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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 2019/2020 

 

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

 

       Prerokované na pedagogickej rade školy dňa 

       25.08.2020 

       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 2019/2020 

       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 2019/2020 

 
 
 
        
       .......................................................................... 
           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 – 2021 

4. Školský vzdelávací program 

5. Plán práce ZUŠ v Ilave na šk. rok 2019/2020 

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       +421948389122 

E-mail zusil@verejne.org 

Web stránka www.zusilava.sk 

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

 

 

Vedúci zamestnanci školy 

Pozícia Meno a priezvisko Telefón E-mail 

Poverená 

riadením 

od 

1.2.2020, 

riaditeľka 

Monika Bagínová, DiS.art. +421948389122 monika.baginova@zusilava.sk 

mailto:zusil@verejne.org
http://www.zusilava.sk/
mailto:monika.baginova@zusilava.sk


od 

1.7.2020  

zástupkyňa 

riaditeľky 

do 

28.02.2020 

Mgr.art. Nikola Matejková  nikola.matejkova@zusilava.sk 

 

Riaditeľka 

do 

31.01.2020 

Mgr. Ingrid Viskupová   

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 

mailto:nikola.matejkova@zusilava.sk


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 2019/2020 

28.08.2019 

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

a zhrnutie príprav na nový školský rok. Oboznámenie pedagogickej rady s organizačnými 

pokynmi. Menovanie predmetových komisií pre šk. rok 2019/2020 

10.09.2019 

- operatívna pedagogická porada – 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. 

24.09.2019 

- mimoriadna porada – schválenie vyhodnocovacej správy za šk. rok 2018/2019 

14.10.2019 

- pedagogická porada, kontrola čestných prehlásení, plnenia úloh a organizačné pokyny. 

Oboznámenie pedagógov o kontinuálnom vzdelávaní – profesijnom rozvoji. Podanie návrhov 

na kontrahovanie ročníkov a oslobodení žiakov od dochádzky. Kontrola inventarizácie majetku 

MsÚ. 

06.11.2019 



- štvrťročná klasifikačná porada. Zostavovanie programu na školský projekt ,,Zuškársky 

lampášik“, prijatie uznesení, organizačné pokyny, zhodnotenie akcií. 

 

05.12.2019 

- pedagogická porada, predloženie etického kódexu pedagogických zamestnancov. Kontrola 

príspevkov na úhradu nákladov spojeného so štúdiom na ZUŠ, kontrola čestných prehlásení 

žiakov. Príprava programu na Vianočný koncert a akciu Daj Boh šťastia. Organizačné pokyny 

a prijatie uznesení. 

21.01.2020 

- klasifikačná porada, zostavovanie programu na školský ples, rozdelenie úloh na školský ples, 

organizačné pokyny v súvislosti s ukončením pracovného pomeru riaditeľky školy Mgr. Ingrid 

Viskupovou. 

18.02.2020 

- pedagogická porada, oboznámenie pedagógov so zmenou úväzkov, nahlásenie termínov 

súťaží, zhodnotenie uskutočnených akcií, organizačné pokyny, prijatie uznesení. 

11.05.2020 

- online pedagogická porada cez www.zoom.us, zhodnotenie online vyučovania 

v mimoriadnom prerušení, menovanie predmetových komisií pre absolventské skúšky 

vykonávané formou aritmetického priemeru. Oboznámenie zamestnancov o znížení 

pracovného fondu času na 80%, čoho sa týkajú aj mzdy, z dôvodu zníženého príjmu 

podielových daní mesta v mimoriadnej situácií. 

08.06.2020 

- pedagogická porada, organizácia a zmeny ohľadne vyučovania po znovuotvorení školy, 

informácie ohľadne dezinfekcie a usmernenie pedagógov ako bude prebiehať vyučovanie do 

konca šk. roka. 

22.06.2020 

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

organizačno-technické zabezpečenie, príprava vysvedčení, zhodnotenie online vzdelávania, 

prijatie uznesení . 

 

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

V školskom roku to boli nasledovní učitelia: 



Monika Bagínová, DiS.art. Hra na klavíri, flaute, hudobná náuka, poverená riadením od 

01.02.2020, riaditeľka od 1.7.2020 

Mgr. Michaela Belušíková Hra na klavíri, keyboarde, hudobná náuka 

Mgr.art. Simona Boďová Hra na gitare, zobcovej flaute, keyboarde 

Mgr. Zdenka Cíbiková Výtvarný odbor 

Mgr. Jana Frolová Výtvarný odbor 

Martin Jakúbek, DiS.art. Hra na gitare 

Mgr.art. Nikola Matejková Spev, zástupkyňa riaditeľky – do 28.02.2020 

Mgr. Mária Miklošová Hra na akordeón 

Mgr. Peter Minár, PhD. Hra na husle  

Mgr. Jarmila Pišková Hra na klavíri 

Andrea Przybylková, DiS.art. Hra na klavíri 

Veronika Šamajová, DiS.art. Spev, hra na klavíri 

Mgr. Slavomíra Šlesarová  Výtvarný odbor 

Eva Tóthová Tanečný odbor 

Elena Vaňová, DiS.art. Hra na klarinete, saxofóne, flaute, 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. Zdenka Cíbiková 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: Monika Bagínová, DiS. art.,  Andrea Przybylková, DiS.art. 
 

výtvarný odbor: predsedníčka:  Mgr. Zdenka Cíbiková 
členovia: Mgr. Jana Frolová, Mgr. Slavomíra Šlesarová 

 

Skúšobné komisie na prijímacie pohovory: 
 

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

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

tanečný odbor:    predsedníčka: Eva Tóthová 

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

 

Likvidačná komisia zrealizuje likvidáciu neupotrebiteľných predmetov odsúhlasených  

vyraďovacou komisiou a schválených riaditeľkou ZUŠ. Predsedu likvidačnej komisie 

poveruje písomne riaditeľka ZUŠ. Okrem určenej likvidácií majetku sa komisia schádza 

podľa potreby. 

 

likvidačná :         predsedníčka:  Mgr. Jarmila Pišková 

členovia: Mgr. art. Simona Boďová, Mgr. Mária Miklošová 
 

 

Škodová komisia - slúži ako poradný orgán riaditeľky ZUŠ v otázkach riešenia 

a uplatňovania práva na náhradu škody spôsobenej zamestnancom, prípadne neznámym 

páchateľom. Je trojčlenná. Predsedu likvidačnej komisie poveruje písomne riaditeľka ZUŠ. 

Komisia zasadá podľa potreby a vo svojej činnosti sa riadi  Zákonníkom práce a ďalšími 

právnymi normami. 

 

Škodová:              predsedníčka: Mgr. Jana Frolová 

                             členovia: Štefánia Makásová, Janka Ozaníková 

  

Antidiskriminačná komisia – slúži ako orgán ZUŠ v otázkach rovnakého zaobchádzania 

so zamestnancami  ako aj so žiakmi. 

Antidiskriminačná:      predsedníčka: Mgr. Jarmila Pišková 

                                       členovia: Mgr. art. Nikola Matejková, Eva Adamcová 
 

pre prešetrenie pracovnej dochádzky: 

   predsedníčka:  Mgr. Jarmila Pišková 

                             členovia: Elena Vaňová, DiS. art., Janka Ozaníková 

 

zástupca pre BOZP - Mgr. Jana Frolová 

 

zástupca zamestnancov - Mgr. Jarmila Pišková 

 

§ 2 ods. 1 b 

 
Údaje o počte žiakov 

Ročníky Hudobný 

odbor 

Tanečný 

odbor 

Výtvarný 

odbor 

 Spolu 

Prípravné štúdium                  9 5 2 16 

1. ročník/prvá časť                  20 5 12 37 

2. ročník/prvá časť 20 0 22 42 

3. ročník/prvá časť 18 16 22 56 

4. ročník/prvá časť 16 0 11 27 

1. ročník/druhá časť 10 3 21 34 



2. ročník/druhá časť 4 3 9 16 

3. ročník/druhá časť 9 1 16 26 

4. ročník/druhá časť 8 1 11 20 

5. ročník/druhá časť - - 3 3 

1. ročník/druhý stupeň 0 0 0 0 

2. ročník/druhý stupeň 0 2 0 2 

3. ročník/druhý stupeň 1 0 0 0 

4. ročník/druhý stupeň 0 0 0 0 

S p o l u    279 

 

Stav žiakov k 15. 9. 2019      

 

 individuálna forma vyučovania 117 

 skupinová forma vyučovania 162 

 spolu 279 

 

 

Stav žiakov k 30. 6. 2020 

 

tanečný odbor 36 

výtvarný odbor 128 

hudobný odbor 115 

spolu 279 

      

 

Z toho prípravné štúdium: 

 

tanečný odbor 5 

výtvarný odbor 2 

hudobný odbor 9 

Spolu žiakov 16 

 

Hodnotenie a klasifikácia k 30. 6. 2020 

 

prospelo 260 

neprospelo 0 

neklasifikovaní 3 

 

 

 

 

 



Štúdium ukončilo spolu    absolventov: 

 

hudobný odbor 8 

výtvarný odbor 3 

tanečný odbor 1 

 

 

Prvú časť primárneho vzdelávania  absolvovalo: 

 

Hudobný odbor            –   16 žiakov 

Výtvarný odbor            –    0  žiakov 

Tanečný odbor            –   11 žiakov 

Spolu              –   27 žiakov 

 

 

 

Dochádzka žiakov – vymeškané hodiny, priemer na žiaka 

 

hudobný odbor    7,47 hod. 

tanečný odbor  10,55 hod. 

výtvarný odbor    4,32 hod. 

p r i e m e r  n a  ž i a k a    6,42 hod. 

 

 

 

Z a m e s t n a n c i 

 

pedagogickí nepedagogickí s p o l u 

16 3 19 

1 z toho do 31.01.2020 

1 z toho od 30.06.2020 na MD 

1 z toho do 15.07.2020 

1 z toho  do 31. 12. 2019  

kvalifikovaní       12 

nekvalifikovaní   3 

  

Od 16.07.2020  

spolu 13 

z toho kvalifikovaní  12 

z toho nekvalifikovaní 1 

2 15 

 

 

 

 

 



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,  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 bolo aj v uplynulom školskom roku: 

 

 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 a pod. 

 usmerňovať dieťa k vyšším duchovným hodnotám 



 prispôsobovať sa potrebám konkrétnych oblastí, zohľadňovať nové trendy vo vývoji 

umení 

 viac sa venovať vývoju vkusovej orientácie detí 

 úzko spolupracovať nielen so základnými školami  v mieste pôsobenia, ale i s mestom, 

kultúrnymi organizáciami či umeleckými súbormi v mieste školy a pod. 

 sústavne vzdelávať a rozširovať obzor žiakov – nielen ich odbornej umeleckej úrovne, 

ale i v oblasti komunikačno-ľudskej 

 využívať systém projektového vyučovania, čo je možné realizovať dvojakým 

spôsobom: 

◦ formou vytvárania interaktívnych hudobno-scénických a výtvarných projektov 

rôznych typov, čo vyžaduje medziodborovú spoluprácu v rámci školy, prípadne 

i zaangažovanie amatérskych, či profesionálnych umelcov z umeleckých súborov, 

pôsobiacich v meste a okolí  

◦ analytickým spôsobom v rámci teoretických predmetov 

 

 

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.   

 

Školský rok 2019/2020 boli uskutočnené akcie len na polovicu, nakoľko celý svet 

postihla pandémia COVID-19. Okrem iného počas šk. roka bolo zmenené vedenie školy, 

nakoľko Mgr. Ingrid Viskupová (riaditeľka do 31.01.2020) dala výpoveď. Zriaďovateľ poveril 

riadením vyučujúcu Moniku Bagínovú,DiS.art., ktorá neskôr po úspešnom výberovom konaní 

sa stala riaditeľkou školy od 1.7.2020. Všetky tieto skutočnosti, ale najmä pandémia spôsobila, 

že škola vykazuje menej aktivít ako po minulé školské roky. Počas prerušeného vyučovania sa 

v škole podarilo vynoviť priestory učebne hudobnej náuky a vymeniť staré skrine za novú vo 

výtvarnej učebni. 

 

Aktivity a podujatia v šk. roku 2019/2020       

 

14. 9. 2019  slávnosť Dní obce Močenok ( speváčka Ema Vavríková) 

19. 9. 2019  vystúpenie Mgr. art. Matejkovej na vernisáži k výstave v Trenčíne.  

29. 9. 2019  benefičné kultúrne podujatie v kostole Ilava, žiačka B.Barteková z tr. Mgr.art. 

Matejkovej. 

17.10. 2019  SOŠ Pruské – 70.-te výročie založenia školy – Deň otvorených dverí, 

vystúpenie spevy: Tomanová, Vavríková, Barteková z triedy Mgr.art. N. 

Matejkovej 

19.10. 2019 Tanečná súťaž ,,My Dance“ v Myjave, kde žiaci získali 2. miesto za tanec: 

V ríši brečtanov a 3. miesto za tanec Malí záhradníci 

24.10. 2019 Žiacky koncert v sále ZUŠ 

6.11.2019 Medzinárodná detská výtvarná súťaž  ,,Zlatý Drak 2019“ – A.Hrudkay 

diplomom ocenený za výnimočnú výtvarnú prácu v téme ,,Divadlo“ a J.B. 

Behanec získal čestné uznanie za výnimočnú výtvarnú prácu v téme ,,Divadlo“ 

13.11. 2019 Jesenný žiacky koncert v sále ZUŠ 

16.11. 2019 11. ročník tanečnej súťaže ,,Paforta“ v Ostrave, kde naši tanečníci získali 1. 

miesto za scénický tanec ,,V ríši brečtanov“ a 2. miesto za scénický tanec 

,,Stratená“ 

26.11. 2019 100-ročnica ilavskej knižnice – vystúpili žiačky Natália Filová – klavír a Lara 

Urbanovský – priečna flauta 

29.11. 2019   sa uskutočnil celoškolský projekt Zuškársky Lampášik v DK Ilava, kde sa 

predstavili žiaci hudobného, výtvarného aj tanečného odboru. 



30.11. 2019  zapaľovanie sviečky v Ilave – žiačky Ema Vavríková a Markéta Nosková, z 

triedy Mgr .art. Matejkovej a Vaňovej, DiS.Art. 

1.12. 2019  vystúpenie  v Červenom Kameni v rámci vianočných trhov, žiačky Koleková a 

Vaňová z triedy Mgr.art. Matejkovej. 

16.12.2019 Vianočný koncert v sále ZUŠ 

17.12.2019 Vianočný koncert v sále ZUŠ  

22.12.2019  Daj Boh šťastia v DK Ilava – žiačka Karolína Koleková, z tr. Mgr.art. 

Matejkovej. 

30.01.2019 Polročný žiacky koncert v sále ZUŠ 

 

Okrem vyššie spomenutých akcií boli žiaci prihlásení do rôznych súťaži v hudobnom, 

tanečnom aj výtvarnom odbore, ktoré boli však pre pandémiu zrušené, alebo presunuté na iný 

termín. Tak isto sa zrušili aj všetky verejné podujatia školy.  

 

Prerušenie vyučovania  

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a 

zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia 

hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením 

respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na 

prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a 

školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania. Týmto opatrením nie je 

vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, resp. samo-štúdia detí a žiakov inou ako 

prezenčnou formou. Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim 

preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Riaditelia zabezpečia 

podľa podmienok a možností samo-štúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie 

s pedagogickými zamestnancami školy. V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie 

zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a 

predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení. To sa netýka 

súťaží a predmetových olympiád, ktoré sa konajú dištančnou formou. Úprava organizačných 

poriadkov súťaží umožňujúca vykonávanie dištančnou formou v školskom roku 2019/2020 je 

v kompetencii organizátorov súťaží.  

 

Organizácia vzdelávania počas mimoriadneho prerušenia vyučovania 

 

Prerušené vyučovanie na všetkých školách bolo z dôvodu pandémie od 16.03.2020 do 

29.03.2020 a pokračovalo od 30.03.2020 do 08.06.2020, kedy bolo možné opäť začať 

vyučovanie v základných umeleckých školách v individuálnom vyučovaní. Počas tohto 

obdobia pedagógovia pracovali z domu tzv. ,,home office!“  Prostredníctvom online nástrojov 

a elektronickej komunikácie (Messenger, WatsApp, Viber, Skype, gmail, sms) zabezpečovali 

vyučujúci dištančnú formu vzdelávania svojich žiakov, ktorého cieľom bolo zachovať ich 

učebné návyky a udržiavať kontakt. Vyučovanie prebiehalo podľa rozvrhu, ktorý si dohodli so 

žiakmi a rodičmi. Skupinové vyučovanie hudobnej náuky a výtvarného odboru prebiehalo 



formou zadávaní projektov a učiva cez e-mail, kde po zadaní a nejasnostiach mali možnosť 

jednotlivo sa žiaci skontaktovať s vyučujúcou cez telefón, messenger, watsapp alebo viber. 

Vyučovanie v tanečnom odbore prebiehalo formou messengeru ako online hodiny po menších 

skupinách žiakov. 

 

Hodnotenie žiakov počas prerušeného vyučovania 

Žiaci počas tohto obdobia neboli hodnotený známkou, len slovným hodnotením, zohľadňujúc 

možnosti, osobitosti a individuálne podmienky domácej prípravy jednotlivých žiakov. 

Podkladmi pre hodnotenie bola online výučba, rôzne pracovné listy a projekty, či výtvarné 

práce, rozhovory so žiakmi a konzultácie so zákonnými zástupcami. Učitelia pri výučbe 

pomenovali chyby, ktoré žiaci urobili a navrhovali opatrenia na ich odstránenie. Hlavne sa ich 

snažili motivovať spätnou väzbou a povzbudzovať ich v aktivite. 

Bolo úplne zrušené hodnotenie predmetov, ktoré boli pôvodne klasifikované a ich ciele v čase 

prerušenia riadneho vyučovacieho procesu nebolo možné naplniť plnohodnotnou realizáciou. 

Jedná sa o predmety: štvorručná hra, komorná hra, zborový spev. 

Žiaci, ktorí nereagovali počas tejto mimoriadnej situácie na výzvy svojich pedagógov 

a nezapájali sa tak do vyučovacieho procesu, neboli na vysvedčení hodnotení známkou, ale ich 

hodnotením bolo, že daný predmet absolvoval. Túto možnosť využili p. učiteľky c hudobnej 

náuke a výtvarnom odbore. 

 

Záverečné skúšky žiakov 4. ročníkov prvej a druhej časti vzdelávania – absolventov 

 

Na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR a rozhodnutia riaditeľky školy sa vykonali záverečné 

skúšky absolventov administratívne. 

Administratívne vykonanie záverečnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne: 

 Hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získalo aritmetickým 

priemerom známok zo skupiny príbuzných vyučovacích predmetov. Do aritmetického 

priemeru známok sa započítavali koncoročné známky zo všetkých ročníkov príslušného 

druhu a stupňa štúdia a polročné známky z posledných dvoch ročníkov príslušného 

druhu a stupňa štúdia. 

 Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľoval na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľoval 

na 1,  2,5 sa zaokrúhľoval na 2,  3,5 sa zaokrúhľoval na 3. Aritmetický priemer 

s desatinou časťou do 0,50 sa zaokrúhľoval na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa 

zaokrúhľoval na celé číslo smerom nahor. 

 

Iné aktivity školy 

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

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

autorských výstav 

 p. uč. Mgr. Jana Frolová je zberateľka krojov a ,,folkloristka“, ktorá neraz pri školských 

akciách prezentuje slovenský folklór v tanečných školách, je členkou porôt rôznych 

výtvarných súťaží 

 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 Carpatia 

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

autorských výstav  

 reprezentačný ples s kultúrnym programom učiteľov a žiakov školy 

 príprava a realizácia výstav výtvarného odboru vo vestibule DK Ilava 

 estetická výzdoba 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 

 

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 13 vyučovacích 

tried na individuálne, skupinové a kolektívne vyučovanie, zborovňa, kancelária                      pre 

ekonomický úsek,  miestnosť pre archív školy, koncertná sála, príručný sklad pre HN, sklad pre 

VO, malé skladové priestory pod schodišťom, skladové priestory v pristavenej garáži. 

Priestory ZŠ Pruské využívame na vyučovanie šiestich skupín výtvarného odboru. 

Ešte v  predchádzajúcom školskom roku bola v našej škole vybudovaná nová tanečná sála 

v susediacej budove. Tento školský rok sme od zriaďovateľa dostali ďalšie 2 miestnosti 

susediace z novou tanečnou sálou. Obe miestnosti sa omaľovali, vystierkovali sa praskliny  

a jedna z nich sa aj zariadila a bude slúžiť ako šatňa pre tanečný odbor. Druhá miestnosť bude 

v prípade potreby slúžiť ako učebňa hudobného odboru pre individuálne vyučovanie. 

 

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 2019/2020 prebehlo na škole niekoľko personálnych zmien. 

Riaditeľka Mgr. Ingrid Viskupová podala výpoveď k 31.01.2020. Od 1. februára 2020 bola 

poverená riadením Monika Bagínová,DiS.art. Od 1.3.2020 škola nemá zástupkyňu riaditeľky, 

ktorú do 28.02.2020 vykonávala Mgr.art. Nikola Matejková.  

Ďalšia pracovná zmena nastala s tým, že sa rozviazal pracovný pomer s p. uč. Mgr. Máriou 

Miklošovou, ktorá odišla do dôchodku. 

 

 Už dlhšie škola mala problém s veľkosťou učebne hudobnej náuky, ktorý sa nám 

podarilo za pomoci učiteľov a rodičov a hlavne finančným príspevkom z plesu Základnej 

umeleckej školy   vyriešiť. Na prvom poschodí sme z dvoch tried individuálneho vyučovania 

spravili priestrannú učebňu hudobnej náuky s kapacitou 18 žiakov, kde sa prebúrala 



sadrokartónová priečka, vystierkovali sa steny, omaľovalo sa, prebehla rekonštrukcia 

elektrických zásuviek a svetiel. Položila sa nová podlaha – PVC. 

 Ďalej sa z výťažku plesu Základnej umeleckej školy podarili vymeniť staré pokazené 

skrine výtvarného odboru za novú veľkú skriňu s veľkým úložným priestorom pre výtvarne 

pomôcky a materiál, riešená posuvnými dverami.  

 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. Škola má vypracovaný 

bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov. 

Materiálne a technické podmienky školy 
 

V kalendárnom roku 2019 sme mali pridelené tieto finančné prostriedky: 
 

mzdy, odvody ...............................    259 654,- € 

prevádzka .......................................    15 991,- €  
c e l k o m .....................................    275 645,- €  
 

príspevok rodičov na úhradu nákladov (školné)................... 22 168,- € 

 

 Príklad väčších výdavkov v zaokrúhlených sumách: tepelná energia 5 995,- €,  

elektrická energia 938, -€, vodné a stočné 730,- €, internet a telefóny 1 472,- €, čistiace 

a hygienické pomôcky 1036,- €, údržba a ladenie hudobných nástrojov 544,- €, odvoz smetí 

a odpadu 290,- €, poplatky banke 1 790,- €, učebné pomôcky 2 127,- €, údržba budovy 

a priestorov 643,- €, strav. lístky zamestnancov 6 100,- €, tvorba SF 1 890,- €, odstupné 2 700,- 

€, odchodné 572,- €, nábytok, koberce, krytiny 613,- €, výpočtová technika 770,- € 

elektroinštalačný materiál 1 000,- €  

 

 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..  

 

Nepostačujúce finančné prostriedky na prevádzku a výdavky  na výchovno-vzdelávací proces 

sme kompenzovali využitím príspevku rodičov na úhradu nákladov spojených so vzdelávacím 

procesom – zo školného.   
 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 z prostriedkov ZRŠ, prípadne pomohli 

sponzori.  
      

 Finančné prostriedky od rodičov  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: 

 

 stále zostáva nevyriešené zateplenie budovy, predovšetkým okrajových tried 

 potrebná bude rekonštrukcia sociálnych zariadení, ktoré sú veľmi zastaralé 

 postupne realizovať výmenu vnútorných okien učební  

 potrebná výmena hlavných vchodových dverí pre únik tepla 

 je potrebná oprava terasy, ktorá je zdeformovaná po presakovaní vlhkosti 

 učebne skupinového vyučovania treba vybaviť modernejším softvérom, ktorý bude 

spĺňať predpísané požiadavky 

 
 

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. 

 

 

 

Analýza SWOT 

SILNÉ  STRÁNKY 

 

 Viac ako 65 ročná história 

 Vyučovanie v 3 umeleckých odboroch 

 Účasť žiakov na súťažiach 

 družobné kontakty s umeleckou školou 

v zahraničí v ZUŠ Klimkovice 

 individuálny prístup k žiakom ako 

najvhodnejšia forma a spôsob rozvoja 

osobnosti 

 zvyšovanie kultúrnej úrovne 

obyvateľov mesta – koncerty, 

vystúpenia, výstavy, súťaže  

 vedenie žiaka k vlastnej tvorbe, 

k improvizácii 

 efektívna spolupráca s rodičmi, 

výborom ZRŠ a členmi RŠ 

 spolupráca s miestnymi spoločenskými 

organizáciami a umeleckými telesami 

SLABÉ  STRÁNKY 

 
 neustály a niekedy rizikový nedostatok 

finančných prostriedkov na riadne 

zabezpečenie kvalitného výchovno-

vzdelávacieho procesu 

 Chýbajúce materiálno-technologické 

vybavenie – interaktívne tabule 

v učebniach kolektívneho vyučovania 

 Chýbajúce vybavenie hudobnej náuky 

notačným programom Sibelius/Finale 

 Nedostatok priestoru pre výtvarný 

odbor v hlavnej budove – malá trieda 

a nedostatok skladových priestorov 

 nedostatočné vybavenie učebnými 

pomôckami, hudobnými nástrojmi a 

pracovným materiálom pre skupinové 

vyučovanie 

 kvalifikovanosť pedagogického 

personálu – niektorí učitelia si musia 



 spolupráca a spoločné aktivity s 

materskými školami, základnými 

školami v Ilave a okolí 

 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 

 Nová trieda so špeciálnou podlahou 

(baletizol) pre tanečný odbor 

 Každá trieda vybavená notebookom 

alebo PC zostavou 

doplniť odborné vzdelanie - a 

nedostatok financií na zaplatenie 

kvalifikovaných pedagógov 

 zlá statika budovy (praskanie stien, 

presakovanie vlhkosti, zle riešený 

odpad, čo spôsobuje zápach a neustálu 

potrebu čistenia žumpy) 
 

 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 

 V tanečnom odbore klásť dôraz na 

moderný tanec, hip-hop, disco tanec, 

show dance – zvýšiť počet žiakov v TO 

 Rozšíriť tanečný odbor do Pruského  

 Organizácia dní otvorených dverí pre 

potencionálnych záujemcov 

 hľadanie rozšírenia kapacity školy 

v spolupráci s mestom 

 dôraz na získavanie a výučbu 

prípravného ročníka  

 vyhľadávanie nadaných žiakov v MŠ, 

ZŠ  

 spolupráca s organizáciami pri 

zachovaní vlastnej identity  

 spolupráca s partnerskými ZUŠ 

v regióne 

 tvorba projektov, uchádzanie sa 

o granty 

 Sledovať výzvy na predkladanie 

projektov k získaniu 

mimorozpočtových zdrojov 

 medializácia a ďalšie možné 

zviditeľňovanie školy 

 

 

 

OHROZENIA 

 
 nepriaznivá legislatíva, normatívne 

financovanie žiakov 

 nízky rozpočet, nepostačujúci na mzdy 

a prevádzku školy 

 postupné znižovanie počtu žiakov  

 zvyšovanie školného 

 slabá finančná motivácia učiteľov 

 vznik organizácií, ktoré bez potrebnej 

akreditácie a garancie laicky ponúkajú 

podobné umelecké produkty a nie sú 

povinné dodržiavať pravidlá a normy, 

ktoré sú zárukou kvality a viažu sa iba 

k značke ZUŠ. 

 Nedostatok  kvalifikovaných 

pedagógov 

 nadmerná byrokracia v školstve 

 

 

 

 

Záver 

 



 Zmeny do života ZUŠ Ilava priniesli práve systémové hodnotenia a analýzy, z ktorých 

vzišli stimuly, vedúce k novým trendom v umeleckom vzdelávaní. Sú to medziodborové 

projekty ako napríklad muzikály, komorné zoskupenia, tanečná skupina. Je to organizácia 

nových prezentačných projektov, ako napríklad koncerty učiteľov, rodičov a detí, súrodencov, 

učiteľov a žiakov.  

Sú to koncerty, na ktorých sa aktívne zúčastňujú bývalí absolventi školy, spoločné 

koncerty a výstavy s profesionálnym umelcom, výstavy spojené s ponukou výtvarných 

produktov žiakov, dramatizácia výchovných koncertov a pod.     

 

 Základná umelecká škola Ilava pripravila počas školského roka 2019/2020 17 koncertov 

a akcií. Boli to projekty pre širokú verejnosť, pre rodičov a pre deti. Organizácia uvedených 

akcií nie je jednoduchá. Vyžaduje si profesionálny prístup a vhodnú komunikáciu 

s verejnosťou. Musí obsahovať také motivačné prvky, aby aktivity školy vzbudili záujem 

verejnosti o umelecké vzdelávanie a jeho výsledky. Tvorivým prístupom k propagácii našich 

aktivít sme dokázali vybudovať kvalitný imidž školy. Mnoho ďalších akcií, projektov a súťaží 

sa nepodarilo zrealizovať z dôsledku pandémie nového koronavírusu. Mnohé súťaže sa zrušili, 

alebo presunuli do budúceho školského roka. Naša škola má práve najviac aktivít v druhom 

polroku školského roka, kedy nás zastihlo mimoriadne prerušenie školského vyučovania 

a mimoriadny stav, kedy bolo zakázané uskutočňovať hromadné podujatia, čo sa premietlo aj 

do prijímacích skúšok, ktoré sa uskutočnili v rýchlom tempe bez výchovných koncertov 

v posledný júnový týždeň. 

 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 17. 09. 2020      Monika Bagínová,DiS.art.        

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


