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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, 
jej výsledkoch a podmienkach 

Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi 
v šk. roku 2013/2014 

 
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 02.10.2012. Funkčné obdobie 
začalo dňom 02.10.2012  na obdobie 4 rokov. 
 
Členovia rady školy: 
P.č. Meno a priezvisko Funkci Zvolený /delegovaný/ za   

1. Mgr. Irena Scherhauferová 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. Ing.Martin Prachár 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 2013/2014: 
 
Rada školy zasadala 2-krát, na zasadnutiach prerokovala : 
-návrh výšky školného–úhradu nákladov zákonného zástupcu žiaka za štúdium na rok                                  
2014 v súlade s návrhom rozpočtu na rok 2014 
-plán práce školy (projekty, aktivity školy ,personálne zabezpečenie,) 
-správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v šk. roku 2013/2014 
-správu o hospodárení za rok 2013 
-rozpočet školy na rok 2014 /informácia o príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, bežných 
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a kapitálových výdavkoch/ 
- koncepciu rozvoja ( priebežné plnenie úloh ) 
-materiálno-technickú vybavenosť školy 
 
Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch riaditeľa 
školy:  
Umelecká rada a vedúci predmetových komisií : 

   
1. Dychový oddelenie Mgr.art.Michal Balla 
2. Klávesové oddelenie: Keyboard Marián Moskaľ 
3. Klavír Mgr.art.Daniela Belancová ArtD. 
4. Akordeón Ferdinand Rác 
5. Strunové oddelenie Marián Krčmárik 
6. Hudobná náuka Mgr.Peter Havriľak 
7. Spevácke oddelenie Mária Mudrochová,DiS.art. 
8. Výtvarné oddelenie Mgr.Irena Scherhauferová 
9. Tanečné oddelenie Mgr.art.Tatiana Walzelová 
   

Údaje o žiakoch 
 individuálne vyučovanie skupinové vyučovanie 

k 15. 09. 
2013 

k 30. 06. 
2014 

k 15. 9. 
2013 

k 30. 06. 
2014 

počet tried PŠ x x 1,86 1,86 
I. stupeň 7,04 6,69 6,34 5,73 
II. stupeň 1,34 1,34 0,78 0,73 

počet žiakov PŠ x x 43 43 
I. stupeň 162 154 146 132 
II. stupeň 31 31 18 17 

 ŠPD 1/ 22 22 5 2 
celkový počet žiakov 427 401  
1/ ŠPD – štúdium pre dospelých 
 

b) 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: 

 umením/formovanie osobnosti 

 k umeniu /rozvoj schopnosti tvoriť a prijímať umenie/ 

 pre umenie /príprava na profesionálnu umeleckú činnosť/ 
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c) 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   20 4 
Učiteľ 19 3 
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     10 4 2  
Odborný zamestnanec         
 
Kariérová pozícia Počet 
Pedagogický zamestnanec špecialista 16 
Triedny učiteľ 16 
Výchovný poradca   
Kariérový poradca   
Uvádzajúci pedagogický zamestnanec   
Vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia, vedúci študijného 
odboru 

 9 

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   



4 
 
 

d) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v š. roku 2013/2014  
 

 
Druh štúdia  

počet zamestnancov, ktorí štúdium 

začali ukončili 
adaptačné vzdelávanie   
aktualizačné vzdelávanie  1 
inovačné  vzdelávanie   
špecializačné vzdelávanie   
kvalifikačné vzdelávanie   
funkčné vzdelávanie   
aktualizačné funkčné vzdelávanie   
 
Iné druhy vzdelávania 
Druh Počet účastníkov 
Funkčné inovačné ukončili  0 

 
 

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

Aktivity organizované školou prezentovaná kde počet účastníkov, 
z toho 

žiakov pedagógov 
     
15.10. Zájazd žiakov výtvarného odboru na Bienále 

Bratislava 
Dom umenia Bratislava 45 3 

24.10. Interný koncert Koncertná sála ZUŠ 16 10 
 

23.10. Exkurzia „ Organ a jeho interpretačné možnosti „ Rímsko-katolický kostol 
Sereď 

24 3 

14.11. Interný koncert Koncertná sála ZUŠ 16 8 
21.11. Interný koncert Koncertná sála ZUŠ 20 8 
2.12. Slávnostný koncert k 65.výročiu založenia ZUŠ DK Sereď 76 19 
5.12 Triedne prehrávky – tr.uč. M.Bihari Koncertná sála ZUŠ 18 2 
7.12. Vianočný koncert Prišli sme k vám  

s koledami 
Mestské Múzeum Sereď 38 12 

9.12. Triedne prehrávky – tr.uč. F.Rác Koncertná sála ZUŠ 16 2 
10.12. Triedne prehrávky – tr.uč. M.Mus.J.Andevska Koncertná sála ZUŠ 12 2 
11.12. Triedne prehrávky – tr.uč. M.Mudrochová,DiS.art. Koncertná sála ZUŠ 15 2 
12.12. Triedne prehrávky – tr.uč.Mgr.art.M.Balla Koncertná sála ZUŠ 15 2 
13.12. Triedne prehrávky – tr.uč. Mgr.M.Vrábelová Koncertná sála ZUŠ 18 2 
16.12. Triedne prehrávky – tr.uč. Ľ.Urban Koncertná sála ZUŠ 15 2 
18.12. Triedne prehrávky – tr.uč. PaedDr.E.Siveková Koncertná sála ZUŠ 15+5 2 
23.1. Interný koncert Koncertná sála ZUŠ 15 10 
28.1. Návšteva Výstavy ! Egypt – dar Nílu „ – žiaci Mestské Múzeum Sereď 10 1 
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výtvarného odboru 

6.2. Interný koncert Koncertná sála ZUŠ 11 7 
7.2. Vernisáž D.Hevier : Farby sveta Mestské Múzeum Sereď 2 3 
20.2. Interný koncert Koncertná sála ZUŠ 17 8 
7.3. Návšteva výstavy D.Heviera – žiaci výtvarného 

odboru 
Mestské Múzeum Sereď 7 1 

20.3. Interný koncert Koncertná sála ZUŠ 26 8 
3.4. Interný koncert  Koncertná sála ZUŠ 16 10 
10.4. Verejný koncert Pozdrav jari Obradná sieň MsÚ Sereď 38 15 
25.4. Zájazd žiakov výtvarného odboru do Galérií-

výstava A.Muchu,Krenova pasáž, Umenie 
slevenskej moderny 

Galérie Bratislavy ( 
Zichyho palác, Mirbachov 
palác, Nedbalka ) 

42 4 

6.5. Interný koncert Koncertná sála ZUŠ 16 11 
15.5. Interný koncert Koncertná sála ZUŠ 22 12 
16.5. „Tanečná mozaika „ záverečné vystúpenie žiakov 

tanečného odboru 
Dom kultúry Sereď 53 4 

21.5. Triedne prehrávky – tr.uč. Ján Vöröš  
 

Koncertná sála ZUŠ 4 2 

22.5. Absolventský koncert žiakov primárneho 
umeleckého vzdelávania 

Obradná sieň MsÚ Sereď 31 16 

29.5. Absolventský koncert žiakov základného štúdia Obradná sieň MsÚ Sereď 18 12 
2.6. Výtvarný worshop pre ž. ZŠ Váhovce ZUŠ triedy výtvarného 

odboru30 
30 3 

3.6. Randevous so strunovými a dychovými nástrojmi Záhradné átrium ZUŠ 37 7 
5.6. Interný koncert Koncertná sála ZUŠ 20 8 
9.6. Exkurzia : Hudobné pamiatky regionu – návšteva 

domu G.Dusíka, M.Sch.-Trnavského a koncert 
v kaštieli Dolná Krupá 

Križovany nad Váhom 
Trnava 
Dolná Krupá 

45 5 + 1 rodič 

10.6. Triedne prehrávky  -tr.uč. M.Čarná Koncertná sála ZUŠ 5 2 
11.6. Deň otvorených dverí pre verejnosť  

( 14,00 – 18,00 hod.) 
priestory ZUŠ 17 20 

11.6. Triedne prehrávky –tr.uč. M.Moskaľ Koncertná sála ZUŠ 20 2 
13.6. Triedne prehrávky –tr.uč.Mgr.art.D.Belancová,ArtD. Koncertná sála ZUŠ 19 2 
16.6. Vernisáž výtvarných prác žiakov a absolventov 

výtvarného odboru + 1 hudobné číslo 
ZUŠ Sereď trieda 
výtvarného odboru 

28 6 +rodičia 

21.6. Talenty umeleckej školy – vystúpenie žiakov 
hudobného odboru 

Bastión kaštieľa Sereď 37 7 

23.6. Triedne prehrávky –tr.uč. I.Komada Koncertná sála ZUŠ 15 2 
23.6. Triedne prehrávky –tr.uč. D.Šajbidorová Koncertná sála ZUŠ 3 2 
25.6. Triedne prehrávky  -tr.uč. M.Krčmárik Koncertná sála ZUŠ 18 2 
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f) Vystúpenia a účasť na aktivitách na požiadanie  
kultúrno-spoločenských organizácií  šk. r. 2013/2014 
 

Dátum Aktivity prezentovaná kde počet účastníkov, z toho 
   žiakov pedagógov 
24.9. „ Obrázky z minulosti „ – 

predstavenie Lúčnice v DK  
Dom kultúry Trnava 7 1 

24.9. Koncert speváckeho súboru 
Comenius z Bratislavy 

Rímsko-katolícky kostol Sereď 11 4 

15.10. Projekt Comenius – vystúpenie  
Folklórneho súboru  Kvetoňka 

ZŠ J.A.Komenského Sereď 14 1 

18.10. 60.výročie založenia Gymnázia 
Vojtecha Mihálika 

Gymnázium Vojtecha Mihálika 
Sereď 

- 3 

27.10. Vystúpenie žiakov Folklórneho 
súboru Kvetoňka 

Denné centrum seniorov 25 2 

28.10. Vystúpenie žiakov Folklórneho 
súboru Kvetoňka 

Domov dôchodcov Sereď 25 2 

4.11. Vystúpenie žiakov Folklórneho 
súboru Kvetoňka na predvolebnom 
zhromaždení 

Kino Nova Sereď 15 2 

18.11. Mihálikova Sereď – súťaž 
v prednese, 1 hudobné číslo 

Dom kultúry Sereď 1 1 

22.11. Literárny večer R.Scherhauferovej – 
1 hudobné číslo 

Mestské múzeum Sereď 1 3 

7.12. Koncert Memoriál J.Červenku Dom kultúry Sereď 14 7 
18.12. Vianočné trhy – vystúpenie 

tanečného odboru a speváckej 
skupiny 

Námestie Slobody Sereď 59 3 

19.12. Vianočné trhy – vystúpenie 
tanečného odboru a speváckej 
skupiny 

Bratislava – Hviezdoslavovo 
námestie  

39 3 

4.2. Slávnostné odovzdávanie ocenení 
Čestný občan mesta Sereď 
a najúspešnejším športovcom –
vystúpenie súboru Fermata 

Mestský úrad Sereď 7 2 

4.2. Vystúpenie žiakov tanečného 
odboru na plese Gymnázia Vojtecha 
Mihálika 

Dom kultúry Sereď 4 1 

15.2. Vystúpenie žiakov tanečného 
odboru na plese Veteránov 

Reštaurácia Romantik Dolná 
Streda 

4 1 

6.3. MDŽ - vystúpenie žiakov hudobného 
odboru 

Denné centrum seniorov 2 2 

7.3. Koncert husľového virtuóza 
A. Jablokova – účasť žiakov 
hudobného odboru,organiz.OZ 
Krásna hudba  

Obradná sieň MsÚ Sereď 3 1 

27.3. Slávnostná akadémia – Oceňovanie 
pedagógov 

Mestský úrad Sereď - 2 
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27.3. Komorný koncert – trubkar 
F.Standigl – organiz.OZ Krásna 
hudba 

Obradná sieň MsÚ Sereď 2 2 

28.3. Deň učiteľov – vystúpenie žiakov 
hudobného odboru ( na požiadanie 
ZŠ Šintava ) 

Obecný úrad Šintava 4 3 

30.4. Stavanie mája – vystúpenie žiakov 
tanečného a hudobného odboru 

Námestie Slobody Sereď 63 6 

15.5. 10. výročie vzniku MsMúzea –  
2 hudobné čísla 

Mestské múzeum 4 4 

17.5. Krst knihy p.M.Košťányiho –  
2 hudobné čísla 

Denné centrum seniorov 1 1 

12.6. Vystúpenie žiakov tanečného 
odboru na Tanečnom večeri 
Konzervatória D.Nebylu 

Dom kultúry Trnava 12 3 + 
rodiči

a 
 

 
g) Dosiahnuté výsledky na súťažiach 

 
HUDOBNÝ ODBOR :  
 

• Klára Ištoková 
• Dominika Dubayová 
• Hana Ďuricová 
2. miesto na celoslovenskej súťaži v hudobnej náuke Hnúšťanský akord 2014 v A 
kategórii 
 

• Matej Šabík 
• Eva Ďuricová 
• Alica Ištoková  
3. miesto na celoslovenskej súťaži v hudobnej náuke Hnúšťanský akord 2014 v B 
kategórii 
 
• Veronika Zlatohlávková 
•  Nina Kristeková 
• Emília Falathová                                       

           5. miesto na celoslovenskej súťaži v hudobnej náuke Hnúšťanský akord 2014 v C 
kategórii 
 

• Bruno Štibrányi – hra na keyboarde 
      strieborné pásmo I. kat. – 7. celoštátna súťaž v hre na keyboarde Považská Bystrica 
 

• Martin Hutera – hra na keyboarde 
     strieborné pásmo III. kat. – 7. celoštátna súťaž v hre na keyboarde Považská Bystrica 
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• Martin Krivošík – hra na keyboarde 
     strieborné pásmo III. kat. – 7. celoštátna súťaž v hre na keyboarde Považská Bystrica 
 

• Veronika Zlatohlávková – hra na keyboarde 
     strieborné pásmo IV. kat. – 7. celoštátna súťaž v hre na keyboarde Považská Bystrica 
 

• Matej Šabík – hra na klavíri 
      čestné uznanie  VI.kat.– medzinárodná mozartovská súťaž pre mladých klaviristov do 11 
rokov       
      Amadeus 2014 Brno 
      zlaté pásmo  III. kat. – 1.ročník celoslovenskej klavírnej súťaže Rečou klavíra 2014  
            a                                                                                                           Kysucké  Nové 
Mesto 
      laureát súťaže v sólovej hre   
 

• Alica Ištoková – hra na klavíri 
     strieborné pásmo II. kat. –celoslovenská klavírna súťaž  Piano v modernom  rytme  Bojnice           
2014 
 

• David Scherhaufer – hra na klavíri 
     strieborné pásmo IV. kat. – celoslovenská klavírna súťaž  Pianov modernom rytme Bojnice 
2014 
 

• Adam Hanák – hra na akordeóne 
      zlaté pásmo – II. kat.  XIII.medzinárodný festival akordeonistov Euromusette – Golden 
tango 
                                           Rajecké Teplice 2014 
 

• Eliška Gríková  – hra na akordeóne 
      bronzové pásmo – VI. kat. XIII.medzinárodný festival akordeonistov Euromusette – 
Golden               
                                                  tango Rajecké Teplice 2014 
 

• Karol Kilian- hra na husliach 
diplom za účasť- Celoslovenská súťaž -Prešporský Paganini 

 
 

VÝTVARNÝ ODBOR :  
 

• Margaréta Jungová  
      hlavná cena  GABI 2014- celoslovenské bienále detskej výtvarnej tvorby Galanta 
 

• Magdaléna Grznáriková 
ocenená práca 10. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže  „Proti škodlivým závislostiam“ 

                               organizátor  Trnavský samosprávny kraj a Galantské osvetové stredisko 
Galanta  

 
• Natália Kohútová 
ocenená práca 10. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže  „Proti škodlivým závislostiam“ 

                       organizátor  Trnavský samosprávny kraj a Galantské osvetové stredisko Galanta  
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Celoslovenská výtvarná súťaž: Vesmír očami detí  

• naše práce postúpili do celoslovenského kola 
organizátor  Trnavský samosprávny kraj a Galantské osvetové stredisko Galanta  
 
 
TANEČNÝ ODBOR :  
 

• Monika Frantová, Dominika Letancová, Lucia Šupová, Jana Kemenczeiová 
 
      3. miesto v kategórii malá choreografia–V. ročník tanečnej súťaže Scénický  tanec 2014                                                                                            
v Kysuckom Novom Meste 

 

h)   Účasť pedagógov na seminároch  v šk.roku 2013/2014 
 

 

13.11.2013 Klavírny workshop  
Mgr.art.P.Pažického ArtD  

Organizátor : ZUŠ M.Ruppeldta 
Bratislava 

pedagógovia : 
Mgr.art.D.BelancováArtD.  
Mgr.M.Vrábelová 

       
 

26.1.2013 Klavírny seminár a otvorené hodiny 
MgrA.Dariny Švárnej 

Organizátor : ZUŠ M.Ruppeldta 
Bratislava 

     pedagóg : 

Mgr.art.D.BelancováArtD. 

žiak : Matej Šabík 

 

24.10.2013 

Novela zákona o ochrane osobných 
údajov – školenie v TT 

   K. Víghová, admin.prac.  
  
 

16.5.2014 Skúška zodpovednej osoby na 
Úrade o ochrane osobných údajov 
Bratislava 
 

K. Víghová, admin.prac.  

 

4.6.2014 Predstavenie informačného systému 
pre ZUŠ ( iZUŠ ) – MPC Trnava 

D.Šajbidorová, riaditeľka ZUŠ 
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i) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená  
           ZUŠ sa v školskom roku 2013/2014 podieľala na organizačnom zabezpečení  
            projektov   iných organizácií formou spolupráce a vystúpení žiakov školy, napr.  

• Umenie zblízka 5 / vzdelávací projekt Galérie mesta Bratislavy/ 
• Detektív sluch v Dórsku /VŠMU Bratislava/ 
• Pocta sv.Cyrilovi a Metodovi /Mestské múzeum Sereď/ 

  
 
                     j)    Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou 
školskou inšpekciou v škole  

 
V šk. roku 2013/2014 nebola inšpekcia vykonaná. 
 

                    k)     Priestorové a materiálno-technické podmienky školy  
 

Na základe skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu a vylepšenie materiálno-
technických podmienok školy boli realizované: 
 
 Nákupy učebných pomôcok, ako napr.: notový materiál, kostýmové vybavenie 

v tanečnom odbore(krpce)struny, ladenie klavíra, výtvarný materiál, 
 Nákupy: tonerov do tlačiarní, softwaru na spracovanie a tlač pedagogickej 

dokumentácie, školské tlačivá, predplatné odbornej literatúry, krytu na radiátor 
v koncertnej sále školy, prepravné žiakov na zájazdy do SND v Bratislave 
a exkurzie s názvom Hudobné pamiatky regiónu v spolupráci s Konzervatóriom 
v Bratislave s  koncertom žiakov v kaštieli v Dolnej Krupej 

 Realizácia vylepšenia technických podmienok, zabezpečením realizácie 
parkoviska v areáli školy, átria pred blokom A a B a inštalovanie vchodovej 
posuvnej brány 

 
l) 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 
2013/2014. Priebežné plnenie úloh podľa jednotlivých smerov: 
 
Cieľ: Zabezpečenie dostatočného počtu žiakov vo všetkých odboroch 
Plnenie: 
 organizovanie  workshopov za účelom priblíženia nových metód a foriem práce 

napr.:v tanečnom odbore (tanečné disciplíny v  kreatívnom a ľudovom tanci ) vo 
výtvarnom odbore využitie keramickej a smaltovacej pece                             

 prezentácia žiakov školy formou koncertov - hudobných projektov pre žiakov ZŠ 
a MŠ / pre žiakov, rodičov, verejnosť mesta 

 organizovanie Dní otvorených dverí pre žiakov MŠ, ZŠ  a SŠ mesta Sereď 
a okolia 

 zabezpečenie prípravy žiakov na školy  umeleckého zamerania vo všetkých 
odboroch 
 

Cieľ: Skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu 
Plnenie: 
 podpora odborného rastu pedagógov formou ďalšieho vzdelávania /kontinuálne, 
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kurzy, semináre/ 
 podpora ensamblov- súborovej práce- zabezpečenie prezentácie/ nástrojové, 

kostýmové vybavenie, sústredenia, prehliadky/ 
 

Cieľ: Public relations -zlepšenie imidžu školy: 
            Plnenie:  

 propagácia aktivít školy formou aktualizovaného webového sídla školy, na 
infokanáli zriaďovateľa, a okolí,/ 

 využívanie loga školy/pečiatka, korešpondencia, reklamné predmety/  
 organizovanie koncertov bývalých absolventov školy, ktorí sú študentami 

stredných, vysokých umeleckých škôl 
 

Cieľ: Technické a materiálne vybavenie školy: 
Plnenie: 
 zabezpečenie odborných učební príslušnými učebnými pomôckami/nástrojové 

vybavenie, výtvarný materiál, kostýmové vybavenie/ 
 

Cieľ: Spolupráca so zriaďovateľom Mestom Sereď, spoločenskými organizáciami, 
sponzormi  a rodičmi školy 
Plnenie: 
 na požiadanie spolupráca so zriaďovateľom, inými  spoločenskými organizáciami 

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

finančnej pomoci a aktivít školy 
 

m) 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 

 úspechy žiakov na súťažiach, festivaloch, prehliadkach 
 prezentácia žiakov na verejnosti 
 podiel na rozvoji kultúrneho života formou spolupráce s inými kultúrno-

spoločenskými organizáciami /Dom kultúry, mestské múzeum, Rada rodičov, školy, 
 organizačné zabezpečenia podujatí organizovaných školou 
 dôraz na súborovú prácu /hud. ansamble,/: 

 Komorný súbor žiakov z tr. M. Mudrochovej, DiS.art. 
 Gospelový spevácky súbor Lúč, z tr. D. Belancovej,ArtD. 
 Vokálno- inštrumentálny súbor Fermata pod vedením  M. Mus. J. 

Andevskej  
 Saxofónové kvarteto pod vedením Mgr. art. M. Ballu 
 Komorný súbor žiakov dych. oddelenia pod vedením Ľ. Urbana  
  Ľudový tanec – podpora a rozvoj detského folklórneho súboru  

                                Kvetoňka  pod vedením Mgr. art. T. Walzelovej 
 

 
Slabé stránky: 

 aj naďalej nepostačujúce priestorové podmienky na prezentáciu odborov,/koncertná 
sála, priestory na výstavy, interné tanečné vystúpenia/ 

   priechodnosť tried 
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 zvyšovanie školného- úhrady nákladov spojených so štúdiom od zákonného 
zástupcu žiaka, resp. žiaka 

 
Príležitosti: 

 možnosti ďalšieho vzdelávania /príprava žiakov na školy                                                                                    
umeleckého zamerania/ 

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

 
Ohrozenia: 

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

 strata záujmu o štúdium umeleckého zamerania 
 zvyšovanie školného -úhrady nákladov spojených so štúdiom od zákonného 

zástupcu žiaka, resp.žiaka 
 

 

n) 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./ 
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: 30.08.2014 

 

 Prerokované na pedagogickej rade dňa: 30.08.2014 
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Vyjadrenie Rady školy pri ZUŠ zo dňa: 16.10.2014 

 
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 

2013/2014. 

. 

                                                                                                Mgr. Irena Scherhauferová 

                                                                                                predseda Rady školy pri ZUŠ 
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