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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za
školský rok 2012/2013

Identifikačné údaje o škole:

názov školy: Základná umelecká škola 

adresa školy: Ul. Poštová 58, 972 51 Handlová

telefónne čísla školy: 046/ 547 58 02, 0908 762 585

mail:  zusha@mail.t-com.sk

zriaďovateľ školy: Mesto Handlová

vedúci zamestnanci školy:   Mgr. Ján Králik, riaditeľ
Elena Filipová, zástupkyňa riaditeľa

samosprávne a poradné orgány školy: Rada školy pri Základnej umeleckej škole v Handlovej, 
Občianske združenie rodičov pri Základnej umeleckej škole v Handlovej, Základná organizácia  
odborového zväzu pri Základnej umeleckej škole v Handlovej.

údaje o počte žiakov školy: V školskom roku 2012/2013  školu navštevovalo k 15.9. 2012  458 žiakov, 
z toho v hudobnom odbore 258 žiakov, v tanečnom 85, vo výtvarnom 91 a v literárno-dramatickom 21 
žiakov. V prípravnom štúdiu bolo 110 žiakov, z toho v hudobnom odbore 60 žiakov,  vo výtvarnom 0, v
tanečnom 50 a v literárno-dramatickom 0 žiak. 
V školskom roku 2012/2013 sa vyučovalo aj v elokovaných triedach v Základnej škole s mater-skou 
školou Gašpara Drozda v Chrenovci-Brusne, kde boli otvorené triedy hudobného výtvarného a tanečného 
odboru, prípravné štúdium v hudobnom odbore boli otvorené v spolupráci sa ZŠ a MŠ v Handlovej, V 
škol. r. 2012/2013 pokračovala spolupráca so ZŠ Ráztočno, kde je umelecké vzdelávanie zabezpečené v 
hudobnom a výtvarnom odbore, pokračuje vzdelávanie v elokovaných triedach v ZŠ Mierové námestie, 
MŠ na Mostnej, Dimitrovovej, Ul. SNP, Cintorínskej.

údaje o počte prijatých žiakov pre školský rok 2013/2014: 
Pre školský rok 2013/2014 k 28.06.2013 bolo vydaných 50 rozhodnutí o prijatí, z toho 32 do hudobného 
odboru, 4 do tanečného, 13 do výtvarného a 1 do literárno-dramatického. 

Údaje o počte žiakov prijatých do 1. ročníka stredných a vysokých škôl s umeleckým
 zameraním:
 
Konzervatórium Bratislava spev- jeden žiak
Umelecká stredná škola Trenčín – traja žiaci 
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Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania:

Tanečný odbor

                                     počet                      prospelo s vyzn.     prospelo        neprospelo   neklasifik.

I. stupeň 19 18 1

II. stupeň 10 2 8

ŠPD
Počet žiakov 29
Počet žiakov v prípravnom štúdiu Tanečného odboru 68.

Literárno-dramatický odbor

                                     počet                      prospelo s vyzn.     prospelo        neprospelo   neklasifik.

I. stupeň 13 13

II. stupeň 3 3

ŠPD
Počet žiakov  16.
Počet žiakov v prípravnom štúdiu Literárno-dramatického odboru 0.

Výtvarný odbor

                                     počet                      prospelo s vyzn.     prospelo        neprospelo   neklasifik.

I. stupeň 72 65 7

II. stupeň

ŠPD 1 1
Počet žiakov 73.
Počet žiakov v prípravnom štúdiu Výtvarného odboru 6.

Hudobný odbor

                                     počet                      prospelo s vyzn.     prospelo        neprospelo   neklasifik.

I. stupeň 158 121 17 4

II. stupeň 32 16 2

ŠPD 26 23
Počet žiakov 216.
Počet žiakov v prípravnom štúdiu Hudobného odboru 61.

Školský rok 2012/2013 ukončilo 469 žiakov z toho 11 žiakov bolo neklasifikovaných.
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Prípravné štúdium navštevovalo  žiakov 135 žiakov v hudobnom odbore 61,  68 žiakov v tanečnom 
odbore, 6 žiakov vo výtvarnom odbore.
V štúdiu pre dospelých bolo 29 frekventantov  z toho v hudobnom odbore 26, vo výtvarnom odbore 3.
V školskom roku 2012/2013 štúdium na Základnej umeleckej škole v Handlovej  v jednotlivých 
umeleckých odboroch ukončilo 25 absolventov z toho 7 žiakov v TO, 6 žiakov v LDO a 12 žiakov v HO.

Zoznam študijných odborov a ich zameraní, zoznam učebných plánov: V školskom roku 2012/2013 
bolo poskytované vzdelávanie vo všetkých umeleckých odboroch: hudobný, výtvarný, tanečný a 
literárno-dramatický odbor. V jednotlivých odboroch sa postupovalo podľa nasledovných učebných 
plánov schválených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 20. augusta 2009 pod číslom CD-
2009-27474/21375-1:911 s platnosťou od 1. septembra 2009: a podľa ŠKVP programu Základnej 
umeleckej školy v Handlovej.

Hudobný odbor:  Učebný plán prípravného štúdia číslo 1c „C“, 
Učebný plán č. 2, I. stupeň – základné štúdium, zameranie Hra na klavíri, 
Učebný plán č. 3, I. stupeň – základné štúdium, zameranie Hra na keyboarde,
Učebný plán č. 4, I. stupeň – základné štúdium, zameranie Hra na husliach,
Učebný plán č. 8, I. stupeň – základné štúdium, zameranie Hra na zobcovej flaute,
Učebný plán č. 9, I. stupeň – základné štúdium, zameranie Hra na priečnej flaute a bicích nástrojoch,
Učebný plán č. 11, I. stupeň – základné štúdium, zameranie Hra na gitare,
Učebný plán č. 13, I. stupeň – základné štúdium, zameranie Hra na akordeóne,
Učebný plán č. 14, I. stupeň – základné štúdium, zameranie Spev,
Učebný plán č. 15, I. stupeň – základné štúdium, zameranie Hlasová výchova, spev,
Učebný plán č. 17, I stupeň – základné štúdium, zameranie Zborový spev,
Učebný plán č. 18, I. stupeň – základné štúdium, zameranie Prípravné štúdium pre hru v tanečnej a 
džezovej skupine,
Učebný plán č. 20, II. stupeň – základné štúdium a štúdium pre dospelých, zameranie Hra na 
klávesových, sláčikových, dychových nástrojoch, gitare, akordeóne a bicích nástrojoch,
Učebný plán č. 22, II. stupeň – základné štúdium a štúdium pre dospelých, zameranie Spev.

Tanečný odbor: Učebný plán č. 37, stupeň – prípravné štúdium 1, predmet – hudobno-pohybová 
výchova,
Učebný plán č. 38, I. stupeň – základné štúdium, zameranie Tanec,
Učebný plán č. 40, II. stupeň – základné štúdium, zameranie Príprava na záujmovú umeleckú tvorivosť 
od 14 rokov a pre dospelých.

Výtvarný odbor:  Učebný plán č. 42, stupeň – prípravné štúdium, zameranie Predškolská výtvarná 
výchova,
Učebný plán č. 43, I. stupeň – základné štúdium, zameranie Výtvarná výchova ,
Učebný plán č. 44, II. stupeň – základné štúdium, zameranie Výtvarná výchova zameraná na samostatnú 
tvorbu, resp. ako príprava na ďalšie štúdium výtvarnej profesie,
Učebný plán č. 46, II. stupeň – rozšírené štúdium, zameranie Ľudové umelecké remeslá a techniky 
zamerané na možnosť špecializácie alebo prípravy na ďalšie štúdium výtvarnej profesie, resp. samostatnú
tvorbu.

Literárno-dramatický odbor:   Učebný plán č. 47, stupeň – prípravné štúdium, zameranie Prípravná 
dramatická výchova,
Učebný plán č. 48, I. stupeň – základné štúdium, zameranie Dramatické a slovesné oddelenie,
Učebný plán č. 51, II. stupeň – základné štúdium, zameranie Dramatické oddelenie – príprava na školy 
umeleckého smeru. 
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Údaje o počte zamestnancov a pedagogických zamestnancov školy: V školskom roku 2012/2013 bolo 
v  škole  v prepočítanom počte celkovo zamestnaných 27 pedagogických  zamestnancov, z toho 10 bolo 
pedagogických zamestnancov zamestnaných na dohodu  a 5  nepedagogických zamestnancov z toho 2 na 
dohodu. 
Všetci pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci spĺňali kvalifikačné kritériá v súlade s platnou 
legislatívou okrem 1 pedagogického zamestnanca.

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov škôl: 6 pedagogických zamestnancov 
absolvovalo  vzdelávanie učiteľov cez poskytovateľa MPC Trenčín v čase svojho osobného voľna.  V 
rámci pracovných porád sa pravidelne oboznamovali s meniacou sa problematikou školskej legislatívy.

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: Počas školského roka 2012/2013 sa škola 
prezentovala na 57 verejných aktivitách.

Verejné vystúpenia v spolupráci s Mestom Handlová, s Domom kultúry mesta Handlová,  s 
materskými, základnými a strednými školami, s Mestskou knižnicou a s CVČ- Relax:

 28.9. Vystúpenie komorného speváckeho zboru školy v DK v Prievidzi

 4.10. Otvorenie výstavy Karpaty galery Handlová (sláčikové trio )

 5.10. Jazzové fúzie 2012 RKC Prievidza ( škol. kapela INKOGNITO)

 23.10. Hallowensky žiacky koncert

 9.11. Deň dobrovoľníkov v DK Handlová ( miešaný komorný zbor ZUŠ )

 27.11. Katarínsky klavírny koncert 

 4.12. Mikulášsky koncert ZUŠ  v DK Handlová

 5.12.  Mikulášsky koncert Malá Čausa

 6.12. Mikulášsky koncert Lipník

 11.12. Vianočný koncert klavíristov

 13.12. Vianočný program pre Korzo PD

 14.12. 1. Vianočný koncert ZŠ Chrenovec I. stupeň

            2. Vianočný koncert ZŠ Chrenovec II. stupeň

 18.12. Vianočný koncert v ZUŠ Handlová

 18.12. Vianočná besiedka v MŠ Dimitrovova

 19.12. Vianočný koncert pre MŠ v Chrenoveci

 19.12. Vianočný koncert v Kostole sv. Kataríny

 19.2. Valentínsky koncert Chrenovec

 22.2. Posedenie pri knihe – Mestká knižnica ( sláčikové trio)

 8.3. Celomestské oslavy MDŽ

 12.3. Hrajú mladí klavíristi a flautisti

 19.3. Lietajúci kufor ( LDO predstavenie)

 20.3. Rozprávkové javisko RKC PD (LDO)

 14.4. Studnička (Nováky spev. populárna súťaž)

 16.4. Žiacky koncert

 19.4. Festival moderného tanca Bojnice
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 19.4. Kremnické laso 

 7.5. Husľovo – klavírny koncert žiakov školy

 11.5. Bojnícka perla

 12.5. Deň matiek Chrenovec

 12.5. Deň matiek ZŠ Ráztočno

 14.5. Rozhlasová show ( LDO vystúpenie)

 16.5, Dielo tvojich rúk (VO)

 21.5. Klavírny koncert

 22.5. Výchovný koncert pre 4. roč. ZŠ Mier. Nám.

 22.5. Výchovný koncert MŠ Lipník

 28.5. Triedny koncert  oddelenia dychových nástrojov

 28.5. Výchovný koncert MŠ Malá Čausa

 30.5. Výchovný koncert Jalovec

 30.5. Medzinárodná detská výstava Výtvarných prác LIDICE

 31.5. Triedny koncert  (gitara, klavír)

 31.5. Piano v modernom rytme 

 4.6. Absolventský koncert

 6.6. Premiéra Pinocchio

 7.6. Pinocchio pree MS

 11.6. ČESKO-SLOVENSKÝ koncert so ZUŠ Zlín

 13.6. Výchovný koncert pre MŠ mesta Handlová

 13.6. 100. výročie železníc (VO)

 14.6. Výchovný kon cert Chrenovec – Brusno

 14.6. Absolventský husľový reitál

 17.6. Koncert speváckych zborov a sólistov v DK Handlová

 18.6. Vlci a ovce ( LDO vystúpenie)

 19.6. Výchovný koncert MŠ Chrenovec

 21.6. Výchovný koncert MŠ Veľká Čausa

 21.6. Metalový koncert

 24.6. Pinocchio pre ZŠ I. časť

 24.6. Pinocchio pre ZŠ II. časť

Účasť žiakov školy na súťažiach a prehliadkach:

Jazzové fúzie – HO, Inkognito
Rozprávkove javisko (LDO)
Celosloevenský festival populárnej piesne „Kremnické laso“: 
Laura Minichová II. miesto
 Sofia Ficelová III. miesto
Studnička – festival detskej populárnej piesne KCMN Nováky: 
Laura Minichová III. miesto
Celoslovenský festival: Piano v modernom rytme - Sára Schlencová strieborné pásmo
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Celoslovenský festival: Bojnícka perla -  Veronika Chudíková bronzové pásmo
TO ZUŠ sa zúčastnil Festivalu moderného tanca Bojnice 2013
100. výročie železníc (VO), 16.5, Dielo tvojich rúk (VO)
Aktivity poriadané školou:

 pravidelné výstavy výtvarných prác – minimálne 1x mesačne,
 pravidelné školské koncerty – minimálne 1x mesačne,
 tematické koncerty,
 výchovné koncerty pre žiakov základných škôl a materských škôl,
 koncerty a tanečné vystúpenia pre ZŠ s MŠ Gašpara Drozda v Chrenovci-Brusne,
 absolventské recitály,
 absolventská výstava,
 koncerty DSZ Barborky a Lienka,
 vystúpenia žiakov tanečného a literárno-dramatického odboru,
 tvorivé dielne,
 triedne verejné vystúpenia žiakov školy.
 Vystúpenie LDO a HO Pinocchio

Údaje o priestorových a materiálno technických podmienkach školy: Škola je umiestnená v účelovej 
budove, s primeraným materiálno-technickým vybavením, ktoré zodpovedá požiadavkám modernej 
edukácie v jednotlivých odboroch. V hudobnom odbore sa pravidelne dopĺňajú hudobné nástroje a ich 
súčasti, dbá sa na ich údržbu. Vo výtvarnom odbore technické prístroje a pomôcky sú pravidelne 
kontrolované. 
Údržbu budovy si škola vykonáva svojpomocne, bola vykonaná oprava zatekajúcej časti budovy, ale 
pokiaľ nebude dokončené podkrovie a strecha, problémy so zatekajúcou vodou budú pretrvávať. Niektoré
časti budovy už začínajú preukazovať charakter havaríjneho stavu ( vonkajšia omietka, odtokové rúry, 
vonkajšie murivo ). Rozpočet školy neumožňuje vykonávať opravy finančne náročnejšieho charakteru.
Vedenie školy v spolupráci so zamestnancami sa snaží v rámci možnosti udržať atraktivitu budovy, aby 
bola dôstojným stánkom šírenia kultúry a umenia pre obyvateľov mesta Handlová. 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy: 

Program
Funkčná klasifikácia

Ekonom.
klasifikácia 

Ukazovateľ
Rozpočet

na rok 2012
v € 

5. zmena
rozpočtu
R 2012

v €

Čerpanie k
31.12.

Plnenie
v %

Prvok 9.3.1. Základná umelecká škola 252 001 251 821 233 747,52 92,8

 Kapitálové výdavky 18 207 24 276 22 253,00 91,7

 Bežné výdavky 233 794 227 545 211 494,52 92,9

09.5.0.1.
Zariadenia pre záujmové 
vzdelávanie 252 001 251 821 233 747,52 92,8

600 Bežné výdavky 233 794 227 545 211 494,52 92,9

610 Mzdy, platy 136 920 130 003 119 185,65 91,7

620
Poistné a príspevok 
do poisťovní 48 200 45 765 41 155,55 89,9

630 Tovary a služby 47 874 50 977 51 110,34 100,3

640 Bežné transfery 800 800 42,98 5,4
710 Obstaranie kapitálových 18 207 24 276 22 253,00 91,7
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aktivít

717

Realizácia stavieb 
a ich tech. zhodnotenia
- rekonštrukcia ÚK 18 207 24 276 22 253,00 91,7

Program,
podprogra
m, prvok 

Funkčn
á,

ekonom
ická

klasifik
ácia

 Ukazovateľ

Rozpoče
t na rok

2013
v €

Rozpoče
t po

zmenách
2013
v €

Čerpanie
k 30.06.

Plnenie
v %

Prvok 9.3.1.   
Základná umelecká škola, 
Handlová 257 956 262 546

116
163,66 44,2

   Kapitálové výdavky 4 046 4 046 2 023,00 50,0

   Bežné výdavky 253 910 258 500
114

140,66 44,2

 09.5.0.1.  
Zariadenia pre záujmové 
vzdelávanie 257 956 262 546

116
163,66 44,2

 600  Bežné výdavky 253 910 258 500
114

140,66 44,2

610  Mzdy, platy, služob. príjmy 149 437 152 839 66 384,98 43,4

620  Poistné a príspevok do poisťovní 57 705 58 893 25 822,69 43,8

630  Tovary a služby 46 268 46 268 21 622,86 46,7

640  Bežné transfery 500 500 310,13 62,0

 710 Obstaranie kapitálových aktivít 4 046 4 046 2 023,00 50,0

 717  
Realizácia stavieb a ich tech. 
zhodnotenia 4 046 4 046 2 023,00 50,0

717001  Realizácia nových stavieb 4 046 4 046 2 023,00 50,0

 717001 41 ZUŠ - rekonštrukcia ÚK 2 225 2 225 0,00 0,0

 717001 43 ZUŠ - rekonštrukcia ÚK 1 821 1 821 2 023,00 111,1

Koncepcia a     ciele Základnej umeleckej školy v     Handlovej v     šk.r. 2012/13

Základná  umelecká  škola  v Handlovej  poskytuje  vo  všetkých  umeleckých  odboroch  odborné
umelecké vzdelanie pre veľmi širokú vzorku záujemcov, vo vekovom rozpätí detí predškolského veku až
po dospelých uchádzačov. Rozhodujúcu časť žiakov navštevujúcich ZUŠ tvoria žiaci vo veku 5 – 15
rokov.

Hlavnou  úlohou  je  zabezpečiť  vzdelávanie  žiakov  vo  všetkých  odboroch,  ktoré  sú  na  škole
otvorené a zabezpečiť komplexný rozvoj a rozhľad žiaka v umení ako takom.

Vo výchovno – vzdelávacom procese klásť dôraz :

- vytvárať vhodné podmienky pre plnohodnotné vzdelávanie v oblasti umenia

- spájať teoretické vedomosti s praktickými činnosťami

- rozvíjať kreativitu žiaka

- dbať na prirodzenú komunikáciu medzi žiakom a učiteľom

- rozvíjať u žiaka umelecké cítenie a zručnosti tak, aby bol schopná plnohodnotnej orientácie v umení
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V     oblasti produkčnej činnosti:

- vytvárať vhodné podmienky pre prezentáciu výsledkov vzdelávacej činnosti,

- v spolupráci  s Mestom  Handlová,  materskými,  základnými  a strednými  školami  ako  aj  s inými
inštitúciami a organizáciami saturovať kultúrne potreby obyvateľov mesta

- organizovanie koncertov, súťaží, prehliadok, výstav a pod.

- so základnými umeleckými školami okresu vytvoriť priestor pre prenos informácií, odovzdávanie si
skúsenosti a spoluprácu

Zabezpečiť spoluprácu školy s inými organizáciami, rodičovským združením, s radou školy a s
odborovou organizáciou.

Na škole napomáhať v rozširovaní nových foriem vyučovania a tiež zabezpečiť tieto informácie a
formy práce všetkým vyučujúcim a žiakom.

Zabezpečiť archiváciu činnosti školy a zapájať ju do verejného života v Handlovej, spolupracovať
s mestom a podieľať sa na kultúrnych podujatiach.

Zúčastňovať sa regionálnych prehliadok, školení, súťaží na celoštátnej aj medzinárodnej úrovni.

Vyhodnotenie plnenia cieľov koncepčného zámeru rozvoja školy na školský rok 2012/2013:

 poskytovanie odborného umeleckého vzdelania vo všetkých odboroch pre širokú vzorku 
záujemcov: 

 zabezpečenie plnohodnotného procesu umeleckej edukácie: komplexný rozvoj osobnosti žiaka 
prostredníctvom umenia, poznávacie a činnostno-praktické zameranie, rozvoj všetkých zložiek 
osobnosti – kognitívna, psychomotorická, sociálna;

 pokračovanie výučby v elokovaných triedach: elokované triedy sú na Základnej škole s materskou 
školou Gašpara Drozda v Chrenovci-Brusne, ZŠ v Ráztočne, MŠ v Handlovej, Dimitrovova, 
Cintorínska SNP, Morovnianska cesta, Materská škola Lipník a Materská škola Veľká Čausa, Malá 
Čausa

 princípy humanisticky orientovanej pedagogiky: umenie sa chápe v determinácii sociálnej 
interakcie, práca v oblasti umeleckej edukácie so žiakmi so zdravotným postihom a poruchami učenia 
v spolupráci s PPP v Prievidzi a ŠZŠ v Handlovej;

 formovanie komunikačných kontaktov medzi žiakom a učiteľom: spoločné umelecké produkcie 
učiteľov a žiakov školy, žiak sa stáva na javisku rovnocenným a dôležitým partnerom učiteľa, stráca 
sa vzťah nadradenosti a podradenosti;

 spolupráca mestských inštitúcií pri produkčných aktivitách školy: viď údaje o aktivitách školy;
 spolupráca školy s organizáciami: intenzívna spolupráca s materskými, základnými a strednými 

školami mesta, s inštitúciami mesta – Mesto Handlová, Dom kultúry mesta Handlová, Mestská 
knižnica v Handlovej, CVČ-Relax Handlová, ŠZŠ v Handlovej, Nemocnica Handlová a ďalšie 
organizácie v meste, spolupráca so školskými samosprávnymi orgánmi: Rada školy pri Základnej 
umeleckej škole v Handlovej, 

 saturácia kultúrnych potrieb obyvateľov mesta, intenzívna spolupráca s inými základnými 
umeleckými školami v bližšom i širokom regióne a pod.;
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 socioemočná klíma na škole : vzhľadom k vysokému pracovnému nasadeniu atmosféra v kolektíve 
je podmienená veľmi dobrými pedagogickými a produkčnými výsledkami, prevláda spolupatričnosť, 
spolupráca;

 integrácia IKT v edukačnom procese: IKT aplikované vo všetkých umeleckých odboroch,; 
materiálne zabezpečenie pre hudobný odbor, vytvorenie integrovaného viacodborového programu s 
využitím digitálnej techniky vo forme javiskového predstavenia pre žiakov základných škôl v meste.

 využívanie moderných vyučovacích metód: akcentácia zážitkového učenia vo všetkých odboroch, 
heuristické metódy, skupinová práca, kooperatívne a projektové vyučovanie, slobodná práca žiakov, 

 prezentácia školy v regionálnych masmédiách: pravidelná;
 škola nadviazala spoluprácu so ZUŠ v Zlíne

 nedostatky vrátane návrhov opatrení: doplniť materiálno-technické vybavenie školy, pre 
skvalitnenie výuky v jednotlivých umeleckých odboroch, zatraktívniť výuku Hudobnej náuky. Znížiť 
migráciu žiakov v kolektívnych predmetoch, Vybaviť elokované pracoviská vyhovujúcimi 
hudobnými nástrojmi.

 v roku 2009 bolo na škole prerobené kúrenie z elektrického na plynové / Kmet Handlová a.s./, po 
skončení kúrenárskych prác mala nasledovať výmena okien a zateplenie podkrovia ,k tomuto kroku 
zatiaľ nedošlo a tým vznikajú obrovské úniky tepla z budovy a následné predražovanie energií 
v budove ZUŠ, pri vývoji cien tepla a stúpajúcich nákladoch na celkovú prevádzku je tento problém 
pre rozpočet ZUŠ stále väčší a v budúcnosti finančne ťažko zvládnuteľný /do úvahy je nutné brať aj 
vývoj normatívu v rokoch  2010,2011 až po 2013, kedy v roku 2010 ,2011 bol normatív na žiaka 
v ind. forme vyučovania 757,9 euro a v skup. forme 466,4 euro , od roku 2012  je to žiaka v ind. 
forme vyučovania 667,44 euro a v skup. forme 410,76 euro, tento stav platí aj rozpočtované roky 
2013,2014, 2015, z čoho vyplýva ,že škola tento problém nemôže zvládnuť len neustálym 
zvyšovaním počtu žiakov /. Zabezpečenie vhodnej teplotnej klímy v budove školy sa javí ako 
prehlbujúci sa dlhoročný problém,

     Základná umelecká škola v Handlovej  participuje na spoločenských a kultúrnych podujatiach mesta, 
je organizátorom celomestských, regionálnych, celoslovenských ale aj medzinárodných podujatí. V 
školskom roku 2012/2013 Základná umelecká škola cez elokované triedy prehĺbila spoluprácu v obciach 
Chrenovec, Ráztočno, Jalovec, Malá a Veľká Čausa, Lipník a vďaka svojim aktivitám vstúpila do 
kultúrneho diania v týchto lokalitách. Okrem uvedených akcii škola , pravidelne prezentuje svoje aktivity 
v regionálnych masmédiách. 

Stanovisko pedagogickej rady :  
Pedagogická rada školy berie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach       
v Základnej umeleckej škole v Handlovej v  školskom roku 2012/2013 na vedomie bez výhrad.

Stanovisko rady školy:
Rada školy berie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach v Základnej 
umeleckej škole v Handlovej v školskom roku 2012/2013 na vedomie bez výhrad.

Stanovisko Komisie vzdelávania, práce s     deťmi a     mládežou: 

Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou berie na vedomie:
Správu  o  výchovno-vzdelávacej  činnosti,  jej  výsledkoch  a  podmienkach  Základnej  umeleckej  školy,
Poštová  58,  Handlová za školský rok 2012/2013,  predloženú Mgr.  Art.  Jánom Králikom,  riaditeľom
školy. 
Spoločné uznesenie pre všetky správy:
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Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou odporúča zvýšiť výpovednú hodnotu dokumentov
nasledovne:

a) v správach o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských za-
riadení dôkladne rozpracovať časti: cieľ, ktorý si škola/školské zariadenie určili v koncepčnom
zámere rozvoja školy/školského zariadenia na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia,
a oblasti, v ktorých škola/školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých sú nedos-
tatky a treba úroveň výchovy zlepšiť, vrátane návrhov opatrení na odstránenie nedostatkov;

b) v správach venovať pozornosť aj školským zariadeniam, ktoré sú súčasťou školy (ŠKD, ŠJ);
c) vysvetliť používané skratky (skratky predmetov, poradných orgánov  a pod.).

Stanovisko Mestskej rady (15.10.2013):

1. MR berie na vedomie
Správu  o  výchovno-vzdelávacej  činnosti,  jej  výsledkoch  a  podmienkach  Základnej  umeleckej  školy,
Poštová 58, Handlová  za  školský rok 2012/2013, predloženú Mgr. art.  Jánom Králikom, riaditeľom
školy s odporučením dopracovať materiál v súlade so stanoviskom Komisie vzdelávania, práce s deťmi
a mládežou formulovovaným v nižšie uvedenom uznesení MR.
2. MR odporúča MsZ schváliť
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ, Poštová 58, Handlová za
školský rok 2012/2013 v predloženom rozsahu s akceptovaním pripomienok Komisie vzdelávania, práce
s deťmi a mládežou formulovaných v nižšie uvedenom uznesení MR.

MR odporúča: 
Všetky  predložené  Správy  o  výchovno-vzdelávacej  činnosti,  jej  výsledkoch  a  podmienkach  škôl
a školských zariadení za šk. rok 2012/2013 dopracovať podľa návrhov a prijatých odporučení Komisie
vzdelávania, práce s deťmi a mládežou s cieľom zvýšiť výpovednú hodnotu dokumentov, nasledovne: 

a) v  správe  o  výchovno-vzdelávacej  činnosti,  jej  výsledkoch  a  podmienkach  škôl  a  školských
zariadení dôkladne rozpracovať časti: cieľ, ktorý si škola/školské zariadenie určili v koncepčnom
zámere  rozvoja  školy/školského  zariadenia  na  príslušný  školský  rok,  a  vyhodnotenie  jeho
plnenia, a oblasti, v ktorých škola/školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých
sú  nedostatky  a  treba  úroveň  výchovy  zlepšiť,  vrátane  návrhov  opatrení  na  odstránenie
nedostatkov, 

b) v správe venovať pozornosť aj školským zariadeniam, ktoré sú súčasťou školy (ŠKD, ŠJ),
c) vysvetliť používané skratky (skratky predmetov, poradných orgánov  a pod.).

Návrh uznesenia : 

1. MsZ berie na vedomie
Správu  o  výchovno-vzdelávacej  činnosti,  jej  výsledkoch  a  podmienkach  Základnej  umeleckej  školy,
Poštová 58, Handlová  za  školský rok 2012/2013, predloženú Mgr. art.  Jánom Králikom, riaditeľom
školy,  bez výhrad. 

2. MsZ   schvaľuje
Správu  o  výchovno-vzdelávacej  činnosti,  jej  výsledkoch  a  podmienkach  Základnej  umeleckej  školy,
Poštová 58, Handlová  za školský rok 2012/2013 v predloženom rozsahu.

Spracoval : Mgr. art. Ján Králik, riaditeľ ZUŠ
V Handlovej : 10.10.2013
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Predkladá : Mgr. art. Ján Králik , riaditeľ ZUŠ 
V Handlovej : 15.10.2013
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