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

Jána Fischera-Kvetoňa v šk. roku 2011/2012 
 

a) Identifikačné údaje: 
 

Zriaďovateľ: Mesto Sereď      Štatutár zriaďovateľa: Ing. Martin Tomčányi 
  
Názov školy: Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi 
 
Kontakty     : Adresa: Komenského ul. 1136/36 
                      tel.:  031 701 2621  tel.,fax: 031 789 3726 
                      www: zussered.sk e-mail: zussered@azet.sk 
 
Vedúci zamestnanci školy:  Dagmar Šajbidorová – riaditeľka 
                                               PaedDr. Eva Siveková – zástupkyňa riaditeľky  
 
Údaje o Rade školy:      
Rada školy pri ZUŠ J. Fischera-Kvetoňa v Seredi  bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 27.3.2008. Funkčné obdobie 
začalo dňom 27.03.2008  na obdobie 4 rokov. 
 
Členovia rady školy: 
P.č. Meno a priezvisko Funkci Zvolený /delegovaný/ za   

1. Mgr. Irena Scherhuaferová Predseda pedagogických zamestnancov 
2. MUDr.Eva Krajčová Člen zriaďovateľa –poslanec MsZ 
3. Ing.arch.Róbert Kráľ Člen zriaďovateľa –poslanec MsZ 
4. Pavol Kurbel Člen zriaďovateľa –poslanec MsZ 
5. Ing.Marián Sidor Csc. Člen zriaďovateľa–poslanec MsZ 
6. Eleonóra Fačkovcová Člen  rodičov 
7. Klára Gríková Člen  rodičov 
8. Mgr.Silvia Neslušanová Člen  rodičov 
9.. Valéria Talapková Člen  rodičov 
10. Marian Bihari Člen pedagogických zamestnancov 
11. Katarína Víghová Člen nepedagogických zamestnancov 

 
 
Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2011/2012: 
 
Rada školy zasadala 2-krát, na zasadnutiach prerokovala : 
 

- plán práce školy (projekty, aktivity školy ) 
- správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v šk. roku 2010/2011 
- správu o hospodárení za rok 2011 
- rozpočet školy na rok 2012 /navýšenie, informácia o príjmovej a výdavkovej časti/ 
-  koncepciu rozvoja ( priebežné plnenie úloh ) 
- materiálno-technickú vybavenosť školy 
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Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch riaditeľa 
školy:  
 
Umelecká rada a vedúci predmetových komisií : 
 

Por. č.  Názov vedúci 
1. Dychový oddelenie Ľudovít Urban 
2. Klávesové oddelenie: Keyboard Marian Moskaľ 
3. Klavír                                          Mgr.art.Daniela Belancová ArtD. 
4. Akordeón Ferdinand Rác 
5. Strunové oddelenie Marian Krčmárik 
6. Hudobná náuka Mgr.Peter Havriľak 
7. Spevácke oddelenie Mária Mudrochová 
8. Výtvarné oddelenie Mgr.Irena Scherhauferová 
9. Tanečné oddelenie Mgr.art.Tatiana Walzelová 
   

 
b) Údaje o žiakoch 

 
 individuálne vyučovanie skupinové vyučovanie 

k 15. 09. 
2011 

k 30. 06. 
2012 

k 15. 9. 
2011 

k 30. 06. 
2012 

počet tried PŠ x x 1,37 1,28 
I. stupeň 11,67 11,47 4,51 3,55 
II. stupeň 2,08 1,89 0,6 0,44 

počet žiakov PŠ x x 62 58 
I. stupeň 179 176 203 160 
II. stupeň 32 29 27 20 

 ŠPD 1/ 19 17 11 9 
celkový počet žiakov 533 469  
1/ ŠPD – štúdium pre dospelých 
 
 
 

c) Zoznam uplatňovaných učebných plánov + stručná charakteristika 
školského vzdelávacieho programu  

 

Učebné plány MŠ SR č.CD-2009-27474/21375-1:911 s platnosťou od 1.9.2009 

Stručná charakteristika školského vzdelávacieho programu: 

Názov školského  vzdelávacieho  programu na ZUŠ : S umením do života  

Hlavným cieľom školského vzdelávacieho programu je výchova: 

Ø umením/formovanie osobnosti 

Ø k umeniu /rozvoj schopnosti tvoriť a prijímať umenie/ 

Ø pre umenie /príprava na profesionálnu umeleckú činnosť/ 
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d) Údaje o fyzickom počte a  zložení pedagogických zamestnancov v súlade so 
zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch: 

 
Kategórie zamestnancov  Celkový počet z toho nekvalifikovaných 
Pedagogickí zamestnanci   21 8 
Učiteľ  20 7 
Vychovávateľ    
Pedagogický asistent    
Zahraničný lektor    
Korepetítor  1 1 
Odborní zamestnanci    
Školský psychológ   
Školský logopéd   
Školský špeciálny pedgóg   

Kariérový stupeň 
Počet 

začínajúci samostatný s  1. atestáciou s  2. atestáciou 
Pedagogický zamestnanec     8  3  2  
Odborný zamestnanec         
 
Kariérová pozícia Počet 
Pedagogický zamestnanec špecialista 11 
Triedny učiteľ 11 
Výchovný poradca   
Kariérový poradca   
Uvádzajúci pedagogický zamestnanec   
Vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia, vedúci študijného 
odboru 

 8 

Koordinátor informatizácie   
Iný zamestnanec určený riaditeľom školy na špecializované činnosti   
Odborný zamestnanec špecialista   
Uvádzajúci odborný zamestnanec   
Supervízor   
Iný zamestnanec určený riaditeľom školy na špecializované činnosti   
Vedúci pedagogický zamestnanec, vedúci odborný zamestnanec  2 
Riaditeľ   1 
Zástupca riaditeľa  1 
Vedúci vychovávateľ   
Vedúci odborného útvaru   
Ďalší pedagogický alebo odborný zamestnanec určený podľa § 9 ZP   
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e) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v š. roku 2011/2012  
 

 
Druh štúdia  

počet zamestnancov, ktorí štúdium 

začali ukončili 
adaptačné vzdelávanie   
aktualizačné vzdelávanie 2 2 
inovačné  vzdelávanie   
špecializačné vzdelávanie   
kvalifikačné vzdelávanie   
funkčné vzdelávanie   
aktualizačné funkčné vzdelávanie   
 
Iné druhy vzdelávania 
Druh Počet účastníkov 
Funkčné inovačné ukončili  0 

 
 

f) Údaje o aktivitách a prezentácii základnej umeleckej školy na verejnosti 
 

Aktivity organizované školou 
Dátum Aktivita prezentovaná kde Počet účastníkov: 

z toho 

žiakov pedag. 

5.10. Návšteva podujatia účasť 
žiačok tanečného odboru na 
tanečnom predstavení Írske 
tance 

DK Sereď 3 1 

20.10. Interný koncert Koncertná sála ZUŠ 20 9 

19.10. Zájazd žiakov výtvarného 
odboru na Bienále Bratislava 

Bratislava 45 3 

10.11. Interný koncert Koncertná sála ZUŠ 24 10 

14.11. Návšteva vokálneho koncertu 
organizovaného Obč.združ. 
Krásna hudba 

Obradná sieň MsÚ Sereď 2 2 

23.11. Rodinný koncert Obradná sieň MsÚ Sereď 29+7 
rodičov 

16 

30.11. Školské kolo Hnúšťanský akord ZUŠ trieda hudobnej náuky 24 2 

8.12. Triedne prehrávky-
tr.uč.M.Bihari 

Koncertná sála ZUŠ 17 2 
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10.12. Návšteva podujatia Memoriál 

J,Červenku -v programe  
účinkovali pedagógovia 
Bc.Balla.M.Bihari,K.Sucháň  

DK Sereď 14 6 

12.12. Okresné kolo Hnúšťanský 
akord  

ZUŠ trieda hudobnej náuky 27 5 

12.12. Triedne prehrávky-
tr.uč.Mgr.M.Vrábelová 

Koncertná sála ZUŠ 19 2 

13.12. Interný koncert Koncertná sála ZUŠ 14 7 

15.12. Triedne prehrávky-
tr.uč.Ľ.Urban 

Koncertná sála ZUŠ 17 2 

16.12. Vianočný koncert-Prišli sme k 
Vám s koledami, predaj 
vianočných darčekov pred 
Mestským múzeom  (výtvarný 
odbor) 

Mestské múzeum Sereď 25 11 

19.12. Triedne prehrávky-tr.uč.F.Rác Koncertná sála ZUŠ 14 2 

20.12. Triedne prehrávky-
tr.uč.M.Moskaľ 

Koncertná sála ZUŠ 19 2 

21.12. Triedne prehrávky-
tr.uč.PaedDr.E.Siveková 

Koncertná sála ZUŠ 12 2 

4.2. XV.reprezentačný ples ZUŠ-
vystúpenie žiakov hudobného 
a tanečného odboru 

DK Sereď 2 hud.odbor 

6 taneč. odb. 

5 

13.2. Interný koncert Koncertná sála ZUŠ 17 6 

14.2. Interný koncert Koncertná sála ZUŠ 16 9 

15.3. Výchovný koncert pre I.st. ZŠ 
O Zuzuške umelkyni 

DK Sereď 70 18 

22.3. Interný koncert Koncertná sála ZUŠ 21 9 

29.3. Interný koncert Koncertná sála ZUŠ 20 7 

2.4. Hudobno-dramatický projekt  
O Zuzuške umelkyni pre 
Tobiaska Miškolciho 

DK Sereď 70 17 

3.4. Triedne prehrávky-
tr.uč.Mgr.art.D.Belancová,ArtD. 

Koncertná sála ZUŠ 13 3 

16.4. Triedne prehrávky-
tr.uč.K.Sucháň 

Koncertná sála ZUŠ 11 2 
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23.4. Verejný koncert Pozdrav jari Obradná sieň MsÚ Sereď 25 11 

26.4. Interný koncert Koncertná sála ZUŠ 17 10 

2.5. Zájazd žiakov hudobného 
odboru na operu 
G.Pucciniho:Turandot 

SND Bratislava 27 6 pedag. 

15 rodič. 

14.5. Triedne prehrávky-
tr.uč.:gr.P.Havriľak 

Koncertná sála ZUŠ 8 2 

14.5. Triedne prehrávky-
tr.uč.Bc.M.Balla 

Koncertná sála ZUŠ 6 2 

22.5. Triedne prehrávky-
tr.uč.M.Mudrochová 

Koncertná sála ZUŠ 15 2 

24.5. Zájazd žiakov tanečného 
odboru na balet 
P.I.Čajkovského:Spiaca 
krásavica 

SND Bratislava 38 3 

24.5. Interný koncert Koncertná sála ZUŠ 18 9 

28.5. Absolventský koncert Obradná sieň MsÚ Sereď 19 16 

1.6. Zájazd žiakov a pedagógov do 
Tišnova-vystúpenie v programe 

DK Tišnov 20 tan. odb. 
16 hud.odb. 

8 

5.6. Deň otvorených dverí pre MŠ 
Deň otvorených dverí pre 
verejnosť 

triedy ZUŠ 63 
17 

19 
21 

6.6. Koncert žiakov primárneho 
umeleckého vzdelania 

Koncertná sála ZUŠ 11 9 

7.6. Inštalovanie výtvarných prác 
žiakov na MsÚ  

MsÚ Sereď - 2 

9.6. Záverečné tanečné vystúpenie 
žiakov“Tanec pre radosť“  
tr.Mgr.art.Walzelovej 

DK Sereď 72 5 

13.6. Verejný koncert Randevous  
so saxofónom a bicími 
nástrojmi 

Záhradné átrium ZUŠ 11 6 

14.6. Triedne prehrávky-
tr.uč.D.Šajbidorová 

Koncertná sála ZUŠ 3 1 

14.6. Triedne prehrávky-
tr.uč.Mgr.M.Lábsky 

Koncertná sála ZUŠ 11 1 
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14.6. Triedne prehrávky-

tr.uč.I.Komada 
Koncertná sála ZUŠ 15 1 

15.6. Triedne prehrávky-
tr.uč.M.Čarná 

Koncertná sála ZUŠ 6 1 

18.6. Vernisáž výstavy výtvarných 
prác žiakov a absolventov 

Priestory výtvarných tried 
ZUŠ 

1 hud.číslo 
21 

5 

18.6. Triedne prehrávky-
tr.uč.M.Krčmárik 

Koncertná sála ZUŠ 18 2 

19.6. Návšteva podujatia v rámci 
Seredského kultúrneho leta-
Koncert operetných a 
muzikálových melódií 

Mestské múzeum Sereď 1 1 

 

Aktivity organizované na požiadanie kultúrno-spoločenských organizácií 

 
Dátum Aktivita prezentovaná kde Počet účastníkov 

žiakov pedag. 

18.9. Vystúpenie tanečného odboru 
pri príležitosti 200. výročia 
založenia kostola v Šúrovciach 

Šúrovce 10 2 

29.11. Vystúpenie žiakov hudobného 
a tanečného odboru pre Maticu 
slovenskú v Galante 

MS Galanta 34 taneč.odb. 

4 hudob.odbor 

4 

14.12. Posedenie pre dôchodcov-
vystúpenie žiakov tanečného 
odboru 

KD Šúrovce 10 2 

22.12. Tanečné vystúpenie žiakov na 
požiadanie MsÚ pre sociálne 
slabších spoluobčanov 

DK Sereď 6 1 

22.12. Vianočná akadémia v ZŠ 
Šúrovce 

ZŠ Šúrovce 10 1 

18.2. Pochovávanie basy – 
vystúpenie žiakov tanečného 
odboru 

KD Šúrovce 15 2 

január Ples rodičov – vystúpenie 
žiakov tanečného odboru 

KD Šúrovce 11 1 
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27.2. Vystúpenie žiakov na Výročnej 

schôdzi MO Matice slovenskej 
DK Sereď 4 1 

14.4. Vystúpenie žiakov tanečného 
odboru na železničnej stanici 
Sereď pri príležitosti výročia 
príchodu 1.transportu Slovákov 
z Dolnej zeme 

Železničná stanica Sereď 28 4 

25.4. Promo akcia Rood show-
realitnej kancelárie Direct real 
Sereď 

pred OD Jednota 13 taneč.odb. 

7 hudob.odbor 

3 

30.4. Stavanie mája- vystúpenie 
detského folklórneho súboru 
Kvetoňka 

DK Sereď 38 6 

30.4. Stavanie mája – vystúpenie 
žiakov tanečného odboru 

DK Šúrovce 23 2 

12.5. Vystúpenie detského 
folklórneho súboru Kvetoňka 
na podujatí Míľa pre mamu 
organizované Materským 
centrom Bambuľkovo Galanta 

Nádvorie kaštieľa Galanta 26 2 

13.5. Vystúpenie tanečného odboru -
Deň matiek 

DK Šúrovce 21 2 

18.5. Maľovanie v múzejnej záhrade 
pri príležitosti Dňa múzeí 

Mestské múzeum 8 2 

8.6. Vystúpenie žiakov hudobného a 
tanečného odboru na vernisáži 
„História školstva v Seredi“ 

Mestské múzeum 4 hudob.odbor 

10 taneč.odb. 

4 

 

g) Dosiahnuté výsledky na súťažiach 
Tanečný odbor : 

· Soňa Križanová 
              1.miesto malé choreografie sólo – celoslovenská tanečná súťaž Saltare orbis    
                                                                             Malacky 
 
Hudobný odbor : 
 

· Eva Ďuricová 
· Martin Hutera 
· Martin Krivošík 

                  4.miesto na celoslovenskej súťaži v hudobnej náuke Hnúšťanský akord 2012 
                  (1.miesto v okresnom kole Hnúšťanský akord, krajské kolo sa nekonalo ) 
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· Veronika Zlatohlávková 
· Viktória Kosíková 
· Emília Falathová 

            6.miesto na celoslovenskej súťaži v hudobnej náuke Hnúšťanský akord 2012 
 

· Nikola Ďurišová – spev 
            strieborné pásmo C kategória - celoslovenská súťaž v populárnom speve                                                                           
                                                                        Bojnická perla 2012 
 

· Jadranka Bangová – spev 
            1.miesto I.kategória – obvodné kolo Slávik Slovenska 
            3.miesto I.kategória -  krajské kolo Slávik Slovenska 
 

· Sára Zacharová – spev 
            1.miesto II. Kategória - obvodné kolo Slávik Slovenska 
            1.miesto I.kategória – oblastná súťaž v speve ľudovej piesne Folklórna Sereď 
                                                        krajské kolo Slávik Slovenska 
 

· Simona Mudrochová – spev 
            2.miesto III.kategória  – obvodné kolo Slávik Slovenska 
 

· Viktória Vadíková – spev 
             1.miesto III.kategória –  oblastná súťaž v speve ľudová pieseň Folklórna Sereď 
 
 

· Martin Hutera – hra na keyboarde 
             bronzové pásmo II. kategória – 5. celoštátna súťaž v hre na keyboarde 
                                                                        Považská Bystrica 
 

· Martin Krivošík -hra na keyboarde 
             čestné uznanie II.kategória   - 5. celoštátna súťaž v hre na keyboarde 
                                                                     Považská Bystrica 
 
 

· Veronika Zlatohlávková – hra na keyboarde 
             čestné uznanie III.kategória -  5. celoštátna súťaž v hre na keyboarde  
                                                                    Považská   Bystrica 
 
 

· Matej Šabík – hra a klavíri 
            zlaté pásmo I.kategória – XX. Ročník Detský hudobný festival J.Cikkera Banská   
            Bystrica - Detská interpretačná súťaž v sólovej hre na klavíri 
            2. miesto I.kategória – celoslovenská klavírna súťaž Klavír 20. A 21. storočia  
                                                       Bánovce nad Bebravou 
      Cena za najlepšiu interpretáciu Iľja Zeljenku 
      Certifikát za absolvovanie klavírneho seminára a otvorených hodín Erzsébet Belák                                                                                                                                                       
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· David Virág – hra na klavíri 
            zlaté pásmo II.kategória – DIS v sólovej hre na klavíri Banská Bystrica 
 

· Adam Hanák -zlaté pásmo I.kategória  
· Ján Frátrik – strieborné pásmo III.kategória  
· Eliška Gríková – bronzové pásmo III.kategória  

            XI.medzinárodný festival akordeonistov Euromusette – Golden tango Rajecké     
           Teplice 2012 
 
 
Výtvarný odbor : 
 

· Michaela Bieliková – víťazná práca vo výtvarnej súťaži Kostol sv.Jána Krstiteľa   
                                           v Seredi  
 
 

 

Žiaci prijatí na školy umeleckého zamerania v šk.roku 2011/2012: 

 

Hudobný odbor : 

· Attila Rózsa – hra na akordeóne  Konzervatórium Topoľčany - tr.uč.Ferdinand Rác 

 

Výtvarný odbor : 

· Patrícia Prerovská – SŠUP  Bratislava odbor priestorový a grafický dizajn  

· Igor Keller – Stredná škola umeleckého priemyslu Hlohovec odbor propagačná 

grafika  

                                                                                                tr.uč. Mgr.I.Scherhauferová 
 

· Catherine Račkovičová – SSUŠ – Nitra – odbor grafický dizajn 

· Petronela Pavlovičová – SŠUP v Banskej Štiavnici odbor – textilný dizajn 

                                                                                                      tr.uč.E.Šmigrovská 

          Tanečný odbor :  

 

· Ivana Skaličanová – Konzervatórium D.Nebylu Trnava   

                                                                                           tr.uč.Mgr.art.Tatiana Walzelová 

 

 

 

Účasť pedagógov na seminároch  v šk.roku 2011/2012: 
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19.9.2011 Odborný seminár Zákonník práce v 

Trnave 
Šajbidorová 

13.12.2011 Výklad  Novely zákona  
č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní 

Šajbidorová 

14.3.2012 Klavírny seminár Ako na to …: 
ZUŠ Nové Zámky 

Mgr.art.Belancová,ArtD. 
Mgr.Vrábelová 

28.4.2012 Seminár a tvorivé dielne s prof. 
Jurajom Hatríkom na VŠMU 
Bratislava 

PaedDr.Siveková+3 žiaci 
(E.Ďuricová,M.Hutera,M.Krivošík) 

9.5.2012 Seminár učiteľov hry na klavíri a 
otvorené hodiny Erzsébet Belák na 
ZUŠ M.Ruppeldta Bratislava 

Mgr.art.Belancová,ArtD. + žiak 
M.Šabík 

Mgr.Vrábelová 

22.-25.5.2012 Odborný kurz: Textový editor Word  
Ústav informácií a prognóz 
Piešťany 

D.Šajbidorová 

29.-31.5.2012 Odborný kurz: Tabuľkový procesor 
Exel   Ústav informácií a prognóz 
Piešťany 

D.Šajbidorová 

25.6.2012 Seminár : Správa registratúry  
v Galante 

Víghová 

25.-28.6.2012 Odborný kurz:Základná obsluha 
počítača  Ústav informácií 
a prognóz Piešťany 

Mgr.art.Walzelová 

 

h) Údaje o projektoch, do ktorých je základná umelecká škola zapojená  

           ZUŠ sa v školskom roku 2011/2012 podieľala na organizačnom zabezpečení  
            projektov   iných organizácií formou vystúpení žiakov školy, napr.  

· Knižné  hody/MsÚ/ 
· Míľa pre mamu /Bambuľkovo Galanta Sereď/ 

 
i) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole  
 

V šk.roku 2011/2012 nebola inšpekcia vykonaná. 
 
 
 

j) Priestorové a materiálno-technické podmienky školy  
Na základe skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu a technických podmienok  
bola realizovaná úprava a údržba bloku A. Úpravou chodieb, skladových priestorov 
a modelovne bola upravená špeciálna učebňa so zameraním na  počúvanie hudby, prácu 
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s počítačom a individuálnu výtvarnú tvorbu. Vzhľadom na nedostatočné priestorové 
podmienky bolo vytvorené v kancelárií ekonómky registratúrne stredisko. 
 

k) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 
školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

 
Priebežné úlohy koncepcie rozvoja sú spracovávané  v pláne práce školy na šk. rok 
2011/2012. Priebežné plnenie úloh podľa jednotlivých smerov: 
Žiak- zabezpečenie dostatočného počtu žiakov : 
v prezentácia žiakov školy formou koncertov/výchovných, verejných, pre žiakov, 

rodičov, verejnosť mesta 
v organizovanie Dní otvorených dverí pre žiakov MŠ, ZŠ  a SŠ mesta Sereď 

a okolia 
v zabezpečenie prípravy žiakov na školy  umeleckého zamerania vo všetkých 

odboroch 
Výchovno-vyučovací proces- skvalitnenie: 
v podpora odborného rastu pedagógov formou ďalšieho vzdelávania /kontinuálne, 

kurzy, semináre/ 
v podpora ensamblov- súborovej práce-zabezpečenie prezentácie/ nástrojové, 

kostýmové vybavenie, sústredenia, prehliadky/ 
Public relations-zlepšenie imidžu školy: 
v propagácia aktivít školy/nový design www stránky, online info v meste a okolí,/ 
v organizovanie koncertov bývalých absolventov školy, ktorí sú študentami 

stredných, vysokých umeleckých škôl 
Technické a materiálne vybavenie školy: 
v zabezpečenie odborných učební príslušnými učebnými pomôckami/nástrojové 

vybavenie, výtvarný materiál, kostýmové vybavenie/ 
Spolupráca so zriaďovateľom Mestom Sereď, spoločenskými organizáciami, 
sponzormi  a rodičmi školy 
v na požiadanie spolupráca so zriaďovateľom, inými  spoločenskými organizáciami 

a právnymi subjektami pri zabezpečovaní kultúrneho programu, vystúpení žiakov 
v pokračovanie v spolupráci so Združením rodičov pri ZUŠ pri zabezpečovaní 

finančnej pomoci a aktivít školy 
 

l) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov 
opatrení (SWOT analýza) 

 
Silné stránky 

v zvyšovanie atraktivity štúdia otváraním nových  učebných predmetov 
Ø súborová práca - založenie saxofónového kvarteta a tria  
Ø ľudový tanec – podpora a rozvoj detského folklórneho súboru 

Kvetoňka   
v úspechy žiakov na súťažiach, festivaloch, prehliadkach 
v prezentácia žiakov na verejnosti 
v prijatie mimoriadne nadaných žiakov na školy umeleckého zamerania 
v podiel na rozvoji kultúrneho života formou spolupráce s inými kultúrno-

spoločenskými organizáciami /Dom kultúry, mestské múzeum, Rada rodičov, školy, 
v organizačné zabezpečenia podujatí organizovaných školou 

 
Slabé stránky: 

v aj naďalej nepostačujúce priestorové v podmienky v tanečnom odbore/tanečná sála, 
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šatňa/ 
v  nedostatočné odhlučnenie tried 
v  priechodnosť tried 

Príležitosti: 
v možnosti ďalšieho vzdelávania /štúdium pre dospelých, príprava žiakov na školy                                                                                    

umeleckého zamerania/ 
v rozvoj žiakov predškolského veku formou prípravného štúdia 
v spolupráca so ZŠ a MŠ 
v zaradenie nových učebných predmetov 

 
Ohrozenia: 

v naplnenosť tried v skupinovom vyučovaní v podmienkach školy v zmysle učebných 
plánov 

v strata záujmu o štúdium umeleckého zamerania 
 

m) Spolupráca školy s rodičmi, služby poskytované, žiakom, rodičom,  
vzájomné vzťahy medzi školou, žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými 
osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní podieľajú  

 
Každoročne konštatujeme veľmi dobrú spoluprácu s Radou rodičov, ktorá finančne 
podporuje vých-vyuč. aktivity /koncerty, súťaže, vystúpenia, nákup učebných pomôcok, 
kostýmov, drobnú údržbu, cestovné výdavky, atď./ 
Rada rodičov je spoluorganizátorkou spoločenského podujatia- XV. reprezentačného plesu 
umeleckej školy. 
Podnetná je spolupráca s Mestským úradom- oddelením školstva, rodiny, kultúry a športu a 
poslancami mestského zastupiteľstva v Seredi. 
 

 
Vypracoval: Dagmar Šajbidorová- riaditeľka školy 

V Seredi dňa: 27.08.2012 

 

 Prerokované na pedagogickej rade dňa: 30.08.2012. 

                 

Vyjadrenie Rady školy pri ZUŠ zo dňa: 02.10.2012 

 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi mestu Sereď  s c h v á l i ť  Správu o výsledkoch 

a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ Jána Fischera -Kvetoňa za školský rok 

2011/2012. 

. 

                                                                                                Mgr. I.Scherhauferová 

                                                                                               predseda Rady školy pri ZUŠ 
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