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Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základná umelecká škola
Handlová, za školský rok 2010/2011.

základné identifikačné údaje
zriaďovateľ:

Mesto Handlová

názov školy:

Základná umelecká škola
adresa:
Poštová 58, 972 51 Handlová
kontakty:
tel.:
046- 547 58 02,
mobil: 0917233670
www.zusha.estranky.sk
e-mail: zusha@mail.t-com.sk
riaditeľ:
Mgr. art. Ján Králik
zástupkyňa riaditeľa:
Elena Filipová

zoznam zásadných predložených a prerokovaných materiálov v rade školy v šk. r. 2010/2011
1.Prerokovanie výchovno-vzdelávacej správy o činnosti školy za šk. r. 2010/2011
2.Prerokovanie hospodárskej správy za rok 2010
3.Prenájmy

Údaje o počte žiakov k 15. 9. 2010
Spolu

426

Prípravné štúdium

194

Základné štúdium

219

Štúdium pre dospelých

13

Hudobný odbor
Prípravné štúdium

113

Základné štúdium

143

Štúdium pre dospelých

11

Výtvarný odbor
Prípravné štúdium

63

Základné štúdium

27

Štúdium pre dospelých

2

Tanečný odbor
Prípravné štúdium

18

Základné štúdium

27

Literárno-dramatický odbor:
Základné štúdium

22

Spolu

Absolventi v školskom roku 2010-2011
29

Hudobný odbor

15

Tanečný odbor

6

Výtvarný odbor

2

Literárno-dramatický odbor

6

Počet žiakov oproti prvému polroku šk. r. 2010-2011 neklesol 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. 2011
Hudobný odbor
1. stupeň

123

2. stupeň

18

ŠPD

19

Výtvarný odbor
1.stupeň

18

2. stupeň

0

ŠPD

4

Tanečný odbor
1. stupeň

12

2. stupeň

6

Literárno-dramatický odbor
1. stupeň

21

Prípravné štúdium navštevovalo
Hudobný odbor

97

Výtvarný odbor

60

Tanečný odbor

34

Celkový počet žiakov v školskom roku 2010-2011 sa podarilo udržať vďaka
- inovovaniu 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 2011-2012 prejavilo záujem o štúdium v ZUŠ 72 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
kompozícia
Výtvarný odbor:
- kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie, keramika

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

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

V školskom roku 2010-2011 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
Hudobná skupina Inkognito

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. 2.
a 3.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, maľbu, 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 :
1. 5. 10. 2010 Školský koncert pre RZ
2. 26.10. 2010 Školský koncert
3. 28.10. 2010 LDO v spolupráci s ZŠ MC „Noc v škole“
4. 15.-20.10.2010 Týždeň vzdelávania VO, výstava v DK
5. 15.- 22. 2010 Vianočná výstava VO v ZUŠ
6. 12.11. 2010 VO - „Po stopách J.C. Hromského“ Celoslovenská súťaž
7. 23.11. 2010 „Koncert našich najmenších“
8. 3. 12. 2010 VO Galéria Jána Procnera
9. 5. 12. 2010 LDO „ Ako sa čarodejnice nudili“ v Žiari nad Hornom
10. 6. 12. 2010 LDO „ Ako sa čarodejnice nudili“ v Handlovej
11. 7.12. 2010 „Mikulášsky koncert klavírneho oddelenia“
12. 5.12.2010 Vianočný koncert pre ZŠ a ŠZŠ v Ha / doobeda/
13. 5.12. 2010 Vianočný koncert pre všetkých Handlovčanov
14. 13. 12. 2010 Vianočný koncert žiakov elokovaných tried Chrenovec pre rodičov
15. 13. 12. 2010 Koncerty pre MŠ Chrenovec a ZŠ Chrenovec
16. 16. 12. 2010 Vianočný koncert pre Malú Čausu
17. 21. 12. 2011 Vianočný koncert pre MŠ Ráztočno
18. 21.12. 2010 Vianočný koncert ZŠ Ráztočno
19. 10. 12. 2010 TO - 10. výročie udelenia názvu Gymnázium J. Bellu
20. 22.12. 2010Rozlúčka s kalendárnym rokom 2010, TO v spolupráci so ZŠ MN
21. Koncert na troch kráľov v Bojniciach ARTAANO
22. 8. 2. 2011 Školský koncert
23. 8. 3. 2011 Koncert k MDŽ
24. 18. 3. 2011 Hudobno-divadelné predstavenie v Bojniciach
25. 1. 4.2011 Metalový koncert
26. 24.3. 2011 Celoslovenská súťaž „Stančekova Prievidza“
27. 18. 3. 2011 Zborový koncert, hosť Úsmev PD
28. 25. 3. 2011 Zbor ZUŠ Celomestské oslavy Deň učiteľov
29. 29. 3. 2011 LDO „ Rozprávkova kaviareň“
30. 5. 4. Koncert populárnej hudby
31. 15. 4. 2011 Koncert klavírneho oddeleniacháckeho zboru ARTANNO
32. 16.4. 2011 10. výročie komorného spev
33. 20. 4. 2011 Kremnické laso „Inkognito“ hudobná skupina ZUŠ
34. 20. 4. 2011 Kremnické laso spevácke oddelenie
35. 29. 4. 2011 Spoločný koncert ZUŠ Zlín
36. Prvomájový koncert Artanno
37. Prvomájový koncert Inkognito
38. 7. máj 2011 Bojnická perla spevácke oddelnie
39. 16. 5. 2011 „Svätá Barbora“ - ARTANNO DK Ha
40. 17. 5. 2011„Svätá Barbora“ - ARTANNO pre ZŠ a stredné školy
41. 28. 5. 2011 „Zvolenské tanečné pódium“ TO
42. 1. 6. 2011 Koncert k MDD
43. 5. 6. 2011 Inkognito – Cyklistické závody okolo Slovenska
44. 7. 6. 2011 Absolventský koncert a výstava absolventských prác VO
45. 2. 6. 2011 Koncert „Akordeonika“ v Bojniciach
46. 16.6. 2011 Výchovný koncert Veľká Čausa
47. 17. 6. 2011 Výchovné koncerty ZŠ Chrenovec

48. 21. 6. 2011 Verejný zborový a spevácky koncert
49. 28.6. 2011 Záverečný žiacky koncert ZUŠ
50. 28. 6. 2011 Výchovné koncerty Malá Čausa
Mimo vyššie uvedených akcii v priestoroch ZUŠ sa konali triedne koncerty a škola zabezpečila
nielen pre žiakov, ale aj širokú verejnosť koncert skupiny BOSSANOVA a vystúpenie jaz. formácie
RASI END BRTAN REENTRY feat BERNHARD LyDESCHER / Rakúsko/
Súhrnne sa škola prezentovala na vyše 100 kultúrno-spoločenských podujatiach.

Výsledky zo súťaží HO:
Bojnická perla: Slavomír Dobrotka zlaté pásmo / spevácke oddelenie /
Slávik Slovenska: Slavomír Dobrotka 2. miesto
Kremnické laso: Petra Keratová 2. miesto
Stančekova Prievidza: Sofia Ficelová Čestné uznanie
Výsledky zo súťaží TO:
–

–

„Zvolenské tanečné pódium“, choreografia TO ZUŠ Handlová získala cenu a ocenenie za
choreografiu
Výsledky zo súťaží VO:
„Po stopách J.C. Hromského“ Celoslovenská súťaž Nora Paľovová 1. miesto

Žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy v Handlovej úspešne reprezentovali školu a mesto na
rôznych regionálnych a celoslovenských súťažiach a festivaloch .
Žiaci prijatí na stredné školy umeleckého zamerania:
Hudobný odbor:
– 1. žiačka prijatá Konzervatórium v Žiline
– 1. žiak PinkHarmony vo Zvolene
Tanečný odbor:
– 2. žiačky prijaté PinkaHarmony vo Zvolene
Výtvarný odbor:
– 1. žiak prijatý Stredná umelecká škola v Trenčíne
Literárno-dramatický odbor:
- 1. žiačka prijatá štúdium herectva Konzervatórium vo Zvolene

Vyhodnotenie cieľa koncepčného zámeru, ktorý si škola určila na šk. r. 2010/2011
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 v školskom roku 2010/2011 bolo udržať zvýšený záujem o štúdium v ZUŠ a
naďalej pokračovať v otváraní školy smerom k verejnosti

–

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. 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 výchovno-vzdelávacieho
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. 2011/2012
Koncepčný zámer rozvoja školy na nasledujúci šk. r. 2011/2012 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. V školskom roku
2010/2011 sa zúčastňuje 7. učiteľov kontinuálneho vzdelávania „ Využívanie IKT vo vyučovaní“. 6.
učitelia absolvoval zaškolenie: práca s hudobným sowtvarom „Finale“, ktorý je využívaný pri
rôznych úpravach skladieb a tvorbe skladieb.

Materiálno-technické vybavenie ZUŠ v Handlovej
Nakoľko ZUŠ prechádza modernizáciou, čo sa týka vzdelávacej činnosti, ktorá vychádza v ústrety
prejavenému záujmu zo strany žiakov, je nutné zabezpečenie nových hudobných nástrojov a a
iného materiálneho vybavenia školy / ako napr. zvuková aparatúra, dychové nástroje, akustické
nástroje..../.

ZUŠ bola nútená vyradiť niektoré nástroje z dôvodu nevyhovujúceho stavu a nákladnej údržby. Je
potrebné postupné zabezpečovanie vhodných nástrojov nutných na kvalitnú výuku.
Škola sa rozrástla aj čo sa týka elokovaných tried, s tým úmerne vzrástol počet žiakov, to nesie zo
sebou opäť potrebu materiálneho vybavenia novovzniknutých tried, tak aby výuka prebiehala na
požadovanej úrovni.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

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. 2011/2012. Školu v tomto školskom roku čaká organizovanie
celoslovenského festivalu „Handlovské gitary“
Kladieme dôraz nielen na vzdelávanie, ale i na výchovu, ktorá predstavuje maximálnu starostlivosť
a zainteresovanosť pedagóga vo vzťahu k žiakovi. Musíme zhodnotiť, že v predchádzajúcich sme
zaznamenali pokrok v záujme o štúdium na našej škole, 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, Lipník
a samozrejme spoluprácu s Mestským úradom Handlová, Dom kultúry 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. OZ v školskom roku 2010/21011 pokračovalo vo svojej činnosti.
V školskom roku 2010/2011 škola nadviazala spoluprácu so ZUŠ Zlín. V tomto školskom roku sa
konal prvý spoločný koncert.

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy:
V rozpočtovanom roku 2010 bol rozpočet školy po 5. úprave vo výške 213 263,00 €
Čerpanie rozpočtu za rok 2010

ZUŠ - po 5. úprave

Rozpočet po 5.úprave -

PRÍJMY CELKOM

213 263 €

Čerpanie
rozpočtu

Rozdiel

3 597 €

209 666 €

z toho
príjmy zo ŠR

0€

príjmy iné prevádzkové

24 895 €

príjmy iné kapitálové

0€
21 383 €

3 512 €

0€

rozpočet MESTO - dotácia
rozpočet MESTO

0€

700 €

697 €

3€

187 668 €

187 586 €

82 €

VÝDAVKY CELKOM

213 263 €

209 666 €

3 597 €

Výdavky z rozp. mesta

188 368 €

188 283 €

85 €

123 023 €

123 316 €

-293 €

620 odvody do PF

43 306 €

43 000 €

306 €

630 tovary a služby

21 173 €

20 516 €

657 €

640 bežné transfery

166 €

754 €

-588 €

z toho
610 mzdy

rozpočet MESTO - dotácia Handl.gitary

700 €

697 €

3€

Výdavky iné

24 895 €

21 383 €

3 512 €

630 tovary a sl. z rozp. iné

24 895 €

21 383 €

3 512 €

ROZDIEL

0€

0€

0€

počet detí

313

313

313

681 €

670 €

11 €

náklady na žiaka

Údaje o počte pedagogických zamestnancov:
Študijný odbor:
-

hudobný:
tanečný :
literárno-dramatický:
výtvarný:

16
1
1
2

(12 zamestnancov – stály PP, 4 na DOPČ)
(zamestnanec – stály PP)
( DOPČ)
(1 zamestnanec stály PP, 1 na DOPČ)

Údaje o počte nepedagogických zamestnancov:
- ekonóm pre PaM
1 zamestnanec
- upratovačka
1 zamestnanec
- školník – údržbár
1 zamestnanec
- spracovanie účtovníctva 1 zamestnanec (DOPČ)
- dovoz stravy
1 zamestnanec (DOPČ)

Stanovisko Pedagogickej rady:
–

Správa bola prerokovaná na Pedagogickej rade školy dňa 26. augusta
2011,PZ zobrali správu na vedomie bez pripomienok.

Stanovisko Rady školy:
– Rada školy konaná dňa 19. septembra 2011 zobrala Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti na vedomie.
Stanovisko Mestskej rady:
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy
v Handlovej za školský rok 2010/2011, predloženú Mgr. Art. Jánom Králikom, riaditeľom školy bez
výhrad.
Návrh uznesenia :
1. MsZ berie na vedomie
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ v Handlovej, Poštová
58, Handlová za školský rok 2010/2011, predloženú Mgr. Art. Jánom Králikom, riaditeľom školy,
bez výhrad.
2. MsZ schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ v Handlovej, Poštová
58, Handlová za školský rok 2010/2011.

Spracoval
V Handlovej
Predkladá
V Handlovej

: Mgr. Art. Ján Králik, riaditeľ ZUŠ
: 20.10.2011
: Mgr.art. Ján Králik
: 27.10.2011 MsZ schvaľuje

