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1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ŠKOLE
1.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Súkromná základná umelecká škola v Hliníku nad Hronom bola zaradená do
siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky s účinnosťou od 1.9.2004, na
základe rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo dňa 31.12.2003
pod č. j.: 11707/2003-96.
Úplný názov školy:
Druh školy:
Mobil:
E-mail:
web.stránka:
Adresa školy:
Kraj:
IČO:
Vyučovací jazyk:

Súkromná základná umelecká škola
základná umelecká škola
0915 706 363, 0911 846 277
szus.hlinik@gmail.com
www.szushlinik.sk
Hliník nad Hronom, Ul. Kamenárska č. 209
Banskobystrický
37953141
slovenský jazyk

Garant školy:
Právna forma:

prof. Peter MIKULÁŠ
nezisková organizácia so samostatnou právnou
subjektivitou
s účinnosťou od 1. septembra 2004 na dobu
neurčitú

Dátum zriadenia:
Zriaďovateľka:
Typ zriaďovateľa:
Adresa zriaďovateľa:

PhDr. Tatiana Ladiverová
S - súkromný zriaďovateľ
Ul. Š. Moysesa 52/6, 965 01 Žiar nad Hronom

1.2. VEDÚCI ZAMESTNANCI ŠKOLY
Riaditeľka školy:
Zástupca riaditeľky školy:

Mgr. Ľubica Tonhajzerová
Mgr. Peter Repiský

1.3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY
Predsedníčka RŠ:
Lucia Beňová
Členovia:
Mgr. Eva Balážová, Katarína Boboková, Aneta Briešková, Zuzana Jakušová,
Mariana Krištofová, Mechtilda Mlinkovičová, Ľubomír Rajčan a Marianna Šovčíková.
Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorá vyjadruje a presadzuje
verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných
zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly,
posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.
Rada školy zasadala v školskom roku 2014/2015 štyrikrát.
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Vyjadrovala sa k základným bodom programu:
 Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy
2013/2014
 Školský vzdelávací program 2014/2015
 Plán práce na školský rok 2014/2015
 Personálne obsadenie školy a počty žiakov
 Koncerty a súťaže, reprezentácia školy v projektoch
 Riešenie aktuálnych problémov
 Príprava osláv 10. výročia školy
 Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov

v školskom

roku

1.4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY RIADITEĽA ŠKOLY
Pedagogická rada
Pedagogická rada zasadala v školskom roku 2014/2015 šesťkrát.
Základnými témami rokovania boli:
 Oboznámenie sa a schválenie základných pedagogických dokumentov
 Plán práce na školský rok 2014/2015 a jeho plnenie
 Rozdelenie pracovných úloh
 Príprava a organizácia 10. výročia založenia školy
 Informácie z oblasti školstva a legislatívy
 Hodnotenie žiakov
 Hodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu
Umelecká rada
Predsedníčka UR:
Umelecká rada školy:

Bc. Mária Páchniková
tvoria vedúci odborov - hudobný, výtvarný, literárnodramatický a tanečný

Umelecká rada zasadala v školskom roku 2014/2015 štyrikrát.
Základnými témami rokovania boli:
 Interné koncerty – pravidlá a organizácia
 Aktuálne témy výchovno-vzdelávacieho procesu
 Prezentácia žiakov
 Úroveň a pripravenosť absolventov školy
 Príprava 10. výročia založenia školy
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2. ÚDAJE O ŽIAKOCH ŠKOLY
2.1. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV, ODBOROCH A ABSOLVENTOCH SZUŠ
Celkový počet žiakov:
Hudobný odbor:
Výtvarný odbor:
Tanečný odbor:
Literárno-dramatický:

253
155
63
18
17

Počet žiakov k 15.09.2013 v:
Prípravnom štúdiu:
41
Prvom ročníku prvej časti: 50
Absolventi:
Hudobný odbor:
Výtvarný odbor:
Literárno-dram.odbor:

18 žiakov 1.časti 3 žiaci 2.časti základného štúdia
2 žiaci 1.časti
5 žiakov 2.časti zákl. štúdia
4 žiaci 1.časti základného štúdia

2.2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie pre SZUŠ
I. polrok spolu
Prospeli s vyznamenaním
Prospeli
Prípravné štúdium

253
187
25
41

II. polrok spolu
Prospeli s vyznamenaním
Prospeli
Prípravné štúdium

253
164
48
41

V Súkromnej základnej umeleckej škole prevažuje vlastný záujem žiakov umelecky
sa vzdelávať. Vychádzame z individuálnych potrieb žiakov a ich daností. Žiakov
často hodnotíme slovne. Výsledky svojej práce majú možnosť prezentovať na
verejnosti viackrát ročne prostredníctvom triednych prehrávok, interných a verejných
koncertov.
Súkromná základná umelecká škola postupuje pri hodnotení a klasifikácii žiakov
podľa Vyhlášky MŠ SR zo 6. augusta 2008 č.324/2008 Z.z. o základnej umeleckej
škole.
3. NOVOZALOŽENÉ ŠTUDIJNÉ UČEBNÉ ODBORY A ICH ZAMERANIE
V ŠKOLSKOM ROKU 2014 – 2015
Komentár:
V školskom roku 2014/2015 nevznikli nové študijné odbory. Vyučovací proces na
našej SZUŠ prebiehal v študijných odboroch ako v predchádzajúcom školskom roku.
4. PEDAGOGICKÍ A NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI ŠKOLY
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4.1. PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI K 15.09.2014
Hudobný odbor
13
Výtvarný odbor
1
Tanečný odbor
2
Literárno-dramatický odbor
1
Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ
Vyučovací proces v SZUŠ prebiehal pod vedením 15 kvalifikovaných pedagogických
zamestnancov, 2 zamestnanci si dopĺňali kvalifikovanosť.
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ
V školskom roku 2014/2015 absolvovali 3 zamestnanci aktualizačné vzdelávanie v
projekte AMV /Mgr. Ľ. Tonhajzerová, Mgr. P. Repiský a M. Mlinkovičová, Dis.art/,1
zamestnanec adaptačné vzdelávanie /T. Ďuricová, Dis.art/ a 2 zamestnanci
kvalifikačné štúdium /J. Klimko, J.Môcová/.
4.2. NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI K 15.09.2013
Nepedagogickí zamestnanci
3
5. AKTIVITY ŠKOLY
5.1. Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila
Mesiac
Aktivita
Miesto
12.09.2014

25.09.2014

Galakoncert pri príležitosti
životného jubilea operného
speváka P. Mikuláša
Lekvár na jednotku

24.11.2014
02.2015

Zahájenie AMV projektu
Návšteva operného
predstavenia Čarovná flauta
Prezentácia ŠUV Kremnica
Súťaž Vesmír očami detí

02.2015

Logo súťaže VOD

02.2015
10.03.2015
24.03.2015
31.03.2015

Fantazijné okrídlené bytosti
Vernisáž
Slávik Slovenska
Duchovný a umelecký odkaz
Banskoštiavnickej kalvárie
Účasť na 8. súťažnej
prehliadke keyboardov
Akordeónová súťaž
Rozprávkové javisko

25.09.2014
12.10.2014

31.03.2015
Apríl 2015
17-

Počet
žiakov

Počet
zamest
nancov

SND Bratislava

-

3

1.ZŠ Dr.Janského,
Žiar nad Hronom
MPC Banská Bystrica
SND Bratislava

5

2

45

3
3

SZUŠ Hliník
Slovenská ústredná
hvezdáreň Hurbanovo
Hvezdáreň M.Hella
Žiar n.Hronom
Výtvarná súťaž
Žiar nad Hronom
Kremnica
Výtvarná súťaž

8
9

1
1

9

1

15
3
1
2

1
1
2
1

Považská Bystrica

2

1

Nová Baňa
Žiar nad Hronom

3
6

1
1
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18.04.2015
17.05.2015
24.05.2015
29.06.2015

Deň matiek
Deň matiek
Školská akadémia

Vyhne
Prestavlky, KD
2.ZŠ, Žiar n.Hronom

4
4
1

1
1
2

Počet
žiakov

4
15

Počet
zames
tnanc
ov
4
3

25
12

8
6

SZUŠ

30

4

Kultúrny dom Hliník
nad Hronom
SZUŠ

40

12

12
10

4
4

5.2. Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola
Mesiac
Aktivita
Miesto

26.10.2014
5.12.2014
16.12.2014
17.18.12.2014
01-02.2015
04.2015
23.05.2015
25.29.05.2015
1.5.06.2015
10.06.2015
19.06.2015
05-06.2015
2.06.2015
23.06.2015

Úcta k starším
Pečenie a zdobenie
medovníkov
Vianočný koncert
Adventné koncerty u Anežky

Prestavlky
SZUŠ – VO a LDO,
lektorka p.Repiská
Knižnica ObÚ
Kvetinárstvo Anežka

Interné koncerty HO,LDO,TO
a vernisáže VO
Výroba darčekových
predmetov na 10.výročie školy
Galakoncert k 10.výročiu
školy
Týždeň otvorených dverí

Hliník nad Hronom

Prijímacie pohovory

SZUŠ

Absolventské skúšky
Koncert absolventov
Interné koncerty HO,LDO,TO
a vernisáže VO
Výchovný koncert pre ZŠ
Výchovný koncert pre MŠ

SZUŠ
Knižnica ObÚ
Hliník nad Hronom
Vyhne
Hliník nad Hronom

5.3. Projekty školy, údaje o zapojení, resp. tvorbe
Pedagogickí zamestnanci SZUŠ sa zapojili do projektu Metodicko-pedagogického
centra „Aktivizujúce metódy vo vzdelávaní“: pp. Mgr. Tonhajzerová; Mlinkovičová
Dis.art; Mgr. Repiský. Tento projekt bude pokračovať aj v školskom roku 2015/2016.
Súčasťou projektu je dodávka interaktívnej tabule pre školu.
V tomto školskom roku sme vypracovali viacero projektov pri príležitosti 10.výročia
založenia SZUŠ. Získané prostriedky boli použité na organizáciu podujatia.
Pri SZUŠ je založený Neinvestičný fond Petra Mikuláša. V rámci fondu sme
vypracovali projekt pre zakúpenie hudobných nástrojov pre žiakov SZUŠ na výučbu
a reprezentáciu školy. Projekt vypracovali pp. Tonhajzerová a Repiský.
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6. VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU
INŠPEKCIOU
V školskom roku 2014/2015 sa na SZUŠ Hliník nad Hronom neuskutočnila Štátna
školská inšpekcia.
7. VÝSLEDKY
FINANČNEJ
KONTROLÓRKOU OBCE

A EKONOMICKEJ

KONTROLY

VYKONANÉ

Komentár:
Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly budú uvedené ako Príloha č. 1 po
vykonaní auditu.
8. PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO - TECHNICKÉ PODMIENKY ŠKOLY
Škola má zriadené štyri učebne pre individuálne vyučovanie, jednu triedu pre
skupinové vyučovanie. Budova priestorovo nestačí počtu žiakov, ktorí túto školu
navštevujú. Učebňa na skupinové vyučovanie je zabezpečená technikou na
premietanie filmov, DVD, na počúvanie hudby a interaktívnou tabuľou, ktorú sme
získali vďaka zapojeniu sa učiteľov do kontinuálneho vzdelávania.
Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné
varianty. V každej triede sa nachádzajú tabule a skrinky, v ktorých si každý učiteľ
vytvára archív notového materiálu pre daný hudobný nástroj.
Na registráciu žiakov využívame aplikáciu E-škola, čo umožňuje napríklad okamžitý
prístup k údajom, tlač vysvedčení a pedagogickej dokumentácie.
Publikácie, noty, odborné časopisy, noviny a knihy z oblasti pedagogiky
a manažmentu základného umeleckého školstva sa nachádzajú v jednotlivých
triedach. V tomto školskom roku sme vytvorili knižnice pre hudobný a literárnodramatický odbor, ktoré slúžia pedagogickým pracovníkom školy.
Každá trieda je vybavená pomôckami a hudobnými nástrojmi, ktoré sa pravidelne
obnovujú a dopĺňajú podľa potreby a podľa finančných možností školy.
Škola kladie dôraz na upravené a estetické prostredie tried, chodieb a školského
dvora, aby sa v nej žiaci i pedagógovia cítili čo najpríjemnejšie. Na chodbách sa
nachádzajú nástenky s aktuálnymi informáciami o aktivitách školy. Škola sa snaží
budovať priateľskú atmosféru medzi žiakmi, žiakmi a pedagógmi a medzi pedagógmi
navzájom.
9. FINANČNÉ
ČINNOSTI

A HMOTNÉ

ZABEZPEČENIE

VÝCHOVNO

-

VZDELÁVACEJ

Komentár:
Výsledky finančného a hmotného zabezpečenia budú uvedené ako Príloha č. 2.
10. CIELE, KTORÉ SI ŠKOLA URČILA V KONCEPČNOM ZÁMERE ROZVOJA
ŠKOLY NA PRÍSLUŠNÝ ŠKOLSKÝ ROK A VYHODNOTENIE ICH PLNENIA
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Súkromná základná umelecká škola v Hliníku na Hronom poskytuje odborné
umelecké vzdelanie v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium
v učebných a študijných odboroch na stredných školách umeleckého zamerania a na
konzervatóriách, pripravuje aj odborne na štúdium na vysokých školách s umeleckým
a umelecko-pedagogickým zameraním.
Súkromná základná umelecká škola v Hliníku na Hronom vyučuje podľa učebných
osnov a plánov schválených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Kognitívny
rozvoj osobnosti s dôrazom na tvorivosť. Výstavba hodnotového systému osobnosti
žiaka a výchova k zdravému životnému štýlu.
Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný rok
a vyhodnotenie jeho plnenia:
 podporovať prácu s talentovanými žiakmi so zámerom čo najviac rozvinúť ich
tvorivý potenciál,
 dbať na zvyšovanie vedomostnej úrovne žiakov používaním takých foriem a
metód práce, ktoré budú viesť k udržaniu trvalých poznatkov,
 hľadať efektívne cesty ku spolupráci s rodičmi žiakov z menej podnetného
prostredia,
 skvalitniť prácu učiteľov materiálnym vybavením,
 podporovať odborné umelecké vzdelávanie učiteľov vo svojom odbore,
 podľa ponúk zapájať žiakov do súťaží, koncertov a vystúpení,
 pripraviť výchovné koncerty pre žiakov okolitých základných a materských
škôl,
 prispievať vystúpeniami našich žiakov do kultúrnych aktivít obce,
 dodržiavať zásady slušného správania medzi spolužiakmi a budovať vzťahy
založené na vzájomnej úcte medzi učiteľom a žiakom,
 zamerať sa na šetrné zaobchádzanie so školským zariadením a majetkom.
Šetriť učebnice a školské pomôcky, neplytvať energiami.
11. OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ VÝSLEDKY A OBLASTI,
V KTORÝCH SÚ NEDOSTATKY A ÚROVEŇ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA
VRÁTANE NÁVRHOV A OPATRENÍ NA ZLEPŠENIE
Silné stránky
 Škola je plno organizovaná, sú
zriadené všetky 4 odbory: hudobný,
výtvarný, tanečný a literárnodramatický;
 Vytvorenie elokovaných pracovísk
v Žiari nad Hronom a vo Vyhniach
 Kvalifikovaný pedagogický zbor;
 Učitelia si zvyšujú kvalifikáciu
prostredníctvom kontinuálneho
vzdelávania;
 Atmosféra v triedach je priateľská,
tvorivá, pokojná a produktívna;

Slabé stránky
 Škola nie je majiteľom budovy;
 Rekonštrukčné práce sa vykonávajú
len v malom rozsahu a to len z
obmedzených zdrojov školy;
 Nedostatok učební, čo znemožňuje
prijať viac žiakov;
 Nedostatok finančných prostriedkov
na ohodnotenie zamestnancov vo
forme odmien alebo osobných
príplatkov;
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Vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi
a učiteľmi navzájom sú priateľské;
 Kvalita práce učiteľov je na veľmi
dobrej úrovni;
 Príprava Galakoncertu k 10. výročiu
školy s vysokou umeleckou hodnotou,
hosť garant školy operný spevák Prof.
Peter Mikuláš;
 Získanie finančných prostriedkov na
Galakoncert z projektov;
 Získanie finančného daru na nákup
hudobných nástrojov;
 Vysoká kvalita interných koncertov;
 Veľmi dobrá medziodborová
spolupráca pedagógov školy;
 Funkčný Neinvestičný fond Petra
Mikuláša, príjem 2% z daní;
 Prostriedky z fondu určené na rozvoj
školy a zakúpenie hudobných
nástrojov pre žiakov;
 Dobrá spolupráca s Obecnými úradmi
v Hliníku nad Hronom, Janovou
Lehotou, Prestavlkmi;
 Dobrá spolupráca s materskou školou
v Hliníku a so základnými školami
v Hliníku a vo Vyhniach;
 Autobusová zastávka pre žiakov
z okolitých obcí je v blízkosti školy.
Príležitosti
 Modernizácia školy;
 Materiálno-technické vybavenie;
 Zvýšenie finančných prostriedkov od
obce;
 Získanie finančných prostriedkov cez
granty a výzvy;
 Tvorba projektov a participácia na
nich;

Riziká
 Limitované prideľovanie finančných
prostriedkov v rámci normatívneho
financovania pre súkromné základné
umelecké školy;
 Nízke ohodnotenie zamestnancov
v školstve;

Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých
škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie:
Hudobný odbor: vedúca odboru Mgr. Mária Páchniková
Odbor poskytuje výuku hry na klavír, husle, akordeón, gitaru, keyboard, zobcovú
flautu, spev, bicie, komorná hra – akordeónová, husľová a gitarová.
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Silnou stránkou hudobného odboru je vysoká kvalifikovanosť pedagogických
zamestnancov a v tomto školskom roku naďalej pokračovala medziodborová
spolupráca hlavne pri príprave koncertov.
Tanečný odbor: vedúca odboru Jana Môcová
Silnou stránkou bol tvorivý prístup pani učiteľky hlavne k deťom v prípravnom štúdiu.
Výsledkom boli tanečné vystúpenia na interných koncertoch školy.
Slabou stránkou TO je častá migrácia učiteľov a v tomto dôsledku zníženie záujmu
o odbor zo strany žiakov a rodičov.
Výtvarný odbor: vedúca odboru p. Mlinkovičová Dis. art.
Silnou stránkou je zapájanie sa žiakov do rôznych výtvarných súťaží a zviditeľnenie
našej školy cez práce žiakov na regionálnej ale aj celoslovenskej úrovni. Dobrá
spolupráca s materskou školou pokračovala aj v tomto školskom roku, čo ocenili
mnohí rodičia. Slabou stránkou bol nie celkom vhodný priestor na prácu a výstavu
prác žiakov.
Literárno-dramatický odbor: vedúcu odboru je Mgr. Tonhajzerová
Silnou stránkou je príprava žiakov na recitačné súťaže v prednese poézie a prózy,
návšteva divadelných súťaží a podieľanie sa na kultúrnych programoch pre občanov
obce a mikroregiónu. Slabou stránkou boli priestory na prezentáciu výstupov
divadelného súboru.
12. VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY V SÚŤAŽIACH, PRI PRÍPRAVE NA VÝKON
POVOLANIA A UPLATNENIA ŽIAKOV NA PRACOVNOM TRHU ALEBO ICH
ÚSPEŠNOSŤ PRIJÍMANIA NA ĎALŠIE ŠTÚDIUM
Umiestnenia žiakov na súťažiach
Akordeónová nadregionálna súťažná prehliadka Nová Baňa:
Mikuláš Š., 4.ročník
3. miesto
Tomášik M., 4.ročník
4. miesto
Štompfová B., 2.r.2.č.
2. miesto
Pedagogické vedenie: Mgr. Jordán Žufka
SZUŠ je školou, ktorá sa podieľa každoročne na príprave žiakov na stredné
umelecké školy, školy pedagogického zamerania a konzervatóriá, ale aj na príprave
žiakov na vysoké školy umeleckého zamerania.
V tomto školskom roku boli pripravovaní a prijatí na konzervatórium Pink Harmony vo
Zvolene žiak Patrik Mlynárik na odbor spev /príprava PhDr. Tatiana Ladiverová/ a
odbor gitara žiak Stanislav Hriň /príprava Jozef Klimko/.
Na stredné umelecké školy boli pripravované žiačky výtvarného odboru pod
pedagogickým vedením M.Mlinkovičovej, Dis.art: B.Pulišová /Hodruša-Hámre/,
A.Märtzová /Hodruša-Hámre/ a D.Olajcová /SPŠD Zvolen.
13. ĎALŠIE INFORMÁCIE O ŠKOLE
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Poznatky z hospitácií:
Učitelia využívali v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu (VVP) rôzne formy a
metódy práce, ktoré aktivizovali žiakov k samostatnosti a tvorivosti. Rozširujúce
poznatky z jednotlivých predmetov diferencovali podľa záujmu, zamerania a
schopností žiakov. Uplatňovali zásadu overovania získaných poznatkov v praxi.
Vyučujúci sústredili svoju pozornosť na využívanie takých foriem a metód práce,
ktoré vedú k efektívnemu využitiu času v jednotlivých častiach hodiny a smerujú
k tvorivo - humanistickému modelu vo výchovno - vzdelávacom procese.
Učitelia uplatňovali skupinovú formu práce, samostatnú prácu, zadávali problémové
a individuálne úlohy podľa nadania a zamerania žiakov. Počas hodín hodnotili ústnou
formou prácu žiakov, ich aktivity i ich zainteresovanosť nad riešením, povzbudzovali
ich k lepším výkonom. Individuálne pristupovali k slabo prospievajúcim žiakom.
Učitelia efektívne využívali čas potrebný na fixovanie a utvrdzovanie učiva.
V skupinovej práci a v práci vo dvojiciach využívali individuálne zadávanie úloh
podľa náročnosti. Učitelia identifikovali a s rešpektom pristupovali k individuálnym
schopnostiam a zručnostiam žiakov. Snažili sa podchytiť talenty a rozvíjať ich
rozumový potenciál a manuálne zručnosti. Žiakom z menej podnetného prostredia a
žiakom slabo prospievajúcim zadávali primerane náročné úlohy, a tým poskytovali aj
im šancu na úspech. Učitelia výkon žiaka hodnotili známkami podľa klasifikačného
poriadku.
13.1.
PSYCHOHYGIENICKÉ PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA
V ŠKOLE
V školskom roku 2014/2015 bola prevádzka SZUŠ zabezpečená v súlade
s ustanoveniami platných právnych predpisov.
13.2.
SPOLUPRÁCA ŠKOLY
Súkromná základná umelecká škola v Hliníku na Hronom je jediná škola v žiarsko štiavnicko - žarnovickom regióne, ktorá má podpísanú zmluvu s japonskou firmou
YAMAHA, čo jej umožňuje vyučovať hudbu podľa ich špeciálnej metodiky. YAMAHA
- hudobná škola disponuje programami orientovanými na populárnu hudbu, kde sa
zaujímavou formou vyučuje hra na keyboarde, gitare, flaute, elektrickej, basovej
gitare a populárny spev. Hudobná škola YAMAHA sa orientuje na predškolské
programy nazvané Robík, Prvé krôčiky k hudbe a Rytmické krôčiky, v ktorých sa
hravou formou oboznamujú i najmenšie deti so základnými hudobnými zručnosťami.
V tomto školskom roku sme na SZUŠ mali otvorenú triedu /Yamaha – class/, ktorá sa
zabezpečovala vyučovaním v hre na keyboarde.
13.3

10. VÝROČIE ŠKOLY

V školskom roku 2014/2015 naša škola oslávila 10. výročie jej založenia. Dňa 23.
mája 2015 sme pripravili slávnostný Galakoncert s hosťom, garantom školy, operným
spevákom Prof. Petrom Mikulášom. Celý školský rok bol zameraný na kvalitnú
prípravu žiakov pre túto príležitosť. Do programu sa zapojilo 50 žiakov a všetci
pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy. Bol pripravený bulletin, ktorý
obsahuje informácie o histórii školy, o odboroch, príhovory zriaďovateľa a riaditeľky
školy, výsledky práce, úspechy na súťažiach a fotodokumentáciu. Na príprave
bulletinu sa podieľali PhDr. Ladiverová, Mgr. Repiský a pán Klimko. Finančne nás

12

Súkromná základná umelecká škola, Kamenárska 209, Hliník nad Hronom

podporili: Nadácia ZSNP a Slovalco; NEMAK Slovakia, s.r.o; Protrans; COOP
Jednota Žarnovica; Balupa Hliník nad Hronom; Obecné úrady Hliník nad Hronom,
Prestavlky, Prochot, Horná Ždaňa, Sklené Teplice, Bzenica a Janova Lehota;
kvetinárstvo Anežka; priatelia školy páni Rajčan, Petráš a Tonhajzer.
14. VÝCHODISKÁ A PODKLADY
1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu
správ o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a
školských zariadení.
2. Vyhodnotenie úloh z Koncepcie školy na roky 2014/2015.
3. Plán práce školy na školský rok 2014/2015.
4. Vyhodnotenie plnenia plánu práce školy a umeleckej rady v školskom roku
2014/2015.
5. Informácie o činnosti Rady školy

V Hliníku nad Hronom, dňa 10. októbra 2015

Mgr. Ľubica Tonhajzerová
riaditeľka SZUŠ
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