie žiakov k práci, nové podnety pre rozvoj ich vytrvalosti a zručností v 

zvolenom odbore.  

  V spolupráci s vedením školy sa všetci zamestnanci a žiaci spolupodieľali na 

vytvorení pozitívnej klímy v škole a vytvorení esteticky príjemného prostredia.  

Prostredníctvom webovej stránky boli žiaci, ich rodičia, ale aj široká verejnosť, 

informovaní o výchovno-vzdelávacom procese našej školy, o jeho výsledkoch, ako aj 

o podujatiach, do ktorých sa naši žiaci priebežne zapájali. 

O tom, že stanovený cieľ sa darí plniť, svedčí stabilný záujem detí a ich rodičov 

o štúdium na našej škole, výborné študijné výsledky žiakov, ako aj nápaditá a mimoriadne 

úspešná prezentácia práce našich žiakov na verejnosti. 

V neposlednom rade – dôkazom získaného pozitívneho vzťahu k umeniu je aj rozhodnutie 

niektorých našich absolventov pokračovať v štúdiu na konzervatóriách, či iných školách s 

umeleckým zameraním.  

 

 

 15 OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ VÝSLEDKY , AKO 

AJ V KTORÝCH SÚ NEDOSTATKY. POTREBNÁ ÚROVE Ň VÝCHOVY 

A VZDELÁVANIA, VRÁTANE NÁVRHOV OPATRENÍ 
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A) OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSIAHLA DOBRÉ VÝSLEDKY  

• Vysoká kvalifikovanosť a IKT kompetencie pedagogických zamestnancov. 

• Vedenie písomnej dokumentácie školy. 

• Vybavenosť počítačovou technikou a IKT. 

• Spolupráca s kultúrno-spoločenskými inštitúciami mesta. 

• Prezentácia výsledkov celoročnej práce žiakov a pedagógov na verejnosti. 

• Vzájomná spolupráca a podpora zo strany väčšiny rodičov. 

 

B) OBLASTI, V KTORÝCH SÚ REZERVY, RESP. NEDOSTATKY 

• Zabezpečovanie platobnej disciplíny žiakov, resp. ich rodičov. 

• Vedenie a úroveň pedagogickej dokumentácie učiteľov. 

• Adekvátna informovanosť rodiča zo strany učiteľa. 

C) OPATRENIA NA ZLEPŠENIE JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ, V K TORÝCH SÚ 

NEDOSTATKY 

• Vzájomné hospitácie pedagógov, zvýšenie počtu hospitácií nadriadenými. 

• Zvýšiť kontrolu vedenia dokumentácie učiteľa a venovať pozornosť jej včasnej 

a zodpovednej aktualizácii. 

• Na zvýšenie právneho vedomia pravidelne oboznamovať pedagogických aj 

nepedagogických zamestnancov so zmenami v školskej legislatíve a orientovať ich na 

opakované oboznamovanie sa s vnútornými predpismi ZUŠ. 

• Osobným príkladom pedagóga a vhodne zvolenými formami a metódami vyučovania 

dôsledne viesť žiakov k pochopeniu svojich práv a povinností a k vytrvalosti pri práci. 

 

 

ZÁVER 

 

Základným východiskom rozvoja našej školy v uplynulom školskom roku bolo 

pokračovať v smerovaní školy v súvislosti s praktickou realizáciou Školského zákona a s ním 

súvisiacej legislatívy. V súlade s citovaným zákonom, so zmenami, ktoré z neho a aj z iných 

zákonov vyplynuli a s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom pre ZUŠ sme inovovali 
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Školský vzdelávací program, ktorý nie je konečný, ale bude sa naďalej revidovať, upravovať, 

aktualizovať a dopĺňať s prihliadnutím na meniace sa záujmy, schopnosti a zručnosti žiakov 

a legislatívne zmeny. 

Snažili sme sa rešpektovať osobnosť žiaka, školské prostredie, sociálnu klímu 

a špecifiká zloženia žiackych kolektívov, požiadavky rodičov, ale aj ďalšie faktory, ktoré 

ovplyvňujú vonkajší aj vnútorný život školy, dôsledne sme zabezpečovali a rešpektovali 

odbornosť a kvalifikovanosť pedagogického kolektívu. 

U žiakov sme sa snažili najmä vlastným príkladom formovať ich osobnosť, 

obohacovať a rozvíjať komunikačné schopnosti, rozvíjať tvorivosť, fantáziu, ako aj pohybové 

a pracovné návyky a zručnosti, aby tak sami objavovali cestu k umeniu a budovali si k nemu 

obdiv a pozitívny vzťah. 

Rodičom detí a širokej verejnosti sme prostredníctvom webovej stránky, otvorených 

hodín, záverečných vystúpení a iných prezentácií umožnili nahliadnuť do našej práce 

a súčasne sme prezentovali jej výsledky. 


