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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:

PhDr. Tatiana Ladiverová
Mgr. Ľubica Tonhajzerová

1.3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY
Predsedníčka RŠ:
Mgr. Zuzana Jakušová
Členovia:
Beňová Zita, Brieška Jozef, Ing. Katarína Dávidová, Mgr. Martina Kmeťová, Mariana
Krištofová, Mechtilda Mlinkovičová, Mgr. Peter Repiský, Mgr. Jana Šlosiariková
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 2016/2017 dvakrát.
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Vyjadrovala sa k základným bodom programu:
• Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy
2015/2016
• Školský vzdelávací program 2016/2017
• Plán práce na školský rok 2016/2017
• Personálne obsadenie školy a počty žiakov
• Koncerty a súťaže, reprezentácia školy v projektoch
• Riešenie aktuálnych problémov
• Príprava Benefičného koncertu – Svetielko nádeje
• Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov

v školskom

roku

1.4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY RIADITEĽA ŠKOLY
Pedagogická rada
Pedagogická rada zasadala v školskom roku 2016/2017 osemkrát.
Základnými témami rokovania boli:
• Oboznámenie sa a schválenie základných pedagogických dokumentov
• Plán práce na školský rok 2016/2017 a jeho plnenie
• Rozdelenie pracovných úloh
• Príprava a organizácia Benefičného koncertu – Svetielko nádeje
• Informácie z oblasti školstva a legislatívy
• Hodnotenie žiakov
• Hodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu
Umelecká rada
Predsedníčka UR:
Umelecká rada školy:

PhDr. Tatiana Ladiverová
tvoria vedúci odborov - hudobný, výtvarný, literárnodramatický a tanečný

Umelecká rada zasadala v školskom roku 2016/2017 štyrikrát.
Základnými témami rokovania boli:
• Interné koncerty – pravidlá a organizácia
• Aktuálne témy výchovno-vzdelávacieho procesu
• Prezentácia žiakov
• Úroveň a pripravenosť absolventov školy
• Príprava na súťaže a prehliadky
• Príprava Benefičného koncertu
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2. ÚDAJE O ŽIAKOCH ŠKOLY
2.1. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV, ODBOROCH A ABSOLVENTOCH SZUŠ
Celkový počet žiakov: 302
Hudobný odbor:
166
Výtvarný odbor:
54
Tanečný odbor:
60
Literárno-dramatický: 20
Absolventi:
Hudobný odbor:
15
Výtvarný odbor:
11
Literárno-dram.odbor: 3
2.2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie pre SZUŠ
I. polrok spolu
Prospeli s vyznamenaním 220
Prospeli
14
PŠ
68
II. polrok spolu
Prospeli s vyznamenaním 210
Prospeli
24
PŠ
68
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. PEDAGOGICKÍ A NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI ŠKOLY
3.1. PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI K 15.09.2016
Hudobný odbor
13
Výtvarný odbor
1
Tanečný odbor
1
Literárno-dramatický odbor
1
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Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ:
Vyučovací proces v SZUŠ prebiehal pod vedením 15 kvalifikovaných pedagogických
zamestnancov, 1 zamestnanec si dopĺňa kvalifikovanosť.
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ:
V školskom roku 2016/2017 mali záujem o kontinuálne vzdelávanie, prihlášky boli
zaslané na MPC Banská Bystrica /Mgr. Ľ. Tonhajzerová, Mgr. P. Repiský a M.
Mlinkovičová, Dis.art/. MPC neotváralo žiadny z programov, o ktoré sme mali
záujem. V septembri 2016 začali absolvovať naši učitelia Mgr. P. Repiský, Mgr. Ľ.
Tonhajzerová a M. Mlinkovičová Dis. art. e- twinning, ktorý uspešne ukončili
záverečnou prácou.
3.2. NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI K 15.09.2016
Nepedagogickí zamestnanci
3
4. AKTIVITY ŠKOLY
4.1. Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila
Mesiac
Aktivita
Miesto
Sept. 2016
Sept 2016
7.-9.10.
2016
25.10.2016
3.11.2016
19.1. 2017
25.3. 2017
28.-31.3.
2017
12.4. 2017
31.3. 2017
marec2017
23.24.3.2017
Marec2017
15.3.2017

6.4.2017

Vzdelávanie podľa metodiky
Yamaha hudobnej školy
Dych ako základ dobrého
spevu
Tvorivá dielňa recitátorov
a pedagógov LDO
Úcta k starším
Seminár – Recitácia p.Čajková
Zlatá klapka – film. súťaž
Cineama – film. súťaž
Melekové div. Dni v Novej
Bani – členka poroty
Zechenterová Kremnicačlenka poroty
Žarnovické pódium –gitarová
súťaž
Účasť žiakov školské kolo
Hviezdoslavov Kubín
Obvodné kolo Hviezdoslavov
Kubín
Ríša fantázie – výtvar. súťaž
Duchovný a umelecký odkaz
banskoštiavnickej kalváriespev. súťaž
Kremnické laso- gitarová

Počet
žiakov

Počet
zamest
nancov

Žilina

0

3

Zlín, ČR

0

1

BB osvetové stredisko

0

1

Obecný knižnica Hliník
nad Hronom
POS- ZH
ZUŠ – BA
POS- ZH
OS – Nová Baňa

15

7

0
2
2
0

1
1
2
1

Galéria Kremnica

0

1

ZUŠ – Žarnovica

3

1

ZŠ Hliník nad Hronom

5

1

CVČ ZH

4

1

ZUŠ
Banská Štiavnica

18
2

1
1

CVČ Kremnica

3

1
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24.4. 2017
28.4. 2017

26.4. 2017
04.05.2017
13.5.2017
14.05.2017
21.05.2017
10.14.7.2017

súťaž
Medzinárodná spevácka súťaž
Imricha Godina Iuventus Canti
Celoslovenská súťaž
v klasickom speve PINK
SONG
Spievam, spievaš, spievame –
okresná súťaž - členka poroty
Akordeónová súťaž
Booster – gitarová súťaž
Deň matiek
Deň matiek
Tvorivé filmové dielne

ZUŠ- Vráble

1

1

Pink Harmony Zvolen

1

1

Kremnica

0

1

ZUŠ Nová Baňa
ZUŠ Nitra
ObÚ Vyhne
Janova Lehota
ZŠ . Vyhne

1
3
10
7
2

1
1
2
1
1

Počet
žiakov

Počet
zames
tnanc
ov
7

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

25.10.2016

Koncert k „Úcty k starším“

5.12.2016

Pečenie a zdobenie
medovníkov
Benefičný koncert Svetielko
nádeje
Vianočný koncert pre
Obchodnú akadémiu
Adventné koncerty u Anežky

16.12.2016
22.12.2016
19.20.12.2016

Obecný knižnica Hliník 15
nad Hronom
Kultúrny dom Hliník
61
nad Hronom
POS – ZH
15

14
5

Kvetinárstvo Anežka

15

5

Hliník nad Hronom

Podľa
progra
mu

Tried
ni
učiteli
a
6

JanFeb.2017
28.3. 2017
17.05.2016

Interné koncerty HO,LDO,TO
a vernisáže VO
Koncert populárnej hudby
Výchovný koncert pre ZŠ
Hliník

Obecná knižnica

14

ZŠ Hliník nad Hronom
Hliník nad Hronom,
Žiar nad Hronom
a Vyhne

30
Podľa
progra
mu

Máj-Jún
2017

Interné koncerty HO,LDO,TO
a vernisáže VO

16.5..2017
22.-26.
5.2017

Koncert „Deň Matiek“
Prijímacie skúšky

Hliník nad Hronom,
Žiar nad Hronom,
Vyhne, Janova Lehota
Obecná knižnica Hliník
SZUŠ Hliník nad
Hronom, pobočky –
Žiar nad Hronom,

30

7
Tried
ni
učiteli
a
4

12
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Janova Lehota, Vyhne
6.6. 2017
12.6.2017
15.6.2017
6.6. 2017
12.6.2017
15.6.2017
27.6.2017

Recitál – Fialka LDO
Absolventské skúšky
Absolventský koncert
Recitál – Fialka LDO
Absolventské skúšky
Absolventský koncert
Otvorená hodina LDO
a keyboard

Obecná knižnica Hliník
Obecná knižnica Hliník
Obecná knižnica Hliník
Obecná knižnica Hliník
Obecná knižnica Hliník
Obecná knižnica Hliník
Obecná knižnica Hliník

29
29
15
29
29
15

7
7
2
7
7
2

4.3. Projekty školy, údaje o zapojení, resp. tvorbe
Pri SZUŠ je založený Neinvestičný fond Petra Mikuláša. V rámci fondu sme
vypracovali projekt pre zakúpenie 1 notebook do triedy hudobnej náuky
k interaktívnej tabuli na skvalitnenie vyučovania. Projekt vypracoval p. Repiský.
5. VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU
INŠPEKCIOU
V školskom roku 2016/2017 sa na SZUŠ Hliník nad Hronom neuskutočnila Štátna
školská inšpekcia.
6. VÝSLEDKY
FINANČNEJ
A EKONOMICKEJ
AKREDITOVANOU AUDITORKOU

KONTROLY

VYKONANÉ

Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly budú uvedené ako Príloha č. 1 po
vykonaní auditu.
7. VÝSLEDKY KONTROLY VYKONANÉ INŠPEKORÁTOM PRÁCE v Banskej
Bystrici
V mesiacoch júl a august 2017 sa uskutočnila kontrola z Inšpektorátu práce
v Banskej Bystrici. Výkon inšpekcie práce bol zameraný na povinnosti
zamestnávateľa vyplývajúce z pracovného pomeru, a to: náležitosti pracovných
zmlúv, vedenie evidencie pracovného času, práce nadčas, poskytovanie dovolenky
podľa plánu dovoleniek, ako aj na kontrolu dodržiavania zákazu legálneho
zamestnávania Výsledky kontroly nepoukázali na žiadnu závažnejšiu chybu zo strany
vedenia SZUŠ.
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.
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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. Materiál pre knižnicu sa dopĺňal aj v tomto školskom roku.
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.
V školskom roku 2016/2017 naši učitelia vyučovali aj na elokovaných pracoviskách
vo Vyhniach /ZŠ/ 2 triedy pre HO, 1 trieda pre TO a v Žiari nad Hronom /KIC, Dr.
Janského č.9/ 3 triedy pre HO, VO, TO, LDO. Na elokovanom pracovisku v Žiari nad
Hronom sa doplnili MTZ pre TO – zrkadlo, madlo. Pre ostané odbory sa doplnili
skrinky pre uloženie učebných pomôcok. V ostaných elokovaných pracoviskách je
problematické dopĺňať materiálno – technické pomôcky, nakoľko máme prenajaté
učebné priestory v ZŠ a nemáme možnosť disponovať s daným priestorom.
9. FINANČNÉ
ČINNOSTI

A HMOTNÉ

ZABEZPEČENIE

VÝCHOVNO

-

VZDELÁVACEJ

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
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.
11. NOVOZALOŽENÉ ŠTUDIJNÉ UČEBNÉ ODBORY A ICH ZAMERANIE
V ŠKOLSKOM ROKU 2016 – 2017
V školskom roku 2016/2017 sa na škole začali vyučovať nové študijné predmety
v Hudobnom odbore. Vedením školy boli vypracované učebné plány a osnovy pre
skupinové vyučovanie predškolského veku Prípravná hudobná výchova
a skupinové vyučovanie pre akustickú, elektrickú a basovú gitaru a populárny
9
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spev podľa metodiky Yamaha-hudobnej školy, ktoré boli schválené Ministerstvom
školstva SR.
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.
12. 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 vo Vyhniach a v
Janovej Lehote
• Kvalifikovaný pedagogický zbor;
• Učitelia si zvyšujú kvalifikáciu
prostredníctvom kontinuálneho
vzdelávania;
• Atmosféra v triedach je priateľská,
tvorivá, pokojná a produktívna;
• Vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi
a učiteľmi navzájom sú priateľské;
• Kvalita práce učiteľov je na veľmi
dobrej úrovni;
• Príprava Benefičného koncertu
Svetielko nádeje;

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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•

Získanie finančných prostriedkov na
projekty;
• 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 obcami v
hlinickom mikroregóne;
• Dobrá spolupráca s MŠ a ZŠ
v mikroregióne a v Žiari nad Hronom;
• 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: vedúci odboru Mgr. Peter Repiský
Odbor poskytuje vyučovanie hry na klavír, husle, akordeón, gitaru, keyboard,
zobcovú flautu, spev, bicie, komorná hra – akordeónová, husľová a gitarová.
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 Ing. Ľubica Kristová
Silnou stránkou bol tvorivý prístup pani učiteľky hlavne k deťom v prípravnom štúdiu.
Výsledkom boli tanečné vystúpenia na interných koncertoch školy.
Výtvarný odbor: vedúca odboru p. Mechtilda 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.
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Literárno-dramatický odbor: vedúcu odboru je Mgr. Ľubica Tonhajzerová
Silnou stránkou je príprava žiakov na recitačné súťaže v prednese poézie a prózy.
Tvorba divadelných predstavení, príprava recitálov žiakov vlastnej tvorby a vedenie
žiakov k vlastnej tvorbe. Podieľanie sa na príprave a moderovaní benefičného
koncertu a kultúrnych programoch pre občanov obce a mikroregiónu.
13. 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 súťažná prehliadka Nová Baňa:
Štefan Mikuláš
sólová hra 2.miesto
Pedagogické vedenie: Mgr. Jordán Žufka
Žarnovické pódium - súťaž hudobných skupín:
Karol Toma, Lukáš Bauman, Petra Šlosiariková – 3. miesto
Pedagogické vedenie: Jozef Klimko Dis. art.
Booster- gitarová súťaž:
Karol Toma – 2. miesto
Ondrej Mikuláš – 3.miesto
Pedagogické vedenie: Jozef Klimko Dis. art.
Duchovný a umelecký odkaz Banskoštiavnickej kalvárie -spevácka súťaž:
Patrik Šarkózy – zlaté pásmo
Linda Boboková- strieborné pásmo
Pedagogické vedenie: PhDr. Tatiana Ladiverová
Celoslovenská súťaž v klasickom speve- Pink song
Patri Šarkozy – zlaté pásmo
Pedagogické vedenie: PhDr. Tatiana Ladiverová
Medzinárodná spevácká súťaž – Iventus Canti
Patrik Šarkozy- postup do II. kola medzi 10 najlepších spevákov vo svojej kategórii
Pedagogické vedenie: PhDr. Tatiana Ladiverová
Literárno-dramatické súťaže:
Školské kolo Hviezdoslavov Kubín:
Lucia Macková
1.miesto
3.kategória
Ema Krištofová
2.miesto
2.kategória
Alexandra Mihálová
1.miesto
2.kategória
Pedagogické vedenie: Mgr. Ľubica Tonhajzerová
Filmové súťaže:
Cineama
Ema Krištofová, Alexandra Mihálová – 1. miesto – krajskej postupovej súťaže v ZH.
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Ema Krištofová, Alexandra Mihálová – 2. miesto -celoslovenskej súťaže v Nitre
Pedagogické vedenie: Mgr. Ľubica Tonhajzerová, Jozef Klimko Dis. art.
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.
Na strednú umeleckú školu bola pripravovaná žiačka výtvarného odboru Laura
Majerská – odevný dizajn Trenčín pod pedagogickým vedením M. Mlinkovičovej,
Dis.art.
14. ĎALŠIE INFORMÁCIE O ŠKOLE
14.1.
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.
14.2.
PSYCHOHYGIENICKÉ PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA
V ŠKOLE
V školskom roku 2016/2017 bola prevádzka SZUŠ zabezpečená v súlade
s ustanoveniami platných právnych predpisov.
14.3.
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
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programy nazvané Robík, Prvé krôčiky k hudbe a Rytmické krôčiky, v ktorých sa
hravou formou oboznamujú i najmenšie deti so základnými hudobnými zručnosťami.
15.3

BENEFIČNÝ KONCERT

Najvýznamnejšou aktivitou školy aj v školskom roku 2016/2017 bola príprava
a realizácia II. ročníka Benefičného koncertu na podporu detí s onkologickými
chorobami. Výťažok z koncertu pod názvom „Umenie lieči“ bol venovaný nadácii
Svetielko nádeje v Banskej Bystrici. Sumu vo výške 325,- Eur. Koncert navštívili
zástupkyne občianskeho združenia Svetielko nádeje pani Mgr. Vanda Prandorfyová
Mgr. Ingrid Škropeková, kde žiačka Lucia Macková uskutočnila s nimi rozhovor a
zhodnotili svoju prácu aj našu spoluprácu. Od Svetielka nádeje sme dostali Ďakovný
list za príjemnú spoluprácu, nielen zamestnancov školy, ale aj našich detí.
15. 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 školský rok 2016/2017.
3. Plán práce školy na školský rok 2016/2017.
4. Vyhodnotenie plnenia plánu práce školy a umeleckej rady v školskom roku
2016/2017.
V Hliníku nad Hronom, dňa 14. októbra 2017

......................................
PhDr. Tatiana Ladiverová
riaditeľka SZUŠ

14

