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Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy,
Poštová 58, Handlová za školský rok 2014/2015

Identifikačné údaje o škole
Názov školy: Základná umelecká škola
Adresa školy: Poštová ul. 58, 972 51 Handlová
Telefonický kontakt: 0917 377 433
Mail: zusha@mail.t-com.sk
zuskaha@gmail.com
Zriaďovateľ školy:

Mesto Handlová

Vedúci zamestnanci školy: Valéria Ferčáková
Mgr. Zuzana Jakušovská
Samosprávne a poradné orgány školy:
-

Rada školy pri Základnej umeleckej škole v Handlovej ( Predseda RŠ: A. Balušinská, podpredseda: Ľ. Šubová,
členovia: O. Čičmancová za rodičov, Z. Janov, A. Novotná, S. Padúch, delegovaní za miestnu samosprávu:
Mudr. A. Buzalková, Mgr. I. Hromádková, Ing. M. Radovský.

-

Pedagogická rada, predmetové komisie

-

ZO OZ pri Základnej umeleckej škole v Handlovej

-

OZ Naša ZUŠ pri Základnej umeleckej škole v Handlovej
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Personálne obsadenie ZUŠ v Handlovej v školskom r. 2014/ 2015
Valéria Ferčáková
Mgr. Zuzana Jakušovská
Ing. Žaneta Hanešová
Katarína Puterová
Oddelenie riadenia a ekonomiky:
Stanislav Padúch
Iveta Heleczová
Prevádzovo – technické oddelenie:

riaditeľka
zástupkyňa
ekonómka pre PAM, administratíva HPP
účtovníctvo, administratíva
HPP
4
školník, opravy a údržby
HPP
Upratovačka
HPP
2

Anežka Balušinská
Mgr. Zuzana Jakušovská
Ľubica Šubová
Mária Vaňová
Spevácke oddelenie:

Hlavný pracovný pomer ( ďalej len HPP )
Časť HPP
Dohoda o pracovnej činnosti
Dohoda o pracovnej činnosti
4

Katarína Bundová
Elena Filipová
Mgr. Iveta Gogová
Denisa Smačková

HPP
HPP
HPP
Čiastočný pracovný úväzok, HPP

Alexandra Vargová
Jozef Varga
Oddelenie klávesových nástrojov:

Čiastočný pracovný úväzok, HPP
Dohoda o pracovnej činnosti
6

Mgr. Art Jana Babuliaková
Katarína Engererová
Valéria Ferčáková
Mgr. Art Ján Králik
Mgr. PhDr. Mária Sedláková
Jana Kočnerová
Ing. Ján Písch
René Lacko
Oddelenie strunových nástrojov:

Čiastočný pracovný úväzok
HPP
Časť HPP
HPP
Čiastočný pracovný úväzok
Čiastočný pracovný úväzok
Dohoda o pracovnej činnosti
Dohoda o pracovnej činnosti
8

Zuzana Anjelová
Mgr. Zuzana Jakušovská
Mgr. PhDr. Ľubomír Pavelka
Oddelenie dychových a bicích nástrojov:

HPP
Časť pracovného úväzku
HPP
3

Anna Gurtlerová - Výtvarný odbor
Čiastočný pracovný úväzok
Tomáš Klenko - Výtvarný odbor
Čiastočný pracovný úväzok
Katarína Dupkalová - Literárno-dramatický odb.
Dohoda o pracovnej činnosti
Ivana Preinerová – Tanečný odbor
HPP
Oddelenie pre skupinové formy vyučovania
4
Prepočítaný stav zamestnancov na HPP k 30. 6. 2015 bol 17. 3095
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Informácia o priebehu kontinuálneho vzdelávania pedagógov ZUŠ v šk. r. 2014/2015.
Druh kontinuálneho vzdelávania
Špecializačné

0 zamestnancov

Funkčné

2 zamestnanci: Valéria Ferčáková, Mgr. Zuzana Jakušovská

Aktualizačné

0 zamestnancov

Vlastné aktualizačné

0 zamestnancov

Prípravné atestačné

1 zamestnanec: Katarína Bundová

Inovačné

5 zamestnancov: Katarína Bundová, Elena Filipová, Mgr. Iveta
Gogová, Mgr. Ján Králik, Mgr. Ľubomír Pavelka

Špecializačné inovačné

0 zamestnancov

Funkčné inovačné

0 zamestnancov

Vzdelávanie zamestnancov prebiehalo v súlade s potrebami školy a v súvislosti so zapojením školy
v projekte Aktivizujúce metódy vo výchove pod projektovým č. 22224.
Poskytovateľ vzdelávania: MPC Trenčín. Škola zapojením sa do tohto vzdelávania získala IKT pomôcky
pre vyučovanie v predmete Hudobná náuka
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Základná umelecká škola v Handlovej poskytovala základné umelecké vzdelanie žiakom v štyroch
umeleckých odboroch:
o Hudobný odbor
o Tanečný odbor
o Výtvarný odbor
o Literárno – dramatický odbor

V školskom roku 2014/ 2015 bol stav žiakov k 15.9. 2014 spolu 391 žiakov
V individuálnej forme vyučovania: 223 žiakov
V skupinovej forme vyučovania:

168 žiakov

Spolu:

391 žiakov

Hudobný odbor ZUŠ Handlová
V hudobnom odbore poskytovala ZUŠ v Handlovej možnosť štúdia na nasledujúcich nástrojoch:
•

Klavír – Katarína Bundová, Elena Filipová, Denisa Smačková, Mgr. Iveta Gogová, Alexandra Vargová,
Jozef Varga.

•

Flauta: zobcová - sopránová, altová, tenorová, basová, priečna – Zuzana Anjelová, Mgr.Zuzana
Jakušovská.

•

Husle – Katarína Engererová

•

Violončelo – Jana Kočnerová

•

Gitara – Jana Babuliaková, Katarína Engererová, Valéria Ferčáková, Mgr.art. Ján Králik, Jana Kočnerová,
Mária Sedláková PhD.,

•

Elektrická gitara – René Lacko

•

Bicie – Mgr. Ľubomír Pavelka PhDr.,

•

Spev – Anežka Balušinská, Mgr. Zuzana Jakušovská

•

Akordeón – Mgr. Iveta Gogová

•

Kompozícia – Mgr. art. Ján Králik

•

Hudobná náuka – Katarína Bundová, Mgr. Ľubomír Pavelka PhDr.,

•

Hudobný odbor - korepetície: Alexandra Vargová, Jozef Varga, Elena Filipová, Katarína Bundová.
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V škole pôsobili v školskom roku 2014/ 2015 viaceré hudobné zoskupenia a súbory
Detský spevácky zbor Barborky
Miešaný komorný spevácky zbor Artano
Akordeónový súbor
Sláčikový súbor
Detský súbor ľudovej hudby
Súbor zobcových fláut
Súbor bicích nástrojov

Hudobný odbor je pevným pilierom činnosti ZUŠ v Handlovej s bohatou tradíciou a výbornými
výsledkami. Žiaci hudobného odboru reprezentujú školu na rôznych festivaloch, vystúpeniach pre
verejnosť a inštitúcie v širšom regióne i v rámci celoslovenskej pôsobnosti. V tomto roku sa zúčastnili aj
celoslovenských súťaží s vynikajúcimi výsledkami.
Úspechy hudobného odboru v školskom roku 2014/ 2015
Celoslovenská súťažná prehliadka – Piáno v modernom rytme
kategória: Hana Hromadíková – bronzové pásmo
Svetlana Ondrejovičová – bronzové pásmo
kategória: Miroslav Cicko – bronzové pásmo
Sára Schlencová – strieborné pásmo
kategória: Nina Koštialová – strieborné pásmo

Celoslovenská súťaž v hre na gitare – Bojnice 2015
Kategória baby: Lea Mazanová - Zlaté pásmo a celkovo 3. miesto

Kremnické laso – celoslovenská súťaž v sólovom speve - pop
Kategória A1: Adela Gazdíková – 2. miesto
Kategória A2: Laura Minichová – 1. miesto

Novácky talent – celoslovenská súťaž v sólovom speve – pop
Kategória Aa: Adela Gazdíková – 3. miesto
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Kategória Ab: Adriana Homolová – 1. miesto
Malokarpatský slávik – celoslovenská súťaž v sólovom speve – pop – Budmerice
I. Kategória: Laura Minichová – 3. miesto

Celoslovenská súťaž mladých skladateľov do 19 rokov Talent Revúca
Eliška Čičmancová – 2. miesto

Regionálna súťaž detí z detských domovov Najkrakší koncert
Zuzana Šeligová: spev – Strieborné pásmo

Celoslovenská súťaž v hre na dychové nástroje – Stará ľubovňa
I.Kategória – 3. miesto v hre na saxafón Zlatica Litwiaková

Spolu z regionálnych a celoslovenských súťaží a súťažných prehliadok naši mladí umelci v hudobnom
odbore získali 14 ocenení. Uvedení žiaci sú z tried učiteľov: A. Balušinskej, K. Bundovej, E. Filipovej,
Mgr. I. Gogovej, Mgr.art. J. Králika, M. Sedlákovej PhD, D. Smačkovej, Z. Anjelovej.
Za veľký úspech považujeme aj organizáciu pracovného workshopu riadenej skupinovej
improvizácie. Jej cieľom bol zrod Baníckej symfónie na počesť mesta Handlová. Toto podujatie bolo
realizované prostredníctvom projektu KEGA 034UKF. Workshop sa konal

v dňoch 30. - 31. 5. v

priestoroch ZUŠ v spolupráci s Ústavom literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre a v
súčinnosti s prof. Piačekom. Zapáleným iniciátorom a garantom bol náš pán učiteľ Ľubomír Pavelka
PhDr..
Riadené improvizované hudobné dielo Banícka symfónia odznelo v priestoroch koncertnej sály ZUŠ s
časťami Adagio, Pochod, Scherzo, Finále.

Výtvarný odbor ZUŠ Handlová
Vyučujúci: Tomáš Klenko, Anna Gurtlerová, Ivan Jakušovský

V školskom roku 2014/ 2015 pracoval mimo priestorov ZUŠ Handlová aj na elokovanom pracovisku
ZŠ v Chrenovci, kde mal vytvorené v spolupráci s miestnou samosprávou a vedením ZŠ vynikajúce
priestorové a materiálne podmienky. Otvorením vyučovania v elokovanom pracovisku v Chrenovci sa v
odbore zvýšila dostupnosť vzdelania pre spádovú oblasť. Vo výtvarnom odbore pracovali deti pod
vedením p. uč. Tomáša Klenku a na dohodu vyučoval v tomto školskom roku p. Jakušovský, ktorý
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zastupoval p. uč. Annu Gurtlerovú počas dlhodobej PN. Výtvarný odbor koncom minulého školského
roka podcenil náborovú činnosť. V celom školskom roku sa to odzrkadlilo na nízkom počte žiakov v
odbore. V spolupráci s vedením ZUŠ niekoľkokrát organizovali nábory a výtvarné workshopy. V závere
škol. roka sa to odzrkadlilo na záujme novoprihlásených žiakov. Dlhodobo však v tomto trende aktivít
treba pokračovať a pracovať na zlepšení verejnej prezentácie činnosti. Rovnako tak treba žiakov
motivovať

k

účasti

na

celoslovenských

výtvarných

súťažiach

a

výstavách.

Štúdium vo výtvarnom odbore ZUŠ žiakom ponúka: zdokonaľovanie sa v maliarskych technikách –
maľba, akvarel, tempera, akryl, olej, kresba, pastel, ceruza, uhoľ, tuš ... ďalej v grafických technikách –
suchá ihla, linorez, monotypia.
•

Prácovný materiál a technika – papierová mozaika, asambláž, tvorba bábok a maňušiek, vitráž z fólie,
textilná koláž, drôtovanie, tkanie …

•

Sochárskych techník – voľný objekt, reliéf, dekoratívne predmety, 3D objekty.

•

Možnosť práce na hrnčiarskom kruhu. Škola má k dispozícii vypaľovaciu pec.

Výstavná činnosť:
Interné výstavy v priestoroch ZUŠ: 5 krát
Výstavy pre verejnosť:

2 krát

60. výročie školy – DK

Karpaty art Gallery
Výtvarné workshopy:

3 krát

Tanečný odbor ZUŠ Handlová
Vyučujúca: Ivana Preinerová
Žiaci majú možnosť oboznámiť sa s rôznymi tanečnými technikami a štýlmi. Zameriava sa vo
svojej činnosti na prácu s najmenšími uchádzačmi o tanečné umenie. Svoju činnosť vykonáva okrem
hlavného pracoviska aj v elokovaných pracoviskách Raztočno, Chrenovec a Malá Čausa. Základňu tvoria
aj žiaci z ďalších obcí spádovej doliny.
Tanečný odbor sa podieľal na pestrej prezentačnej činnosti ZUŠ. ( viď. Prehľad kultúrnych podujatí v
ďalšej časti tejto správy. ) V tomto školskom roku Tanečný odbor ZUŠ zorganizoval tri tanečné
workshopy.
Tanečný workshop v spolupráci s tanečnou školou KRIST Žiar nad Hronom
Tanečno – pohybový workshop v spolupráci s Capoeirou
Tanečný workshop scénického a moderného tanca
Súťaž Zvolenské tanečné pódium

Ocenenie: Diplom za detské stvárnenie choreografie
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Literárno – dramatický odbor ZUŠ Handlová
Vyučujúca: Katarína Dupkalová

Tento odbor je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové,
prednesové, slovesné a improvizačné tvorivé činnosti. Dlhodobo je tento odbor svojou kvalitou
základným stavebným kameňom úspešného povedomia o ZUŠ Handlová. Žiaci aj s pani učiteľkou sa
veľmi aktívne podieľajú na živote školy. Prezentačná a koncertná činnosť ZUŠ v Handlovej býva
pravidelne moderovaná žiakmi LDO.

V tomto i v minulom školskom roku pripravili v spolupráci so

speváckym oddelením hudobno-dramatické diela. V tomto školskom roku to bol muzikál Alica v krajine
zázrakov. Autorkou scenára bola p. uč. Katarína Dupkalová. Bola i režisérkou tohto muzikálu. Autorom
diela je hudobný skladateľ Ľudo Kuruc, s ktorým ZUŠ nadviazala spoluprácu v minulom roku. Práca
tohto odboru je skvelým príkladom medziodborovej spolupráce. Osobitne treba ohodnotiť tvorivý prístup
k žiakom, ktorý pani učiteľka má. Žiak je partnerom a spolutvorcom pri vzniku umeleckého tvaru.
Výsledkom je profilácia osobností, ktoré svoj talent túžia naplno prejaviť. To sa aj
Ešte v závere školského roka nás milo prekvapil LDO premiérou MJF

v plnej miere darí.

z vlastnej autorskej dielne.

Tvorcami scenára boli samotní žiaci LDO. Divadelná jednoaktovka mala názov Všetky cesty vedú do
kostola. Premiéra predstavenia sa uskutočnila v priestoroch ZUŠ Handlová 26.6. 2015
Zoznam kultúrnych podujatí ZUŠ v Handlovej v školskom r. 2014/2015
Dátum
06.09. 2014

Názov podujatia
Pálfyho Laura

20. 09. 2014

Kráľ čitateľov

03.10. 2014

Jazzové fúzie, Prievidza

Sláčikový súbor

05.10. 2014
17.10. 2014

Otvorenie synagógy v ČR
Mesiac úcty k starším

21.10. 2014

DOD samosprávy

09.11. 2014

Koncert Artano

Sláčikové kvarteto
20 min. program
ZUŠ
Otvorená hod.
Lienka, Kľúčovou
dierkou: otvorené
hodiny v ZUŠ pre
verejnosť a
Koncert žiakov
Kostol Sv. Martina
v Bojniciach

19.11. 2014

Sté narodeniny p. Ž. Martišovej

Účasť v sprievode

Vystúpenie ZUŠ

poznámky
V spolupráci MÚ a DK
Handlová
V spolupráci s mestskou
knižnicou
V spolupráci s RKC
Prievidza a ZUŠ Prievidza
V spolupráci s MÚ
Handlová a DK Handlová
V spolupráci s miestnou
samosprávou

Učitelia ZUŠ Handlová v
spolupráci s mestom
Bojnice a farou Bojnice
V spolupráci s Mestskou
knižnicou
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20.11. 2014

Dobrý nápad

Akadémia škol

22.11. 2014

Sté narodeniny p. Ž. Martišovej

Obradná sieň MÚ

25.11. 2014

Interný koncert ZUŠ

02.12. 2014

Predmikulášsky koncert
speváckeho oddelenia
Tvorivé dielne VO v Senior centre

08.12. 2014

2x Výchovné koncerty pre ZŠ

Koncertná sála
ZUŠ
Kinosála DK
Handlová
Senior centrum
Handlová
ZŠ a MŠ
Chrenovec
DK Handlová

10.12. 2014

Predvianočný koncert

Kostol Chrenovec

11.12. 2014

Výchovný koncert

Jalovec

11.12. 2014

Výchovný koncert

Malá Čausa

11.12. 2014

Vianočný večierok

Ráztočno

12.12. 2014

Koncert plný rozprávok

16.12. 2014
16.12. 2014

Vianočný koncert klavírneho
oddelenia
Adventný koncert pre seniorov

17.12. 2014

Vianočný koncert

18.12. 2014

20. – 21.12.
2014
03.02. 2015
07.02. 2015

Koncert žiakov z triedy p. E.
Filipovej
Vystúpenie TO vo vianočnom
programe
Vianočné vystúpenie Artana a.h.,
na koncerte K. Gotta
Interný koncert ZUŠ
Vystúpenie ZUŠ v programe

Sláčikový súbor,
Kocertná sála ZUŠ
Koncertná sála
ZUŠ
Seniorcentrum
Handlová
Koncertná sála
ZUŠ
Koncertná sála
ZUŠ
Malá Čausa

18.02. 2015
03.03. 2015

Výtvarný workshop
Vystúpenie pre Jednotu

Priestory ZUŠ
Barborky

06.03. 2015

DK

10.03. 2015

Vystúpenie v rámci Celomestských
osláv MDŽ
Vystúpenie na podujatí Vansovej
Lomnička
Koncert žiakov z tr. M. Sedlákovej

14.03. 2015

Premiéra muzikálu Alica v krajine

03. – 04. 12.
2014
05.12. 2014

19.12. 2014

10.03. 2015

3x Výchovné koncerty

Športová hala
Prievidza
Všetky odbory
Gymnaziálny ples

DK Handlová
Koncertná sála
ZUŠ
Kinosála DK

V spolupráci s miestnou
samosprávou a DK
Handlová
Spolupráca s MÚ Handlová
( 10 )
Žiaci všetkých odborov
ZUŠ
V spolupráci s DK
Handlová
V spolupráci so
Seniorcentrom v Handlovej
V spolupráci so ZŠ
Chrenovec
V spolupráci so ZŠ, ŠPZŠ v
Handlovej a s DK Handlová
V spolupráci s miestnou
farou
Spolupráca s miestnou
samosprávou
Spolupráca s miestnou
samosprávou
Spolupráca s miestnou
samosprávou
Vlastné podujatie
( 20
)
Vlastné podujatie
V spolupráci so
Seniorcentrum v Handlovej
Vlastné podujatie
Vlastné podujatie
V spolupráci s miestnou
samosprávou
V spolupráci s agentúrou
GOYA
Vlastné podujatie
V spolupráci s Gymnáziom
Handlová
Vlastné podujatie
V spolupráci s Coop
Jednota (30 )
V spolupráci s MÚ
Handlová a DK Handlová
V spolupráci s Mestskou
knižnicou a DK Handlová
Vlastné podujatie
Vlastné podujatie v
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zázrakov

Handlová

spolupráci s DK Handlová

18.03. 2015

Účasť LDO

20.03.2015

60. výročie ZUŠ – Galaprogram.,
Vernisáž VO a koncertný program
ZUŠ
Spevácke odd. ZUŠ na súťaži
( 3 žiaci )
Klavírny recitál M. Schwartzovej z
triedy p. D. Smačkovej
Súťaž mladých skladateľov - Eliška
Čičmancová
Družobný koncert škôl

Divadelné javisko
Prievidza
Kinosála DK

V spolupráci s RKC
Prievidza
Vlastné podujatie v
spolupráci s DK Handlová

Budmerice.,
Výberové kolo
Koncertná sála
ZUŠ
Revúca

Celoslovenská súťaž v
sólovom speve
Vlastné podujatie

ZUŠ Nitrianske
Pravno

V spolupráci so ZUŠ
Nitrianske Pravno
40)
Vlastné podujatie

21.03. 2015
14.04. 2015
16.04. 2015
05.05.2015

05.05. 2015

Koncertná sála
ZUŠ

06.05. 2015

Koncert klavírneho odd. Z ried p.
uč. E. Filipová, K. Bundová, J.
Varga
Deň Matiek – vystúpenie TO

07.05. 2015

Novácky talent

07.05.2015

Slávik Slovenska

10.05.2015

Deň matiek

Celoslovenská
súťaž v sólovom
speve
Celoslovenská
súťaž v sólovom
speve
Chrenovec

10.05.2015

Deň matiek

Ráztočno

10.05.2015

Deň matiek

Lipník

12.05.2015

Alica v krajine zázrakov

ZŠ Chrenovec

16.05. 2015

Finále súťaže v sólovom speve ( 2
žiaci )
Alica v krajine zázrakov

Budmerice

21.05.2015

Družobný koncert gitaristov širší
región

ZUŠ Prievidza

26.05.2015

Interný koncert ZUŠ

26.05.2015

Triedny koncert žiakov
akordeónového odd. P. uč. Gogová
Koncert žiakov ŠPD – akordeónová
tr. P. uč. Gogovej

Koncertná sála
ZUŠ
Chrenovec

19.05.2015

28.05.2015

Malá Čausa

DK Prievidza

Chrenovec

Celoštátna súťaž

(

V spolupráci s miestnou
samosprávou
Organizátor ZUŠ Nováky

Organizátor CVČ Prievidza

V spolupráci s miestnou
samosprávou
V spolupráci s miestnou
samosprávou
V spolupráci s miestnou
samosprávou
V spolupráci so ZŠ
Chrenovec
Celoslovenská súťaž
Pre ZŠ a SŠ v Prievidzi
Vlastné podujatie
( 50 )
V spolupráci ZUŠ
Prievidza, Bojnice,
Nitrianske Pravno, Žiar nad
Hronom
Vlastné podujatie
Vlastné podujatie
Vlastné podujatie
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29.05.2015

29.05.2015
02.06.2015

Absolventský recitál žiakov:
Zaťková,Schwartzová,Borková z
tried p. uč. Balušinská, Jakušovská
Piano v modernom tanci

Koncertná sála
ZUŠ

Vlastné podujatie

ZUŠ Bojnice

Celoslovenská súťažná
prehliadka
Vlastné podujatie

Koncertná sála
ZUŠ
ZŠ Chrenovec

04.06.2015

Absolventský koncert žiakov z
triedy p. uč. E. Filipovej
Koncert žiakov z tried p. uč.
Bundovej a Jakušovskej
Družobný koncert gitaristov

04.06.2015

Vernisáž prác VO ZUŠ

Karpaty Art
Gallery

09.06.2015

Koncert absolventov ZUŠ

16.06.2015

Výchovný koncert sláčikového
súboru

Koncertná sála
ZUŠ
Koncertná sála
ZUŠ

17.06.2015

Romantický koncert sláčikového
súboru
Workshop súčasného tanca

02.06.2015

18.06.2015
23.06.2015

Koncert gitaristov z triedy p. uč.
Sedlákovej
65 kultúrnych aktivít

ZUŠ Žiar nad
Hronom

Koncertná sála
ZUŠ
Koncertná sála
ZUŠ
Koncertná sála
ZUŠ

Vlastné podujatie
V spolupráci ZUŠ Bojnice,
Prievidza, Nitrianske
Pravno, Žiar nad Hronom a
Handlová
Vlastné podujatie v
spolupráci s Karpaty Art
Gallery
( 60 )
Vlastné podujatie
V spolupráci so ZŠ Mierové
námestie – spoločný
program
Vlastné podujatie
Vlastné podujatie
Vlastné podujatie

( 65 )

SPOLU:
Vysvetlivky:
TO = Tanečný odbor ZUŠ, LDO = Literárno – dramatický odbor ZUŠ, VO = Výtvarný odbor ZUŠ.
Organizácie a inštitúcie s ktorými ZUŠ v školskom r. 2014/ 2015 spolupracovala
-

MÚ Handlová

-

Fara Handlová

-

Dom kultúry mesta Handlová

-

Mestská knižnica Handlová

-

Všetky MŠ na území mesta Handlová

-

ZŠ Školská

-

ZŠ Mierové námestie

-

ZŠ MC

-

Špeciálna základná škola

-

Gymnázium Handlová

-

Karpaty Art Gallery
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-

Senior centrum Handlová

-

Dom kultúry mesta Prievidza

-

Hornonitrianske regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

-

Fara Chrenovec

-

CVČ Prievidza

-

ZUŠ Nováky

-

ZUŠ Prievidza

-

ZUŠ Bojnice

-

ZUŠ Nitrianske Pravno

-

ZUŠ Žiar nad Hronom

-

ZUŠ Kremnica

-

ZŠ Malá Čausa, Chrenovec, Lipník, MŠ Ráztočno

-

Tanečná škola Krist v Žiari nad Hronom

-

Coop Jednota

Spolu ZUŠ Handlová spolupracovala v školskom r. 2014/ 2015 s 25 organizáciami a inštitúciami
v meste a v regióne.
Školský rok 2014/2015 ukončilo spolu: 388 žiakov. Pôvodný stav žiakov v školskom r. 2014 započítaných k 15. 9.
2014 bol 391 žiakov. 3 žiaci počas školského r. 2014/ 2015 požiadali o prerušenie štúdia.
Prehľad stavu žiakov ZUŠ Handlová k 31.6. 2015
Prípravné štúdium

141 žiakov

1.

Časť/ I. stupeň základného štúdia

156 žiakov

2.

Časť/ I. stupeň základného štúdia

49 žiakov

II. stupeň základného štúdia

23 žiakov

Štúdium pre dospelých

19 žiakov

Spolu:

388 žiakov

Štatistické údaje o prospechu žiakov v ZUŠ – Individuálna forma štúdia
PŠ
individuálni
absolvovali
13
Spolu: 202

1.časť/I.stup.
vyznamenaní
85

2.časť/I. stup.

II.stupeň

1.časť/I.stup.

2.časť/I.stup.

II. stupeň

ŠPD

ŠPD

vyznamenaní
34

vyznamenaní
17

prospeli
29

prospeli
4

prospeli
1

vyznamenaní
19

0

2.časť/I.stup.
prospeli
-

II. stupeň
prospeli
-

ŠPD
vyznamenaní
-

Štúdium pre dospelých: 19 vyznamenaných
Štatistické údaje o prospechu žiakov v ZUŠ – kolektívna forma štúdia
PŠ
absolvovali
128
Spolu: 186

1.časť/I.stup.
vyznamenaní
42

2.časť/I. stup.
vyznamenaní
11

II.stupeň
vyznamenaní
5

1.časť/I.stup.
prospeli
-

ŠPD
-
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Čerpanie finančných prostriedkov k 30. 06 2015
ZUŠ

PRÍJMY CELKOM

Rozpočet po 4.
zmene - UMsZ č.

Čerpanie rozpočtu k
30.6.2015

% plnenia

257 732,00

126 370,79

49,03%

935,00

935,08

100,01%

22 000,00

7 754,71

35,25%

rozpočet MESTO

234 797,00

117 681,00

50,12%

VÝDAVKY CELKOM

257 732,00

125 557,61

48,72%

0,00

0,00

235 732,00

117 802,90

49,97%

153 730,00

75 024,89

48,80%

620 odvody do PF

55 695,00

27 600,60

49,56%

630 tovary a služby

25 372,00

15 048,03

59,31%

0,00

3,97

935,00

125,41

13,41%

22 000,00

7 754,71

35,25%

z toho
rozpočet MESTO - dotácia Handl.kapustnica
príjmy iné prevádzkové
rozpočet MESTO - dotácia Handl.gitary
rozpočet MESTO - teplo z roku 2013

Výdavky zo ŠR
z toho
610 mzdy
620 odvody do PF
Výdavky z rozp. mesta
z toho
610 mzdy

620 odvody do PF dofinancovanie
640 bežné transfery
630 tovary a služby - teplo z roku 2013
630 tovary a služby - Handl. Kapustnica
rozpočet MESTO - dotácia Handl.gitary
Výdavky iné

%

z toho
630 tovary a sl. z rozp. iné

22 000,00

7 754,71

0,00

813,18

ROZDIEL

počet detí
náklady na žiaka

391,00
659,16

35,25%

391,00
321,12
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Mzdové prostriedky

209 425,00

102 625,49

49,00%

610,00

153 730,00

75 024,89

48,80%

z toho :

tarifné platy

110 770,00

50 870,54

45,92%

náhrady miezd

10 000,00

6 474,62

64,75%

zvýšenie tarifu

10 000,00

7 648,80

76,49%

príplatky:

21 965,00

10 030,93

45,67%

- osobný príplatok

6 600,00

3 813,46

57,78%

- riadiaci príplatok

2 965,00

1 361,45

45,92%

- kreditový príplatok

3 700,00

1 388,64

37,53%

- triedníctvo

7 200,00

3 467,38

48,16%

- nadčasy

1 500,00

0,00

0,00%

995,00

0,00

odmeny -jubilejná
620,00
odvody do PF

55 695,00
55 695,00

odvody do PF z dohôd

27 600,60

49,56%

27 600,60

49,56%

0,00

Tovary a služby

48 307,00

22 932,12

47,47%

630,00

48 307,00

22 928,15

47,46%

631,00

50,00

6,80

13,60%

z toho :

cestovné
Cestovné – príjmy
632,00
elektrická energia
elektrická energia – prijmy

0,00

0,00

50,00

6,80

20 852,00

9 214,53

13,60%
44,19%

820,00

818,93

99,87%

2 880,00

1 096,51

38,07%

para

0,00

palivá

0,00

teplo

7 392,00

6 038,66

81,69%

Teplo – príjmy

6 978,00

0,00

0,00%

vodné a stočné

500,00

283,30

56,66%

1 000,00

242,52

24,25%

telefón

150,00

112,85

75,23%

Telefón – príjmy

700,00

573,91

81,99%

vodné a stočné – príjmy
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poštovné
Poštovné – príjmy
633,00

50,00

5,40

10,80%

382,00

42,45

11,11%

1 510,00

968,05

vybavenie interiérové

0,00

vybavenie interiérové – príjmy

0,00

výpočtová technika

0,00

výpočtová technika – príjmy

0,00

softver a licencia

0,00

softver a licencia – príjmy

0,00

prevádzkové stroje a prístr.

0,00

prevádzkové stroje a prístr. - príjmy

0,00

všeobecný materiál

0,00

64,11%

všeobecný materiál – príjmy

100,00

29,83

29,83%

kancelárske potr.

110,00

11,99

10,90%

kancelárske potreby – príjmy

300,00

134,46

44,82%

70,00

30,90

44,14%

100,00

24,58

24,58%

80,00

75,01

93,76%

Tlačivá – príjmy

300,00

287,28

95,76%

knihy, predplatné časopisy

100,00

76,00

76,00%

knihy,predplatné časopisy – príjmy

350,00

298,00

85,14%

čistiace potr.
čistiace potreby – príjmy
tlačivá

učebné pomôcky

0,00

učebné pomôcky – príjmy

0,00

pracovné odevy

0,00

pracovné odevy – príjmy

0,00

vybavenie lekárničky

0,00

vybavenie lekárničky – príjmy

0,00

Handlovské gitary

0,00
634,00

500,00

447,92

prepravné - dovoz obedov
Prepravné – dovoz obedov – príjmy
635,00
údržba budov
údržba budov – príjmy
údržba výpočtovej techniky

89,58%

0,00
500,00
1 585,00

447,92
590,05

89,58%
37,23%

935,00

4,80

0,51%

50,00

34,75

69,50%

270,00

261,60

96,89%
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údržba výpočtovej techniky – príjmy

330,00

údržba strojov, prístrojov – ladenie klavírov

0,00

údržba strojov,prístr. - ladenie klavírov – príjmy

0,00

637,00

23 810,00

pracovná zdravotná služba

0,00

pracovná zdravotná služba – príjmy

0,00

288,90

11 700,80

87,55%

49,14%

školenia, kurzy

100,00

51,30

51,30%

školenia, kurzy – príjmy

250,00

168,20

67,28%

120,00

33,33%

185,00

92,50%

20,10

0,00%

komunálny odpad

0,00

komunálny odpad – príjmy

360,00

revízie

0,00

Revízie – príjmy

200,00

deratizácia

0,00

Deratizácia – príjmy

0,00

Ostatné – preddavky do pokladne

0,00

PO - plnenie

0,00

PO – plnenie – príjmy

0,00

poistné plnenie

260,00

poistné plnenie – príjmy

100,00

BOZPO

970,00

BOZPO – príjmy

100,00

ochrana objektov

0,00

0,00%
99,58

99,58%
0,00%

49,80

49,80%

1 850,00

924,84

49,99%

poplatky banke

800,00

50,75

6,34%

poplatky banke – príjmy

500,00

349,30

69,86%

ochrana objektov – príjmy

reprezentačné

0,00

Reprezentačné – príjmy

420,00

411,83

98,05%

príspevok na stravo. zam.

500,00

282,57

56,51%

príspevok na strav.zam. - príjmy

4 200,00

1 938,25

46,15%

sociálny fond

1 200,00

719,78

59,98%

6 329,50

52,75%

sociálny fond – príjmy

0,00

dohody

12 000,00

Dohody – príjmy

0,00
640,00

0,00

3,97

642,00

0,00

3,97
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odchodné, odstupné

0,00

odchodné,odstupné – príjmy

0,00

nemocenské dávky

0,00

nemocenské dávky – príjmy

0,00

3,97

Spolu BV

257 732,00

125 557,61

rozdiel

0,00

0,00

0,00%

48,72%

zaslaný výnos dane transfer 117681,- € , čerpanie 117677,49 € = 3,51 €
prevádzka zaslané 15.052,- - 3,97 € = 15048,03 €
Kapustnica 935,08 € - 125,41 € = 809,67 € zostatok kapustnica
809,67 € + 3,51 € zostatok dotácia = 813,18 € zostatok účtu k 30062015

Dôvodová správa čerpania FP k 30.06.2015 :
- cestovné = výdavky len pri nevyhnutných pracovných cestách
- elektrická energia = mesačný paušálny poplatok potrebný na plynulý chod
vyučovacieho procesu
- tepelná energia = nastavené úsporné opatrenia v podobe pravidelného sledovania
vykurovacej krivky podľa vonkajšej teploty, pravidelná konzultácia s FA KMET
- vodné, stočné = prevažné čerpanie na čistiace, hygienické a dezinfekčné
práce
- telefón = zabezpečovanie organizovania vyučovacieho procesu v detašovaných pracoviskách ZUŠ, nevyhnutná telefonická komunikácia v rámco chodu ZUŠ
- poštovné = výdavky potrebné na poštovú komunikáciu s poisťovňami a na
ďalšiu nevyhnutnú poštovú komunikáciu ZUŠ
- všeobecný materiál = obmedzené čerpanie na nákup materiálových potrieb pri
drobných úpravách školy a jej interiérových priestorov
- kancelárske potreby = nevyhnutné náklady na zabezpečenie riadiacej, ekonomickej
agendy a vyučovacieho procesu
- čistiace potreby = nevyhnutné náklady na čistiace, hygienické a dezinfekčné
práce
- tlačivá = náklady nevyhnutné na školské tlačivá a tlačiarenské služby
- knihy, časopisy, noviny = obmedzené len na výdavky v rámci zmien v riadiacej,
ekonomickej legislatíve
- prepravné = dovoz obedov z SOŠ, Lipová 8, Handlová
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- údržba počítačov – licencie = nevyhnutný jednorázový ročný náklad pre
chod ekonomickej agendy
údržba budov, priestorov, objektov = náklad nevyhnutný pri havarijných stavoch
organizácie
- ochrana objektu = nevyhnutný náklad – prevencia a ochrana majetku, ktorí vedie
organizácia v správe od zriaďovateľa mesta Handlová
- revízie = nevyhnutné náklady na pravidelne sa opakujúce sa revízie podľa
platnej legislatívy v pravidelných povinných časových intervaloch
- komunálny odpad = náklad voči zriaďovateľovi podľa
podľa VZN mesta Handlová č. 3/2012 a v súlade so zákonom č. 563/2009 Z.z.
- GENERALI živelné poistenie = nevyhnutný náklad ako prevencia a ochrana
majetku, ktorí má organizácia v správe od zriaďovateľa mesta Handlová
- školenia, kurzy, semináre = poplatky seminárov potrebných v rámci zmien
platnej legislatívy
- poistenie žiakov = prevencia voči prípadným školským úrazom žiakov značné zníženie nákladov v odškodnení pri šk.úraze organizáciou
- BOZPO = zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti práce, povinnosť
zamestnávateľa v rámci platnej legislatívy
- poplatky banke = neovplyvniteľný náklad spojený s úhradou poplatkov
za vedenie povinných účtov zriadených v banke
- príspevok na stravovanie zamestnancov = povinný podľa platnej legislatívy,
možnosť stravovania v súčasnosti využívajú všetci zamestnanci ZUŠ,
okrem zamestnancov, ktorým sa vydávajú stravné lístky z dôvodu
zdravotných obmedzení
- sociálny fond = povinnosť tvorby SF podľa platnej legislatívy
- dohody = zamestnávanie pracovníkov na dohody /práce vykonávané mimo
pracovného pomeru/ len v tom prípade pokiaľ je to pre zamestnávateľa výhodnejšie,
ako uzatvorený PP na pracovnú zmluvu
- reprezentačné = jednorázový ročný náklad pri príležitosti 60. výročia založenia umeleckého školstva /podujatie dňa 20.03.2015/
Vyhotovila : Puterová K.

Valéria Ferčáková, riaditeľka školy

V Handlovej, dňa 08.09.2015
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Údaje o priestorových a materiálno technických podmienkach školy:
Škola je umiestnená v účelovo postavenej budove. Nachádza sa v centre mesta s materiálnotechnickým vybavením, ktoré zodpovedá základným požiadavkám edukácie. Vzhľadom k povinnému
materiálno technickému vybaveniu školy, ktorý je súčasťou vydaného materiálu MŠ je potrebné
postupnými krokmi riešiť vybavenie tried audiotechnikou. V tomto školskom roku sme vybavili najviac
vyťažené triedy potrebnou technikou. Boli to triedy hudobnej náuky, trieda husľová. Ostatná
audiotechnika je sústredená v prípravnej miestnosti učiteľov a je vyučujúcim k dispozícii v súlade s
rozvrhom v jednotlivých odboroch. Nedostatočne sú audiotechnikou vybavené elokované pracoviská
ZUŠ. 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. Niektoré časti budovy
už začínajú preukazovať charakter havarijného stavu ( vonkajšia omietka, odtokové rúry, vonkajšie
murivo ). Rozpočet školy neumožňuje vykonávať opravy finančne náročnejšieho charakteru. V
havarijnom stave je balkónová časť súborovej miestnosti, ktorú je potrebné akútne riešiť.
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.

Hlavné ciele v školskom roku 2014/ 2015:
−

Zabezpečenie plynulého a bezproblémového chodu edukačnej činnosti

−

angažovanosť pedagogického kolektívu, zlepšenie internej komunikácie, spolupráce, prezentácie,
koncertnej činnosti.

−

Internetizácia školy, IKT učebné prostriedky

−

organizácia workshopov

−

zlepšenie propagácie

−

tvorba nového loga

−

spolupráca s inštitúciami a organizáciami v meste

−

Dramaturgia a koncertná činnosť

Vyhodnotenie plnenia cieľov a súhrnné informácie o priebehu školského r. 2014/ 2015
V úvode školského roka sa podarilo znížiť úpravou dohôd náklady oproti minulému roku, napriek tomu, že
sa počet dohôd s ohľadom na pokrytie vyučovacích a pracovných činností zvýšil.
Medzi prvé úspešné zmeny patrilo opatrenie týkajúceho sa výberu školného. Informácie po dohode i s
vyučujúcimi sa podávali v prvom slede o výške školného na polrok. Následne v prípade problémov úhrad v tejto
výške jednorázovo, nasledovala informácia o možnosti platiť školné v mes. platbách. Výsledok sa dostavil a výber
školného v prvom polroku bol v plnení výborný. Zvyšok zostali platby v mesačných platbách a úhrada školného v
mes. platbách u ŠPD vo výške 16€, čo je vzhľadom na výšku školného logické. Rovnako tak sa identifikácia
platieb na základe špecifických číselných kódov priradených k učiteľom javila, ako úspešná. Samozrejme ešte
nejaké %, keďže išlo o prvý rok, túto identifikáciu nevyplnilo. Toto sa dohľadávalo a dopĺňalo do zoznamov
platieb v jednotlivých triedach učiteľov manuálne. V budúcom období túto administráciu budeme viesť ešte
efektívnejšie a prehladnejšie v tabuľke s evidenciou úväzku učiteľa, stavu žiakov, požadovanej platby školného,
realizovanej platby a poznámok ohľadom úľavy, alebo odpustenia školného na základe sociálnej odkázanosti.
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V úvode škol. r. nebolo jednoduché zvládnuť logistiku práce na detašovaných pracoviskách. Koordinácia
výučby predmetov a presun učiteľov medzi pracoviskami je v našom prípade samostatnou kapitolou. Všetko sme
zvládli. Rozvrhy boli postavené do 20.9. 2015.
Podstatným problémom zostávajú náklady, ktoré vznikajú pri presunoch na osobných vozidlách
pedagógov, ako náhrada cestovného.
V budúcom školskom r. s ohľadom na naše finančné možnosti by som rada aspoň čiastočne kompenzovala tieto
náklady učiteľov formou osobného príplatku. Plnú úhradu vzhľadom na rozpočet nie sme schopní realizovať, ani
pri vyššom počte žiakov a teda i lepšom rozpočtovaní.
Ďalším úspešným krokom bolo určenie 2 hodín na prípravu učiteľa v čase konania utorkových interných
koncertov v ZUŠ. V tomto čase 1x mesačne učiteľ pripravuje žiaka na koncert a nasleduje samotná realizácia
koncertu. Jeden krát mesačne v tomto čase zväčša prebiehala porada pracovníkov ZUŠ, alebo zasadnutie
predmetových komisii a dvakrát v mesiaci si v tomto čase učitelia spravovali agedu ZUŠ, spracovávali archiváciu
notového materiálu, prípadne aranžovali, prefocovali notový materiál a pod. Tento krok bol úspešný a v priebehu
školského roka tento čas priniesol efektivitu práce a riešenie problému najmä elektronizácie notového archívu v
škole. V tomto škol. roku sa podarilo kompletne elektronizovať najväčší, klavírny notový archiv. V ďalšom
školskom roku plánujeme elektronizáciu gitarového a speváckeho notového archívu. Ten je druhý najrozsiahlejší
notový materiál v škole. V detašovanom pracovisku Chrenovec sa bude spracovávať notový archív komplexne
vzhľadom na počet notovín.
Ako efektívne sa javilo aj väčšie zasahovanie do celkovej dramaturgie programov ZUŠ
a riadenie koncertnej činnosti. Tu sa dosiahli aj najväčšie úspechy a celkové zvideľnenie výsledkov práce v ZUŠ.
Táto bola doplnená aj dobrou medializáciou a propagáciou školy. Táto časť činnosti však plne ostala vzhľadom na
personálne obsadenie, výhradne v pracovnej činnosti riaditeľky.
Za najväčší úspech školského roka 2014/2015 možno považovať vznik nových súborov. Po diskusiach a
hľadaniach možností vznikol súbor bicích nástrojov pod vedením p. uč. Ľubomíra Pavelku a detský súbor ľudovej
hudby pod vedením p. Píša. Oba súbory krátko po svojom vzniku mali premiéru na oslavách 60. výročia vzniku
školy v DK mesta Handlová. Následne na to niekoľkokrát veľmi úspešne zvideľnili ZUŠ. Túto činnosť podporila aj
práca akordeónového súboru a Barboriek. Pokračovala činnosť Lienok v spolupráci s MŠ v meste. Činnosť LDO a
speváckeho oddelenia
v muzikálovej tvorbe opäť vyústila v úspešnú javiskovú produkciu. Podľa mňa je práve
takáto práca so súbormi základom úspechov pre každú ZUŠ.
Dostavila sa aj angažovanosť a aktivity učiteľov, ktoré vyústili do množstva workshopov a zaujímavej veľkej
koncertnej činnosti. V priebehu škol. roka sme realizovali 3 tanečné, 1 výtvarný a 2 hudobné workshopy.
Realizovali sa priateľské družobné koncerty. V tejto oblasti sme spolupracovali so ZUŠ Prievidza, Bojnice,
Nitrianske Pravno a Žiar nad Hronom. Celkovo bolo v školskom roku 2014/2015 realizovaných päť družobných
koncertov.
Stále ešte vo väčšej miere absentuje medziodborová spolupráca. Zatiaľ sa napĺňa v plnej miere len medzi
LDO a speváckym oddelením ZUŠ. Aj tu sa v ďalšom období však určite pohnú ľady.
V školskom r. 2014/2015 sa určite zmenila angažovanosť vedenia školy. Boli sme pri každom možnom
vystúpení našich žiakov od interných koncertov po veľkú koncertnú činnosť. Považujem to za veľmi dôležité, pre
objektivne posudzovanie úrovne a výsledkov práce jednotlivých oddelení, ako aj práce učiteľov. Sprevádzali sme
osobne riaditeľka i zástupkyňa učiteľov a žiakov na súťažiach.
V oblasti modernizácie školy by sme toho potrebovali veľmi veľa. Zatiaľ je potrebné postupovať pomaly,
postupnými krokmi premyslenými do detailov, v duchu menej je viac, ale hlavne kvalitne. V tomto školskom roku
sa podarilo vďaka úspešnému národnému projektu Aktivizujúce metódy vo výučbe pre vyučovanie v predmete
HUDOBNÁ NÁUKA zabezpečiť moderné IKT pomôcky. Rovnako tak i vzdelávanie učiteľov prebieha v súlade s
predloženým plánom kontinuálneho vzdelávania. Práve s ohľadom na zapojenie sa v národnom projekte. Je
zmysluplné a plne v súlade s potrebami školy. Príkladom dobrého využitia IKT pomôcok je p. uč Ľ. Pavelka,
ktorý má aj vlastný skvele pripravený interaktívny učebný program, ktorý deti baví a celú vyuku zatraktívňuje.
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V predchádzajúcom období bol internet sprístupnený len v jednej učebni pre pedagógov, v kanceláriách vedenia
školy a v kancelárii ekonómiek. Internet bol v tomto škol. roku rozvedený v celej budove a budova je pomocou
routerov pokrytá aj wifi. Pomohla pri realizácii angažovanosť a dobrovoľná práca jedného z rodičov. Konkrétne p.
Janova. Pomohla aj práca školníka pri inštalácii techniky. Vo vyučovaní to prinieslo oživenie. Učitelia využívajú
vlastné PC, mobily a tablety pre vyhľadávanie hudobných ukážok, notového materiálu a tutoriálov, ktoré sú v e
prostredí už dnes bežné. Je to efektívne, výsledky sa dostavia rýchlejšie, kvalitnejšie a deti to baví.
V modernizácii školy nás čaká najviac práce v ďalšom období. V súčasnosti totiž ZUŠ nespĺňa
materiálnotechnické štandardy ZUŠ vydané MŠ SR.
Súčasný stav: učitelia využívajú vlastné PC prostriedky. Riaditeľka ZUŠ používa pre prácu taktiež vlastný
notebook.
Dočasne sme tieto nedostatky riešili v miestnosti pre prípravu učiteľov, kde je sústredená jestvujúca audiotechnika,
ktorá je k dispozícii pre učiteľov podľa potreby a podľa rozvrhov. Prioritne sme na hlavnom pracovisku ZUŠ
Poštová 58. vybavili audiotechnikou triedu speváckeho oddelenia a triedu Hudobná náuka, kde je toto vybavenie
nevyhnutné pre zabezpečenie riadneho chodu vyučovania. V úplnom závere školského roku sa škole podarilo
vybaviť audiotechnikou husľovú triedu p. uč. Engererovej.
Keďže, vďaka špecifickej činnosti ZUŠ vznikajú neustále požiadavky na prepravu žiakov a učiteľov na
vystúpenia, súťaže, školenia, kurzy... tieto sme vo veľkej miere realizovali prepravou vlastnými vozidlami. V
závere škol. roka s ohľadom na šetrenie už aj prevažne z vlastného vrecka.
V školskom r. 2014/ 2015 sa nám veľmi úspešne podarilo v zimnom období zabezpečiť tepelnú pohodu v budove.
Významne nám v tom odborným poradenstvom pomohol KMET. Pri internom riadení tepla sme sledovali dennú
spotrebu tepla a pomocou vyhodnotenia sme nastavovali krivku veľmi flexibilne podľa počasia v súčinnosti s p.
Boškom z KMETU.
Zhrnutie
Čo sa podarilo, alebo zlepšilo
Projekty:
−

Implementácia IKT pomôcok v rámci národného projektu Aktivizujúce metódy vo výučbe.

( realizácia začala už v škol. r. 2013/2014 úspešným prihlásením a zapojením. )
V škol. Roku bola zahájená administrácia, realizácia a implementácia v ZUŠ Handlová
−

Projekt KEGA 034UKF – 4/ 2015 prostredníctvom workshopu konaného v dňoch 30. - 31. 5. v priestoroch
ZUŠ v spolupráci s Ústavom literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre a v súčinnosti s prof.
Piačekom.

Spolupráca vyústila do riadene improvizovaného diela Banícka symfónia s časťami Adagio, Pochod, Scherzo,
Finále.
−

Riadenie a vnútorná komunikácia ( 1x mes. Porada s pedagogickými zamestnancami, 1 – 2 x mesačne
porada s ekonomickým úsekom, porady vedúcich PK, pri veľkých koncertoch porady umeleckej rady,
komunikácia prostredníctvom mailov s pedagógmi a aktuálnym drobným problémom.)

−

Zlepšenie propagácie a zvideľnenie školy ( FB, google+, mestké noviny, RTV, mestský rozhlas, webky
ZUŠ, webová stránka mesta, plagáty, letáky )

−

Zlepšenie angažovanosti riaditeľky a zástupkyne v živote školy prítomnosťou na koncertoch, triednych
koncertoch, veľkej koncertnej činnosti a ich hodnotenie na poradách, aktívne riešenie požiadaviek a servisu
pre učiteľov pri príprave edukačného procesu.

−

Elektronizácia klavírneho notového archívu
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−

Aktualizácia smerníc a vypracovanie chýbajúcich smerníc

−

Organizácia koncertnej a prezentačnej činnosti ZUŠ, umelecké workshopy, družobné koncerty

SWOT - analyza
Silné stránky školy
-

záujem verejnosti o služby poskytované ZUŠ

-

sieť elokovaných pracovísk ZUŠ zodpovedajúca potrebám spádovej oblasti Handlovskej doliny

-

angažovanosť pedagogických zamestnancov ZUŠ

-

profesinalita a odbornosť pedagogického zboru ZUŠ

-

dobré výsledky v súťažiach hudobného odboru v celoslovenskom kontexte

-

spolupráca s rodičmi žiakov a ich aktívna participácia na živote školy

Slabé stránky školy
-

Nedostatočné materiálno-technické zabezpečenie školy vo vzťahu k požadovaných štandardom
zadefinovaným v Štátnom vzdelávacom programe

-

Zlý technický stav budovy ZUŠ

-

Havarijný stav balkónovej časti na druhom podlaží budovy

-

Vysoké náklady na zabezpečenie tepla

-

Nevyhovujúce IKT vybavenie školy

-

Zlé nastavenie financovania jednotlivých učebných odborov

Príležitosti
-

Projektové výzvy na získanie finančných prostriedkov na modernizáciu budov

-

Zapojenie sa do celonárodných projektov vo vzdelávaní učiteľov

-

Otvorenie piateho audiovizuálneho odboru

-

Potencionál ZUŠ pre získavanie nových žiakov

-

Inovovaný ŠVP

Ohrozenia
-

Prirodzené konkurečné prostredie (súkromná ZUŠ VOLCANO, voľnočasové aktivity škôl a CVČ)

-

Spôsob financovania ZUŠ v podielových daniach vo vzťahu k čestným vyhláseniam

-

Závádzanie zmien bez zabezpečenia potrebného financovania (zákonné zvyšovanie platov, tlak odborov
OZ PŠaV SR)
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Návrh opatrení pre školský rok 2015/2016:
1. Zvýšiť konkurencieschopnosť tanečného odboru.
2. Zlepšiť účasť skupinových odborov na celoštátnych súťažiach a prehliadkach.
3. Pokračovať v organizácii vlastných workschopov ZUŠ.
4. Stabilizovať novovzniknuté súbory.
5. Realizovať prípravné činnosti na otvorenie piateho – audiovizálnmeho odboru ZUŠ.
6. Prehodnotiť výšku školného v základnom štúdiu a ŠPD vo vzťahu k nákladom na vyučovaciu
hodinu.
7. Analyzovať možnosť poskytovania záujmového vzdelávania v ZUŠ prostredníctvom vzdelávacích
poukazov.
8. Zlepšiť propagáciu ZUŠ (tvorba mailovej databázy, elektronizácia loga).
9. Realizovať pasportizáciu ZUŠ.
10. Zabezpečiť viaczdrojové financovanie materiálno-technického vybavenia ZUŠ (cez výzvy EU,
nadačné fondy, vlastnú koncertnú činnosť).
11. Vybaviť ďalšie učebne ZUŠ audiotechnikou (minimálne 2 triedy).

Stanovisko pedagogickej rady (31.08.2015):
Berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej
umeleckej školy, Poštová 58, Handlová za školský rok 2014/2015
Stanovisko rady školy (31.08.2015):
Berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej
umeleckej školy, Poštová 58, Handlová za školský rok 2014/2015
Stanovisko Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou (07.10.2015):
Komisia berie na vedomie
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ, Poštová 58, Handlová za
školský rok 2014/2015, predloženú Valériou Ferčákovou, riaditeľkou školy, bez výhrad.
Komisia odporúča MsZ
schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ, Poštová 58,
Handlová za školský rok 2014/2015 v predloženom rozsahu.
Uznesenie MR (12.10.2015) :
1. MR berie na vedomie
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy,
Poštová 58, Handlová za školský rok 2014/2015, predloženú Valériou Ferčákovou, riaditeľkou školy,
bez výhrad.
2. MR odporúča MsZ
schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej
školy, Poštová 58, Handlová za školský rok 2014/2015 v predloženom rozsahu.
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Návrh uznesenia :
Mestské zastupiteľstvo:
1. berie na vedomie
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy,
Poštová 58, Handlová za školský rok 2014/2015, predloženú Valériou Ferčákovou, riaditeľkou školy,
bez výhrad.

2. schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy,
Poštová 58, Handlová za školský rok 2014/2015 v predloženom rozsahu.

Spracoval
V Handlovej

: Valéria Ferčáková, riaditeľka ZUŠ
: 20.10.2015

Predkladá
V Handlovej

: Valéria Ferčáková, riaditeľka ZUŠ
: 29.10.2015
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