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

Poštová 58, Handlová za školský rok 2013/2014

Identifikačné údaje o škole:

Názov školy: Základná umelecká škola 

Adresa školy: Ul. Poštová 58, 972 51 Handlová

Telefónne čísla školy:  0908 762 585, 0917233670

E-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,  OZ
„NAŠA ZUŠKA“ pri Základnej umeleckej škole v Handlovej, ZO OZ pri Základnej umeleckej škole v
Handlovej

V  školskom  roku  2013/2014  v  Základnej  umeleckej  škole  v  Handlovej  prebiehalo  vyučovanie  vo
všetkých umeleckých odboroch  t. j. v hudobnom, výtvarnom, literárno-dramatickom a tanečnom odbore.

Údaje o počte žiakov k 30.6. 2014
Školský rok 2013/2014 ukončilo 438 žiakov

Údaje o počte prijatých žiakov pre školský rok 2014/2015: 
Pre školský rok 2014/2015 bolo  k 30. 6. 2014 vydaných 41 rozhodnutí o prijatí.
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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 17 17

II. stupeň

ŠPD
Počet žiakov 17
Počet žiakov v prípravnom štúdiu Tanečného odboru 54.

Literárno-dramatický odbor
                                     počet                      prospelo s vyzn.     prospelo        neprospelo   neklasifik.

I. stupeň 18 18

II. stupeň 3 3

ŠPD
Počet žiakov  21.
Počet žiakov v prípravnom štúdiu Literárno-dramatického odboru 0.

Výtvarný odbor
                                     počet                      prospelo s vyzn.     prospelo        neprospelo   neklasifik.

I. stupeň 54 52 2

II. stupeň

ŠPD 5 5
Počet žiakov 59.
Počet žiakov v prípravnom štúdiu Výtvarného odboru 10.

Hudobný odbor
                                     počet                      prospelo s vyzn.     prospelo        neprospelo   neklasifik.

I. stupeň 141 121 16 4

II. stupeň 24 21 3

ŠPD 17 16 1
Počet žiakov 182.
Počet žiakov v prípravnom štúdiu  69.

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.
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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. 
 
Údaje o počte zamestnancov a pedagogických zamestnancov školy: 
V  školskom  roku  2013/2014  bolo  v   škole   v  prepočítanom  počte  celkovo  zamestnaných  27
pedagogických  zamestnancov, z toho 10 bolo pedagogických zamestnancov zamestnaných na dohodu  a
6  nepedagogických zamestnancov z toho 3 na dohodu. 
Všetci  pedagogickí  a  nepedagogickí  zamestnanci  spĺňali  kvalifikačné  kritériá  v  súlade  s  platnou
legislatívou .
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Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy: 
3 pedagogickí zamestnanci absolvovali aktualizačné školenie Hromadná korešpondencia, 2 pedagogickí
zamestnanci  aktualizačné školenie Exel v praxi,  1.  pedagogický zamestnanec vykonal  1.  atestáciu,  1.
pedagogický zamestnanec za v školskom roku 2014/2015 zúčastní prípravného atestačného vzdelávania k
1. atestácii.

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:   2013/2014 

 Pink song- celoslovenská spevácka súťaž: 
Adela Gazdíková Strieborné pásmo, a cenu najmladšieho interpréta súťaže
Adriana Homolová – Zlaté pásmo v kategórii 2.B
Strieborné pásmo v kategórii 2.A

 Slávik Slovenska 2014 okresné kolo– Adriana Homolová III. miesto

 Malokarpatský slávik 2014 - Martina Kovalčíková II. miesto

 Bojnická perla 2014, Laura Minichová – Zlaté pásmo

 Kremnické laso, Adriana Homolová – II. miesto

 Piano v modernom rytme.
Sára Schlencová – Strieborné pásmo v II.kategórii
Ráchel Javorová – Strieborné pásmo v IV.kategórii

 Rozprávkove javisko- regionálna prehliadka detských divadelných súborov Prievidza 2014
II. miesto
 Tvorivý čin roka 2013 za hudobno-dramatické predstavenie Pinocchio

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:

 4.10. Džezové fúzie PD
 19.10. Výberové kolo v populárnej piesni
 29.10. Hallowensky koncert
 7. 12. Mikulášske vystúpenie TO Malá Čausa
 8.11. Výstava VO v DK Handlová
 9.11. RKC Prievidza populárne piesne
 13,11. Triedny koncert elokoané triedy ZŠ Chrenovec
 20.11. 40. výročie založenia ZŠ v Chrenovci- Brusno (hudobný a tanečný odbor ZUŠ)
 3.12. Školský koncert
 5. 12. Vianočný koncert ZŠ Chrenovec
 5. 12. Vianočný výchovný koncert pre MŠ Chrenovec
 6. 12. Mikulášske vystúpenie TO v DK Lipníku (TO a HO)
 10.12. Koncert v Kostole sv. Michala Archanjela v Chrenovci-Brusno (LDO a HO)
 13.12. Koncert na sv. Luciu
 17.12. Vianočný koncert  pre ZŠ dopoludnie v DK
 17.12. Vianočný koncert pre verejnosť v DK
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 17.12. Vianočný koncert  v ZUŠ Lienky, Barborky a sóloví speváci
 18.12. Vianočný koncert klavírneho oddelenia
 7.2. Pinocchio v RKC Prievidza
 8.2. Gymnaziálny ples 2014
 11.2. Koncert populárnej hudby
 12.2. Koncert populárnej hhudby pre ZŠ
 13.2. Výchovný koncert MŠ Malá Čausa
 14.2. Triedny koncert Chrenovec
 28.2. Fašiangy- LDO, Nám. Baníkov
 28.2. MsKSS v PD Pinocchio ocenenie
 4.3. Koncert k MDŽ
 6. 3: Výchovný koncert v MŠ Lipník (HO)
 25.3. Školský koncert v ZUŠ
 1.4. Zborový koncert Lienka, Artanno
 4.4. Noc s H.Ch. Andersonom – mestská knižnica LDO
 4.4. Deň matiek v DK Handlová
 8.4. Klavírny koncert
 11.4. Improšou v Žiari nad Hronom
 24.4. LDO Bábkar. Pre Materské centrum Lienka
 27.4. Koncert filmovej hudby
 30.4. Handlovské kahančeky
 5. 5. Výchovný koncert MŠ Jalovec ( HO elokované triedy v Chrenovci)
 9. 5. Deň matiek Malá Čausa (TO)
 10.5. Míla pre mamu- Námestie baníkov Handlová LDO
 10.5. Divadelná jar Jána Roháča Nitrianske Pravno
 11. 5. Deň matiek Lipník (TO)
 11. 5. Deň matiek v obci Chrenovec- Brusno ( HO )
 11. 5. Deň matiek v obci Veľká Čausa
 12. 5. Spievame dôchodcom Senior centrum Handlová (PPŠ HO)
 13.5. Hrbáč – vystúpenie LDO v ZUŠ
 19. 5. Výchovný koncert Veľká Čausa (HO)
 20.5. Výtvarná súťaž „Jablko“
 23.5. Triedny koncert strunové oddelenie
 27.5. Triedna besiedka- dychové oddelenie
 2. 6. Výchovný koncert pre I. stupeň ZŠ Chrenovec
 2.6. Výchovný koncert pre MŠ Chrenovec
 6. 6. Triedny koncert v ZŠ Chrenovec
 10.6. Absolventský koncert
 11.6. Výchovný koncert v ZŠ Chrenovci
 16.6. LDO vystúpenie Hrbáč pre materské školy Dimitrovova, Cintorínska
 19.6.  LDO vystúpenie Hrbáč pre materské školy MC, SNP
 19. 6. Koncert Lienky pre rodičov 
 20.6. Triedny koncert Chrenovec
 20.6. Deň pre rodinu MŠ Cintorínska (PPŠ HO)
 21. 6. Galaprogram Tanečnej školy V. Nedeljakovej KC Bojnice ( hosťoval TO ZUŠ )
 24. 6. Spevácky koncert žiakov ZUŠ v Handlovej (HO, TO. LDO)
 27.6. Rozlúčka s predškolákmi MŠ Malá Čausa ( tanečný odbor )
 30.6. Rozlúčka s predškolákmi MŠ Lipník ( tanečný odbor )
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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

Účasť žiakov a učiteľov na mimoškolských akciách:
 klavírny koncert Mariána Lapšanského v ZUŠ Nitrianske Pravno
 7. benefičný koncert akordeonistu Michala Červienku v Štátnej opere Banská Bystrica

Projekty:
Základná umelecká škola sa zapojila do projektu Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ 
projekt spolufinancovaný  zo zdrojov EÚ. č. 26120130025. Za Základnú umeleckú školu v Handlovej  sa 
zapojili pedagogickí zamestnanci: Elena Filipová, Mgr. art. Ľubomír Pavelka, Mgr.art. Ján Králik.

OZ „NAŠA ZUŠKA“ Občianske združenie založené pri ZUŠ v školskom roku 2013/2014 zakúpilo na
prezentačné účely škole projektor EPSON,  v hodnote  413,33  €, notový materiál (  muzikál + CD od
súčasného skladateľa Ľ. Kuruca v hodnote 113 €.
Počas existencie občianskeho združenia bolo pre zlepšenie edukačných procesov zo združenia zakúpené:
YDP  Yamaha v hodnote 744 €, UP Meinl chimes, eho EL -02 a Korg micro metra v hodnote 114,40 €.
Finančný príspevok na gitarovú súťaž „ Handlovské gitary 2012“ vo výške 120 €. V OZ za školu Elena
Filipová.

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 havarijného 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. 
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Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy: 
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Čerpanie rozpočtu k 30.6.2014

Základná umelecká škola

PRÍJMY CELKOM

z toho

príjmy MESTO - Handlovská kapustnica 800,00 800,00

príjmy iné prevádzkové

rozpočet MESTO - dotácia Handlovské gitary 700,00 700,00

rozpočet MESTO - dotácia teplo

rozpočet MESTO

VÝDAVKY CELKOM

Výdavky z rozpočtu mesta

z toho 

610 mzdy

620 odvody do PF

630 tovary a služby

640 bežné transfery 0,00 223,99

620 odvody do PF - dofinancovanie

630 tovary a služby - teplo z roku 2013

630 tovary a služby - Handlovské gitary 700,00 700,00

630 tovary a služby - Handlovská kapustnica 800,00 800,00

Výdavky iné

630 tovary a sl. z rozp. iné

ROZDIEL 0,00

počet detí 428,00 428,00

náklady na žiaka 600,15 311,34

M zdové p ro st ried ky 

z  toho :

6 1 0

ta r ifné p laty  

pr íp la tky :

- osobný  pr íp latok

- r iadiaci pr íp latok

- dopla tok p la tu 0,00

-  t r iedníctv o

- nadčasy

odm eny  - živ o tné  jubileum 0,00

kr editov ý  pr íp latok 0,00

6 2 0

odv ody  do PF

odv ody  do PF z dohôd

Rozpočet po 2. zmene 
UMsZ č. 1139 - 

29.5.2014

Čerpanie rozpočtu k 
30.6.2014

256 863,00 137 009,71

22 000,00 8 594,71

2 958,00 2 958,00

230 405,00 123 957,00

256 863,00 133 251,64

234 863,00 124 656,93

149 955,00 76 664,69

53 376,00 27 655,84

22 770,00 15 654,41

4 304,00

2 958,00 2 958,00

22 000,00 8 594,71

22 000,00 8 594,71

3 758,07

2 0 7  6 3 5 ,0 0 1 0 4  3 2 0 ,5 3

149 955,00 76 664,69

123 500,00 62 622,53

26 455,00 12 952,37

9 806,00 5 548,73

3 680,00 1 627,23

1 978,00

6 791,00 3 330,50

4 200,00 2 445,91

1 089,79

57 680,00 27 655,84

52 780,00 27 655,84

4 900,00
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T o vary a slu žb y 

z  toho :

6 3 0

631 0,00 7,00

cestov né  0,00 7,00

632

elektr ická ener g ia  

par a 0,00

paliv á 0,00

ply n

v odné a stočné 702,71

te le fón 700,00 453,59

poštov né 200,00 37,40

633 700,00

v y bav enie  in ter iér ov é 0,00

v ý počtov á  technika 0,00 505,00

sof tv er  a   licencia 0,00

pr ev ádzkov é str o je  a  pr íst r . 0,00

v šeobecný  m ater iá l 0,00

kancelár ske potr . 0,00 169,82

čist iace potr . 0,00 50,40

t lačiv á 0,00 142,99

učebné pom ôcky    VZ P 0,00

učebné pom ôcky    SZ P 0,00

učebné pom ôcky  hm otná núdza 0,00

knihy ,  pr edp latné časopisy 0,00 204,65

učebné pom ôcky    - v ý tv ar né 0,00

učebné pom ôcky     0,00 14,06

pr acov né odev y 0,00

v y bav enie  lekár n ičky 0,00

Mater iá l Handlov ské g itzar y 700,00 700,00

634 0,00 495,00

pr epr av né - dov oz obedov 0,00 495,00

635

pr ogr am .v y bav enie  -  licencie 750,00 292,10

údr žba st r o jov ,  pr ístr o jov -ladenie klav ír ov 800,00 800,00

637

poly gr af ické služby 0,00

ško len ia ,  kur zy 0,00 50,00

kom unálny  odpad 360,00 0,00

r ev ízie 500,00 575,82

der at izácia 0,00 0,00

ostatné 0,00 119,28

PO - p lnenie 350,00 0,00

poistné p lnenie - zm luv y 260,00 0,00

BOZ PO 200,00 49,80

ochr ana ob jektov 400,00 174,84

poplatky  banke 800,00 425,90

st r av ov anie hm otná núdza 0,00 0,00

pr íspev ok na str av o. zam .

sociá lny   fond 850,00 742,06

dohody  

neplnenie podie lu  Z PS 0,00 0,00

6 4 0 0,00 223,99

642 0,00 223,99

odchodné, odstupné 0,00

nem ocenské  dáv ky   0,00 223,99

Sp o lu  BV  

r ozd ie l 0 ,00 0,00

4 9  2 2 8 ,0 0 2 8  9 3 1 ,1 1

49 228,00 28 707,12

27 758,00 14 446,08

2 600,00 1 327,41

23 158,00 11 924,97

1 100,00

1 786,92

1 550,00 1 092,10

19 220,00 10 880,02

2 500,00 1 761,07

13 000,00 6 981,25

2 5 6  8 6 3 ,0 0 1 3 3  2 5 1 ,6 4



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, ZŠ Mierové námestie v
Handlovej; MŠ v Handlovej, Dimitrovova, Cintorínska SNP, Morovnianska cesta, Materská škola
Lipník a Materská škola Veľká 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.;

 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 najmä vo výtvarnom odbore- počítačová
grafika; materiálne zabezpečenie pre hudobný odbor, vytvorenie integrovaného viacodborového
programu  s  využitím  digitálnej  techniky  vo  forme  javiskového  predstavenia  pre  žiakov
základných škôl v meste (PINOCCHIO).

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

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

2013/2014 spolupráca so ZUŠ Zlín pokračovala. ZUŠ v Handlovej v tomto školskom roku  v ZŠ,
ZUŠ v Zlíne predstavila hudobno-dramatické dielo PINOCCHIO.
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Negatíva vrátane 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 zobrať 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,.  V  kalendárnom  roku  2014  mestské  zastupiteľstvo  prehodnotilo
normatív na žiaka : 

 v individuálné 657,61 €
 v kolektívne 397, 39 €

Pozitíva 
 aktívna  medziodborová spolupráca, aktívna práca pedagogických zamestnancov v elokovaných

triedach ZUŠ v priľahlých obciach mesta Handlová. Ústretová spolupráca vedenia obci so ZUŠ a
podpora rozvoja spolupráce.

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. Spolupráca v danej oblasti úspešne pokračovala aj v školskom roku
2013/2014.  Okrem  uvedených  akcii  škola  ,  pravidelne  prezentuje  svoje  aktivity  v  regionálnych
masmédiách. 
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Stanovisko pedagogickej rady :  (Uznesenie PR  zo dňa 23.9. 2014)
Pedagogická rada Základnej umeleckej školy v Handlovej berie na vedomie Správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy,  Poštová 58, Handlová  

za  školský rok 2013/2014

Stanovisko rady školy: (Uznesenie RŠ zo dňa 23. 9. 2014)

Rada školy pri Základnej umeleckej škole v Handlovej berie na vedomie Správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy,  Poštová 58, Handlová  

za  školský rok 2013/2014

Stanovisko Komisie vzdelávania, práce s     deťmi a     mládežou (06.10.2014): 

Komisia berie  na  vedomie  Správu o výchovno-vzdelávacej  činnosti,  jej  výsledkoch  a podmienkach
Základnej umeleckej školy,  Poštová 58, Handlová  za  školský rok 2013/2014

Spoločné uznesenie pre všetky správy

Komisia odporúča:
 dopracovať  správu  o  výchovno-vzdelávacej  činnosti,  jej  výsledkoch  a  podmienkach  škôl  a

školských zariadení v súlade s vyhláškou č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a Metodickým usmernením č. 10/2006-R
k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.; 

 zvýšenú pozornosť venovať hodnotiacej časti správy (vyhodnoteniu cieľa a jeho plnenia,  spôsob
sledovania cieľa a návrhy opatrení na odstránenie nedostatkov); 

 doplniť podrobnejšie informácie o školských zariadeniach, ktoré sú súčasťou školy (ŠKD, ŠJ).

Stanovisko Mestskej rady (07.10.2014)

Uznesenie MR 07. 10. 2014:

MR berie na vedomie:

Správu  o  výchovno-vzdelávacej  činnosti,  jej  výsledkoch  a  podmienkach  Základnej  umeleckej  školy,

Poštová 58, Handlová za školský rok 2013/2014, predloženú Valériou Ferčákovou,  riaditeľkou školy,

bez výhrad s odporučením spracovať správu za šk. rok 2014/ 2015 podľa vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z.,

Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/ 2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z. A podľa pripomienok

Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou a Mestskej rady

MR Odporúča MsZ Schváliť:

Správu  o  výchovno-vzdelávacej  činnosti,  jej  výsledkoch  a  podmienkach  Základnej  umeleckej  školy,

Poštová 58, Handlová za školský rok 2013/2014 v predloženom rozsahu.
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Návrh uznesenia : 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie

Správu  o  výchovno-vzdelávacej  činnosti,  jej  výsledkoch  a  podmienkach  Základnej  umeleckej  školy,

Poštová 58, Handlová za školský rok 2013/2014, predloženú Valériou Ferčákovou,  riaditeľkou školy,

bez výhrad. 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje

Správu  o  výchovno-vzdelávacej  činnosti,  jej  výsledkoch  a  podmienkach  Základnej  umeleckej  školy,

Poštová 58, Handlová za školský rok 2013/2014 v predloženom rozsahu.

Spracoval : Mgr. art. Ján Králik
V Handlovej : 02.10.2014

Predkladá : Valéria Ferčáková, riaditeľka ZUŠ
V Handlovej : 07.10.2014
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