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S p r á v a
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

Základnej umeleckej školy, Poštová 58, Handlová za školský rok 2019/2020

Základné a identifikačné údaje školy:

Názov školy: Základná umelecká škola, Poštová 58, Handlová

Adresa školy:               Poštová 58, 972 51 Handlová

Telefonický kontakt:  0917 377 433

Mail:   zuskaha@gmail.com, http://www.zusha.estranky.sk/ 

IČO: 36126845

Hlavná činnosť: Vzdelávanie v základných umeleckých školách

Vedúci zamestnanci školy: Katarína Bundová, DiS. art- riaditeľka

                     Elena Filipová, DiS. art – zástupca riaditeľky

                                              

Zriaďovateľ školy: Mesto Handlová, 

Námestie baníkov 7,

972 51 Handlová

Samosprávne a poradné orgány školy:

Rada  školy  pri  Základnej  umeleckej  škole  v  Handlovej –  Predseda:  Mgr.  Ivana

Hromádková

Pedagogická rada: všetci pedagogickí zamestnanci

Umelecká rada: predseda  – Katarína Engererová, DiS. art

OZ Naša ZUŠ pri Základnej umeleckej škole v Handlovej: Predseda  –  Zdenko Janov 

ZO OZ PŠaV pri ZUŠ: -  Katarína Dupkalová, DiS. art
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Údaje o počte žiakov v ZUŠ, Poštová 58, 972 51 Handlová v školskom roku
2019/2020

K 15.09.2019

štúdium Hudobný odbor Literárno-
dramatický

odbor

Výtvarný odbor Tanečný odbor

Prípravné
štúdium

40 2 10 11

Základné
štúdium

224 39 84 21

Štúdium  pre
dospelých

6 0 4 0

Prípravné štúdium Základné štúdium Štúdium pre dospelých

63 368 10

1. polrok 2019/2020

Číslo Priezvisko Meno žiaci PsV prospeli
Vymeška-
né hodiny neklasifikovaní 

1 Anjelová Zuzana 14 13 1 27 0
2 Balušinská Anežka 13 12 0 40 1
3 Bödör Tomáš 8 6 1 15 1
4 Bundová Katarína 5 5 0 7 0
5 Engererová Katarína 18 17 1 40,5 0

        6 Ertlová Diana 1 1 0 0 0
7 Ferčáková Valéria 5 4 1 9 0
8 Filipová Elena 5 5 0 7,5 0
9 Gogová Iveta 17 14 3 38 0

10 Hypiusová Zdena 12 12 0 19 0
      11 Chudá Jana 10 5 5 25,5 0

12 Kočnerová Jana 2 1 1 9 0
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      13 Koštialová Nina 5 5 0 9,5 0

14 Králik Ján 15 15 0 24,5 0

15 Minich Matuš 11 10 1 22,5 0

16 Mišovič Kristína 12 8 3 41 1

17 Pavelka Ľubomír 4 4 0 4,5 0

18 Pernišová Romana 6 6 0 10,5 0

19 Pisch Ján 5 3 2 13 0

20 Sedláková Mária 4 2 2 12 0

21 Schwartzová Mária 6 5 1 31,5 0

22 Smahová Manuela 6 4 2 13,5 0

23 Vargová Alexandra 7 7 0 5,5 0

24 Vencelová Dajana 3 2 0 9 1
 PŠ 
62 194 166 24 434,5 4

2. polrok 2019/2020

Číslo Priezvisko Meno žiaci PsV prospeli
vymeškan
é hodiny neklasifikovaní 

1 Anjelová Zuzana 14 13 1 24 0
2 Balušinská Anežka 14 14 0 13,5 0
3 Bödör Tomáš 7 6 0 17 1
4 Bundová Katarína 6 6 0 8 0
5 Engererová Katarína 18 15 1 7,5 2

       6 Ertlová Diana 1 1 0 0 0
7 Ferčáková Valéria 5 4 1 6 0
8 Filipová Elena 5 5 0 5,5 0
9 Gogová Iveta 17 13 4 22,5 0

    10 Hypiusová Zdena 12 11 1 27 0
     11 Chudá Jana 10 7 2 7,5 1
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12 Kočnerová Jana 2 1 1 2 0
     13 Koštialová Nina 5 5 0 19,5 0

14 Králik Ján 15 15 0 10 0
15 Minich Matuš 10 9 0 4,5 1
16 Mišovič Kristína 13 11 1 15 1
17 Pavelka Ľubomír 4 4 0 1,5 0
18 Radovičová Jana 3 3 0 4,5 0
19 Pisch Ján 5 3 2 5 0
20 Sedláková Mária 3 3 0 7,5 0
21 Schwartzová Mária 6 5 1 15,5 0
22 Smahová Manuela 6 5 1 6,5 0
23 Vargová Alexandra 6 6 0 3,5 0
24 Vencelová Dajana 3 3 0 3 0

PŠ 190 168 16 236,5 2

Zoznam štúdijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých
škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie

Cieľom našej  školy  je  zabezpečiť  kvalitné  základné  umelecké  vzdelanie,  ktoré  je

pevným  základom  pre  kultúrny  a  harmonický  rast  mladej  generácie,  rozvoj  komornej  a

súborovej hry, pravidelná účasť na prehliadkach  a súťažiach vo všetkých odboroch.

Základná umelecká škola v Handlovej má 4 učebné odbory: 

1. Hudobný odbor ( klavír, organ, keyboard, spev, zborový spev, gitara, akordeón, flauta,

husle, bicie, violončelo, ako voliteľný predmet aj základy kompozície. )

2. Výtvarný odbor

3. Literárno – dramatický odbor
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4. Tanečný odbor

Základné umelecké vzdelanie sa člení na:

  primárne  umelecké  vzdelanie, ktoré  získa  žiak  úspešným absolvovaním posledného

ročníka vzdelávacieho programu pre prvú časť prvého stupňa základného štúdia ZUŠ

  nižšie  sekundárne  umelecké  vzdelanie,  ktoré  získa  žiak  úspešným  absolvovaním

posledného ročníka vzdelávacieho programu pre druhú časť prvého stupňa základného

štúdia ZUŠ

Medzinárodná klasifikácia vzdelávania ISCED

Stupeň školskej sústavy opis v slovenskej školskej sústave ISCED 0

Predprimárne  vzdelávanie  nultého  stupňa  –  všetky  druhy  vzdelávania  predchádzajúce

primárnu úroveň – vzdelávanie, ktoré prebieha v materských školách.

ISCED 1 ISCED 1B  Primárne vzdelávanie – vzdelávanie na primárnej úrovni. Primárne

umelecké vzdelanie 1. časť I. stupňa základného štúdia ZUŠ

ISCED  2  ISCED  2B    Nižšie  sekundárne  vzdelávanie  –  vzdelávanie  na  nižšom

sekundárnom  stupni.  Nadväzuje  na  primárne  vzdelávanie  pred  vstupom  na  vyššie

sekundárne vzdelávanie.  

Nižšie sekundárne vzdelávanie 2. časť I. stupňa základného štúdia.

Vyučovanie prebieha nasledovne:

 v predprípravnom umeleckom vzdelávaní

 v prípravnom umeleckom vzdelávaní

 v primárnom vzdelávaní

 v nižšom sekundárnom vzdelávaní

 v II. stupni

 a prostredníctvom štúdia pre dospelých
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Hudobný odbor ZUŠ Handlová

V hudobnom odbore získavajú žiaci hudobné vedomosti a rozvíjajú svoje zručnosti v

hre  na  jednotlivé  hudobné nástroje.   Dôležitou  organickou  súčasťou  školy  je  aktivizovať

súborovú hru. Jej dôležitosť spočíva najmä v zapojení žiakov, ktorí v sólovej hre na nástroji

nevynikajú,  ale  prostredníctvom  hry  v  súbore  sú  motivovaní  k  lepším  vzdelávacím

výsledkom.

Hudobný odbor sa najväčšou mierou podieľa na zabezpečovaní kultúrnych podujatí a

vystúpení  pre  rôzne  organizácie.  Zároveň  žiaci   reprezentujú  školu  i  mesto  Handlová  v

celoslovenských a medzinárodných súťažiach.

Literárno – dramatický odbor ZUŠ Handlová

Tento odbor je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové,

rečové, prednesové, slovesné a improvizačné tvorivé činnosti, hru s bábkou a písané slovo,

prostredníctvom  ktorých  pôsobí  na  celkový  rozvoj  myslenia  a  cítenia  žiakov. V  tomto

školskom roku žiaci LDO pravidelne moderovali interné koncerty nielen v ZUŠ, ale aj na

elokovanom pracovisku v Chrenovci –Brusne.  

LDO  v  Handlovej  naďalej  pokračovalo  v  tvorbe  originálneho  a  populárneho

videospravodajstva  pod  názvom  »  Zuškársky  Hemendex  »,   ktoré  má  nevážno  -  vážny

charakter a mapuje život školy.

V závere  možno  konštatovať,  že  Literárno  –  dramatický  odbor  ZUŠ spĺňa  všetky

predpoklady a predstavy o dobre fungujúcom skupinovom odbore.

Tanečný odbor ZUŠ Handlová

Žiaci majú možnosť oboznámiť sa s rôznymi tanečnými technikami a štýlmi.
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Vo svojej činnosti sa odbor zameriava najmä na prácu s najmenšími uchádzačmi o tanečné

umenie.  Základňu tvoria najmä žiaci z ďalších obcí spádovej doliny v predškolskom veku

Svoju činnosť vykonáva okrem hlavného pracoviska aj v elokovaných triedach MŠ Lipník,

Chrenovec-Brusno a Malá Čausa, obnovilo sa vyučovanie aj na elokovanom pracovisku MŠ

Handlová, ul. Morovnianska. 

 Tanečný  odbor  sa  prezentoval  na  koncertoch  nielen  v Handlovej,  ale  i  v elokovaných

pracoviskách Chrenovec, Malá Čausa a Lipník.

Tento  odbor  je   najohrozenejším  odborom čo  sa  týka  vonkajšieho  konkurenčného

prostredia a demografického vývoja.

Výtvarný odbor ZUŠ Handlová

Žiaci  vo výtvarnom odbore získavajú základné vedomosti v oblasti výtvarného umenia,

rozvíjajú  svoje schopnosti  v predmetoch kresba,  maľba,  grafika,  modelovanie,  dekoratívne

činnosti a v ďalších nepovinných predmetoch.  V škole sa využívajú aj práce na hrnčiarskom

kruhu.  K dispozícii máme vypaľovaciu  pec. 

V školskom roku 2019/2020 sa okrem hlavného pracoviska v Handlovej vyučovalo nielen

na elokovanom pracovisku v Chrenovci-Brusne, ale vyučovanie pokračovalo aj v elokovanej

triede na Základnej škole v Ráztočne. Výtvarný odbor sa po určitej stagnácii preberá k životu

a  jeho aktivity  sú čoraz  viditeľnejšie  aj  vďaka prezentácii smerom von.  Práce  žiakov sú

celoročne vystavované v priestoroch školy, kde si ich majú možnosť pozrieť nielen rodičia,

ale i návštevnici školy.

Základná umelecká škola v Handlovej má 8 elokovaných pracovísk.

1. MŠ Cintorínska 474/6  

2. MŠ Dimitrovova 374/ 24

3. MŠ Morovnianska cesta 1793/ 6 
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4. MŠ UL. SNP 27 – v školskom roku 2019/2020 neprebiehalo vyučovanie
 

5. ZŠ Chrenovec – Brusno  

6. Lipník 7  

7. Malá Čausa 175  

8. ZŠ Ráztočno, Komenského 428/43  

Zoznam pedagogických a nepedagogických zamestnancov

ZUŠ Handlová v školskom roku 2019/ 2020

P.č. Meno
1. Anjelová Zuzana, DiS. art
2. Balušinská Anežka, DiS. art
3. Bödör Tomáš, MgA.
4. Bundová Katarína, DiS.art
5. Engererová Katarína, DiS. art
6. Dupkalová Katarína, DiS. art
7. Durová Andrea, DiS. art
8. Filipová Elena, DiS. art
9 Ferčáková Valéria, DiS. art
10. Gogová Iveta, Mgr.
11. Kittel Gurtlerová Anna, DiS. art (MD)
12. Hypiusová Zdenka, Mgr.
13. Králik Ján, Mgr.art
14. Klenko Tomáš, DiS. art
15. Mišovič Kristína, DiS. art
16. Minich Matúš, DiS. art
17. Pernišová Romana, Bc.
18. Pavelka Ľubomír,PhDr., PhD.
19. Bc. Radovičová Jana
20. Sedláková Mária, Mgr. PhD.
21. Vargová Alexandra, DiS.art
22. Vencelová Dajana, Mgr.
23. Smahová Manuela, Mgr.
24. Tischler Andrea, DiS. art
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Nepedagogickí zamestnanci

25. Hanešová Žaneta Ing.
26. Puterová Katarína
27. Heleczová Iveta
28. Padúch Stanislav

Dohody o vykonaní práce

P. č. Meno
29. Kittel Vladimír
30. Kočnerová Jana, DiS. art
31. Koštialová Nina
32. Pisch Ján, Ing.
33. Schwartzová Mária
34. Králik Marián, RNDr.

Plán kontinuálneho vzdelávania na šk. rok 2019/2020

 

ZUŠ Handlová podporuje vzdelávanie učiteľov v Metodicko - pedagogických 

centrách ako aj inštitúciách, ktoré získali akreditáciu pre kreditné a celoživotné 

vzdelávanie.

Kvalita základnej umeleckej školy je priamo závislá od profesionálneho rozvoja a 

napredovania učiteľov, teda na celoživotnom vzdelávaní.

Nová legislatíva definuje ďalšie smerovanie rozvoja profesionality pedagógov. Profesijný rast

učiteľov Základnej umeleckej školy v Handlovej je zakomponovaný podľa individuálnych 

potrieb v ročnom pláne profesijného rastu.

Profesijný rozvoj sa uskutočňuje prostredníctvom

a) vzdelávania,
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b) tvorivej činnosti súvisiacej s výkonom pracovnej činnosti, najmä činnosti umeleckej, 

publikačnej, prezentačnej

c) sebavzdelávania a výkonu pracovnej činnosti

d) absolvovaním odbornej stáže zameranej na inovovanie profesijných kompetencií.

Na základe plánu profesijného rozvoja vydáva riaditeľ ročný plán vzdelávania 

pedagogických zamestnancov, ktorý počas svojej platnosti môže riaditeľ dopĺňať a 

meniť v súlade s aktuálnymi možnosťami a potrebami školy.

V tomto školskom roku sa viacerí učitelia chceli prihlásiť na kreditové vzdelávanie, ale 

ponuka vzdelávania pre ZUŠ bola nedostatočná a následne kvôli pandémii COVID 19 bolo 

všetko pozastavené.

Údaje o prezentačnej činnosti ZUŠ v školskom roku 2019/ 2020

Kultúrne vystúpenia

č.
termín 
konania názov akcie miesto konania

zodpovedný 
učiteľ

počet 
žiakov učiteľov

1 13.11.2019 Akadémia škôl DK Handlová K. Engererová 3 2
2 4.12.2019 Vianočný koncert DK Handlová K. Engererová 96 15
3 5.12.2019 Mikuláš MC Lienka Handlová K. Dupkalová 3 1
4 11.12.219 Živý Betlehem Námestie baníkov K. Dupkalová 12 1
5 12.12.2019

Koncert pre seniorov
Senior centrum 
Handlová K. Engererová

31
10

6 22.1.2020 Novoročný vokálny koncert DK Handlová A. Balušinská 33 5
 24.1.2020

Šachtág DK Handlová
J. Pisch, A. 
Balušinská

8
2

7 7.2.2020 Najlepší športovci - 
oceňovanie DK Handlová K. Engererová

6
4

Umiestnenia žiakov ZUŠ na súťažiach 2019/2020
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Štúdium v základnej umeleckej škole predurčuje možnosť žiakov vystupovať 

a prezentovať svoju prácu na rôznych kultúrno-spoločenských akciách. Svoje vedomosti 

a umelecké kvality naši žiaci prezentovali na mnohých súťažiach nielen v rámci regiónu, ale 

v celoslovenskom meradle. O kvalite ich prípravy svedčí veľké množstvo diplomov, čestných 

uznaní a popredných umiestnení.

Vedenie školy vo veľkej miere podporovalo a umožnilo učiteľom a žiakom, aby na jednotlivé 

súťaže vycestovali a mohli tak reprezentovať nielen školu, ale aj mesto Handlová.

Gitarová súťaž

XI. ročník celoslovenskej gitarovej súťaže v Prievidzi 28.11.2019

Meno Umiestnenie Kategória Pozn.

Elenka Králiková 2.miesto, zlaté pásmo I. A 1)

    

Matias Šemetas 2.miesto, zlaté pásmo I. B 1)

    

Lea Mazánová strieborné pásmo II. B 2)

 

Pozn. 1): vyučujúci Mgr. art. Ján Králik

Pozn. 2): vyučujúci Mgr. Mária Sedláková, PhD

Chiara Mikušová                     zúčastnila sa                                                         2)
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Jesienka 2019

10.ročník súťaže v speve populárnej a autorskej piesne v Prievidzi 7.11.2019

Meno Umiestnenie Kategória Pozn.

Timea Ivaničová zlaté pásmo A 1)

    

Veronika Pernišová strieborné pásmo B 1)

 

Pozn. 1): Vyučujúca: Kristína Mišovič, DiS. art

Žiaci výtvarného odboru sa zúčastnili výtvarnej súťaže „I and coronavirus“.

Žiak Andrej Helbich, vyučujúca Anna Kittel Gurtlerová, DiS. art získal za súťažnú prácu 

Diplom.

Obdobie, kedy sa pre žiakov základných umeleckých škôl pravidelne organizovali 

regionálne a celoslovenské súťaže bolo poznačené rušením týchto podujatí z dôvodu 

šírenia COVID 19. Boli postupne rušené aj náhradné termíny. Žiaci v školskom roku 

2019/2020 nemali možnosť zúčastniť sa pravidelne organizovaných súťaži a prehliadok, 

kde mali možnosť reprezentovať svoju školu a mesto.
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Koncerty a vystúpenia ZUŠ v školskom roku 2019/2020

termín konania názov akcie zodpovedný učiteľ
počet 
žiakov učitelia

18.10.2019 Školský koncert + stretnutie rodičov K. Engererová 19 4

29.102019 Halowensky koncert umelecká rada 18 13

26.11.2019
Katarínsky koncert 

A. Balušinská, A. 
Durová 18 12

21.1.2020 Novoročný koncert klávesového 
oddelenia I. Gogová 14 6

18.2.2020 Valentínsky koncert K. Engererová 27 12

Žiaci prijatí na štúdium SŠ 2019/2020

č. názov školy odbor meno žiaka učiteľ

1 Stredná um. škola Trenčín výtvarný Katarína Stanková Tomáš Klenko
2 Stredná um. škola Trenčín výtvarný Michaela Kotianová Tomáš Klenko

3 Stredná um. škola Trenčín výtvarný Nikola Kostolníková Tomáš Klenko

4
Stredná um. Škola Hodruša-
Hámre výtvarný

Michaela 
Konopásková Tomáš Klenko

5
Stredná um. Škola Banská 
Bystrica výtvarný Kristína Kaprálová Tomáš Klenko

6 Stredná um. škola Zvolen výtvarný Natália Grófová Tomáš Klenko
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Ocenení žiaci

1. Timea Ivaničová, 1.r.,1.č. – spev, hudobný odbor

2. Veronika Pernišová, 3. r.,1. časť – spev, hudobný odbor

3. Katarína Stanková, 4. r. 2. č., - výtvarný odbor

Akt oceňovania bol presunutý na mesiac september – október 2020

Ocenení pedagógovia ZUŠ Handlová

Návrh na ocenenie  mesta Handlová Vynikajúci pedagóg: Mgr. art Ján Králik

Akt oceňovania sa neuskutočnil z dôvodu vyhlásenia pandémie COVID 19.

V škole pôsobili v školskom roku 2019/ 2020 viaceré hudobné zoskupenia a súbory

 Detský predprípravný zbor Lienka v spolupráci s MŠ v meste Handlová

 Detský spevácky zbor Barborky

 Miešaný komorný spevácky zbor Artanno

 Akordeónový súbor

 Sláčikový súbor

 Detský súbor ľudovej hudby Súborček

 Súbor zobcových fláut

 Gitarové kvarteto

 Súbor bicích nástrojov



Spolupráca s nasledovnými inštitúciami a organizáciami v meste:
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 Mesto Handlová

 DK mesta Handlová

 Fara Handlová a Kostol sv. Kataríny

 Knižnica Handlová

 Materské školy v Handlovej

 Základné školy na území mesta Handlová

 Špeciálna škola v Handlovej

 Senior centrum v Handlovej

 Klub dôchodcov v Handlovej

 Art Gallery Handlová

 Obec Chrenovec - Brusno

 ZŠ a MŠ Gašpara Drozda Chrenovec - Brusno

 Obec Ráztočno

 Obec Malá Čausa

 Obec Lipník

 ZUŠ Nováky

 ZUŠ Bojnice

 ZUŠ Prievidza

 ZUŠ Žiar nad Hronom

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti, vykonanej štátnou školskou

inšpekciou v škole

  štátna školská inšpekcie nevykonala u nás inšpekčnú činnosť.

Príprava a realizácia rozvojových projektov školy

V školskom roku 2019/2020 neboli zrealizované žiadne projekty, príprava súťaží Handlovské 

gitary a Handlovský zlatý mikrofón bola pozastavená z dôvodu pandémie COVID 19.
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Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy

Budova ZUŠ je dvojposchodová, na prízemí sa nachádzajú triedy, učebňa HN, koncertná sála,

ktorá je zároveň aj tanečnou sálou, miesatnosť pre upratovačku a školníky, dve kancelárie pre 

ekonómky, sociálne zariadenia a vstupná chodba, v ktorej výtvarný odbor inštaluje svoje 

práce. Zároveň je to aj  priestor, v ktorom čakajú žiaci a rodičia na vyučovanie. Na prízemí 

máme aj nápojový automat na občerstvenie.

Na prvom  poschodí sú učebne pre individuálne a kolektívne vyučovanie (triedy tanečného 

odboru a výtvarného odboru).Nachádza sa tam aj novozrekonštruovaná malá koncertná sála, v

ktorej prebiehajú  nácviky komorných združení.

Druhé poschodie je dlhodobo prázdne a nevyužívané, nachádzajú sa tam priestory, ktoré by 

rekonštrukciou boli veľkým  prínosom nielen pre našu školu, ale i pre mesto ( možnosť 

vytvoriť priestor pre mestskú galériu s alternatívou realizácie menších komorných koncertov, 

a pod.) Napriek tomu, že rekonštrukčné práce by boli zrejme nákladné, hodnota a kultúrny 

prínos pre obyvateľov mesta by bol návratnou investíciou pre nasledujúce generácie. 

 V I.  polroku sme zabezpečili ladenie klavírov a údržbu nástrojov pre všetky triedy 

nielen v ZUŠ Handlová, ale i v elokovanej triede v ZŠ Chrenovci-Brusne, kde máme 

jeden nástroj.

 Postupne prebiehala  oprava akordeónov

 Do gitarového oddelenia sa priebežne počas roka dokupovali struny

 Priebežne počas školského roka sa dokupovali pomôcky pre tvorbu žiakov výtvarného

odboru

 Pre potreby vyučujúcich na elokovaných pracoviskách materských škôl sa zakúpili 

melodicko-rytmické nástroje

 Priebežne počas školského roka sa zabezpečila oprava nástrojov sláčikovéh oddelenia

 V 1. polroku sme zakúpili dve tlačiarne, z toho jednu farebnú, ktorá sa bude využívať 

na tlačenie plagátov a pozvánok na školské koncerty, na tlačenie diplomov a pre iné 

potreby. Druhá tlačiareň je určená ekonomickému oddeleniu.
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Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej 
činnosti školy v školskom roku 2019/2020

   

Základná umelecká škola

Rozpočet po
7. zmene R

2019 - UMsZ
č. 410

12.12.2019

Čerpanie
rozpočtu za rok

2019
Rozdiel

    
PRÍJMY CELKOM 408900,00 405572,16 3327,84
z toho    
príjmy iné prevádzkové 28000,00 24672,16 3327,84
rozpočet MESTO - príspevok na dopravu 260,00 260,00 0,00
rozpočet MESTO 380640,00 380640,00 0,00
VÝDAVKY CELKOM 408900,00 405538,01 3361,99
Výdavky z rozpočtu mesta 380900,00 380900,00 0,00
z toho    
610 mzdy 256630,00 256590,71 39,29
620 odvody do PF 89300,00 89257,18 42,82
630 tovary a služby 32897,00 32706,72 190,28
640 bežné trasfery 1813,00 2085,39 -272,39
rozpočet MESTO - príspevok na dopravu 260,00 260,00 0,00
Výdavky iné 28000,00 24638,01 3361,99
z toho    
610 mzdy iné 6700,00 6700,00 0,00
620 odvody do PF iné 2300,00 2300,00 0,00
630 tovary a sl. z rozp. iné 19000,00 15638,01 3361,99
ROZDIEL 0,00 34,15 -34,15

Základná umelecká škola, Poštová 58, 972 51 Handlová mala 7.zmenou R 2019 rozpis

finančných prostriedkov na rok 2019 v sume 408.900,- €. K 31.12.2019 bolo čerpaných

405.572,16 €. Zriaďovateľovi ZUŠ bolo dňa 31.12.2019 vrátených nevyčerpaných 34,15 €.

Organizácia pri čerpaní prevádzkových rozpočtových prostriedkov uprednostňovala platby

za energie pričom dodržiavala pravidlo efektívnosti, účelnosti a hospodárnosti tým, že krivka 

čerpania energií mimo vyučovacieho procesu je už dlhodobo regulovaná dodaním len

potrebného minima energií.       
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Spolupráca s OZ Naša ZUŠka

Veľmi dobrá a konštruktívna je spolupráca školy s OZ Naša ZUŠka, z ktorej prostriedkov boli

hradené štartovné a účastnícke poplatky za žiakov a učiteľov na súťaže a prehliadky v 1. 

polroku školského roka. OZ prispieva aj na cestovné náklady a učebné pomôcky žiakov. 

SWOT analýza

Silné stránky Slabé stránky

 Výhodná poloha pracoviska v centre
mesta

 kvalifikovanosť zamestnancov

 pracovné  nasadenie  pedagogických
zamestnancov

 dobrá  spolupráca  s  mestskými
organizáciami a zariadeniami

 záujem  o  získanie  umeleckého
vzdelania

 spolupráca jednotlivých odborov v 

ZUŠ

 úspešnosť  na  celoslovenských  a
medzinárodných súťažiach

 záujem  PZ  o  nové  poznatky  (účasť
metodické  dni,  semináre,

školenia,workshopy)

 rešpekt a spolupráca  PZ navzájom

 výška  školného,  ktorá  nemotivuje
rodičov odovzdávať čestné súkromnej
umeleckej škole

 výborná  spolupráca  so  zástupcami
okolitých  obcí,  s  riaditeľmi

 zlý  technický  stav  budovy  (fasáda,
strecha,  vzlínajúca  vlhkosť  v  dvoch
triedach a chodbách vedúcich k nim)

 neprítomnosť  žiaka  na  vyučovaní  z
dôvodu mimoškolských aktivít

 opotrebovanosť hudobných nástrojov
po  triedach  vyžadujúca  si
nákladnejšiu  údržbu  v  niektorých
prípadoch až vyradenie nástroja

 chýbajúci kvalitný melodický nástroj
v oddelení bicích nástrojov

 chýbajúci koncertný klavír

 kvalitná koncertná gitara

 cimbal v nevyhovujúcom stave

 chýbajúci ateliér

 využiť dvor - átrium na koncerty

 oneskorené odovzdávanie prihlášok a
čestných  vyhlásení  z  elokovaných
pracovísk školy

 nevyhovujúca koncertná sála
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vidieckych škôl

 ústretovosť a podpora mesta

Príležitosti Ohrozenia

 prepracované  čerpanie  náhradného
voľna za nadačasové hodiny

 zavedenie aSc agendy

 obnova priestorov školy  v spolupráci
so zriaďovateľom

 zníženie  prevádzkových  nákladov
školy  (  účelné  vetranie  počas
zimného obdobia)

 spolupráca  s  rodičmi  pri  verejných
prezentáciach  školy  a  účasti  na
súťažiach

 záujem rodičov o aktivity školy

 rozhodnutie rodiča pre tú ktorú školu,
nezdvojovanie  žiakov  v  umeleckých
školách

 zbytočne nezaťažovať rozpočet mesta
na dodotovanie žiakov,  ktorí  v  ZUŠ
neodovzdali  četné  vyhlásenie,
prostriedky  využiť  na  materiálno-
technické vybavenie školy 

 nespĺňanie  kvalifikovanosti
zamestnancov  v  súkromnej  škole
(vyučujú absolventi resp. žiaci ZUŠ) i
napriek  tomu  otváranie  výučby
hudobných predmetov

 nekorektná  propaganda  zo  strany
SZUŠ

 zlý  technický  stav  hudobných
nástrojov,  zvýšené  finančné  náklady
na ich údržbu

 neznalosť rodičov o výške dotácie na
žiaka cez čestné vyhlásenia

 prerušenie  vyučovania  v  škole  z
dôvodu covid 19

 nedostatok PC pre potreby PZ

Opatrenia:

(zo správy za predchádzajúci školský rok)

Plánované zlepšenie materiálneho a technického vybavenia školy prostredníctvom

požiadaviek na rozpočet pre rok 2020 ( audio, video, pc technika, midisystém a pod.)

Plnenie: bola zakúpená farebná tlačiareň

Sledovanie kriviek spotreby a efektivity výmeny okien ( stála úloha )
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Plnenie: V triedach sa v zimnom období aj naďalej sleduje a zapisuje teplota,a aby

nedochádzalo k únikom sa v triedach vykonáva priebežne vetranie

Naďalej  vyčleniť  prostriedky  v  rozpočte  mesta  na  drobné  údržby  a  opravy

budovy

Plnenie:  prebehli  drobné opravy,  vstupný priestor  do školy,  lepenie  dlažby,  nátery

zárubní, oprava, brúsenie a nové nátery dverí vo WC.

Návrh opatrení a priorít pre budúci rok:

1.Udržať záujem obyvateľov regiónu o umelecké vzdelávanie poskytovaním  kvalitného 

vyučovania a ústretového prístupu.

2.Podporovať účasť pedagogických zamestnancov na kontinuálnom vzdelávaní 

uskutočňovanom prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích programov a umožniť 

PZ, získať a doplniť si vzdelávanie z dôvodu plnenia kvalifikačných predpokladov.

3.V rámci výchovno-vzdelávacej činnosti spolupracovať s organizáciami na území mesta 

a v blízkom okolí.

4.  Zabezpečovať vhodné materiálno-technické vybavenie potrebné pre vzdelávanie detí 

a mládeže s dôrazom na ich aktuálne potreby a záujem.

5.  Stabilizovať zamestnancov vytvorením vhodných podmienok, hľadať finančné zdroje 

na ich ďalšiu motiváciu.

6.V spolupráci so samosprávou mesta riešiť rekonštrukciu koncertnej sály.

7.Vytvoriť podmienky na efektívne budovanie tímovej práce, vylepšiť spoluprácu medzi 

jednotlivými odbormi.

9.V spolupráci s mestom, stavebným úradom odstrániť problém neodtekania dažďovej 

vody pred vstupom do budovy počas intenzívnejších prehánok.

11. Prostredníctvom konkrétne povereného zamestnanca zlepšiť odovzdávanie potrebných

tlačív a podkladov z elokovaných pracovísk.

Záver:
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ZUŠ HA má v systéme umeleckého vzdelávania v meste, regióne svoje opodstatnené

miesto,  ktoré si  buduje na pozíciách  kvalitnej  výchovno-vzdelávacej  práce pedagogických

zamestnancov, kvalitnej prezentácie aktivít a výborných výsledkov na súťažiach, aktivitách.

Vďaka patrí  tým zamestnancom školy,  ktorí vložili  do výchovno-vzdelávacej práce

svoje skúsenosti osobne a nezištne viac, ako im ukladajú predpisy, ktorí naplnili aj oblasť

ľudských, medziľudských vzťahov, hľadaním pozitívnych východísk.

Náročná  situácia  nastala  v  období  vyhlásenia  pandémie  COVID 19,  kedy došlo  k

prerušeniu vyučovania až do odvolania. Všetci pedagógovia školy sa museli s touto situáciou

vysporiadať a začať hľadať najvhodnejšie formy práce s deťmi.

Všetky štyri odbory hneď prešli na dištnačné vyučovanie. 

Začalo učenie na diaľku prostredníctvom rôznych komunikačných sietí.  Všetci  naši

učitelia sa tejto úlohy zhostili veľmi dobre, vypracovali si vlastný plán práce a vyučovania,

ktorý vyhovoval najmä žiakom a ich rodičom.

Vyučovanie  prebiehalo  prostredníctvom  telefónu,  interaktívnej  komunikácie

prostredníctvom sociálnych sietí Skype, WhatsApp-prenos audio-video, ukážky Yotoube.

Naše poďakovanie patrí aj vedeniu mesta Handlová za ich ústretovosť a pochopenie

pri riešení problémov, ktoré v tejto pre všetkých náročnej situácií nastalo.

Mnohí  mi  dajú  za  pravdu,  že  systém rozpracovania  umeleckého  školstva  bol  a  je

kvalitný  a  žiaden  krúžkový  systém  ho  nenahradí.  A  tých,  ktorí  sa  snažia  podnikať  pod

hlavičkou základného umeleckého školstva treba odlišovať a nedať im možnosť podnikať na

úkor kvality vyučovania a detí.

Samotná  existencia  ZUŠ  v  Handlovej  a  jej  každodenné  pôsobenie  v  meste  je

prirodzenou prevenciou pred negatívnymi sociálno-patologickými vplyvmi ( najmä drogové

závislosti,  kriminalita ) súčasného sveta. Vytvárame optimálne podmienky pre vzdelávanie

nadaných a talentovaných detí, sme garantom kvality, progresu, humánnych demokratických

vzťahov, prístupu detí v záujme ich  zdravého citového, estetického a umeleckého vývoja.

Stanoviská komisií

Uznesenie pedagogickej rady ( 10.9.2020)
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PR berie na vedomie

Správu  o výchovnovzdelávacej  činnosti,  jej  výsledkoch  a podmienkach  Základnej

umeleckej školy, Poštová 58, Handlová za školský rok 2019/2020, predloženú Katarínou

Bundovou, riaditeľkou školy v školskom roku 2019/2020 bez výhrad.

PR odporúča

Schváliť  Správu  o výchovnovzdelávacej  činnosti,  jej  výsledkoch  a podmienkach

Základnej umeleckej školy, Poštová 58, Handlová za školský rok 2019/2020 predloženú

Katarínou Bundovou, riaditeľkou školy v školskom roku 2019/2020.

Uznesenie rady školy ( 23.9.2020 )

Uznesenia zo zasadnutia  Rady školy pri Základnej umeleckej škole v Handlovej,  konanej 

dňa 23.9.2020

     Rada škola pri ZUŠ Handlová berie na vedomie 

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej 

školy, Poštová 58, Handlová za školský rok  2019/2020, predloženú Katarínou Bundovou , 

DiS. art riaditeľkou školy bez výhrad.

     Rada školy pri ZUŠ Handlová schvaľuje 

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej 

školy, Poštová 58, Handlová za školský rok  2019/2020, predloženú Katarínou Bundovou , 

DiS. art riaditeľkou školy bez výhrad.

Spracoval : Katarína Bundová, DiS. art riaditeľka ZUŠ

V Handlovej : 08.10.2020
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