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

Základnej umeleckej školy v Ilave 

za školský rok 2020/2021 

 

 
Predkladá: Monika Bagínová,DiS.art. – riaditeľka školy  
 
 

Prerokované na pedagogickej rade školy dňa  

13.09.2021  

Vyjadrenie rady školy:  

Predseda Rady školy odporúča zriaďovateľovi  

Mesta Ilava, Mierové námestie 16/31, Ilava  

 

schváliť     -     neschváliť 

  

správu o výsledkoch a podmienkach  

výchovno-vzdelávacej činnosti  

ZUŠ v Ilave za školský rok 2020/2021  

Predseda Rady školy pri ZUŠ v Ilave  

 

 

..........................................................................  

  PhDr. Jana Urbanovský  

     predseda Rady školy pri ZUŠ v Ilave  
 

 

Stanovisko zriaďovateľa:  

Mesto Ilava v zastúpení primátorom  

 

schvaľuje    -    neschvaľuje  

správu o výsledkoch a podmienkach  

výchovno-vzdelávacej činnosti  

ZUŠ v Ilave za školský rok 2020/2021 

 

  

..........................................................................  

Ing. Viktor Wiedermann  

   Primátor mesta Ilava 

 

 

 

 



Východiská a podklady: 

 

  
Správa je vypracovaná v zmysle:  

 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.9/2006 Z. z. zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.  

2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  

3. Koncepčný zámer rozvoja ZUŠ Ilava na obdobie 2020 – 2025  

4. Školský vzdelávací program  

5. Plán práce ZUŠ v Ilave na šk. rok 20/2021  

6. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových 

komisií.  

7. Informácie o činnosti Rady školy pri ZUŠ Ilava  

 

 

§ 2 ods. 1a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Základná umelecká škola Ilava 

Adresa školy Pivovarská 662/80, Ilava 019 01 

Telefón +421424465446        +521948389122 

e-mail zusil@verejne.org 

Web stránka www.zusilava.sk 

Zriaďovateľ Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, Ilava 019 01 

 

Vedúci zamestnanci 

Pozícia Meno a priezvisko Telefón e-mail 

Riaditeľka 

školy 

Monika 

Bagínová,DiS.art. 

+421948389122 monika.baginova@zusilava.sk 

 

Pedagogickí zamestnanci – Pedagogická rada 

Dominik Bartek,DiS.art. hra na klavíri, hra na keyboarde 

Mgr. Michaela Belušíková t. č. rodičovská dovolenka 

Mgr.art. Simona Boďová hra na gitare, hudobná náuka 

Mgr. Zdenka Cíbiková výtvarný odbor 

Mgr. Jana Frolová výtvarný odbor 

Martin Jakúbek,DiS.art. hra na gitare 

Mgr.art. Dominik Krpelan hra na akordeóne, hra na heligónke 

Mgr.art. Nikola Matejková spev a hlasová výchova 



Mgr. Peter Minár,PhD. hra na husliach 

Mgr. Jarmila Pišková hra na klavíri 

Andrea Przybylková,DiS.art. hra na klavíri, hra na keyboarde 

Veronika Šamajová,DiS.art. spev a hlasová výchova 

Mgr. Slavomíra Šlesarová výtvarný odbor 

Eva Tóthová tanečný odbor 

Elena Vaňová,DiS.art. dychové nástroje, keyboard, hudobná náuka 

 

Nepedagogickí zamestnanci 

 

Eva Adamcová ekonómka 

Janka Ozaníková Personalistika a mzdy 

Veronika Černušková upratovačka 

 

 

Rada školy  

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 25 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

ustanovuje Radu školy. Rada školy sa ustanovuje na svojom ustanovujúcom zasadnutí v 

základných školách, stredných školách, v materských školách, jazykových školách, v 

špeciálnych školách, v základných umeleckých školách a v školských zariadeniach podľa 

osobitného predpisu.  

Voľby členov Rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, 

rodičov žiakov školy zabezpečí riaditeľka školy. Zároveň deleguje svojich zástupcov do Rady 

školy zriaďovateľ. Výzvu na voľby členov Rady školy vykoná a zverejní zriaďovateľ.  

Členov Rady školy volia spomedzi seba pedagogickí zamestnanci školy, nepedagogickí 

zamestnanci školy a rodičia žiakov školy.  

Voľby do Rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených 

voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľka vyhlási 

opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka nadpolovičnej väčšiny 

nevyžaduje. Kandidáta na voleného člena Rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť 

ktorýkoľvek z voličov. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním. Do Rady školy sú zvolení vo 

voľbách za členov Rady školy tí zástupcovia pedagogických zamestnancov, nepedagogických 

zamestnancov, rodičov žiakov školy, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov prítomných 

voličov. Pri rovnosti hlasov sa o členstve v Rade školy rozhodne žrebovaním.  



Rada školy sa skladá z 11 členov. Za ustanovenie Rady školy zodpovedá zriaďovateľ. Na čele 

Rady školy je predseda, ktorého zvolí Rady školy zo svojich členov nadpolovičnou väčšinou 

členov Rady školy.  

 

Rada školy pri ZUŠ Ilava  

Rada školy pri ZUŠ Ilava je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje 

a presadzuje záujmy miestnej samosprávy, rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších 

zamestnancov školy. Napomáha škole v oblasti výchovy a vzdelávania žiakov. Plní tiež funkciu 

verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov umeleckej školy. Rada školy pri ZUŠ v Ilave 

sa pravidelne stretáva a zápisnice zo svojich zasadnutí archivuje u riaditeľky školy. 

Pozícia Titul, meno, priezvisko Delegovaný / za 

Predseda PhDr. Jana Urbanovský rodičov 

Člen Ing. Pavol Šupák zriaďovateľa 

Člen Ing. Vladimír Bagín zriaďovateľa 

Člen Anna Lukáčová zriaďovateľa 

Člen Marta Melicherová zriaďovateľa 

Člen Mgr. Zuzana Šúkalová rodičov 

Člen MUDr. Zuzana Barinková rodičov 

Člen Mgr. Silvia Stanová rodičov 

Člen Eva Adamcová nepedagogických zamestnancov 

Člen Elena Vaňová, DiS.art. pedagogických zamestnancov 

Člen Mgr. Zdenka Cíbiková pedagogických zamestnancov 

 

Iné poradné orgány riaditeľky školy  

Pedagogická rada  

Poradnými orgánmi riaditeľky sú pedagogická rada a predmetové komisie. Členmi 

pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. Riaditeľka zriaďuje pre 

pedagogických zamestnancov predmetové komisie ako svoje poradné a iniciatívne orgány, 

ktoré sa zaoberajú pedagogickými a výchovno-vzdelávacími aktivitami a problémami. Plán 

činnosti každoročne schvaľuje riaditeľka.  

 

 

 



Úlohou pedagogickej rady je:  

1. pripravovať kompetentné návrhy na rozhodovanie riaditeľky pri schvaľovaní:  

 triednych učiteľov  

 rozdelenia učebných úväzkov  

 rozvrhu hodín  

 odborno-metodických komisií  

 klasifikácie/správania žiakov  

 pri hodnotení, odmeňovaní a vyznamenávaní učiteľov a pod.  

2. predkladať návrhy na závažné zmeny v odborno-pedagogickej oblasti  

3. pripravovať návrhy a námety na zvyšovanie efektívnosti fungovania školy, posilňovať 

sebareflexiu učiteľa  

4. aktívne sa podieľať na tvorbe celoškolských pedagogických dokumentov (vízia školy, 

školský vzdelávací program, učebné plány školy, výchovný program, plán práce, školský 

poriadok, organizačný poriadok, hodnotenie pedagogických zamestnancov a pod.  

5. vznášať otázky a vyjadrovať sa ku všetkým prerokúvaným bodom programu  

6. navrhovať pripomienky  

7. oboznamovať účastníkov PR so svojimi poznatkami a skúsenosťami z oblasti výchovy a 

vzdelávania žiakov  

8. hlasovať o predkladaných návrhoch  

9. voliť svojich zástupcov do Rady školy 

Termíny zasadnutí pedagogickej rady v šk. roku 2020/2021 

26.08.2020 

- otváracia pedagogická rada – privítanie členov pedagogického zboru, tvorba rozvrhov 

a zhrnutie príprav na nový školský rok. Schválenie vyhodnocovacej správy za šk. rok 

2019/2020 a plánu práce na rok 2020/2021. Oboznámenie pedagogickej rady s organizačnými 

pokynmi. Menovanie predmetových komisií pre šk. rok 2020/2021. Predstavenie nových 

pedagógov: Dominik Bartek, DiS.art. , Mgr. art. Dominik Krpelan 

 

 

 



14.09.2020 

- operatívna pedagogická rada - poďakovanie pedagógom za prípravu hudobných čísiel pri 

otvorení školského roka. Kontrola stavu žiakov a úväzkov, menovanie komisií pre postupové, 

prijímacie, záverečné a opravné skúšky.  

Určenie predsedu a členov v inventarizačnej, likvidačnej, škodovej komisií, komisia pre 

prešetrenie diskriminácie a komisia pre prešetrenie pracovnej dochádzky. Voľba zástupcu 

zamestnancov a zástupcu BZOP. Oboznámenie sa s pripravovanými akciami, prijatie uznesení. 

13.10.2020 

- pedagogická porada, kontrola plnenia úloh a organizačné pokyny. Podanie návrhov na 

kontrahovanie ročníkov. Kontrola inventarizácie majetku MsÚ, kontrola platieb školného. 

Organizačné pokyny k dištančnému vzdelávaniu v prípade uzatvorenia školy. 

18.11.2020 

- štvrťročná klasifikačná porada. Kontrola neuhradených platieb za štúdium, zhodnotenie 

dištančného vzdelávania a riešenie problémových žiakov. 

22.01.2021 

- klasifikačná porada, zhodnotenie celého polroka, ktorý od konca októbra prebiehal dištančnou 

formou 

18.05.2021 

- pedagogická porada, zhodnotenie uskutočnených akcií, prijímacie skúšky, absolventské 

skúšky, dohoda na čerpaní pracovného voľna na základe zákonníka práce § 141 ods. 3 c)  

organizácia vyučovania do konca školského roka     

21.06.2021 

- klasifikačná porada, klasifikácia žiakov, príprava triednych dokumentácii na ich uzatvorenie, 

organizačno-technické zabezpečenie, príprava vysvedčení, zhodnotenie školského roka. 

 

Pedagogickú radu tvoria všetci pedagogický zamestnanci Základnej umeleckej školy v Ilave.  

V školskom roku to boli nasledovní učitelia:      

Monika Bagínová, DiS. art. riaditeľka školy, hra na flaute, hra na klavíri 

Dominik Bartek, DiS. art. hra na klavíri, hra na keyboarde, korepetíce 

Mgr. art. Simona Boďová hra na gitare, hra na saxofóne, hudobná 

náuka 

Mgr. Zdenka Cíbiková výtvarný odbor 

Mgr. Jana Frolová výtvarný odbor 



Martin Jakúbek, DiS. art. hra na gitare 

Mgr. art. Dominik Krpelan hra na akordeóne 

Mgr. art. Nikola Matejková spev a hlasová výchova 

Mgr. Peter Minár, PhD. hra na husle 

Mgr. Jarmila Pišková hra na klavíri 

Andrea Przybylková, DiS. art. hra na klavíri, hra na keyboarde 

Veronika Šamajová, DiS. art. spev a hlasová výchova 

Mgr. Slavomíra Šlesarová výtvarný odbor 

Eva Tóthová tanečný odbor 

Elena Vaňová, DiS. art. drevené dychové nástroje, keyboard, 

hudobná náuka 

 

Umelecká rada  

 

Umelecká rada je užším poradným orgánom riaditeľky školy. Vyjadruje sa k závažným 

koncepčným zámerom školy, k operatívnym rozhodnutiam a organizačným opatreniam vedenia 

školy. Riaditeľke školy predkladá odporúčania, námety, návrhy na skvalitňovanie riadiacej, 

kontrolnej a organizačnej práce. Jej členovia tiež tvoria komisiu pri výbere žiakov na verejné 

vystúpenia. Umeleckú radu zvoláva riaditeľka školy podľa potreby a tvoria ju vedúci predmetových 

komisií.   

 

  Mgr Jana Frolová Vedúca PK pre výtvarný a tanečný odbor  

 

Mgr. Jarmila Pišková   
 

Vedúca PK pre klavír, keyboard, akordeón, hudobnú náuku 

  Elena Vaňová, DiS.art.  

 

Vedúca PK pre dychy, sláčiky, spev a gitaru  

   

Predmetové komisie  

Všeobecne záväzné právne predpisy, - zákon č. 245/2008 Z. z. , zákon č. 138/2019 Z. z., 

vyhláška 445/2009 Z. z.  

Aktuálna legislatíva platná pre ZUŠ – vyhláška o ZUŠ, učebné osnovy, učebné plány, ŠKVP 

ISCED 1B, ISCED 2B, metodický pokyn na hodnotenie a klasifikáciu v ZUŠ, špecifiká 

hodnotenia v jednotlivých odboroch.  



Špecifiká a ciele jednotlivých stupňov umeleckého vzdelávania v ZUŠ premietnuté do práce 

predmetovej komisie. Predmetová komisia ako spolutvorca interných dokumentov školy: 

ŠKVP plán práce školy, školský poriadok.      

 

 

 

Postavenie predmetovej komisie  

Predmetové komisie v ZUŠ Ilava zriaďuje riaditeľka školy ako svoj poradný orgán. Vedením 

predmetovej komisie poveruje riaditeľka jedného z pedagógov. Členmi predmetových komisií 

sú pedagogickí zamestnanci – učitelia, ktorí vyučujú rovnaké, alebo príbuzné predmety.  

Jeden učiteľ môže byť členom najviac dvoch PK. O zadelení učiteľa do PK rozhoduje riaditeľka 

na obdobie školského roka. PK sa schádza najmenej 4-krát za školský rok. Jej činnosť sa riadi 

plánom práce, ktorý na návrh schvaľuje riaditeľka školy na celý školský rok. Činnosť PK sa 

uskutočňuje v čase mimo vyučovania. Hodnotenie činnosti PK sa uskutočňuje raz za školský 

rok na hodnotiacej porade. V prípade že umelecký odbor nemá minimálne troch pedagógov, je 

možné predmetové komisie spájať. 

Ciele činnosti predmetovej komisie  

Predmetová komisia plní funkciu organizačno-riadiacu, kontrolno-hodnotiacu a vzdelávaciu 

(odborno-metodickú). Cieľom činnosti je realizácia konkrétnej účasti pedagogických 

zamestnancov na upevňovaní demokratického štýlu riadenia, ovplyvňovania kvalifikácie a 

profesijného rastu učiteľov a zvyšovaní úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Vedúci PK má právo:  

 zúčastňovať sa zasadnutí vedenia školy  

 predkladať návrhy na skvalitnenie procesu vzdelávania a výchovy na škole  

 predkladať návrhy na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 navrhovať materiálne a morálne ocenenie členov metodického orgánu  

 byť informovaný o zásadných otázkach výchovno-vzdelávacej práce školy  

Vedúci PK má povinnosť  

 zvolávať zasadnutie metodického orgánu (najmenej 4 x ročne)  

 kontrolovať a hodnotiť odborno-metodickú úroveň výučby  

 vykonávať hospitácie na výučbe predmetov zastúpených v PK  

 kontrolovať pedagogickú dokumentáciu výučby predmetov zastúpených v PK  

 kontrolovať plnenie ŠKVP a časovo-tematických plánov u všetkých členov PK  

 



Člen PK má právo  

 zúčastňovať sa zasadnutí PK a stretnutí, na ktorých sa riešia odborno-metodické problémy 

výučby  

 vyjadrovať sa k otázkam výchovno-vzdelávacieho procesu na škole  

 byť informovaný o zásadných otázkach výchovno-vzdelávacieho rozvoja školy  

 využívať podmienky vytvorené vedením školy na svoj profesijný a osobnostný rast  

Komisie pre komisionálne skúšky – postupové, záverečné, opravné:  

hudobný odbor:  predsedníčka: Mgr. Jarmila Pišková  

     členovia: Mgr. art. Nikola Matejková, Elena Vaňová, DiS. art.  

tanečný odbor:  predsedníčka: Eva Tóthová  

   členovia: Mgr.art. Dominik Krpelan, Andrea Przybylková, DiS.art.  

výtvarný odbor:  predsedníčka: Mgr. Jana Frolová  

členovia: Mgr. Zdenka Cíbiková, Mgr. Slavomíra Šlesarová  

Skúšobné komisie na prijímacie pohovory:  

hudobný odbor: predsedníčka:  Elena Vaňová, DiS. art.  

                              členovia: Mgr. Jarmila Pišková, Mgr.art. Niola Matejková 

 

tanečný odbor:      predsedníčka:  Eva Tóthová 

členovia: Mgr. art. Dominik Krpelan, Andrea Przybylková,DiS.art. 
 

výtvarný odbor:    predsedníčka:  Mgr. Zdenka Cíbiková 

   členovia: Mgr. Jana Frolová, Mgr. Slavomíra Šlesarová 

 

Ostatné komisie:  

Inventarizačná komisia sa riadi príslušnými predpismi o vykonaní inventarizácie a o správe 

majetku. Po skončení inventarizácie predkladá jej predseda riaditeľke ZUŠ písomný návrh na 

usporiadanie. Uplatní aj návrhy na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku. Počet 

členov komisie sa určuje podľa rozsahu vykonanej inventarizácie. Predsedu komisie poveruje 

písomne riaditeľka ZUŠ. Okrem určenej inventarizácie sa komisia schádza podľa potreby. 

inventarizačná:     predsedníčka:  Andrea Przybylková, DiS. art. 
                             členovia: Mgr. art. Simona Boďová, Dominik Bartek 

 

likvidačná :            predseda: Mgr. art. Dominik Krpelan 
členovia: Eva Adamcová, Mgr. Jana Frolová 

 

škodová:                predseda: Mgr. Peter Minár,PhD. 

                              členovia: Elena Vaňová,DiS.art., Mgr.art. Nikola Matejková 

  

pre prešetrenie diskriminácie: 

predsedníčka:  Eva Tóthová 



                             členovia: Janka Ozaníková, Martin Jakúbek,DiS.art. 
 

pre prešetrenie pracovnej dochádzky: 

   predsedníčka:  Mgr.art. Nikola Matejková 

   členovia: Mgr. Jarmila Pišková, Elena Vaňová,DiS.art. 

 

zástupca zamestnancov:  Mgr.Jana Frolová 

 

 

§ 2 ods. 1 b 

 
Ročníky Hudobný 

odbor 

Tanečný 

odbor 

Výtvarný 

odbor 

Spolu 

Prípravné štúdium 13 8 2 23 

1. ročník/prvá časť 22 8 9 39 

2. ročník/prvá časť 18 4 12 34 

3. ročník/prvá časť 16 2 26 44 

4. ročník/prvá časť 18 11 23 52 

1. ročník/druhá časť 16 - 17 33 

2. ročník/druhá časť 8 1 18 27 

3. ročník/druhá časť 3 1 4 8 

4. ročník/druhá časť 9 1 11 21 

5. ročník/druhá časť - - 7 7 

1. ročník/druhý stupeň 1 - - 1 

2. ročník/druhý stupeň - - - - 

3. ročník/druhý stupeň - 2 - 2 

4. ročník/druhý stupeň 1 - - 1 

ŠPD 1. ročník - - - - 

ŠPD 2. ročník 1 - - 1 

ŠPD 3. ročník - - - - 

ŠPD 4. ročník - - - - 

SPOLU 126 38 129 293 

 

Stav žiakov k 15.9. 2020 

individuálna forma vyučovania 126 

skupinová forma vyučovania 167 

spolu 293 

 

Stav žiakov k 30.6.2021 

tanečný odbor 36 

výtvarný odbor 111 



hudobný odbor 122 

spolu 269 

 

 

Z toho prípravné štúdium: 

tanečný odbor 7 

výtvarný odbor 3 

hudobný odbor 12 

spolu 22 

 

Hodnotenie a klasifikácia k  30. 6. 2021 

prospelo 249 

neprospelo 0 

neklasifikovaní 20 

 

Štúdium ukončilo spolu absolventov: 

hudobný odbor 10 

výtvarný odbor 7 

tanečný odbor 1 

 

Prvú časť primárneho vzdelávania absolvovalo: 

hudobný odbor 18 

výtvarný odbor 18 

tanečný odbor 11 

spolu 47 

 

Dochádzka žiakov – vymeškané hodiny, priemer na žiaka 

hudobný odbor 5,14 hod. 

výtvarný odbor 5,46 hod. 

tanečný odbor 4,47 hod. 

priemer na žiaka 5,81 hod. 

 

 



Zamestnanci 

pedagogickí nepedagogickí spolu 

16 3 19 

1 na MD   

Kvalifikovaní  -15   

Nekvalifikovaní  - 1   

 

U M E LE C K É O D B O R Y  

Hudobný odbor - klavír, keyboard, akordeón, husle, gitara, basová gitara, zobcová flauta: 

sopránová, altová, priečna flauta, klarinet, saxofón, spev, improvizácia, štvorručná hra, 

komorný spev, komorná hra, hudobná náuka – základné hudobné pojmy, dejiny hudby, 

intonácia, rytmus, rozbor skladieb, hudobné slohy, hudobné formy  

Výtvarný odbor - kresba, maľba, grafika, modelovanie, keramika, fotografia, kombinované 

techniky, práca s textilom, dekoratívne činnosti, dejiny výtvarného umenia  

Tanečný odbor - tanečná príprava, tanečná prax, súborová práca, klasický tanec, moderný 

tanec, ľudový tanec, scénický tanec, džezový tanec, kreatívny tanec, balet  

Profilovanie programového zamerania, priority a ciele školy:  

Základné umelecké školy pôsobia na najširšej základni a v systéme umeleckého vzdelávania 

tak predstavujú základný článok. Svojím hudobným, výtvarným, tanečným a literárno-

dramatickým odborom predstavujú školu, ktorá sa venuje špecializovanej odbornej výchove 

žiakov so zvýšeným záujmom a predpokladmi pre umeleckú tvorbu.  

Umelecké školstvo na Slovensku predstavuje ucelenú sústavu výchovy a vzdelania, ktorá 

poskytuje mladej generácii možnosť rozvíjať svoje nadanie v niektorej z tvorivých disciplín. 

Jednotlivé zložky tejto sústavy a ich výstupy sú uspôsobené tak, že umožňujú žiakovi 

pokračovať v umeleckej príprave na vyššom stupni a postupne sa kvalifikovať pre 

profesionálny výkon niektorého umeleckého povolania.  

Hlavným cieľom Základnej umeleckej školy Ilava bola a je výchova umením - formovanie 

osobnosti, výchova k umeniu - rozvoj schopnosti tvoriť a prijímať umenie a výchova pre 

umenie -príprava na profesionálnu umeleckú činnosť. 

 

Úlohou umeleckého vzdelávania  v uplynulom školskom roku bolo:  

 rozvíjať kreatívne myslenie  

 rozvíjať emočnú inteligenciu, pestovať zmysel pre dobro a krásu  



 budovať v dieťati hodnotový systém a obranyschopnosť voči tlaku reklamy, gýču, 

preferencii materiálnych hodnôt  

 usmerňovať dieťa k vyšším duchovným hodnotám  

 rozvíjať umelecký talent aj popri ťažkých Covidových opatreniach a rozvíjať tak svoj 

psychický rast 

 

Profil absolventa  

Po ukončení umeleckého vzdelania má žiak osvojené a upevnené základy buď hudobnej, 

výtvarnej, tanečnej, literárno-dramatickej a kultúrnej gramotnosti. Získal základy účinných 

techník celoživotného učenia sa a aj základy pre rozvíjanie spôsobilostí. Váži si seba aj druhých 

ľudí, je spôsobilý ústretovo komunikovať a spolupracovať, je vnímavý k potrebám iných. 

Používa odborný jazyk, prostredníctvom ktorého komunikuje v oblasti hudby, výtvarného 

umenia, tanečného a literárno-dramatického umenia.  

Absolvent našej školy nemá ukončenú úroveň umeleckej rozvinutosti. Základné umelecké 

vzdelanie vytvára len bázu pre následné stupne vzdelania, pre celoživotné učenie sa, pre 

zapojenie sa do pracovného procesu.  

Model absolventa umeleckého vzdelania je založený na kľúčových spôsobilostiach –

kompetenciách - uplatniť svoje umelecké vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a 

hlavne osobnom živote..  

Základná umelecká škola Ilava tak vychovala absolventov, ktorí majú schopnosť logicky 

uvažovať, odvodzovať abstraktné systémové vzorce, ovládajú na vyššej úrovni základy 

hudobnej, výtvarnej, literárno-dramatickej a tanečnej štruktúry, hudobnú, výtvarnú, literárno-

dramatickú a tanečnú abecedu, terminológiu a gramotnosť podľa učebných osnov. Sú schopní 

verbálne a neverbálne vyjadriť svoje pocity a postrehy výrazovými prostriedkami hudby, 

výtvarného umenia, tanca, slova a zároveň vnímať ich účinok na seba, na diváka, na poslucháča.  

Žiakov našej školy sme oboznamovali so základmi sociálnej funkcie umenia, so slovenskou 

ľudovou tradíciou, jej zvykoslovím, ako aj tradíciou ostatných národností žijúcich na 

Slovensku. 

Absolventi získali prehľad o historickom vývoji umenia v danom odbore, prehľad o 

umeleckých štýloch, formách a tvorcoch. Škola a umelecké vzdelanie ich pripravilo samostatne 

získavať, spracovať a vyhodnotiť informácie, ovládať techniku umeleckej tvorby alebo 

interpretácie na vekovo primeranej úrovni v súlade s individuálnymi dispozíciami.  



Poslaním umeleckej školy bol a zostáva predovšetkým rozvoj tvorivosti a emocionálnej zložky 

osobnosti žiaka. 

V uplynulom školskom roku 2020/2021 boli úspešne prijaté žiačky na stredné odborné 

školy: 

Natália Filová – hra na klavíri (konzervatórium Žilina) z tr. p. uč. A.Przybylkovej,DiS.art. 

Lucia Šatková – (Stredná umelecká škola Trenčín) z triedy p. uč. Mgr. Z.Cíbikovej 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  

Aktivity školy, ktorá reprezentuje mesto, okres Ilava i Trenčiansky kraj na Slovensku i 

v zahraničí. Počas uplynulého školského roka  sa z dôvodu mimoriadneho prerušenia 

vyučovania v súvislosti s COVID-19 a pandemických opatrení mnohé kultúrne podujatia 

neuskutočnili. Školské koncerty sa tak presunuli do online priestoru. Napriek tomu škola opäť 

stihla uskutočniť  koncert ,,ZUŠKA v parku“ , v ktorom sa predstavili žiaci hudobného, 

tanečného ale aj výtvarného odboru. Predstavenie, ako to aj z názvu vyplýva sa uskutočnilo 

v mestskom parku za spolupráce mesta Ilava. Koncert bol z časti interaktívny, žiaci, 

a okoloidúce deti si mohli vyskúšať tvoriť pod vedením Mgr.Cíbikovej a Mgr.Šlesarovej. Pre 

veľký úspech by sme chceli podobný koncert uskutočňovať každoročne. 

 

Aktivity a podujatia v šk. roku 2020/2021 

5. 9. 2020 ZUŠKA  V PARKU – koncert s interaktívnymi prvkami 

13. 9. 2020 Absolventský koncert Barbory Bartekovej v kaštieli v Bohuniciach 

27.10. 2020 Online koncert na youtube ZUŠ Ilava  

https://www.youtube.com/watch?v=8N7G59jLQUY  

16.11.2020 Online koncert na youtube ZUŠ Ilava 

https://www.youtube.com/watch?v=fhKx4HaQE0U 

11.12. 2020 výtvarná online súťaž o Naj maskota ZUŠILA s hlasovaním verejnosti na 

facebooku školy 

9.12.2020 Online koncert ,,Hudba z obývačky“ na youtube ZUŠ Ilava 

  https://www.youtube.com/watch?v=HtHu3vGElCw&t=4 

18.12.2020 Modrý svet očami umenia Bardejov (Nela Vargová –zlaté pásmo z tr. p. uč. 

Przybylkovej) 

27.12.2020 Vianočný pozdrav - koncert na youtube ZUŠ Ilava 

 https://www.youtube.com/watch?v=tDOPGRl-Btk&t=3s 

25.1.2021 Online koncert na youtube ZUŠ Ilava 

https://www.youtube.com/watch?v=8N7G59jLQUY
https://www.youtube.com/watch?v=fhKx4HaQE0U
https://www.youtube.com/watch?v=HtHu3vGElCw&t=4
https://www.youtube.com/watch?v=tDOPGRl-Btk&t=3s


  https://www.youtube.com/watch?v=SZpL-nfCogs&t=1s 

9.3.2021 Online koncert na youtube ZUŠ Ilava 

 https://www.youtube.com/watch?v=tuXCKWJpmKc 

23.3.2021 Umenie zblízka 8 – súťaž Galérie mesta Bratislavy - žiaci z tr. Mgr. Zdenky 

Cíbikovej 

30.4.2021 Klavírna súťažná prehliadka Sládkovičovo (N.Vargová – bronzové pásmo, 

N.Filová – strieborné pásmo) 

6.5.2021 Online koncert na youtube ZUŠ Ilava 

 https://www.youtube.com/watch?v=DkxzQVsEaW8 

13.5.2021 V. ročník akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl (E. Ondrejátová 

– zlaté pásmo a absolútny víťaz nultej kategórie, z tr. p. uč. Mgr.art. 

D.Krpelana) 

4.6.2021 Vojaci očami detí – XX. ročník výtvarnej súťaže základných škôl ktorú 

vyhlasuje ministerstvo obrany – žiaci z tr. Mgr. Zdenky Cíbikovej 

12.6.2021 Celoštátna prehliadka scénického tanca „Umenie v tanci“ v priestoroch 

nádvoria Budatínskeho zámku 

15.6.2021 Výstava výtvarných prác žiakov škôl ku príležitosti znovuotvorenia Domu 

kultúry v Ilave po pandémii  

23.6.2021 Záverečný koncert v koncertnej sále ZUŠ 

25.6.2021 Online koncert na youtube ZUŠ Ilava 

 https://www.youtube.com/watch?v=gthRsnwOuFI 

27.8.2021 Malý jarmok v bistre Kámo v Ilave – vystúpenia žiakov hudobného odboru 

 https://www.facebook.com/kulturailavaregion/videos/1464926187202317 

27.8.2021 Vystúpenie Karolíny Kolekovej na predajných trhoch v Ilave 

5. 9. 2021 ZUŠ-ka v parku – vystúpenie žiakov hudobného, tanečného a výtvarného 

odboru – 2. ročník programu  v spolupráci so zriaďovateľom 

 

 

 

Iné aktivity školy: 

 

 p. uč. Mgr. Jarmila Pišková je zbormajsterka Ilavského spevokolu Ilavčan 

 p. uč. Mgr. Zdenka Cíbiková aktívne prezentuje svoju tvorivú činnosť formou 

autorských výstav  

 p. uč. Mgr. Jana Frolová je členkou porôt rôznych výtvarných súťaží  

https://www.youtube.com/watch?v=SZpL-nfCogs&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=tuXCKWJpmKc
https://www.youtube.com/watch?v=DkxzQVsEaW8
https://www.youtube.com/watch?v=gthRsnwOuFI
https://www.facebook.com/kulturailavaregion/videos/1464926187202317


 p. uč. Mgr. art. Nikola Matejková je umelecky aktívna ako sólová operná speváčka  

 Monika Bagínová, DiS. art. – aktívna členka dychového súboru v Považskej Bystrici 

 Mgr. Simona Boďová je členkou rôznych hudobných formácií, kde účinkuje ako 

saxofonistka aj speváčka 

 Mgr. Peter Minár, PhD. účinkuje v cimbalovej ľudovej hudbe 

 p. uč. Mgr. Slavomíra Šlesarová aktívne prezentuje svoju tvorivú činnosť formou 

autorských výstav  

 príprava a realizácia výstav výtvarného odboru vo vestibule DK Ilava 

 estetizácia interiéru školy – chodby, koncertná sála, výstavné vitríny 

 príprava a realizácia pozvánok, plagátov, ďakovných listov, pozdravov a darčekov pre 

žiakov školy, pre rodičov, verejnosť a pre sponzorov 

 príprava žiakov na stredné umelecké školy, odborné poradenstvo pre študentov a iných 

záujemcov 

 

 

Dištančné vzdelávanie 

 

 Od 26.10.2020 začalo prebiehať dištančné vzdelávanie pre všetky odbory z dôvodu 

narastajúcich prípadov ochorenia Covid-19 a ohrozenia šírenia tohto vírusu na školách medzi 

žiakmi a učiteľmi.  

Vo všetkých odboroch po predchádzajúcich skúsenostiach s dištančným vzdelávaním bolo 

potrebné upraviť v niektorých prípadoch rozvrh. Vyučovanie vo všetkých odboroch prebiehalo 

dostupnou formou po individuálnej konzultácii vyučujúceho so zákonným zástupcom, alebo 

žiakom. Žiaci mali možnosť si prevziať zo školy materiál ako výkresy, farby, tuše a pod. Vo 

väčšine prípadov sa na komunikáciu využívali platformy Messenger, WhatsApp, Viber, Skype, 

Zoom, Mail, Telefón. Žiaci tanečného a výtvarného odboru boli rozdelení do menších 

skupiniek a pomocou messengeru mali online hodiny. Pani učiteľky však predtým žiakom 

formou mailu poslali pracovné zadanie a potrebný materiál k tvorbe, aby sa žiaci vedeli vopred 

pripraviť. Následne cez online spojenie prebiehala samotná konzultácia, a hlavne socializácia 

kolektívu. Väčšine žiakov uvedený spôsob vyhovoval, Napriek snahe vyučujúcich, niektorí 

rodičia žiakov nepovažovali dištančnú výučbu za plnohodnotnú a preto sa rozhodli príspevok 

na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom neuhradiť. Škola musela preto takýmto 

žiakom pre porušenie VZN mesta Ilava predčasne ukončiť štúdium. Najväčší úbytok detí sme 

mali vo výtvarnom odbore. 

V hudobnom odbore prebiehali všetky hodiny individuálne cez Messenger, WhatsApp, Skype, 

Zoom. Hodiny boli skrátené nasledovne z 1,5 na 1 hodinu týždenne nakoľko vyučujúci posielali 



žiakom noty a videonahrávky. Hudobná náuka bola vyučovaná formou pracovných listov 

a individuálnych konzultácii v online priestore. 

Dištančná výučba v hudobnom odbore trvala do 3.5.2021 a v skupinovej výučbe do 14.5.2021 

Koncerty sa však mohli organizovať až v druhej polovici júna, aj to však za polovičnej účasti 

a prísnych protiepidemiologických opatrení. Z tohto dôvodu sa všetky naše verejné vystúpenia 

presunuli do online priestoru na https://www.youtube.com/channel/UCziBjykqSa-

aQ_2bGCgjBiQ  a  do online galérie na https://www.facebook.com/ZU%C5%A0-Ilava-

460611430264  

Všetky plánované výtvarné a tanečné súťaže, do ktorých sme sa chceli zapojiť, boli dočasne 

zrušené, alebo presunuté na ďalší školský rok. 

Počas dištančného vzdelávania niektorí rodičia odmietli zaplatiť školné od januára do júna. 

Títo žiaci boli vylúčení z návštevy ZUŠ. Spolu išlo o 14  žiakov VO. 

Prezenčné vyučovanie v ZUŠ Ilava bolo obnovené vo všetkých odboroch od 17.5. 2021 

 

Hodnotenie počas dištančného vzdelávania  

Na základe usmernenia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

prebiehalo hodnotenie, organizácia záverečnej skúšky a prijímacie konanie žiakov základných 

umeleckých škôl nasledovne: 

 Zabezpečili sme spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním 

individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie.  

 Sústredili sme pozornosť na poskytovanie spätnej väzby.  

 Motivovali  a povzbudzovali sme  jednotlivé výkony žiakov individuálnym prístupom. 

 Akceptovali sme jedinečnosti podmienok žiakov na vzdelávanie.  

 V čase mimoriadnej situácie nemohol byť žiak zo žiadneho vyučovacieho predmetu    

 hodnotený stupňom prospechu neuspokojivý, t. j. nemohol opakovať ročník. 

 

Žiaci sú na vysvedčení naďalej hodnotení známkou. 

V prípade, že žiak počas dištančného vzdelávania neprejavoval žiadny záujem o vzdelávanie 

a neodovzdával žiadne práce vyučujúcemu, má učiteľ právo hodnotiť ho na koncoročnom 

vysvedčení absolvoval. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCziBjykqSa-aQ_2bGCgjBiQ
https://www.youtube.com/channel/UCziBjykqSa-aQ_2bGCgjBiQ
https://www.facebook.com/ZU%C5%A0-Ilava-460611430264
https://www.facebook.com/ZU%C5%A0-Ilava-460611430264


V školskom roku 2020/2021 sa v našej ZUŠ v HO, VO a TO vykonáva záverečná skúška 

administratívne, čo bolo schválené na Pedagogickej rade dňa 18.5. 2021. 

 

Hodnotenie absolventov: 

 

4. roč. 1. časti I. stupňa  aritmetický priemer jednotlivých predmetov, ktoré žiak absolvoval 

( HO – hlavný predmet, hudobná náuka, komorná hra, štvorručná hra kresba, maľba, grafika, 

modelovanie, priestorové a akčné vytváranie, klasický tanec, tanečná prax, ľudový tanec, 

tanečná príprava, kreatívny tanec) všetky koncoročné známky + polročné známky za 3. ročník 

1. časti a 4. ročník 1. časti I. stupňa základného štúdia 

4.roč. 2. časti I. stupňa 

aritmetický priemer jednotlivých predmetov, ktoré žiak absolvoval (hlavný predmet, hudobná 

náuka, komorná hra, štvorručná hra, klasický tanec, ľudový tanec, džezový tanec, tanečná prax, 

tanečná príprava) 

5.roč. 2. časti I. stupňa  aritmetický priemer jednotlivých predmetov, ktoré žiak absolvoval 

( kresba, maľba, grafika, modelovanie, priestorové a akčné vytváranie fotografia, modelovanie, 

dizajn, video a animácia) všetky koncoročné známky + polročné známky za 4. ročník 2. časti 

a 5. ročník 2. časti I. stupňa štúdia 

 

Prijímacie skúšky 

 Prijímacie skúšky sa uskutočnili v dvoch termínoch. Prvý termín bol od 31.5.2021 – 

4.6.2021 a druhý termín bol 6.9.2021  

V oboch termínoch sme spolu prijali 73 žiakov: výtvarný odbor – 31 žiakov, hudobný odbor – 

32 žiakov, tanečný odbor – 10 žiakov. 

 

 

Priestorové a personálne podmienky školy 

 

 Škola má svoju hlavnú budovu na Pivovarskej ulici č. 662/80 v Ilave, ktorá slúži         na 

výchovno-vzdelávací proces hudobného a výtvarného odboru. V budove je 14 vyučovacích 

tried na individuálne, skupinové a kolektívne vyučovanie, zborovňa,  dva sklady, kancelária                      

pre ekonomický úsek,  miestnosť pre archív školy, koncertná sála, , sklad pre VO, malé 

skladové priestory pod schodišťom dve WC pre učiteľov, štyri WC pre žiakov, schodisko. 

Priestory ZŠ Pruské využívame na vyučovanie šiestich skupín výtvarného odboru. 



 

 Škola má i naďalej záujem aj povinnosť zlepšiť materiálno-technické a priestorové 

zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, preto sa bude aj v budúcnosti uchádzať o 

ďalšie pridelenie finančných prostriedkov na úpravu priestorov pre vyučovanie.  

V auguste 2021 nám zriaďovateľ umožnil výmenu hlavných vchodových dverí, ktoré nespĺňali 

tepelnoizolačné vlastnosti. 

Budova je už dosť zastaralá. Najurgentnejšie rekonštrukcie, ktoré by mal zriaďovateľ 

zvážiť je rekonštrukcia elektroinštalácie, kde často dochádza k vyhadzovaniu ističov 

z dôvodu preťaženia a staré hliníkové kabeláže.  

Potrebná by bola aj rekonštrukcia sociálnych zariadení, kde sa už uvoľňujú  staré 

obklady ako zo stien tak aj z podlahy. WC zariadenia už nezodpovedajú bezpečnostným 

ani hygienickým štandardom.  

 Zriaďovateľom Základnej umeleckej školy Ilava je od roku 2002 Mesto Ilava - škola je 

financovaná z výnosu daní.   

 Personálne i priestorové podmienky sa odvíjajú od finančných možností školy a 

zriaďovateľa. V školskom roku 2020/2021 prebehla rekonštrukcia koncertnej sály z dôvodu 

odpadnutého kusu veľkej časti omietky v priestoroch pódia, kde boli v minulosti 

pravdepodobne dvere. V tomto mieste vznikali neustále pukliny, ktoré bolo potrebné neustále 

opravovať. Z tohto dôvodu bola celá stena obnovená a nanovo vystavaná so sadrokartónového 

materiálu a zároveň odhlučnená. Koncertná sála má novú plávajúcu podlahu, nové svietidlá, 

nové zásuvky, nové vypínače, zatemňovacie závesy, nové záclony, nový koberec na pódiu. Celá 

sála bola aj vymaľovaná.  

 ZUŠ Ilava naďalej využíva elektronický systém spracovania databázy žiakov a triednej 

agendy „I-zuš“. Všetky triedy sú vybavené počítačom alebo notebookom. Internetová stránka 

školy je aktívne využívaná, podobne aj facebookový profil školy či instagram. Škola má 

vypracovaný bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov.  

 Učebné pomôcky a technické vybavenie školy boli doplnené podľa potrieb jednotlivých 

odborov. Zamerali sme sa na nákup nového keyboardu, ktorý zodpovedá všetkým parametrom 

dnešnej doby. 

 

 

     

Materiálne a technické podmienky školy 
 

     V kalendárnom roku 2020 sme mali pridelené tieto finančné prostriedky: 



 

mzdy, odvody ...............................    265 211,- € 
prevádzka .......................................    20 179,- €  
c e l k o m .....................................    285 390,- €  

 

príspevok rodičov na úhradu nákladov (školné)................... 23 053,- € 

 

Rozpočet na rok 2020 celkom ................................... 308 443,- € 
 

 Príklad väčších výdavkov v zaokrúhlených sumách: tepelná energia 5 475,- €,  

elektrická energia 850, -€, vodné a stočné 730,- €, internet a telefóny 1 065,- €, čistiace 

a hygienické pomôcky 1130,- €, údržba a ladenie hudobných nástrojov 880,- €, odvoz smetí 

a odpadu 395,- €, poplatky banke 2 500,- €, učebné pomôcky 4 630,- €, údržba budovy 

a priestorov 2 000,- €, hudobné nástroje 1 200,- €,  licencie 1 500,- €, stravné lístky 

zamestnancov 4 140,- €, tvorba SF 1 970,- €, nábytok, koberce, krytiny  2 800,- €, stavebný 

materiál – 700,- €. 

 

 Čerpanie finančných prostriedkov vykazuje ekonómka školy p. Eva Adamcová 

pravidelne mesačne ekonomickému oddeleniu MsÚ Ilava, štvrťročne a ročne predkladá 

výsledky hospodárenia do informačného systému RIS.SAM..  

   
 Dopravu žiakov na vystúpenia, poplatky na súťaže, drobné opravy hudobných  

nástrojov, nákup notového materiálu, nákup nových kostýmov, nákup učebných pomôcok       

pre všetky odbory, exkurzie, návštevy koncertov a výstav, výlety žiakov a aj niektoré drobné 

údržbárske práce v budove školy sme financovali aj z prostriedkov ZRŠ, prípadne pomohli 

sponzori. Finančné prostriedky z mesta – t. j. určené percento z výnosu daní - postačili    na 

platy zamestnancov, na stravné lístky, na tvorbu SF a na odvody.   
      

 Finančné prostriedky od rodičov do ZRŠ sú pod správou výboru ZRŠ pri ZUŠ Ilava, 

ktoré je občianskym združením. Osobitne vedie svoje účtovníctvo a o finančnom stave 

informuje riaditeľku na pravidelných zasadnutiach výboru a na plenárnych stretnutiach 

rodičov. 

 

 

Nutné opravy, údržba, doplnenie materiálneho vybavenia a ostatné: 

 

 Nakoľko v škole od roku 2011 nepôsobí školník, drobné opravy a údržba boli 

financované väčšinou z finančných zdrojov ZRŠ, prípadne sa na opravách podieľali sami 

rodičia alebo zamestnanci. Veľké poruchy – kanalizácia, odpad, elektrické rozvody hlásime na 

Mestský úrad Ilava. 

 

Najzávažnejšie problémy: 

 

 je potrebná oprava terasy, ktorá je zdeformovaná po presakovaní vlhkosti 

 elektroinštalácia budovy 

 rekonštrukcia sociálnych zariadení 

 

 



Analýza silných a slabých stránok školy 

 

 Manažment školy využíval SWOT analýzu výchovno-vzdelávacieho procesu školy s 

prijatím opatrení na zlepšenie imidžu a výsledkov školy a čiastočne aj na autoevalváciu školy. 

Hodnotili sme nielen výsledky, ale aj vyučovacie prostredie a kvalitu procesu učenia sa žiakov, 

lebo pre nás bola a je kvalita dôležitejšia ako kvantita.  Závery prehodnotenia silných a slabých 

stránok školy sa prerokovali na pracovných poradách zamestnancov,  konzultovali sme ich 

s rodičmi, pripadne so zriaďovateľom. 

 

 

Silné stránky: 

 individuálny prístup k žiakom ako najvhodnejšia forma a spôsob rozvoja osobnosti 

 poskytovanie základného umeleckého vzdelania v primárnom i sekundárnom stupni 

pod odborným vedením skúsených pedagógov, podľa stanovených osnov a plánov, s 

riadnym a pravidelným rozvrhom hodín a podľa školského vzdelávacieho programu 

 estetické prostredie školy, optimistická klíma pri vzdelávaní, budovanie portfólia 

 zvyšovanie kultúrnej úrovne obyvateľov mesta – koncerty, vystúpenia, výstavy, súťaže 

 vedenie žiaka k vlastnej tvorbe, k  improvizácii  

 príprava a realizácia vystúpenia žiaka pred verejnosťou 

 výborné umiestnenia na krajských, celoslovenských i medzinárodných súťažiach 

 umelecké vzdelanie dostupné aj deťom predškolského veku a dospelým záujemcom 

 efektívna spolupráca s rodičmi, výborom ZRŠ a členmi RŠ 

 spolupráca s miestnymi spoločenskými organizáciami  

 spolupráca a spoločné aktivity s materskými školami, základnými školami v Ilave 

a okolí – momentálne neprebiehajú aktivity z dôvodu pandémie 

 udržiavanie kontaktov s absolventmi, sledovanie ich životného a pracovného postupu, 

uskutočňovanie spoločných programov. Mnohí žiaci a absolventi našej školy sú členmi 

divadelných a tanečných súborov, hudobných skupín. Viacerí si vybrali za svoje 

profesiu  umeleckú, či učiteľskú prácu. 

 zverejňovanie aktualít na internetovej stránke školy, mesta, mediálne informácie o práci 

a výsledkoch školy - noviny, denníky, rozhlas, sociálne siete 

 cezhraničná spolupráca so ZUŠ Klimkovice ČR a z toho vyplývajúce odborné 

konzultácie 

 spolupráca so strednými a vysokými školami umeleckého zamerania 

 

 

Slabé stránky: 

 neustály a niekedy rizikový nedostatok finančných prostriedkov na riadne 

zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu, z ktorého vyplývajú 

mnohé ďalšie problémy: 

◦ obmedzený plán kontinuálneho vzdelávania učiteľov pre nedostačujúcu ponuku 

vzdelávacích programov pre učiteľov ZUŠ 



◦ kvalifikovanosť pedagogického personálu – niektorí učitelia si musia doplniť 

odborné vzdelanie - a nedostatok financií na zaplatenie kvalifikovaných 

pedagógov 

◦ zlý stav elektroinštalácie a sociálnych zariadení 

 

 

 

Záver 

 

 Základná umelecká škola Ilava pripravila počas školského roka 2020/2021 v období 

pandémie  koncerty v online priestore. V núdzovom stave bola väčšina koncertov a súťaží  

zrušená.  Tvorivým prístupom k propagácii našich aktivít sme dokázali vybudovať kvalitný 

imidž školy aj prezentáciou inak ako sme boli zvyknutý doteraz. 

 

  Dobré meno školy je vizitkou  kvalitnej, zodpovednej a vysoko profesionálnej práce 

učiteľov. Záujem o štúdium na Základnej umeleckej škole Ilava opäť postupne vzrastá, čo 

svedčí o výbornej práci celého tímu školy.  

 Škola bude naďalej pripravovať nielen absolventov, ktorí využijú umelecké vzdelanie v 

praktickom živote, ale bude pripravovať aj mladých vyrovnaných a hodnotných ľudí, 

ktorí budú prispievať k rozvoju kultúry národa. 

 

 

 

 

V Ilave dňa 10. 09. 2021      Monika Bagínová,DiS.art.                                                         

 


