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zoznam zásadných predložených a prerokovaných materiálov v rade školy v šk. r. 2009/2010
1.Prerokovanie výchovno-vzdelávacej správy o činnosti školy za šk. r. 2009/2010
2.Prerokovanie hospodárskej správy za rok 2009
3.Prenájmy

Údaje o počte žiakov k 15. 9. 2009
Spolu

313

Prípravné štúdium

86

Základné štúdium

215

Štúdium pre dospelých

12

Hudobný odbor
Prípravné štúdium

79

Základné štúdium

134

Štúdium pre dospelých

10

Výtvarný odbor
Základné štúdium

35

Štúdium pre dospelých

2

Tanečný odbor
Prípravné štúdium

7

Základné štúdium

27

Literárno-dramatický odbor:
Základné štúdium 20 žiakov

Spolu

Absolventi v školskom roku 2009-2010
20

Hudobný odbor

17

Tanečný odbor

2

Výtvarný odbor

1

Počet žiakov oproti prvému polroku šk. r. 2009-2010 neklesol, ale vzrástol z dôvodu zvýšeného
záujmu o štúdium na našej škole, ktorá poskytuje žiakom atraktívne štúdium vo všetkých
odboroch.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Údaje o počte klasifikovaných žiakov k 30. 6. 2010
Hudobný odbor
1. stupeň

118

2. stupeň

23

ŠPD

8

Výtvarný odbor
1. stupeň

34

ŠPD

2

Tanečný odbor
1. stupeň

21

2. stupeň

8

Literárno-dramatický odbor
1. stupeň

20

Prípravné štúdium navštevovalo
Hudobný odbor

92

Tanečný odbor

7

Celkový počet žiakov v školskom roku 2009-2010 vzrástol z 313 žiakov k 15. 9. 2009 na
326 žiakov k 30. 6. 2010. Zásluhu na tom má aktívna práca školy pri náboroch detí do ZUŠ
- inovovanie ponúkaného umeleckého vzdelávania
−spolupráca Základnej umeleckej školy v Handlovej so základnými školami v meste
a priľahlých obciach,
−spolupráca s materskými školami
−vytváranie elokovaných tried
Vďaka dobrej spolupráci so základnými a materskými školami sa stáva umelecké vzdelanie pre
žiakov dostupnejšie.
V školskom roku 2010-2011 prejavilo záujem o štúdium v ZUŠ 131 novoprihlásených žiakov.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov:
Pri hodnotení a klasifikácií žiakov sme postupovali podľa kritérií uvedených vo Vyhláške č.
324/2008 MŠ SR zo 6. augusta 2008 o základnej umeleckej škole.

Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameranie
Výchovno - vzdelávací proces v šk. r. 2009/2010 prebiehal v hudobnom, výtvarnom, tanečnom
a literárno-dramatickom odbore.
Hudobný odbor:oddelenie klávesových nástrojov:hra na klavíri, akordeóne, keyboarde
oddelenie strunových nástrojov:hra na husliach, gitare, basgitare, elektrickej
gitare
oddelenie dychových nástrojov : hra na priečnej flaute, hra na zobcovej flaute,
hra na altovej flaute
oddelenie bicích nástrojov: hra na bicie nástroje
oddelenie spevu: ľudový , klasický, muzikálový spev, spev populárnej piesne
Výtvarný odbor:
- kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie, keramika

Tanečný odbor: klasický tanec, moderné tance, hip-hop

Literárno-dramatický odbor: umelecký prednes, divadelné projekty, herecké štúdie
−

V školskom roku 2009-2010 v ZUŠ v Handlovej pôsobili uvedené hudobné a komorné telesá:
miešaný spevácky zbor Barborky
akordeónový súbor
hudobná skupina pop a jazz
miešaný komorný spevácky zbor Artanno
súbor zobcových fláut
sláčikový súbor
kvarteto zobcových fláut
gitarove kvarteto

Výchovno–vzdelávací proces ZUŠ prebiehal v súlade s:
−vyhláškou č. 324/2008 MŠ SR zo 6. augusta 2008 o základnej umeleckej škole
- platnými učebnými plánmi schválenými Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa
20. 08. 2009 pod č. CD-2009-27474/21375-1:911 s platnosťou od 1. 9. 2009,
- platnými učebnými osnovami schválenými Ministerstvom školstva Slovenskej republiky
dňa 14. 08. 1995 pod. č. 729/95 – 15 ako učebné osnovy pre Základné umelecké školy
a osnovami vytvorenými v rámci Školského vzdelávacieho programu ZUŠ Handlová pre 1. a
2. roč. primárneho stupňa umeleckého vzdelania.
Cieľ a zámer vzdelávania, charakter pedagogickej koncepcie vyplývajúci zo ŠkVP:
1. Moderná škola = moderný učiteľ = moderný žiak.
2. Zavádzať informačno-komunikačné technológie do výchovno-vzdelávacieho procesu.
Oboznamovať sa s modernými informačnými technológiami, s novodobými aspektami z
oblasti umenia (hudobného, tanečného, výtvarného, literárno-dramatického) a vyplývajúc
z vývoja v jednotlivých oblastiach realizovať obsahovú prestavbu konkrétneho vyučovacieho
predmetu.
3. Prostredníctvom informačno-komunikačných technológií poskytovať základňu pre štruktúrované
umelecké vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti. Prioritným cieľom Školského vzdelávacieho
programu je zavádzať informačné technológie a multimediálnu techniku do vyučovania, rozšíriť
ponuku výchovy a vzdelávania a zvyšovať kvalitatívnu úroveň školy. Využitie je nasmerované pre
všetky skupiny učebných odborov na získanie požadovaných vedomostí, zručností a kompetencií. V
súčasnosti sa informačné technológie využívajú vo všetkých umeleckých odboroch. Počítačová
gramotnosť sa tak stáva nevyhnutnou podmienkou uplatnenia úspešného absolventa na trhu
práce.
Špecifiká študijných odborov s dôrazom na využitie IKT:
− V hudobnom odbore vyučujeme hru na všetky hudobné nástroje, t.j. aj elektronické ako sú
keyboard, elektrická gitara a to so zameraním na rôzne hudobné štýly a žánre – v sólovej
i komornej hre: klasická hudba, džez, muzikálová hudba, rocková hudba, populárna hudba.
− IKT v hudobnom odbore využívame vo viacerých rovinách:
− elektronické hudobné nástroje, digitálne spracovanie hudby,
− komponovanie a ďalšie spracovanie materiálu,
-digitálne zdroje umeleckých diel,
-edukačné hudobné programy.

súbor – charakteristické hudobné teleso, ktoré špeciálnou formou, činnosťami a cieľmi
udržiava súdržnosť kolektívu a programovo sa zameriava na rozvoj myšlienky hudobnej
komunikácie na základnej úrovni. Zoskupenie využíva podporu rôznych hudobných
nástrojov ( keyboardu, sláčikové nástroje, bicie nástroje ) na dotvorenie zvukovej
kompaktnosti.
− kolektívne predmety obohacujeme
pedagogického prístupu:

o využitie

novodobých

technológií

a tvorivého

Hudobná náuka – cieľom vyučovania je aplikovanie tvorivého prístupu v rámci
výchovno–vzdelávacieho procesu, komplexnejšie žiakom priblížiť a poukázať na
vzájomné súvislosti tvarovania a vývoja hudobného procesu. Vyučovanie otvára nový
spôsob komunikácie medzi žiakom a učiteľom a prináša tvorivejšiu atmosféru na
hodinách hudobnej náuky, ktorá smeruje k prirodzenejšej fixácií teoretických
poznatkov a to aj prostredníctvom moderných učebných pomôcok ako je práca
s internetom a inými médiami.
Improvizácia – nová špecifikácia, ktorá definuje vlastnosti a rozvoj základných atribútov
improvizačného myslenia.
Jazzová harmónia – ustálené, obrazné a expresívne spojenie zavedených harmonických
koncepcií v džeze. Prepojenie druhovo západnej harmonickej teórie a praktiky.
Nachádzanie súvislostí medzi jazzovou harmóniou a tradičnou klasickou harmóniou
vrátane zavádzania príslušných notačných techník.
– Výtvarný odbor – je súčasťou obsahu všeobecného vzdelávania spravidla ako jeden
z esteticko-výchovných predmetov. Poskytuje vizuálne zážitky a skúsenosti, rozvíjanie
výtvarných schopností a zručností. Učí žiakov hodnotiť ľudské artefakty, vizuálne média a
riešenie priestoru. Rozvíja produktívne výtvarné činnosti v rôznych témach a technikách.
Využíva kresbu, ma¾bu, grafiku, modelovanie, dekoratívne činnosti, digitálnu fotografiu.
Škola zároveň disponuje kvalitnou vypaľovacou pecou a hrnčiarským kruhom, èo je veľké
pozitívum, pretože žiaci majú možnosť rozvíjať svoju manuálnu zručnosť v prepojení s
formujúcim sa estetickým cítením.
− Tanečný odbor rozvíja koordináciu myslenia a pohybov v oblasti klasického tanca, í
moderných tancov. IKT sa v procese výchovy a vzdelávania uplatňuje najmä
prostredníctvom práce s videom a s ďalšími digitálnymi zdrojmi na internete.
− Ponuka literárno - dramatického odboru sa sústreďuje na budovanie základného
dramatického cítenia a prejavu, techniky pohybu, techniky reči a slovesného prejavu,
schopnosti začleniť sa a spolupracovať v rámci tvorivého kolektívu a naučiť sa pracovať
a prezentovať so súčasnými technológiami ako sú tvorba prezentácií, práca s literárnymi
zdrojmi na internete, práca s mikrofónom v rámci prípravy na moderovanie, digitálnymi
nahrávacími zariadeniami, práca s kamerou, videom a zvukom.
Vo všeobecnosti sa zameriavame na využitie bežných IKT nástrojov ako sú počítače, webová
kamera, verejné servery a iné, pomocou ktorých sa dá podstatne skvalitniť a zefektívniť
vyučovací proces. Žiakom poskytujeme pri nadobúdaní, upevňovaní a kontrole vedomostí
využívanie najmodernejšej techniky, čo predznamenáva zaujímavý spôsob vyučovania.

Verejné prezentácia a koncerty HO:
1. 25.-27. september 2009 / Miešaný spevácky zbor ARTANNO- Zlín Česká republika
2. 8.-11. október 2009 / Miešaný spevácky zbor ARTANNO -Rimini, Taliansko
3. 26. október 2009 / seminár hry na akordeóne v Topoľčanoch
4. 28. októbra 2009 / Školský koncert
5. 20. november 2009 /divadelná hra Svätá Barbora / Artanno
6. 23. november 2009 / Súbor zobcových fláut / Vernisáž k 100. výročiu ťažby v Handlovej
7. 25. november 2009 / Školský koncert
8. 25. november 2009 / Akadémia škôl mesta Handlová
9. 4. decembra 2009 Mikulášské predstavenie LDO v Handlovej
10. 5. decembra 2009 Mikulášské predstavenie LDO v Žiari nad Hronom
11. 8. decembra 2009 / Kvarteto zobcových fláut / vernisáž akademického maliara R. Cigánika
12. 9. december 2009 Klavírny koncert žiakov ZUŠ
13. 14. december 2009 Vianočný koncert v ZŠ Chrenovec- Brusno pre 1. a 2. ročník
14. 14. december 2009 Vianočný koncert v ZŠ Chrenovec- Brusno pre 3. a 4. ročník
15. 15. december 2009 Talent Handlovej
16. 16, december 2009 Vianočný koncert v Kostole sv. Kataríny
17. 17. december 2009 Vianočný koncert v MŠ Malá Čausa
18. 18. december 2009 Vianočný koncert v ZUŠ
19. 21. december 2009 Vianočný koncert Lienky a Barborky
20. 28. január 2010 VO Tvorba rezbára J. Procnera
21. 27. január 2010 Koncert pre žiakov materskej školy v Chrenovci
22. 15. februára 2010 Klavírne oddelenie, recitál J. Píša žiaka Konzervatória v Bratislave
23. 17. február 2010 Školský koncert
24. 5. marec 2010 Koncert Akordeónového súboru
25. 11. marec 2010 Kvarteto zobcových fláut / Vansovej Lomnička
26. 16. marec 2010 Celomestké oslavy MDŽ
27. 17. marec 2010 Školský koncert
28. 24. marec Regionálna klavírna súťaž Trenčín
29. 26. marec 2010 Deň učiteľov v DK / hudobná skupina ZUŠ
30. 13. apríl 2010 6. Benefičný koncert Svetielko nádeje / akordeónové oddelenie /
31. 10. apríl 2010 TO „Zvolenské tanečné pódium“
32. 14. apríl Koncert populárnej hudby
33. 18. apríl Spevácka súťaž „Studnička“
34. 28. apríl Kráľ čitateľov / hudobná skupina ZUŠ /
35. 28. apríl Školský koncert
36. 24. apríla Koncert v DK Prievidza / Barborky , Artanno a orchester ZUŠ v Prievidzi /
37. 1. máj Bojnická perla / spevácke oddelenie /
38. 9. máj Deň matiek / Koncert Veľká Čausa /
39. 9. máj Deň matiek / Koncert Chrenovec-Brusno /
40. 10. máj Výchovný koncert 3 krát Ráztočno
41. 14. máj Korene Handlovskej doliny / Artanno/
42. 16. máj Svätá Barbora
43. 17. máj Svätá Barbora pre ZŠ
44. 17. máj Výchovný koncert Chrenovec
45. 18. máj „Maľovaná ZUŠ-ka“ výstava VO v DK
46. 18. máj Koncert pre deti Materských škôl
47. 21. máj Výchovný koncert pre ZŠ zameraný na dychové nástroje
48. 25. máj Triedny koncert / akordeón/
49. 27. máj „Senecká dúha“

50. 28. máj „Piano v modernom rytme“
51. 3. jún 4. ročník Festivalu komornej hry dychových nástrojov
52. 5.jún Oslavy Medzinárodného dňa detí v PD / prípravný spevácky zbor Barborky
53. 9.jún Absolventský koncert
54. 10. a 11. jún „Handlovské gitary“
55. 15. jún Klavírny koncert
56. 16. jún Koncert „Učitelia – žiaci“
57. 18. jún Absolventský recitál TO
58. 5.júl Koncert k sviatku Cyrila a Metoda v kostole Piaristov v PD /Artanno/
Súhrnne sa škola prezentovala na vyše 100 kultúrno-spoločenských podujatiach.
„Handlovské gitary“
Základná umelecká škola v spolupráci s Mestom Handlová je organizátorom celoslovenského
festivalu v hre na komornej gitare . IV. Ročník súťaže sa konal v dňoch 10.-11. jún 2010 v
priestoroch ZUŠ. Festival sa teší veľkému záujmu a v tomto roku i napriek zlej finančnej situácie
základných umeleckých škôl sa ho zúčastnilo 18 základných umeleckých škôl a 3 komorné
zoskupenia z konzervatórií. Súčasťou festivalu, bol koncert slovensko-talianského gitarového dua
„Marec a Ferarro“ v Kostole sv. Kataríny v Handlovej.
Výsledky zo súťaží HO:
Senecká dúha: Slavomír Dobrotka 1. miesto / spevácke oddelenie /
Kaniansky kahan: Slavomír Dobrotka 2. miesto
Spevácka súťaž „Studnička“: Slavomír Dobrotka 3. miesto
4. ročník Celoslovenský festival komornej hry dychových nástrojov
− Kvarteto zobcových fláut, Zlaté pásmo
− Hudobné zoskupenie priečne flauty, klavír – Strieborne pásmo
Celoslovenský festival“ Piano v modernom rytme“ Bianca Oboňová – bronzové pásmo
Monika Králiková – bronzové pásmo
Roman Žabenský – bronzové pásmo
– „Handlovské gitary“ :Gitarové kvarteto ZUŠ Handlová 3. miesto Lucia Pustajová, Lucia
Šoltýsová, Andrea Cingelová, Eva Krivošová
– „Zvolenské tanečné pódium“, choreografia TO ZUŠ Handlová dostala ocenenie.
– Strieborne pásmo miešaného komorný spevácky zbor Artanno na medzinárodnom festivale v
Rimini v Taliansku
Žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy v Handlovej úspešne reprezentovali školu a mesto na
rôznych regionálnych a celoslovenských súťažiach a festivaloch .

Vyhodnotenie cieľa koncepčného zámeru, ktorý si škola určila na šk. r. 2009/2010
a jeho plnenia:
Koncepčný plán a strategická koncepcia Školského vzdelávacieho programu ZUŠ Handlová
je založená na modernom, dynamickom a tvorivom prístupe zameranom na potreby a požiadavky
širokej verejnosti: žiakov, rodičov, vzdelávacích a iných organizácií.
– cieľom školy bolo v prvom rade zastaviť úbytok žiakov z predchádzajúcich období

–
–
–
–
–

zabezpečiť v kolektívnych predmetoch suplované hodiny počas neprítomnosti učiteľa
rozdeliť organizáciu koncertov na všetkých pedagogických zamestnancov
v ŠkVP využiť priestor na modernizáciu výuky v každom odbore
v Prípravnom štúdiu upraviť dĺžku a obsah vzdelávacieho programu HO
plne podporovať zakladanie hudobných zoskupení a súborov
Vyhodnotenie plnenia koncepčného zámeru:

Všetky uvedené body sa nám darí postupne úspešne realizovať. Je dôležité podotknúť, že uvedený
koncepčný plán predstavuje dlhodobejší záber v rámci realizácie - šk. r. 2009/2010, 2010/2011 a je
ovplyvnený finančnými dotáciami, ktoré sú potrebné na materiálne a personálne zabezpečenie jeho
realizácie. Výsledky úspešnosti plnenia sú badateľné v rámci uvedených zrealizovaných podujatí,
projektov, výsledkov zo súťaží a najmä neutíchajúcemu záujmu detí navštevovať našu školu. Ďalšou
hlavnou prioritou je: rozvoj komorných telies a rôznych hudobných zoskupení, na čo kladieme
veľký dôraz. Prostredníctvom atraktívneho učebného plánu v jednotlivých odboroch a oddeleniach
sa snažíme vyhovieť širokému záujmu moderných žiakov, pre ktorých umelecké vzdelanie
v súčasnom pretechnizovanom svete predstavuje nadčasovú kvalitu v rámci rozvoja emočnej
inteligencie, ako i rozvoja ich osobnosti. Škola v našom poňatí predstavuje centrum výchovnovzdelávacieho procesu, kultúrneho a spoločenského diania pre žiakov, učiteľov, rodičov a verejnosti
vo svojom regióne.
Návrh projektu alebo koncepčného zámeru rozvoja školy na nasledujúci šk. r. 2010/2011
Koncepčný zámer rozvoja školy na nasledujúci šk. r. 2010/2011 bude vychádzať a naväzovať na
koncepčný plán predchádzajúceho škol. r. a obsahového zamerania školy uvedeného v Školskom
vzdelávacom programe, ktorý bude poskytovať žiakom široký záber v rámci ich prejaveného záujmu
o komorné súbory a aplikovanie moderných metodík s dôrazom na tvorivý prístup žiaka a pedagóga.
Dôležitým aspektom bude vo zvýšenej miere zavádzanie informačno-komunikačných technológií do
výchovno-vzdelávacieho procesu vo všetkých odboroch.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

oblasti, v ktorých škola dosiahla dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba
úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení:
Škola v oblasti vzdelávania dosahuje výborné výsledky vo všetkých odboroch a oddeleniach - HO
(komorná i sólová hra), TO, VO, LDO. Žiaci úspešne reprezentujú školu na domácich i zahraničných
podujatiach. Naďalej narastá záujem detí navštevovať našu školu, pretože poskytujeme výuku na
všetky hudobné nástroje, široký rozptyl techník v rámci VO, pútavú škálu tanečných techník v rámci
TO a tvorivé vyžitie sa v rámci LDO. V tomto duchu bude škola pokračovať i v nasledovnom šk. r.
2010/2011. Škola sa pozitívne zapísala i pri organizovaní súťaži celoslovenského charakteru viď.
„Handlovské gitary“.
Kladieme dôraz nielen na vzdelávanie, ale i na výchovu, predstavuje maximálnu starostlivosť
a zainteresovanosť pedagóga vo vzťahu k žiakovi. Musíme zhodnotiť, že oproti minulým rokom sme
zaznamenali pokrok nielen v záujme o štúdium na našej škole ale dúfame, že i naďalej sa nám bude
dariť posúvať hranicu výchovného a vzdelávacieho faktoru smerom ku komplexnejšej pedagogickej
činnosti, kde osobnosť žiaka a jej tvarovanie je na prvom mieste.

Spolupráca ZUŠ
Spolupráca ZUŠ v Handlovej s rodičmi, Radou rodičov a žiakmi bola a je veľmi efektívna
a motivačná. Škola získala podnetnú spätnú väzbu pre svoj ďalší rozvoj a smerovanie v rámci potrieb
regiónu, v ktorom pôsobí. Naďalej prehlbujeme vzájomné vzťahy so školami a školskými
zariadeniami v pôsobnosti mesta Handlová, obcí Chrenovec, Ráztočno, Malá a Veľká Čausa a
samozrejme spoluprácu s Mestským úradom Handlová.
V školskom roku 2009-2010 bolo založené na základe podnetu rodičov a učiteľov Občianske
združenie pri ZUŠ „NAŠA ZUŠKA“, ktoré má za cieľ pomáhať a podieľať sa na zlepšení
materiálno-technického zabezpečenia školy, čím sa predpokladá zlepšenie výchovno-vzdelávacích
podmienok v škole.

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy:
V rozpočtovom roku 2009 bol rozpočet školy po 5. úprave vo výške 203 570,00 €
Príjmy celkom:
– rozpočet MESTO dofinancovanie
– príjmy iné prevádzkové
– rozpočet MESTO
SPOLU:

5 279,00 €
22 000, 00 €
146 291,00 €
203 570,00 €

Výdavky celkom:
–
–
–
–
–

610 mzdy z rozpočtu mesta
620 odvody do PF z rozpočtu mesta
630 tovary a služby z rozpočtu mesta
630 tovary a služby z rozpočtu mesta iné
640 bežné transfery z rozpočtu mesta
SPOLU:

124 553,00 €
43 234,00 €
13 452,00 €
22 000,00 €
331,00 €
203 570,00 €

Správa o hospodárení s pridelenými finančnými prostriedkami tvorí prílohu tejto správy.
Údaje o počte pedagogických zamestnancov:
Štúdijný odbor:
– hudobný
– tanečný
– literárno-dramatický
– výtvarný

13
1
1
1 – dohoda o prac. činnosti, zastupovanie počas MD

Údaje o počte nepedagogických zamestnancoch:
– ekonóm pre PaM

1

–
–
–
–

upratovačka
školník – údržbár
spracovanie účtovníctva
dovoz stravy

1
1
1 dohoda o pracovnej činnosti
1 dohoda o pracovnej činnosti

Spracoval
Mgr. Art. Ján Králik riaditeľ ZUŠ
V Handlovej
: 07.10.2010

