
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,  
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH 

ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY JÁNA FISCHERA-KVETOŇA 
V SEREDI 

V ŠK. ROKU 2017/2018 
 
 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,DiS.art. – riaditeľka 
  Marián Moskaľ,DiS.art. – zástupca riaditeľky školy 
Údaje o Rade školy:  
V súlade s ustanovením  §25  ods.5  zákona  č.596/2003  Z.z.  o štátnej  správe  v školstve 
a školskej  samospráve  uznesením  č.29/2005  schválilo  Mestské zastupiteľstvo  v Seredi  na 
svojom  zasadnutí  dňa  12.2.02015 delegovaných  zástupcov  zriaďovateľa  do  rád  škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď.  

Členovia rady školy od 12.2.2015:    
P.č. Meno a priezvisko  Funkci Zvolený /delegovaný/ za 

     

1. Mgr.Irena Scherhauferová  Predseda pedagogických zamestnancov 
     

2. JUDr.Michal Irsák  Člen zriaďovateľa –poslanec MsZ 
     

3. Daniela Matušková  Člen zriaďovateľa –poslanec MsZ 
     

4. Pavol Kurbel  Člen zriaďovateľa –poslanec MsZ 
     

5. Ing.Iveta Belányiová  Člen zriaďovateľa–poslanec MsZ 
     

6. Ing.Katarína Kilianová  Člen rodičov 
     

7. Ing.Darina Horváthová  Člen rodičov 
     

8. Ing.Martin Mančík  Člen rodičov 
     

9.. Valéria Talapková  Člen rodičov 
     

10. Marián Bihari  Člen pedagogických zamestnancov 
     

11. Katarína Víghová  Člen nepedagogických zamestnancov 
     

 
Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2017/2018: 
 
Rada školy na zasadnutiach prerokovala :  

• návrh výšky školného–úhradu nákladov zákonného zástupcu žiaka za štúdium na rok 
2017/2018  

• plán práce školy (počty žiakov v jednotlivých odboroch, projekty, aktivity 
školy, personálne zabezpečenie)  

• správu o hospodárení za rok 2017  
• rozpočet školy na rok 2018 (informácia o príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, 
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bežných a kapitálových výdavkoch, návrh investícií )  
• správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2016/2017  
• koncepčný zámer rozvoja školy ( priebežné plnenie úloh )  
• materiálno-technickú vybavenosť školy (požiadavku na nákup a inštalácie 

klimatizácie do tried skupinového vyučovania v ZUŠ, nákup učebných pomôcok do 
multimediálneho ateliéru a nákup interiérového vybavenia na základe zákona  
o ochrane osobných údajov)  

• zriadenie elokovaného pracoviska na ZŠ Pata okr.Galanta 
 
Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch 
riaditeľa školy. Predmetové komisie zasadajú 4x v šk. roku podľa plánu zasadnutí. 

 
UMELECKÁ RADA A VEDÚCI PREDMETOVÝCH KOMISIÍ 

: Mgr.art.Daniela Belancová ArtD. - klavír a hudobná náuka Mária 

Mudrochová, DiS.art. –akordeón,keyboard, spev Mgr.art..Michal 

Balla,ArtD.- dychové a bicie nástroje 
 
Marián Krčmárik –gitara, husle, harfa 

 
Mgr.art.Tatiana Michálek Walzelová – tanec, výtvarná výchova (skupinové vyučovanie) 

 
Údaje o žiakoch 

  individuálne vyučovanie  skupinové vyučovanie 
           

  k 15. 09. k   30. 06. k   15. 9. k   30. 06. 
  2017  2018  2017  2018  
          

počet žiakov PŠ  x  x  70  53 
          

 I. stupeň  162  154  164  125 
          

 II. stupeň  6  6  11  10 
           

 ŠPD 1/  8  6  3  3  
celkový počet žiakov  424  357      
          

1/ ŠPD – štúdium pre dospelých          
 

b) ZOZNAM  UPLATŇOVANÝCH  UČEBNÝCH  PLÁNOV  +  STRUČNÁ 
CHARAKTERISTIKAŠKOLSKÉHOVZDELÁVACIEHO 
PROGRAMU 

 
 

Forma vzdelávania na ZUŠ je spracovaná v školskom vzdelávacom programe s názvom S 

umením do života. Školský vzdelávací program je záväzný dokument pre odbory hudobný, 

výtvarný, tanečný, vypracovaný na základe inovovaného štátneho vzdelávacieho programu 

účinného od 1.9.2015.Dôležitú časť tvoria vzdelávacie štandardy umeleckých odborov a 

študijných zameraní obsahujúce aj očakávané výstupy vzdelávania a profily absolventov. 

Vypracované sú aj rámcové učebné plány pre všetky umelecké odbory 
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na škole. Súčasťou vzdelávacieho programu sú záväzné normatívy na povinné 

materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacie procesu pre 

všetky umelecké odbory a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri výchove a vzdelávaní. 
 
 

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/  

 

c) ÚDAJE O FYZICKOM POČTE A ZLOŽENÍ PEDAGOGICKÝCH 
ZAMESTNANCOV V SÚLADE SO ZÁKONOM Č. 317/2009 Z.Z. O  
PEDAGOGICKÝCHZAMESTNANCOCHAODBORNÝCH 
ZAMESTNANCOCH: 

 
Kategórie zamestnancov  Celkový počet   z toho nekvalifikovaných 
         

Pedagogickí zamestnanci   21    1  
         

Učiteľ   20    1  
         

Vychovávateľ         
         

Pedagogický asistent         
         

Zahraničný lektor         
         

Korepetítor   1      
         

Odborní zamestnanci         
         

Školský psychológ         
         

Školský logopéd         
         

Školský špeciálny pedagóg         
         

Kariérový stupeň 
   Počet   
        

začínajúci samostatný  s 1. atestáciou s 2. atestáciou   
        

Pedagogický zamestnanec  2 12  4 1 
         

Odborný zamestnanec         
         

         
Kariérová pozícia        Počet 

        

Pedagogický zamestnanec špecialista       20 
         

Triedny učiteľ        15 
         

Výchovný poradca         
         

Kariérový poradca         
        

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec       1 
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 Vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia, vedúci študijného  5 
 odboru      
       

 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   
       

 d)  ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH   
 ZAMESTNANCOV V ŠK. ROKU 2017/2018   
     
  počet zamestnancov, ktorí štúdium 
 Druh štúdia      
 začali   ukončili     
       

 adaptačné vzdelávanie      
       

 aktualizačné vzdelávanie      
       

 inovačné vzdelávanie      
      

 špecializačné vzdelávanie 1   1 
       

 kvalifikačné vzdelávanie      
       

 funkčné vzdelávanie      
       

 aktualizačné funkčné vzdelávanie      

 Iné druhy vzdelávania      
 Druh   Počet účastníkov 
      

 Funkčné inovačné ukončili    1 
        

 
 
 

e) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ZÁKLADNEJ 
UMELECKEJ ŠKOLY NA VEREJNOSTI  

 Aktivity organizované školou prezentovaná kde počet účastníkov, 
    z toho 
   žiakov  pedagógov 
18.10. Návšteva výstavy „Bienále ilustrácií Bratislava“ Slovenské národné 41  3 
  múzeum Bratislava    
19.10. Interný koncert Koncertná sála ZUŠ 16  6 
16.11. Interný koncert Koncertná sála ZUŠ 17  8 
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30.11. Triedny koncert - A.Lukács Koncertná sála ZUŠ 15 1 
5.12. Vianočný projekt „Ďakovanie anjelom strážnym“ Estrádna sála DK Sereď 87 21 
11.12. Triedny koncert - M.Bihari Koncertná sála ZUŠ 13 1 
12.12. Triedny koncert - M.Balla Koncertná sála ZUŠ 9 1 
13.12. Triedny koncert - M.Vrábelová Koncertná sála ZUŠ 12 1 
14.12. Vianočný projekt „Prišli sme k vám s koledami“ Mestské múzeum Sereď 16 6 
15.12. Triedny koncert - A.Kišš Koncertná sála ZUŠ 10 1 
15.12. Triedny koncert - J.Takáč Koncertná sála ZUŠ 8 1 
20.12. Triedny koncert - M.Mudrochová Koncertná sála ZUŠ 15 1 
21.12. Triedny koncert - M.Rigo Koncertná sála ZUŠ 17 1 
23.1. Tanečný workshop Tanečná sála ZUŠ 15 2 
25.1. Interný koncert Koncertná sála ZUŠ 13 6 
22.2. Interný koncert Koncertná sála ZUŠ 15 7 
2.3. Účasť na detskom opernom predstavení SND Bratislava 44 4 
 „Nepredajme nevestu“    
15.3. Vernisáž pri príležitosti 70.výročia založenia ZUŠ Mestské múzeum Sereď 24 6 
22.3. Interný koncert Koncertná sála ZUŠ 16 8 
3.5. Účasť na muzikáli Jesus Christ Superstar Divadlo Andreja Bagara 38 4 
  Nitra   
15.5. Interný koncert Koncertná sála ZUŠ 13 5 
24.5. Záverečné vystúpenie tanečného odboru Divadelná sála DK Sereď 50 4 
 „Generácie“    
29.5. Koncert absolventov ZUŠ Obradná sieň MsÚ 12 7 
12.6. Galavečer najúspešnejších žiakov ZUŠ Jána Divadelná sála DK 115 21 
 Fischera-Kvetoňa ARTPARÁDA 2018    
20.6. Vystúpenie na otvorení výstavy prác žiakov VO VO ZUŠ 1 1 
 ZUŠ    
20.6. Výstava prác žiakov VO ZUŠ VO ZUŠ 65 2 

 
f) VYSTÚPENIA A ÚČASŤ NA AKTIVITÁCH NA POŽIADANIE 

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ 
 

Dátum Aktivity prezentovaná kde počet účastníkov, z toho 
   žiakov pedagógov 
9.9. Vystúpenie na kultúrno-spoločenskom amfiteáter Sereď 6 3 
 programe s mestom Tišňov „Umenie    
 bez hraníc“.    
24.11. Literárny večer R.Scherhauferovej - Mestské múzeum Sereď 1 1 
 vystúpenie    
28.11. Literárny večer R.Scherhauferovej - Denné centrum seniorov 1 1 
 vystúpenie Sereď   
30.11. Vystúpenie pri príležitosti 60.výročia Veľká zasadačka MsÚ Sereď 2 2 
 založenia basketbalového klubu    
 Lokomotíva Sereď    
20.12. Vystúpenie na akcii ZŠ Svätopluka ZŠ Šintava 8 4 
 kráľa Šintava    
12.1. Vystúpenie na „Candrbále“v Dennom Denné centrum seniorov 12 2 
 centre seniorov Sereď Sereď   
20.1. Vystúpenie na charitatívno-exhibičnom Športová hala pri OA Sereď 15 1 

  5   



 turnaji hádzanárskeho klubu HK Slávia    
 Sereď    
27.1. Vystúpenie na plese Cirkevnej Estrádna sála DK Sereď 15 2 
 základnej školy sv.Cyrila a Metoda    
7.2. Vystúpenie na oceňovaní športovcov Veľká zasadačka MsÚ Sereď 1 2 
13.3. Vystúpenie na posedení seniorov Denné centrum seniorov 3 2 
  Sereď   
28.3. Vystúpenie pri príležitosti Dňa učiteľov Obecný úrad Šintava 2 1 
30.4. Florafest Sereď - vystúpenie Námestie slobody Sereď 8 4 
4.5. Vystúpenie pri príležitosti osláv ZŠ Šintava 2 1 
 73.výročia oslobodenia obce    
12.5. Míľa pre mamu - vystúpenie Mestský amfiteáter Sereď 15 4 
30.5. Vystúpenie na autorskej výstave Mestské múzeum Sereď 2 1 
 fotografií Stana Klačanského „Ženy“    
27.6. Oceňovanie žiakov primátorom mesta - Múzejná záhrada Sereď 9 3 
 vystúpenie    
 
 

g) DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY NA SÚŤAŽIACH, 
 

FESTIVALOCH,PREHLIADKACH 
 
 

Mená žiakov( a ich triednych učiteľov), ktorí dosiahli ocenenia na súťažiach v šk. 
roku 2017/2018 :  

• EMA BORKOVIČOVÁ 
• ZUZANA JAVOROVÁ 
• MARCO ŠEREG, EMA TAKÁČOVÁ 

3.miesto na celoslovenskej súťaži v hudobnej náuke Hnúšťanský akord 2018 v A  
kategórií tr.uč. Mgr.M.Vrábelová 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
• KLÁRA IŠTOKOVÁ  
• DOMINIKA DUBAYOVÁ 
• KAROLÍNA DRÁBIKOVÁ 

 
2.miesto - na celoslovenskej súťaži v hudobnej náuke Hnúšťanský akord 2018 v C  

kategórií tr.uč.B.Svrčková,DiS.art.  
 
 

 
• RADOSLAVA HLAVÁČOVÁ –hra na akordeóne, tr.uč. Adrián Lukács 

 
strieborné pásmo - XVII. medzinárodný festival akordeonistov Euromussete Golden tango 
v Rajeckých Tepliciach 2018 

 
strieborné pásmo- celoslovenská akordeónová súťažná prehliadka umeleckých 
škôl Kremnica  
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• KATARÍNA HANÁKOVÁ- hra na akordeóne, tr.uč. Mgr.Adrián Lukács 
 
bronzové pásmo - XVII. medzinárodný festival akordeonistov Euromussete Golden tango 
v Rajeckých Tepliciach 2018  
 
 
 
 

 
• SEBASTIÁN VAŠKOVIČ- hra na akordeóne, tr.uč. Mgr.Adrián Lukács 

 
zlaté pásmo - XVII. medzinárodný festival akordeonistov Euromussete Golden tango 
v Rajeckých Tepliciach 2018 
 
3.miesto - 18.ročník celoslovenskej hudobno-interpretačnej súťaže v hre na 
klavíri,akordeóne a organe Nitrianska lutna 2018  
 
 
 

• Bruno ŠTIBRÁNY- hra na keyboarde, tr.uč.M.Bihari 
 
bronzové pásmo - XI.ročník medzinárodná súťažná prehliadka základných umeleckých škôl 
SR a ČR v hre na keyboarde v Považskej Bystrici 2018 
 
2.miesto - medzinárodná súťaž v sóvej hra na elektronický klávesy K2 Kroměříž  
 
 
 

 
• Barbora KOPÁLOVÁ- hra na keyboarde, tr.uč.M.Bihari 

 
bronzové pásmo - XI.ročník medzinárodná súťažná prehliadka základných umeleckých škôl 
SR a ČR v hre na keyboarde v Považskej Bystrici 2018 
 
2.miesto - medzinárodná súťaž v sóvej hra na elektronický klávesy K2 Kroměříž  
 
 
 

• JAKUB ŠTIBRÁNY - hra na husliach, tr.uč.M.Rigo 

strieborné pásmo – X. ročník husľová súťaž Rudolfa Országha 

 
• KAROK KILIAN - hra na husliach, tr.uč.M.Rigo 

bronzové pásmo – X. ročník husľová súťaž Rudolfa Országha 

 
• SIMONA POLÁKOVÁ - hra na husliach, tr.uč.M.Rigo  

 
bronzové pásmo – X. ročník husľová súťaž Rudolfa Országha 
___________________________________________________________________________ 
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• JADRANKA BANGOVÁ - spev, tr.uč. Mária Mudrochová,DiS.art. 

 
2.miesto- celoslovenská súťaž v speve Slávik Slovenska 2018 
Cena poroty - Popové hlasy 2018 - súťaž mladých speváckych hlasov Hlohovec 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

• VERONIKA BARIČIAKOVÁ - spev, tr.uč.Mária Mudrochová,DiS.art. 
 
1.miesto- okresné kolo celoslovenská súťaž v speve Slávik Slovenska 2018 
__________________________________________________________________________ 
 

• KATARÍNA HILKOVIČOVÁ 
• LENKA POLEDNÁKOVÁ 

ľudový tanec tr..uč.Mgr.TatianaMichálekWalzelová 
 
3.miesto- celoslovenská tanečno- súťažná prehliadka "My Dance 2017 Myjava --------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OCENENIA : 
 
Všetci uvedení žiaci boli ocenení za výborné výchovno- vzdelávacie výsledky a reprezentáciu 
ZUŠ a mesta Sereď :  
Primátorom mesta Sereď na akcií: Oceňovanie žiakov a študentov v šk. roku 2017/2018 dňa  
: 27.6.2018 (19 žiakov v zmysle kritérií komisie MsZ) 
Riaditeľkou ZUŠ na akcií Artparáda 2018 dňa 12.6.2018 
 
ŽIACI PRIJATÍ NA ŠKOLY UMELECKÉHO ZAMERANIA: 
 

• MATEJ ŠABÍK - tr.uč.D.Belancová,ArtD. 
Konzervatórium Brno - hra na klavíri 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

• JADRANKA BANGOVÁ tr.uč. Mária 
Mudrochová,DiS.art. Konzervatórium Bratislava-spev  
__________________________________________________________________________ 

• ELIZABETH GÁLOVÁ- 
Súkromná stredná odborná škola-dizajn  tr.uč. Irena Scherhauferová 
 
 
 
 

h)  ÚČASŤ PEDAGÓGOV NA SEMINÁROCH V ŠK. ROKU 2017/2018  
 
 
23.1.2018 Workshop na ZUŠ Sereď- Postavenie 

choreografie ľudového párového tanca 
1.časť 

 
Lektor: Mgr.Horváthová- Bratislava  

 
pedagóg:  

Mgr.art. T.Michálek Walzelová  
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22.2.2018 Zákon o ochrane osobných údajov Trnava- riaditeľka: 
D.Šajbidorová,DiS.art.  ZMO   

   

22.2.2018 Workshop na ZUŠ Sereď- Postavenie pedagóg: 
Mgr.art. T.Michálek Walzelová  choreografie ľudového párového tanca   

 2.časť  

 Lektor: Mgr.Horváthová- Bratislava  
   

20.3.2018 Snem Asociácie ZUŠ SR Emu Slovakia riaditeľka: 
D.Šajbidorová,DiS.art.  Piešťany-legislatívne zmeny, fin..ZUŠ  

M.Moskaľ,DiS.art. zást.riad.   
   

18.4.2018 Metodický deň -Klavírny seminár- ZUŠ pedagóg: 
Mgr.art.D.Belancová,ArtD.  Bratislava   

   

26.6.2018 Aplikácia zákona o verejnej správe ZMO riaditeľka: 
D.Šajbidorová,DiS.art.   

   
 
 
 
 

i) ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH BOLA ŠKOLA 
 

ZAPOJENÁ 
 

ZUŠ sa v školskom roku 2017/2018 podieľala na organizačnom 
zabezpečení, projektov formou účasti žiakov a spolupráce, napr.: 

 
 Umenie zblízka / vzdelávací projekt Galérie mesta Bratislavy- spolupráca galérie s 

výtvarným odborom ZUŠ)
 

 

 Umenie bez hraníc 2017- projekt cezhraničnej spolupráce medzi mestami Sereď a Tišnov
 

 

 Detské ihriská v Seredi-( v spolupráci s MsÚ, žiaci výtvarného odboru navrhli názvy ihrísk a 
sú autormi kresieb)

 
 

 Míľa pre mamu- účasť detského folklórneho súboru Kvetoňka a žiakov výtvarného odboru 
na programe v amfiteátri

 
 
 
 

j) ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI 
VYKONANEJ ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU V ŠKOLE 

 
V šk. roku 2017/2018 bola vykonaná Štátnou školskou inšpekciou v Trnave tematická 
inšpekcia zahájená 15.5.2018 a ukončená 5.6.2018. Predmetom školskej inšpekcie bol 
stav základného a odporúčaného materiálno-technického a priestorového zabezpečenia a 
personálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej umeleckej 
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škole. 
Závery inšpekcie:  
Škola spĺňa požiadavky na základné priestorové a materiálno-technické vybavenie. 
Riaditeľka školy a jej zástupca spĺňali kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti 
vedúceho pedagogického zamestnanca. Všetci interní pedagogickí zamestnanci 
spĺňali kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v ZUŠ. 

 
k) PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY  

ŠKOLY 
 

Na základe skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu a vylepšenie materiálno-
technických podmienok školy boli realizované: 

 Prieskum trhu- zabezpečenie klimatizácie v triedach skupinového vyučovania  
 nákup materiálno-technického vybavenie tried vo všetkých odborov, napr.:  

notový materiál, učebné pomôcky do triedy hudobnej náuky, 
kostýmové vybavenie, príprava triedy na multimediálny ateliér - 
počítač, tlačiareň, výtvarné pomôcky: hlina, glazúra, papier, farby, atď. 

 

 
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 
2017/2018. Priebežné plnenie úloh podľa jednotlivých smerov: 

 
Cieľ: Zabezpečenie dostatočného počtu žiakov vo všetkých odboroch 
Plnenie:  
 možnosť prijatia žiakov do prípravného štúdia vo všetkých odboroch vo veku 

od 5 rokov, prípravné štúdium v hudobnom odbore vo varianteA,B v zmysle 
rámcových učebných plánov hudobného odboru ZUŠ

  
 rozšírenie   poznatkov   z oblasti   umeleckého   vzdelávania-organizovaním  

workshopov  


 prezentácia žiakov školy formou verejných koncertov, vystúpení, aktivít a 
spoločných projektov všetkých odborov-pre rodičov, verejnosť mesta, žiakov 
ZŠ a MŠ  

 zabezpečenie prípravy žiakov na školy umeleckého zamerania vo všetkých odboroch
  

 zriadenie elokovaných pracovísk na ZŠ 

 
Cieľ: Skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu 
Plnenie: 
 podpora   odborného   rastu   pedagógov   formou   ďalšieho   vzdelávania  

/kontinuálne, kurzy, semináre/  


 vybavenie tried v jednotlivých odboroch kvalitnými učebnými pomôckami, 
základným materiálno-technickým vybavením postupný prechod na 
odporúčané materiálno-technické vybavenie v rámci dokumentu Ministerstva 
školstva SR.  

 zabezpečenie priestorov výchovno-vzdelávacieho procesu v odboroch odporúčaným 
materiálovo- technickým vybavením podľa MŠVVaŠ Š SR
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 podpora 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/  
 spolupráca s kultúrno-spoločenskými organizáciami- občianskymi združeniami 

 
Cieľ: Technické a materiálne vybavenie školy: 
Plnenie:  
 doplnenie tried potrebnými pomôckami na základe povinného materiálno-

technického a priestorového zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu 
pre všetky umelecké odbory v súlade a podmienkami na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní.

  
 v rámci základného vybavenia postupný prechod na odporúčané materiálno-technické 

vybavenie v rámci dokumentu Ministerstva školstva SR.
 

 

 
Cieľ: Spolupráca so zriaďovateľom Mestom Sereď, spoločenskými 
organizáciami, sponzormi a rodičmi školy  
Plnenie:  


 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(19 žiakov ocenených 
primátorom mesta Sereď za výborné výchovno-vzdelávacie úspechy na základe 
kritérií komisie mestského zastupiteľstva v Seredi)

  
 prezentácia žiakov na verejnosti (koncerty, vystúpenia, festivaly, prehliadky, výstavy)

  

 podiel na rozvoji kultúrneho života mesta Sereď formou spolupráce s inými 
kultúrno-spoločenskými organizáciami (Dom kultúry, mestské múzeum, Matica 
Slovenská, OZ a iné)

  
 organizačné zabezpečenia podujatí organizovaných školou  
 dôraz a podpora súborovej práce /hudobné ansamble,/:  

 Komorný spevácky súbor žiakov z tr. M. Mudrochovej, DiS.art.  
 Gospelový spevácky súbor Lúč, z tr. D. Belancovej,ArtD.  
 Saxofónové kvarteto pod vedením Mgr. art. M. Ballu  
 Kvetoňka- detský folkórny súbor  -pod vedením  Mgr. art. T. Michálek 
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Walzelovej 
 Ľudová hudba Kvetoňka –pod vedením pedagóga M.Riga 

 
Slabé stránky: 
 


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

 priechodnosť tried 

 
Príležitosti:  

 možnosti ďalšieho vzdelávania (príprava žiakov na školy umeleckého zamerania)
  

 prijatie žiakov predškolského veku formou prípravného štúdia vo veku od 5 rokov
  

 spolupráca so MŠ,ZŠ,SŠ  

 perspektíva zaradenia nových učebných predmetov ( fotografia, hra na trubke, komorná 
hra-orchestrálna hra, zbor)

  
 prijatie kvalifikovaných pedagógov na ďalšie –nové učebné predmety 

 
 
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 

 
Aj v tomto školskom roku konštatujeme veľmi dobrú a podnetnú spoluprácu s: 

 
 Radou rodičov, ktorá finančne podporuje výchovno-vyučovacie aktivity 

/koncerty, súťaže, vystúpenia, nákup učebných pomôcok, kostýmov, drobnú 
údržbu, cestovné výdavky, atď./

  
 kultúrno-spoločenskými organizáciami a právnickými subjektami ( mestským 

múzeom, Domom kultúry, občianskymi združeniami- Krásna hudba, Vodný 
hrad,Talent, pot a sláva, Denné centrum seniorov, Maticou slovenskou, Spolkom

 
 

Slovákov žijúcich v Maďarsku,  


 základnými, materskými a strednými školami(Obchodnou akadémiou a 
Gymnáziom Vojtecha Mihálika v meste Sereď, spolupráca na celoslovenských 
akciách na ZŠ Svätopluka Kráľa v Šintave) 

 
Aj naďalej je podnetná spolupráca s vedením mesta Sereď, oddelením školstva, rodiny, 
kultúry a športu a poslancami mestského zastupiteľstva v Seredi. 
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Vypracoval: Dagmar Šajbidorová,DiS.art.- riaditeľka školy 
 
 
 

 
V Seredi dňa: 31.08.2018 
 
 
 

 
Prerokované na pedagogickej rade dňa: 04.09.2018 
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