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ŠKOLSKÝ   ROK   2018/19  
 

 
1   a)   Základné   identifikačné   údaje   o   škole:  
 

Názov   školy  Adresa  
školy  

Telefón  
Fax  

Internet  
Email  

Zriaďovateľ  Mená   vedúcich  
zamestnancov   školy  

Rada   školy  

Základná  
umelecká  
škola  

Železničná   6  
987   01   Poltár  

047   4222058  
0905   262227  
047   4222058  

www.zuspt.eu  
luboslava.slebodnikova@gmail.com  
 
 

Mesto   Poltár  
Železničná   489/1  
987   01   Poltár  

Mgr.   Ľuboslava  
Slebodníková   Dis.art   –  
riaditeľka  
  Mgr.   Dagmar   Vývleková  
Dis.art.  
zástupkyňa   

Mgr.   Martina   Brisudová   -  
predseda   Rady   školy2018  
 
JUDR..Bronislava  
Garajová  
2019  

údaje   o   rade   školy   a   iných   poradných   orgánoch   školy  
 
Zoznam   členov   rady   školy:  

Por.  
číslo  

Meno   a   priezvisko  Adresa   Zastúpený   za:  
(596/03   Z.z.   §   25)  

1.  Rapčanová   Slávka  České   Brezovo   83  
985   03  

Za   rodičov  

2.  Anna   Turoňová  Slaná   Lehota   55/53  
98701   

Za   rodičov  
 

3.  PhDr.   Matúšková   Jánošíková   Iveta  Fučíková   620/8  
98701   Poltár  

Za   rodičov  

4.  Ing.   Pinková   Kančová   Katarína  Fučiková   612/3   
98701   Poltár  

Za   rodičov  

5.  Ing.   Černák   Ladislav   Vajanského   52/A  
984   01   Lučenec  

Pedagogický   zamestnanec  

6.  Mgr.   Kureková   Mária   Dis.art  Obrancov   mieru  
600/35,98701   Poltár  

Pedagogický   zamestnanec  

7.  Mgr.   Uhrinová   Denisa  Francisciho   769/15  
985   05   Kokava   n./R.  

Nepedagogický   zamestnanec  

8.   Mgr.   Brisudová   Martina   2018  
 
JUDr.   Bronislava   Garajová   2019  

Železničná   489/1  
987   01   Poltár  
 

Za   zriaďovateľa   Mesto   Poltár  
predsedníčkyRadyškoly  
garajova.advokatka@azet.sk  

9.  Kamas   Daniel  
Mgr.   Lenka   Talánová-Sojková   2019  

Železničná   489/1  
987   01   Poltár  

ZazriaďovateľaMestoPoltár  
talanovalenka,@gmail.com  
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10.  MVDr.   Balog   Július   2018  
Karol   Švingál    2019  

Slobody   720/129,   
987   01   Poltár  

Za   zriaďovateľa    Mesto   Poltár  
karolsvingal@gmail.com  

11.  Bc.   Tóčiková   Martina,   2018,   2019  Železničná   489/1  
987   01   Poltár  

Za   zriaďovateľa    Mesto   Poltár  
tocikovamartina@gmail.co  

 
 
 
PORADNÉ   ORGÁNY:  
Metodické   združenie    –   vedúci   MZ   Mgr.   Katarína   Kubaliaková    DiS   art,   učiteľka   HO  
Členovia:   
Mgr.   art.   Mária   Sihelská   –   vedúca   HO,   Veronika   Berkyová   –    LDO,   Barbora   Olejníková   –   TO,   Bc.   Monika   Račková   –   vedúci   VO,   Mgr.   Mária   Kureková  
ZUŠ   Poltár   je   súčasťou   nadregionálneho   MZ   13   ZUŠ,   ktoré   usporiadajú   pravidelne   metodické   dni   pre   jednotlivé   odbory,   súťaž   Pódium   mladých   umelcov,   Paleta  
mladých   umelcov,   Pódium   mladých   tanečníkov.  
Poznámka:   Na   škole   nie   sú   zriadené   predmetové   komisie   oddelení   z dôvodu   menšieho   zastúpenia   vyučujúcich   daných   nástrojov.  
Vedúci   elokovaných   tried:   
Mgr.   Andrea   Jamborová   –   elokovaná   trieda   Kalinovo,   Ondrej   Gáll   –   elokovaná   trieda   Kokava,   Mgr.Andrea   Svorčíková   –   elokovaná   trieda   Málinec,   Mgr.   Katarína  
Kubaliaková   –   elokovaná   trieda   Cinobaňa,   Barbora   Olejníková   -   elokovaná   trieda   Ožďany,   Veronika   Berkyová   -   elokovaná   treieda   Hrachovo  
Umelecká   rada:   
Mgr.   art.   Mária   Sihelská    –   predseda   umeleckej   rady,   Veronika   Berkyová   Dis.art.–LDO   člen,    Barbora   Olejníková    TO   –   člen,   Bc.   Monika   Račková   –   vedúci   VO   –   člen,   Mgr.  
Mária   Kureková   Dis.art.    Mgr.   Ľuboslava   Slebodníková    Dis.art,   člen,   Mgr.   Dagmar   Vývleková   Dis.art   –   člen  
Výbor    občianského   združenia   SRRZ   rodičovského   združenia   pri   ZUŠ,číslo   registrácie   2044   v   SRRZ:  
Mária   Feherpatakyová–   predseda   RZ,   p.   Ing.   Dana   Čevelová   –   hospodárka   RZ  
Revízna   komisia   RZ:  
Ing.   Iveta   Gombalová   –   predseda   RK,    PhDr.   Iveta   Matúšková   -   Jánošíková   –   člen   RK,   Jana   Semeráková   –   člen   RK   
Členovia   výboru   a   triedni   dôverníci:  
p.   Katarína   Demeová,   Mária   Fehérpatakyová,   Denisa   Szepesyová,   Beata   Jahôdková,    Mgr.Petra   Ridzoňová,   p.   Lenka   Hedviygová,    Katarína   Barkáčová   p.   Ing.Iveta  
Gombalová    PhDr.   Iveta   Matúšková   Jánošíková,    Andrea   Kamenská   ,   Valéria   Kováčová,   Silvia   Kocková,   Andrea   Sihelská,   Mgr.terézia   Mušková,   Anna   Turoňová,   Ňuňuková  
Dana  
 
1   b)   údaje   o   počte   žiakov   v   školskom   roku   2018/2019  

Názov   odboru  I.   polrok  II.   polrok   
 

Pristúpil,  
Vystúpil   II.   polrok  

Hudobný   odbor  195  185  -15  
Výtvarný   odbor  137  151  +14  
Liter.-dramatic.odbor  33  35  +2  
Tanečný   odbor  109  110  +1  
SPOLU:  474  481   
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Žiak   môže   ukončiť   štúdium   na   žiadosť   rodiča   k   31.   januáru   (v   zmysle   zákona   a   vnútorného   predpisu   školy)  
Zámena   predstavy   žiakova   rodičov   so   záujmovou   –   krúžkovou   činnosťou  
Nesystematická   a   nedôsledná   domáca   príprava   na   vyučovanie  
Nepravidelná,   neuspokojivá   dochádzka   na   vyučovanie  
Problémy   s   nástrojom   (rodič   nedokázal   zakúpiť   nástroj)  
Zdravotné   problémy   žiaka  
Sťahovanie,   pobyt   rodiča   v   zahraničí,   rozvod   rodičov  
Úbytok   žiakov   s   veľkým   náborom   ZŠ   so   vzdelávacím   poukazom  

Údaje   o   počte   žiakov   delenie   podľa   elokovaných   tried   a   odborov   za   školský   rok   2018   /2019  
Odbor  Kalinovo  Kokava   nad   Rimavicou  Málinec  Cinobaňa  Ožďany  Hrachovo  Poltár  

Hudobný   18  13  7  5  -  5  131  

Výtvarný  43  43  23  -  11  -  47  
Tanečný   13  -  -  -  17  12  67  
Literárno-dramatický  -  -  -  -  -  6  27  

Spolu  74  56  30  5  28  23  272  
                                        Elokované   triedy   spolu:   216  

Návrhy    a   opatrenia   na   školský   rok   2018/19   po   nástrojoch  
 

Nástroj   2014/  
2015  

2015/  
2016  

2016/  
2017  

2017/  
2018  

2018/  
2019  

Návrhy   a   opatrenia  

Gitara   28   28   25   26   26   Optimálny   stav   vzľadom   na   skrátené   úväzky   pedagógov,   z   ktorých   jeden   pracuje   aj   v   ZUŠ  
Fiľakovo  

Klavír   43   56   68   68   61   Konštatujeme   mierny   pokles   žiakov,   pretože   nie   všetci   rodičia   sú   ochotní   kúpiť   klasický  
nástroj,   ktorý   je   finančne   náročnejší.   Je   potrebné   pokračovať   v   zvyšovaní   počtu   žiakov   v   hre  
na   klavíri,   motivovať   rodičov   o   kúpu   nástroja   (klavír),   pomôcť   pri   hľadaní   i   starších  
zachovalých   nástrojov,   ktoré   sú   finančne   menej   nákladnejšie. Výhodné   je   zakúpiť   aj  
zánovné   nástroje,ktoré   sú   po   generálnej   oprave,cenovo   výhodné.    Uskutočňovať   klavírne  
koncerty,   propagácia   klasického   nástroja.  

Akordeón   6   6   8   9   7   Optimálny   stav   s   prihliadnutím   na   to,   že   ZUŠ   prijala   učiteľa   akordeónu   na   polovičný   úväzok,  
kt.   učí   aj   HN.   Pozitívum   vidíme   že   do   ZUŠ   sa   prihlásili   noví   žiaci   na   akordeón,   v   3.   ročníku  
si   žiaci   musia   kupovať   väčší   96   basový   akordeón,   ktorý   je   ale   finančne   nákladný,   rodičia,  
učitelia   hľadajú   kúpu   z   inzerátov.  
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Organ   2   2   1   1   1     Pokles,je   potrebné   urobiť   nábor   žiakov   ,ktorí   po   ukončení   4.   roč.   ISCED   1B   (klavír,  
akordeón,   keyboard)   majú   záujem   o   tento   nástroj,   ktorí   už   teraz   hrávajú   v   kostoloch,   budú  
usmerňovaní   na   hlavný   predmet   organ.    Žiaci   ŠPDsa   budú   prijímať   na   organ    d o   26   rokov.  
Týmto   sa   zvýši   počet   žiakov   na   organ,    ktorí   ZUŠ   vlastní   len   od   decembra   2012.  

Keyboard  
Keyboard  

35   33   29   26   29   Optimálny   stav,   žiaci   sú   usmerňovaní   o   kúpu   kvalitných   nástrojov   značky   Yamaha,   vzhľadom  
k   tomu,   že   aj   ZUŠ   vlastní   takéto   nástroje.   Sociálne   slabí   rodičia   majú   možnosť   požičať   si  
nástroj   zo   ZUŠ.   ZUŠ   zakúpila   profesionálnejšie   nástroje   PSR   950YAMAHA.   Staršie  
keyboardy   zapožičiavame   sociálne   slabým   žiakom,   kým   si   zabezpečia   požadovaný   keyboard.  

Husle   11   11   14   15   15   Optimálny   stav   žiakov   v   prípravnom   ročníku.    Je   potrebné   naďalej   zvýšiť   počet   žiakov  
motiváciou   a   propagáciou   tohto   nástroja,   aby   sa   zabezpečil   aj   dorast   do   ľudovej   hudby  
Lúčina.    Zvýšiť   motiváciu   výberom   repertoáru   aj   populárnych   skladieb,   motivovať   žiakov  
komornou   hrou   –   duo,   trio,   častejšia   interpretácia   na   verejných   podujatiach.  

Bicie   1   2   3   5   4   Mierny   pokles   s   perspektívou   študovať   bicie   ako   hlavný   nástroj.   Pokračovať   v   nábore   nového  
perspektívneho   žiaka   na   bicie   nástroje   (ISCED   2B)   vzhľadom   k   tomu,   že   súčasný   žiak   je  
žiakom   strednej   školy   a   o   chvíľu   opustí   ZUŠ,   čím   nebude   zabezpečený   dorast   v   kapele  
Juniors   band .   Ponúknuť   šikovným   žiakom   bicie   ako   obligátny   nástroj.   

Zobc.  
flauta  

15   8   13   11   10   Mierny   pokles.    Naďalej   zvyšovať   záujem   o   tento   nástroj   i   osobným   náborom   na   MŠ,  
z   hľadiska   významu   terapeutického   na   dieťa   (už   z   MŠ),   ale   i   z   hľadiska   prechodu   zo  
zobcovej   flauty   na   klasický   nástroj   (klarinet,   saxofón,   priečna   flauata...) .  

 
Drevené  
dych.  
nástroje  

 
17  

 
20  

 
15  

 
17  

 
14  
 

Miernypokles   žiakov,   je   potrebné   urobiť   prostredníctvom   výchovných   koncertov    nábor   na  
klarinet   a    saxofón.   Žiaci   na   drevené   dychové   nástroje   postupujú   prechodom   zo   zobcovej  
flauty   na   klarinet,    saxofón    a   priečnu   flautu.    Je   potrebné   udržať,   alebo   zvýšiť   tento   stav   i   s  
prihliadnutím   na   fakt,   že   klasické   nástroje   sú   finančne   náročné   (od   470   po   900   eur).  

Spev   15   11   9   10   9   Optimálny   stav,   žiakov   prípravného   ročníka   prijímať   na   predmet   zborový   spev   z   dôvodu  
rozvoja   hudobných   schopností   a   väčšieho   rozsahu.   Klesajúci   stav   nastal   ukončením   štúdia  
žiakov,   nových   žiakov   spevácke   oddelenie   bude   prijímať   s   dobrými   speváckymi  
schopnosťami.  
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Zborový  
spev  
 
 
cimbal  
 

14  
 
 
 
-  

15  
 
 
 
-  

18  
 
 
 
-  

17  
 
 
 
-  

16  
 
 
 
3  

Mierny   pokles   žiakov   v   prípravnom   ročníku   čím   sa   vytvoril   prípravný   spevácky   zbor   4-5  
ročných   detí   –   speváckeho   zboru   Krištálik.   Optimálny   stav,   rozdeliť   žiakov   na   dve   skupiny  
podľa   hudobných   schopností   a   hlasových   dispozícii   na   škole   je   spevácky   zbor   Krištálik   a  
jeho   prípravný   zbor.  
V   školskom   roku   2018/2019    sme   obohatili   ponuku   ŠKVP   o   nový   študijný   predmet   –   hra  
na   cimbal ,   zakúpili   sme   nový   cimbal   i   paličky   pre   žiakov   ŠPD.  

nezaradení   1   4   -   -   -     

Spolu   188   196   206   205   195   Mierny   pokles   žiakov   hudobného   odboru,spôsobený   aj   slabšou   kúpischopnosťou   rodičov  
hudobný   nástroj   ,hudobné   nástroje   sú   finančne   náročné   .  

 
 

Analýza   podľa   počtu   žiakov   v   jednotlivých   odboroch  

Odbor  2014/ 
2015  

2015/2 
016  

2016/  
2017   

2017/  
2018  

2018/  
2019  

Návrhy   a   opatrenia  

HO  188  196  206  215  195  Mierny   pokles   žiakov   hudobného   odboru,spôsobený   aj   slabšou   kúpischopnosťou   rodičov   hudobný  
nástroj   ,hudobné   nástroje   sú   finančne   náročné   .  

VO  130  134  135  134  133  Optimálny   stav.   Pokračovať   v   náraste   počtu   žiakov,   horná   hranica   žiakov   v   skupine   podľa   učebných  
plánov.   Ponuka   skráteného   štúdia    -   prípravy   žiakov   na   stredné   školy   umeleckého   a   pedagogického  
zamerania.   

TO  91  100  97  97  109  Mierny   nárast   žiakov   o   tanec.   Na   výchovných   koncertoch   i   pri   prijímacích   skúškach   vysvetliť   obsah  
štúdia   tanečného   odboru,   aby   nedochádzalo   počas   roka   k   veľkému   úbytku   žiakov   TO   z   dôvodu   iných  
predstáv   štúdia   tanca   –   záujem   len   o   hip   hop   a   moderné   street   dance   …   Urobiť   väčší   nábor   žiakov   v  
Poltári,   v   Kalinove   a   v   Hrachove,Ožďanoch   –   elokovaných   triedach.     Zabezpečené   boli   pohyblivé  
madlá   vo   všetkých   elokovaných   triedach   i   v   Poltári,   veže   a   prenosné   prehrávače,   fit   lopty.   V  
Kalinove   a   Hrachove   boli   zariadené   samostatné   tanečné   triedy   vybavené   veľkoplošnými  
zrkadlami,   žinienkami,   výkonnými   prehrávačami,   lavičkami.  

LDO  32  33  38  38  33  Mierny   pokles.   Stav   žiakov   zohľadňuje   jeden    skrátený   úväzok   učiteľky   LDO.   Je   naďalej   potrebné  
zvýšiť   motiváciu   i   osobný   nábor   na   tento   odbor.   Prostredníctvom   výchovných   koncertov   v   Poltári   i   v  
elokovaných   triedach,   verejnou   prezentáciou   podujatí   na   regionálnej   súťaži.   V   šk.   R   .   2018/19   sa  
uskutočnili   samostatné   vystúpenia   žiakov   TO   Poltár,   Kalinovo,   Hrachovo.   

Spolu  441  463  476  484  474  Mierny   polkles   žiakov   na   počet   zamestnancov   ZUŠ.   Učitelia   HO   majú   maximálny   počet  
nadčasových   hodín.   V   elokovanej   triede   Hrachovo    sa   uskutočnili   prijímacie   skúšky   a   otvoril   sa  
HO.   V   budúcnosti   pri   náraste   žiakov   HO   je   potreba   prijať   nového   učiteľa   v   Poltári   (gitara,  
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klavír,   keyboard).  
 
 
1   c)   údaje   o   počte   úspešnosti   žiakov   na   prijímacích   skúškach   a   ich   následnom   prijatí   na   štúdium   na   SŠ   a   VŠ  
 

V   školskom   roku   2017/2018   boli   prijatí   na   školy   umemeckého   a   pedagogického   smeru   Dominika   Husárová   SPgŠ   v   Lučenci,   Balázs   Krištof   -  
Konzervatórium   Timonova   ul.   Košice,   Bitalová   Aneta   -   SPgŠ   v   Lučenci,   Ema   Boóczová   -   Konzervatórium   Košice   -   hudobno   dramatické   odd,   Hoghová  
Andrea   -PAsA   Lučenec,   Matúš   Machava   –   Stredná   odborá   škola   Zvolen   –   odbor   dizajn,   Porubjaková   Veronika   –   Stredná   priemyseľná   škola   Samuela  
Mikoviniho   Banská   Štiavnica  
 

1   d)   údaje    o   počte   prijatých   žiakov   do   1.   roč.   strednej   školy  
        Počet   žiakov:   2   (viď   bod   c)  
 
 
 
 
1   e)   údaje   o   výsledkoch   hodnotenia   a   klasifikácie   žiakov   podľa   poskytovaného   stupňa   vzdelávania  

I. polrok   2018   /   2019  

odbor  
Vymeškané   hodiny  Celkový   prospech  

hlavný  
predmet  

vedľajší  
predmet  

spolu  prospel  
s vyzn.  

prospel  absolvoval  neprospel  neklasifikovaný  

Hudobný  628  548  1176,5  109  46  25  0  5  
Výtvarný  866  -  866  139  1  2  0  1  
Tanečný  323,5  -  323,5  93  0  10  0  0  
Liter.-drama 
t.  

294   294  29  1  1  0  2  

 
         II.   polrok   2018/2019  

odbor  
Vymeškané   hodiny  Celkový   prospech  

hlavný  
predmet  

vedľajší  
predmet  

spolu  prospel  
s vyzn.  

prospel  absolvoval  neprospel  neklasifikovaný  

Hudobný  816,5  766,5  1582,75  153  30  33  0  6  
Výtvarný  1243  -  1243  143  4  4  3  0  
Tanečný  603,5  -  603,5  105   9  0  3  
Liter.-drama 
t.  

472  -  472  29  -  0  0  0  
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1   f)   Zoznam   študijných   a   odborných   odborov   a   ich   zameraní    v   učebných   plánoch   (MŠ   SR   z   dňa   20.1.   2016   č.   2016-6346/29045:3   –   10AO   pre   ZUŠ   s  
účinnosťou   od   20.1.2016)  
Hudobný   odbor  Tanečný   odbor  Výtvarný   odbor                                     Literárno-dramatický   odbor  

Č.   učebného  
plánu  

Zameranie   učebného  
plánu  
 

Č.  
učebného  
plánu  

Zameranie   učebného  
plánu  
 

Č.   učebného  
plánu  

Zameranie   učebného   plánu  
 

Č.  
učebnéh 
o   plánu  

Zameranie   učebného   plánu  
 

1a  Prípravné   štúdium  36  Tanečná   príprava   I.  52  Prípravné   štúdium   VO  41  Prípravná   dram.   vých.  
1b  Prípravné   štúdium  37  Tanec   –   primárne  

vzdelávanie   1.   časť  
53  I.   časť   1.   stupňa   základného  

štúdia   VO   ZUŠ,   výtvarná  
výchova  

42  Prvý   stupeň   základného  
štúdia   –   dramatické   a  
slovesné   oddelenie  

2  
 
 
3  

Pre   všetky   študij.  
Zamerania   (KH,  
sprievod,   bicie)  
Hra   na   klavíri  
 

38  Tanec   nižšie   sekundárne  
vzdelávanie   –   2   časť  

54  II.   časť   1.   stupňa   základného  
štúdia,   výtvarný   odbor   ZUŠ  
výtvarná   výchova  

44  Druhý   stupeň   základného  
štúdia   –   dramatické   oddelenie  
–   záujmová   umelecká   činnosť  

3  Hra   na   keyborde    56  2   stupeň   základného   štúdia,  
VO   ZUŠ,   výtvarná   výchova  
zameraná   na   samostatnú  
tvorbu.  
 

46  Druhý   stupeň   základného  
štúdia   -slovesné   oddelenie-  
záujmová   umelecká   činnosť  
od   15.   r.   ŠPD  

4  Hra   na   husliach,   gitare,  
cimbal    a   akordeóne  

  58  Štúdium   pre   dospelých.  
Výtv.   výchova   zámer.   na  
samostatnú   tvorbu   a  
záujmovú   činnosť,   alebo   na  
ľudovo-umeleckú   činnosť  

  

5  Hra   na   zobcovej  
sopránovej   flaute  

      

8  Hlasová   výchova   a   spev        
13  Kontrabas,   priečna  

flauta,   klarinet,   saxofón,  
bicích   a   ľudových  
nástrojov  

      

7  Hra   na   bicie   nástroje   I.  
stupeň  

      

9  Zborový   spev        
10  
(2   r.)  
skrátené  
štúdium  

Hra   na   priečnej   flaute,  
klarinete,   saxofóne   
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13  2   časť   I.   stupňa  
Priečna   flauta,   klarinet,  
saxofón,   zobcové   flauty  

      

18   a  Hra   na   elektrickej   a  
basovej   gitare  

      

20  II.   zákl.   štúdium   a   ŠPD  
hra   na   klávesových,  
sláčikových,   dych.  
nástrojoch,   gitare,  
akordeóne,   bicích   s  
možnosťou   hry   na  
príbuzných   elektrických  
a  
elektroakust.nástrojoch   

      

21  Hra   na   organe   –   II.  
základné   štúdium    a  
ŠPD  

      

19  2.   stupeň   základného  
štúdia   a   ŠPD   –  
voliteľné   vyučovacie  
predmety   pre   všetky  
štud.   zamerania   2.st.   A  
ŠPD   

      

22  II.   základné   štúdium    a  
ŠPD   spev  

      

 
1   g)   údaje   o   počte   zamestnancov   a   plnení   kvalifikačného   predpokladu   pedagogických   zamestnancov:  

Por.  
číslo  

Meno   učiteľa  Funkcia  Kvalifikač.  
predpoklad  
Tarifná   trieda   (KPČ)  

Zamestnanec  
Interný   –  
externý  

Rozsah   prac.  
činnosti  

Poznámka   ,atestácia  
Štúdium   –   škola  

1.  Mgr.   Nikola   Gaziková  Učiteľka   VO  10  Interný  Základný   úväzok  -  
2.  Bc.   Račková   Monika  Vedúca   VO  

Učiteľka   VO  
9  Interný  Základný   úväzok  -  

3.  Monika   Kramecová  Učiteľka   TO  8  Externý  Dohoda   o   PČ  -  
4.  Tibor   Zsiga  Učiteľk   HO  7  Externý  Kratší   prac   čas  6..ročník   Súkromné   hudobno  

dramat.konzervatórium   Rimavská  
Sobota  

5.  Mgr.   Slebodníková   Ľuboslava   Dis.art  Riaditeľka  
Učiteľka   HO  

12  Interný  Základný   úväzok  II.   atestácia  

6.  Mgr.   Mária   Kureková   Dis.art  Učiteľka   HO  9  Interný  Základný   úväzok   
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Vedúca   HO  
7.  Ing.   Černák   Ladislav  Učiteľ   HO  9  Interný  Základný   úväzok  -  
8.  Bc.   Horváth   Roland   Dis.art  Učiteľ   HO  9  Interný  Kratší   prac.čas   
9.  Mgr.   Andrea   Jambrová  Učiteľka   HO  9  Interný  Základný   úväzok  -  
10.  Mgr.   Kubaliaková   Katarína   Dis.art  Vedúca   el.   tr.   Cinobaňa  

Učiteľka   HO  
9  Interný   Základný   úväzok  -  

11.  Ondrej   Gáll  Učiteľ   HO  8  Interný  Základný   úväzok  -  
12.  Mgr.   art.   Sihelská   Mária  Učiteľka   HO  

Vedúca   umeleckej   rady  
10  Interný  Základná   úväzok  -  

13.  Szabó   Barnabáš,   DiS.art.  Učiteľ   HO  8  Interný  Základný   úväzok  -  
14.  Kováč   Oleg  Učiteľ   HO  8  Interný  Kratší   prac.čas  -  
15.   Mgr.   Vývleková   Dagmar,  

DiS.   art.  
Mgr.   Dagmar  
Vývleková  
zástupkyňa  
Učiteľka   HO  

11  Interný  Základný   úväzok  I.   atestácia  

16.   Mgr.   Andrea   Svorčíková  Učiteľka   TO  10  Interný  Základný   úväzok  -  
17.  Mgr.   Nováková   Viktória  Učiteľka   HO  10    Učiteľ   na   materskej   dovolenke  
18.  Veronika   Berkyová   Dis.art  Učiteľka   LDO  8  Interný  Základný   úväzok   
19.  Mgr.   Mária   Vojenčiaková  Učiteľka   HO  9  Interný  Skrátený   úväzok  Počas   MD.   p.uč.Mgr.V.   Novákovej  
20.  Barbora   Oleníková  Učiteľka   TO  7  Interný  Základný   úväzok  3.roč.Konzervatórium    Exnarová  

Košice  
21.  
 

Ján   Kubaliak  Učiteľ   HO  6  Externý  Skrátený   úväzok  
Dohoda   PČ   
 

4.r.   Konzervatórium   J.L.Bellu  
Banská   Bystrica  

22.  Lenka   Václavíková  Učiteľ   HO  7  externý  Skrátený   úväzok  
Dohoda   PČ  

6.r.Konzervatórium   Topľčany  
Topolčany  

 
1h)   Údaje   o   ďalšom   vzdelávaní   pedagogických   zamestnancov   školy  

Meno   a   priezvisko  
zamestnanca  

Funkcia  Ďalšie   vzdelávanie   

Mgr.   Ľuboslava  
Slebodníková  

riaditeľka  24.10.2018   Metodický   deň   Klavír   20.a   21.st.   KLAVÍR   NA   RUBY   Mgr.art.   Ivan   Šiller   Art.D   ,PhD   Tomáš   Boroš,Art.D   Zuš   Poltár  
Porada   riaditeľov   troch   regiónov   Novohrad   –   Gemer   –   Malohont    -   28.9..2018  
23.11.2018   odborný   seminár   Komorná   hra   v   Dánsku   ,na   Slovensku   Prof.Zajíček   ZUŠ   J.Albrechta   Bratislava  
Odborný   seminár    Drevené   dychové   nástroje   –   16.11.2018   ZUŠ   Tisovec   
12.3.20019   Odborné   prednášky   GDPR,   Zákom   138/2019   o   pedag.a   odb.zamestnancov   SNEM   AZUŠ   EMU   Slovakia-Hotel   Dixon  
Banská   Bystrica  
12.4.2019   –   Hodnotiaci   seminár   súťaže   PMU   2019   drevené   dychové   nástroje   Mgr.art.Radoslav   Solárik  
26.4   hodnotiaci   seminár   –   PMU   2019   sláčikové   nástroje   ZUŠ   Fiľakovo  
16.11.2018   hodnotiaci   seminár   –Hra   na   Akordeón,priečnu   flautu    ZUŠ   Tisovec  
Máj  2019-  Odborný  seminár  práce  s  deťmi  o  hudbe  s  hudbou  projektu  SUPERAR  s  lektormi  O.Budinská…..Mgr.Marek                 
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Kapusta.ZUŠ   Poltár.  
Mgr.   Dagmar   Vývleková  
DIS   art.  

zástupkyňa  24.10.2018   Metodický   deň   Klavír   20.a   21.st.   KLAVÍR   NA   RUBY   Mgr.art.   Ivan   Šiller   Art.D,   PhD.   Tomáš   Boroš,   Art.D   Zuš   Poltár  
Metodický   deň   spevu   a   zborového   spevu   7.11.2018   ZUS   Rimavská   sobota   Paedr.O.Moravčíková  
Odborný   vyhodnotiaci   seminár   krajského   kola   Mládež   spieva   –   12.4.2019    Banská   Bystrica  
28.3.2019   –   regionálna   prehliadka   speváckych   zborov   –   hodnostiaci   seminár   –   Mgr.art   Oľga   Budinská  
Máj  2019-  Odborný  seminár  práce  s  deťmi  o  hudbe  s  hudbou  projektu  SUPERAR  s  lektormi  O.  Budinská…..Mgr.  Marek                   
Kapusta.   ZUŠ   Poltár.  

všetci   pedagogickí  
zamestnanci  

Učitelia  Všetci   učitelia    –   formálne   vzdelávanie   cez   MZ   ZUŠ   Poltár   –(viď.   plán   MZ   školského   roku   2018/2019)  
24.10.2018   Metodický   deň   Klavír   20.a   21.st.   KLAVÍR   NA   RUBY   Mgr.art.   Ivan   Šiller   Art.D   ,PhD   Tomáš   Boroš,Art.D   Zuš   Poltár  
Odborný   seminár   hra   na    akordeón   (Mgr.   Vlach)   16.11.   2018   Tisovec   –   Mgr.   Anna   Ferencová  
Barnabáš   Szabó    –26.4   hodnotiaci   seminár   –   PMU   2019   sláčikové   nástroje   ZUŠ   Fiľakovo   
Oleg   Kováč    –   hodnotiaci   seminár   celoslovenskej   súťaže   –2.5.2019    ZUŠ   J.   Melkoviča   –   Stará   Ľubovňa   –   hra   na   saxofóne;  
Hodnotiaci   seminár   PMU   2019   Hra   na   Keyboard   5.4.2019   ZUŠ   TISOVEC  
Ing.Ladislav   Černák,Tibor   Zsiga-     7.2.2019    ZUŠ   Veľký   Krtíš,   Mgr.art.   Miloš   Slobodník   
Metodika   výuky   malých   hodobných   foriem   gitarových   skladieb   pre   žiakov   ZUŠ  
  Individuálne   samoštúdium   odborných   časopisov   dostupných   v   zborovni   ZUŠ   Múzy   v   škole,   Učiteľské   noviny,   Manažment   školy,  
prístup   internetových   zdrojov   pre   všetkých   učiteľov  

 
Mgr.   art.   Mária   Sihelská  

 
Vedúca  
umeleckej  
rady  

Odborný   vyhodnotiaci   seminár   krajského   kola   Mládež   spieva   –   12.4.2019    Banská   Bystrica24.10.2018   Metodický   deň   Klavír   20.a  
21.st   HUDBA   NA   RUBY   .   Mgr.art.   Ivan   Šiller   Art.D   ,PhD   Tomáš   Boroš,Art.D   Zuš   Poltár24.10.2018   –   Odborný   vyhodnotiaci  
seminár   krajského   kola   Mládež   spieva   –   12.4.2019   Banská   Bystrica  
Metodický   deň   spevu   a   zborového   spevu   7.11.2018   ZUS   Rimavská   sobota   Paedr.O.Moravčíková  
  28.3.2019   –   regionálna   prehliadka   speváckych   zborov   –   hodnostiaci   seminár   –   NOS   LC,ZUŠ   Poltár  
  Mgr.Art   Oľga   Budinská  
Máj  2019-  Odborný  seminár  práce  s  deťmi  o  hudbe  s  hudbou  projektu  SUPERAR  s  lektormi  O.Budinská…..Mgr.  Marek  Kapusta.                   
ZUŠ   Poltár.  
Letné  semináre  EPTA  2019  Koncertná  sála  E.Suchoňa  Konzervatórium  Bratislava  A  čo  je  vlastne  TALENT?-  Mgr.Andrea                 
Borovská,  Hyperaktivita-  čo  s  Ňou?  PhDr.  Gabriela  Herániová,  Elementární  klavírní  výuka  v  současnosti,jeji  promény  a  nové                 
inspirace-   Prof.Alena   Vlásková   -   AMU   Praha,   „Snadné   klavírní   skladby   W.A.Mozarta-   prof.Ján   Jiraský   PhD.JAMU   Brno  
 

Mgr.   Katarína  
Kubaliaková   DiS   art.  
 
 
 
Mgr.Andrea   Svorčíková   

Učiteľka   HO  
 
 
 
Učiteľ   HO  

Odborný   vyhodnotiaci   seminár   krajského   kola   Mládež   spieva   –   12.4.2019    Banská   Bystrica24.10.2018   Metodický   deň   Klavír   20.a  
21.st.   Mgr.art.   Ivan   Šiller   Art.D,   PhD   Tomáš   Boroš,Art.D   Zuš   Poltár24.10.2018   –   
Metodický   deň   spevu   a   zborového   spevu   7.11.2018   ZUS   Rimavská   sobota   Paedr.O.Moravčíková  
28.3.2019   –   regionálna   prehliadka   speváckych   zborov   –   hodnostiaci   seminár   –   Mgr.art   Oľga   Budinská  
 
Máj  2019-  Odborný  seminár  práce  s  deťmi  o  hudbe  s  hudbou  projektu  SUPERAR  s  lektormi  O.Budinská…..Mgr.Marek                 
Kapusta.ZUŠ   Poltár.  
24.10.2018   Metodický   deň   Klavír   20.a   21.st.   KLAVÍR   NA   RUBY   Mgr.art.   Ivan   Šiller   Art.D   ,PhD   Tomáš   Boroš,Art.D   Zuš   Poltár  
Letné   semináre   EPTA   2019   Koncertná   sála   E.Suchoňa   Konzervatórium   Bratislava     A   čo   je   vlastne   TALENT   ?-      Mgr.Andrea  
Borovská,   Hyperaktivita-   čo   s   Ňou?   PhDr.   Gabriela   Herániová,   Elementární   klavírní   výuka   v   současnosti,jeji   promény   a   nové  
inspirace-   Prof  
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Ondrej   Gáll  Učiteľ   HO  24.10.2018   Metodický   deň   Klavír   20.a   21.st.   KLAVÍR   NA   RUBY   Mgr.art.   Ivan   Šiller   Art.D   ,PhD   Tomáš   Boroš,Art.D   Zuš   Poltár  
Hodnotiaci   seminár   PMU   2019   Hra   na   Keyboard   5.4.2019   ZUŠ   TISOVEC   Bystrica   16.4.2019   
16.4.2019   –   hodnotiaci   seminár   11.   roč.   medzinárodnej   súťaže   v   hre   na   keyboard   –   Považská   Bystrica   

Mgr.   Mária   Kureková  
Dis.art  

Učiteľka   HO  24.10.2018   Metodický   deň   Klavír   20.a   21.st.   KLAVÍR   NA   RUBY   Mgr.art.   Ivan   Šiller   Art.D   ,PhD   Tomáš   Boroš,Art.D   Zuš   Poltár  
23.11.2018   odborný   seminár   Komorná   hra   v   Dánsku   ,na   Slovensku   Prof.Zajíček   ZUŠ   J.Albrechta   Bratislava  
Odborný   seminár   PMU   2018   Drevené   dychové   nástroje   -    12.   4.2019   ZUŠ   Poltár,Mgr.art.R.Solárik  
16.11.2018   hodnotiaci   seminár   –Hra   na   ,priečnu   flautu    ZUŠ   Tisovec  
Máj   2019-   Odborný   seminár   práce   s   deťmi   o   hudbe   s   hudbou   projektu   SUPERAR   s   lektormi   O.Budinská…..Mgr.Marek  
Kapusta.ZUŠ   Poltár.  

Mgr.   Nikola   Gazíková  Učiteľ   VO  24.10.2018   Metodický   deň   Klavír   20.a   21.st.   KLAVÍR   NA   RUBY   Mgr.art.   Ivan   Šiller   Art.D   ,PhD   Tomáš   Boroš,Art.D   Zuš   Poltár  

Barbora   Olejníková  
 

Učiteľka    TO  Metodický   deň   –   5.12.2018   –   ZUŠ   Veľký   Krtíš   –   Príprava   PMT   2019  
14.-15.6    2019    -   Budapesť   Maďarsko   –   hodnotiaci   seminár    v   modernom   tanci   –   EurOpen   Modern   Dance   Championship  

Veronika   Berkyová  
Dis.art.  

Učiteľka   LDO  29.9.2018nŠkolenie   moderatórov   Mgr.art.   Barbora   Špániková   ,NOS   Lušenec  
11.2.2019   odbórny   seminár   recitátorov   Mgr.Eliška   Sadíleková   NOS   Lučenec-Matica   Slovenská   Lučenec  
22.-24.11.2018  –  PAN  –  tvorivé  dielne  LDO  –  základy  pantominy  –  Kasprzyk,  cesty  k  etude  –  N.  Novotná,  pohyb  a  hudba  v                       
inscenačnej   tvorbe   –   M.   Harčaríková,Herec   musí   hrať   –   F.   Hajduk  
28.-29.9.2018–   Rozprávačské   Lodno   –   seminár  
10..4.2019   –   Dom   matice   slovenskej   Lučenec   –   65..   Hviezdoslavov   Kubín   –   hodnotiaci   seminár   

Monika   Kramecová  
Dis.art.  

Učiteľka    TO  Metodický   deň   –   5.12.2018–   ZUŠ   Veľký   Krtíš   –   Príprava   PMT   2019  
27.4.2019   –   hodnotiaci   seminár   –   PMT   2018   –   Rimavská   Sobota  
24.11.2018   Tanečná   metodika   a   choreografie   NOVOHRADU   Divadlo   B.S.Timrava   Lučenec  

Bc.   Monika   Račková  Učiteľka   VO  10.5.2019  Metodický  deň  učiteľo  výtvarných  odborov  Múzeum  bábkarských  kultúr  a  hračiek  Hrad  Modrý  Kameň,Workshop               
Mgr.art.   Michaela   Tettingerová   

 
 
1   i)   údaje   o   aktivitách   a   prezentácii   školy   na   verejnosti  
Aktivity   školy,   ktorá   reprezentuje   mesto,   okres   Poltár   i   Banskobystrický   kraj   na   Slovensku   i   v   zahraničí  
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Mimoriadne   úspechy   a   výsledky   ZUŠ   Poltár   na   krajských,   celoslovenských,   zahraničných   súťažiach   a   festivaloch  
2018/2019  
 

Názov   súťaže,  
festivalu   

Dátum  Vyhlasovateľ,  
organizátor   a  
miesto   konania  

Mená   úspešných  
žiakov,   študentov,  
súbor   

Kategória  
 

Umiestnenie  
Cena   
Účasť  

Odbor  
Nástroj  

Pripravil  
Pedagóg  

MADAM   HUMANITÉ  október.   2018  Open   society   of  
artists   –   world  
union   of   culture  
Praha  

Zuzana   Pachotová  
Viktória   Polomková  
Viktória   Strapková  

 Cena  
MADAM  
HUMANITÉ  

VO    Bc.   Monika   Račková  

Musica   Camerata   Ján  
Albrecht  

23-24.  
11.2018  

Ministerstvo  
školsktva   SR  

Trio   priečnych   fláut   -  
Radka   Gombalová,  
Daniela   Švantnerová,  
Anna   Obrcianová  

Tretia  Strieborné  
pásmo  

Priečna  
flauta  

Mgr.   Ľuboslava  
Slebodníková,   DiS.   art.,  
Mgr.   Mária   Kureková,  
DiS.   art.  

Musica   Camerata   Ján  
Albrecht  

23-24.  
11.2018  

Ministerstvo  
školsktva   SR  

Duo   –   Bronislava  
Garajová,   Lea  
Kocáková  

Prvá  Bronzové  
pásmo  

Priečna  
flauta,  
klavír  

Mgr.   Ľuboslava  
Slebodníková,   DiS.   art.,  
Mgr.   Mária   Kureková,  
DiS.   art.  

Musica   Camerata   Ján  
Albrecht  
 

23-24.  
11.2018  

Ministerstvo  
školsktva   SR  

Duo   –   Timea   Faťarová,  
Miriama   Strašková  

Druhá  Bronzové  
pásmo  

Saxofón,  
klavír  

Mgr.   Ľuboslava  
Slebodníková,   DiS.   art.,  
Bc.   Roland   Horváth  

Celoslovenská   súťaž  
Stančekova   Prievidza  

15.   2.   2019  ZUŠ   Prievidza  
Ministerstvo  
školsktva   SR  

Sára   Partlová  Tretia  Zlaté   pásmo  Spev  Mgr.   Dagmar   Vývleková,  
DiS.   art.  

Celoslovenská   súťaž  
Stančekova   Prievidza  

15.   2.   2019  ZUŠ   Prievidza  
Ministerstvo  
školsktva   SR  

Rebeka   Henžeľová  Prvá  Zlaté   pásmo  Spev  Mgr.   Dagmar   Vývleková,  
DiS.   art.  

Celoslovenská   súťaž  
Stančekova   Prievidza  

15.   2.   2019  ZUŠ   Prievidza  
Ministerstvo  
školsktva   SR  

Petra   Turoňová  Prvá  Zlaté   pásmo  Spev  Mgr.   Dagmar  
VývlekováDis.art  

Celoslovenská   súťaž  
Stančekova   Prievidza  

15.   2.   2019  ZUŠ   Prievidza  
Ministerstvo  
školsktva   SR  
 

Vanesa   Pinková  Druhá  Bronzové  
pásmo  

Spev  Mgr.   Dagmar   Vývleková,  
DiS.   art.  
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Celoslovenská   súťaž  
DIS   Banská   Bystrica  

28.   2.   2019  Ministerstvo  
školsktva   SR  
ZUŠ   Banská  
Bystrica  

Sára   Partlová  Tretia  Zlaté   pásmo  Spev  Mgr.   Dagmar   Vývleková,  
DiS.   art.  
 

Celoslovenská   súťaž  
DIS   Banská   Bystrica  

28.   2.   2019  Ministerstvo  
školsktva   SR  
ZUŠ   Banská  
Bystrica  

Petra   Turoňová  Prvá  Zlaté   pásmo   Spev  Mgr.   Dagmar   Vývleková,  
DiS.   art.  

Celoslovenská   súťaž  
DIS   Banská   Bystrica  

28.   2.   2019  Ministerstvo  
školsktva   SR  
ZUŠ   Banská  
Bystrica  

Rebeka   Henžeľová  Prvá  Zlaté   pásmo  
Mimoriadna  
cena   za  
interpretáciu  
súčasného  
autora  

Spev  Mgr.   Dagmar   Vývleková,  
DiS.   art.  

Celoslovenská   súťaž   -  
ZUŠ   Považská   Bystrica  

16.   4.   2019  Ministerstvo  
školsktva   SR  

Martina   Severíniová   Zlaté   pásmo  Keyboard  Ondrej   Gall  

Celoslovenská   súťaž   -  
ZUŠ   Považská   Bystrica  

16.   4.   2019  Ministerstvo  
školsktva   SR  

Alžbeta   Blahútová   Strieborné  
pásmo  

Keyboard  Ondrej   Gall  

Ping   Song  
 

26.   4.   2019  SZUŠ   Zvolen  Rebeka   Henžeľová  Prvá  Strieborné  
pásmo  

Spev  Mgr.   Dagmar   Vývleková,  
DiS.   art.  

Ping   Song  
 

26.   4.   2019  SZUŠ   Zvolen  Petra   Turoňová  Prvá  Zlaté   pásmo  Spev  Mgr.   Dagmar   Vývleková,  
DiS.   art.  

Ping   Song  26.   4.   2019  SZUŠ   Zvolen  Vanesa   Pinková  Druhá  Strieborné  
pásmo  

Spev  Mgr.   Dagmar   Vývleková,  
DiS.   art.  

Ping   Song  26.   4.   2019  SZUŠ   Zvolen  Sára   Partlová  Tretia  Zlaté   pásmo  
Laureát   súťaže  

Spev  Mgr.   Dagmar   Vývleková,  
DiS.   art.  

Ping   Song  26.   4.   2019  SZUŠ   Zvolen  Hanka   Kubaliaková  Druhá  
 

Čestné  
uznanie  

Spev  Mgr.   art.   Mária   Sihelská  

Banskoštiavnické  
kladivká  

7.   5.   2019  ZUŠ   Banská  
Štiavnica  
Ministerstvo  
školsktva   SR  
 

Viktória   Matúšková  Prvá  Strieborné  
pásmo  

Klavír  Mgr.   art.   Mária   Sihelská  

Celoslovenská   súťaž   -  
saxofón  

2.5.   2019  ZUŠ   Stará  
Ľubovňa  
 

Miriama   Strašková  
Timea   Faťarová  

Prvá  Bronzové  
pásmo  

Klavír,  
saxofón  

Mgr.   Ľuboslava  
Slebodníková,   DiS.   art.,  
Bc.   Roland   Horváth  
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Celoslovenská   súťaž   -  
Zahrajže   mi   píšťalôčka  

10.   5.   2019  Združenie   VADAM  
ZUŠ   Nové   Zámky  

Liana   Adamová  Prvá  Strieborné  
pásmo  

Zobcová  
flauta  

Mgr.   Mária   Kureková,  
DiS.   art.  

Celoslovenská   súťaž   -  
Zahrajže   mi   píšťalôčka  

10.   5.   2019  Združenie   VADAM  
ZUŠ   Nové   Zámky  

Nela   Ridzoňová  Prvá  Strieborné  
pásmo  

Zobcová  
flauta  

Mgr.   Mária   Kureková,  
DiS.   art.  

Levický   hudobný  
festival  

15.   5.   2019  ZUŠ   Levice  
Ministerstvo  
školsktva   SR  

Duo   –   Bronislava  
Garajová,   Lea  
Kocáková  

Kategória  
do   19.  
rokov   

Bronzové  
pásmo  

Priečna  
flauta,  
klavír  

Mgr.   Ľuboslava  
Slebodníková,   DiS.   art.,  
Mgr.   Mária   Kureková,  
DiS.   art.  

Levický   hudobný  
festival  

15.   5.   2019  ZUŠ   Levice  
Ministerstvo  
školsktva   SR  

Duo   –   Timea   Faťarová,  
Miriama   Strašková  

Kategória  
do   19.  
rokov  

Strieborné  
pásmo  

Saxofón,  
klavír  

Mgr.   Ľuboslava  
Slebodníková,   DiS.   art.,  
Bc.   Roland   Horváth  

Európsky   festival  
umeleckého   školstva  
EFUŠ  

13.   -   15.   6.  
2019  

SRRZ   -   SR  Duo   –   Bronislava  
Garajová,   Lea  
Kocáková  

  Priečna  
flauta,  
klavír  

Mgr.   Ľuboslava  
Slebodníková,   DiS.   art.,  
Mgr.   Mária   Kureková,  
DiS.   art.  

Európsky   festival  
umeleckého   školstva  
EFUŠ  

13.   -   15.   6.  
2019  

SRRZ   -   SR  Duo   –   Timea   Faťarová,  
Miriama   Strašková  

  Saxofón,  
klavír  

Mgr.   Ľuboslava  
Slebodníková,   DiS.   art.,  
Bc.   Roland   Horváth  

World   dancing  
competetion   EurOpen  
Modern   Dance  
Championship  

14.   -   15.   6.  
2019  

Budapešť  Natália   Bodnárová  Fantasy  
mini  

5.   miesto  TO  Barbora   Olejníková  

Modern   Dance  
Championship  

14.   -   15.   6.  
2019  

14.   -   15.   6.   2019  Klaudia   B ö dová  Fantasy  
teen  

4.   miesto  TO  Barbora   Olejníková  

Krajská   súťaž   detských  
speváckych   zborov   
Mládež   spieva  

12.4.2019  NOS   Banská  
Bystrica  

Spevácky   zbor   Krištálik   Strieborné   
pásmo  

HO  Mgr.   art.   Mária   Sihelská,  
Mgr.   Katarína  
Kubaliaková,   DiS.   art.,  
Mgr.   Dagmar   Vývleková,  
DiS.   art.  
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NADREGIONÁLNA   SÚŤAŽ   14   ZUŠ   –   regiónov   Novohrad   –   Gemer   –   Malohont   –   Hont   školský   rok   2018/2019  
Pódium   mladých   umelcov   2019   –   ZUŠ   Poltár  
 
zobcová   flauta    –   ZUŠ   Veľký   Krtíš,       2.   4.   2019  
keyboard   –   ZUŠ   Tisovec,                        5.   4.   2019  
gitara   –   SZUŠ   a   ZUŠ   Lučenec,              9.   4.   2019  
dychové   nástroje   –   ZUŠ   Poltár,            12.   4.   2019  
 
 

Názov   súťaže,  
festivalu   

Dátum  Vyhlasovateľ,  
organizátor  
a miesto  
konania  

Mená   úspešných  
žiakov,   študentov,  
súbor   

Kategória  
 

Umiestnenie  
Cena   
Účasť  

Odbor  
Nástroj  

Pripravil  
Pedagóg  

PMU   zobcová  
flauta  

2.   4.   2019  ZUŠ   Veľký  
Krtíš  

Adamová   Liana  
 

Prvá  Bronzové  
pásmo  

Zobcová  
flauta  

Mária  
Kureková  

PMU   zobcová  
flauta  

2.   4.   2019  ZUŠ   Veľký  
Krtíš  

 
Ridzoňová   Nela  

Prvá  Bronzové  
pásmo  

Zobcová  
flauta  

Mária  
Kureková  

PMU   keyboard  5.   4.   2019  ZUŠ   Tisovec  Martina   Severíniová  Druhá  Zlaté   pásmo  
 

Keyboard  Ondrej   Gall  

PMU   keyboard  5.   4.   2019  ZUŠ   Tisovec  Alžbeta   Blahútová  Piata  Zlaté   pásmo  
 

Keyboard  Ondrej   Gall  

PMU   keyboard  5.   4.   2019  ZUŠ   Tisovec  Samuel   Foltán  Štvrtá  Strieborné  
pásmo  

Keyboard  Oleg   Kováč  

PMU   keyboard  5.   4.   2019  ZUŠ   Tisovec  Patrik   Vavruš  Štvrtá  Čestné  
uznanie  
 

Keyboard  Oleg   Kováč  

PMU   gitara  9.   4.   2019  ZUŠ   –   SZUŠ  
Lučenec,  
Opatová  

Jakub   Výberči  Prvá  Zlaté   pásmo  Gitara  Ladislav  
Černák  

PMU   gitara  9.   4.   2019  ZUŠ   –   SZUŠ  Soňa   Fehérpatakyová  Tretia  Zlaté   pásmo  Gitara  Ladislav  
16  

 



Lučenec,  
Opatová  

Laureát  
súťaže  

Černák  

PMU   drevené  
dychové   nástroje  

12.   4.   2019  ZUŠ   Poltár  Ema   Marcineková  Tretia  Bronzové  
pásmo  

Priečna  
flauta  

Mária  
Kureková  

PMU   drevené  
dychové   nástroje  

12.   4.   2019  ZUŠ   Poltár  Nina   Fitalová  Druhá  Bronzové  
pásmo  

Priečna  
flauta  

Mária  
Kureková  

PMU   drevené  
dychové   nástroje  

12.   4.   2019  ZUŠ   Poltár  
 
 

Radka   Gombalová  Tretia  Zlaté   pásmo  Priečna  
flauta  

Ľuboslava  
Slebodníková  

PMU   drevené  
dychové   nástroje  

12.   4.   2019  ZUŠ   Poltár  Samuel   Melich  Prvá  Bronzové  
pásmo  

Saxofón  Roland  
Horváth  

PMU   drevené  
dychové   nástroje  

12.   4.   2019  ZUŠ   Poltár  Timea   Faťarová  Prvá  Bronzové  
pásmo  

Saxofón  Roland  
Horváth  

Mládež   spieva  12.   4.   2019  Banská  
Bystriica  

Detský   spevácky   zbor  
Krištálik  
Prípravný   zbor  

 Strieborné  
pásmo  

Spev  Mária  
Sihelská,  
Dagmar  
Vývleková,,  
Katarína  
Kubaliaková  

PMU   sláčikové  
nástroje  

26.   4.   2019  ZUŠ   Fiľakovo  Linda   Rusnáková  Prvá  Zlaté   pásmo  Husle  Barnabáš  
Szabo  

PMU   sláčikové  
nástroje  

26.   4.   2019  ZUŠ   Fiľakovo  Viktória   Jančová  Tretia  Strieborné  
pásmo  

Husle  Barnabáš  
Szabo  

PMU   sláčikové  
nástroje  

26.   4.   2019  ZUŠ   Fiľakovo  Martina   Marcineková  Tretia  Strieborné  
pásmo  

Husle  Barnabáš  
Szabo  

 
 
Kultúrne  aktivity  a  prezentácia  školy  na  verejnosti  v  rámci  mesta,  okresu  Poltár  a              
Novohradsko-Gemer-malohontského   regiónu   2018/19  
 
Verejné   koncerty   a   výstavy   výtvarného   odboru  

P.   č.  Kultúrna   aktivita  
Koncert   a   Výstava   VO  

Dátum  Miesto   konania  
(región,   okres...)  

Účinkujúci   súbor   ,   sólo,  
interpréti,   komorná  
hra,súbory  

Zodpovedný  
odbor,   ZUŠ  

Kultúrno-spoločenský  
dosah  

Počet   osôb   v  
publiku  
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1.  Portréty   2017  
Výstava   VO  

13.   11.   2018  Koncertná   sála   ZUŠ  Interpretačné   sóla,  
komorná   hra  

HO,   VO  Rodičia,   žiaci,   učitelia  65  
viď   bulletin  

2.  Jesenný   koncert  
Výstava   VO  

29.   11.   2018  Dom   kultúry   Poltár  Inštrum.sóla,komorná  
hra,   zb   Krištálik,   LDO,  
kapela   Juniors   band  

HO,   LDO,  
VO  

Rodičia,   žiaci,   učitelia,  
verejnosť   mesta  

250  
viď   bulletin  
 
 

3.  Hudobno-dramatická   rozprávka  
Snehová   kráľovná  

20.   12.   2018  Dom   kultúry   Poltár  LDO  LDO,   HO,  
VO,   TO  

Rodičia,   žiaci,   učitelia,  
verejnosť   mesta  

200  
viď   bulletin  

4.  Vianočný   koncert  
Výstava   VO  

2.   12.   2018  Koncertná   sála   ZUŠ  Interpretačné   sóla,  
komorná   hra,   zbor  
Krištálik,   LDO,   ľudová  
hudba   Lúčiná  

LDO,   HO,  
VO,   TO  

Rodičia,   žiaci,   učitelia,  
verejnosť   mesta  

 
80  
viď   bulletin  
 

5.   Môj   prvý   koncert  
Výstava   VO  

29.   1.   2019  Koncertná   sála   ZUŠ  Interpretačné   sóla,   TO  HO,   VO,  
TO,LDO  

Rodičia,   žiaci,   učitelia,  
verejnosť   mesta  

90  
viď   bulletin  

6.   Rodinný   koncert  
Výstava   VO  

26.3.   2019  Koncertná   sála   ZUŠ  Interpretačné   sóla  HO  Rodičia,   žiaci,   učitelia,  
verejnosť   mesta  
 

80   
viď   bulletin  
 

7.   Jarný   koncert  
Výstava   VO  

25.   4.   2019  Dom   kultúry   Poltár  Interpretačné   sóla,  
komorná   hra,   zbor  
Krištálik,   LDO,   kapela  
Juniors   band  

LDO,   HO,  
VO,   TO  

Rodičia,   žiaci,   učitelia,  
verejnosť   mesta  
 

250  
 
viď   bulletin  

8.   Regionálna   prehliadka   Mládež  
spieva  

28.3.2019  ZUŠ   Poltár  Detské   spevácke   zbory  HO  Rodičia,   žiaci,   učitelia,  
verejnosť   mesta  

80  
viď   bulletin  

9.   Koncert   víťazov   PMU  3.   5.   2019  Hrad   Modrý  
Kameň  

Víťazi   nadregionálnej  
súťaže   PMU2019  

HO  Žiaci,   učitelia,   pozvaní  
hostia   regiónu   Novohrad  

100  
viď   bulletin  

10.  Od   tanca   k   divadlu  30.   5.   2019  Dom   kultúry   Poltár  TO,   LDO  
to   súbory  
Poltár,Hrachovo,  
Kalinovo  

TO,   LDO  Rodičia,   žiaci,   učitelia,  
verejnosť   mesta  
 

 
200  
 
viď   bulletin  

11.   Výchovný   koncert   MŠ   a   I.   stupeň  
ZŠ   „Nemocnica   na   umeníčkovej  
ulici“  

21   5.   2019  
 

Koncertná   sála  
3   vystúpenia  

Interpretačné   sóla,  
komorná   hra,   LDO,  
TO  

LDO,   TO,  
HO,   VO  

Žiaci,   učitelia   ZŠ   Slobody,  
ZŠ   Školská   a   MŠ   Sklárska   a  
MŠ   Kanadská   Poltár  

90  
85  
90  

12.   Výchovný   koncert   MŠ   a   I.   stupeň  
ZŠ„Nemocnica   na   umeníčkovej  
ulici“  

23.   5.   2019  ZŠ   Kalinovo  
ZŠ   Hrachovo  

Interpretačné   sóla,  
komorná   hra,   LDO,  
TO  

LDO,   TO,  
HO,   VO  

Žiaci,   učitelia  70  
130  

13.   Koncert   víťazov   Talentík   múz  
Výstava   VO  

30.   5.   2019  Koncertná   sála  HO,   kapela   Juniors  
band,   LDO,   TO  

LDO,   TO,  
HO,   VO  

Rodičia,   žiaci,   učitelia,  
verejnosť   mesta  

150  
 

14.   Absolventský   koncert   
Výstava   VO  
 

7.   6.   2019  Koncertná   sála  Interpretačné   sóla,  
komorná   hra,   LDO,  
VO  

LDO,   TO,  
HO,   VO  

Rodičia,   žiaci,   učitelia  85   viď  
bulletin  
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15.   VII.Európsky   festival   umeleckého  
školstva   

13.-14.6.2019  ZUŠ   Prievidza  HO   ZUŠ   Poltár  
4   žiaci  

  HO  Rodičia,   žiaci,   učitelia,  
verejnosť   mesta  

300  
 

16.  Záverečný   koncert  
Výstava   VO  

25.   6.   2019   Dom   kultúry   Poltár  Interpretačné   sóla,  
komorná   hra,   TO,  
VO,   kapela   Juniors  
band,   ľudová   hudba  
Lúčina  

LDO,   HO,  
VO,   TO  

Rodičia,   žiaci,   učitelia,  
verejnosť   mesta  

200  
viď   bulletin  

 
Kultúrne  aktivity  a  prezentácia  školy  na  verejnosti  v  rámci  mesta,  okresu  Poltár  a              
Novohradsko-Gemer-malohontského   regiónu   2018/19  
 

P.   č.  Kultúrna   aktivita  Dátum  Miesto   konania  
(región,   okres...)  

Účinkujúci   súbor   ,  
sólo,   interpréti,  
komorná  
hra  

Zodpovedný   odbor,  
ZUŠ  

Kultúrno-spoločenský  
dosah  

Počet  
osôb   v  
publiku  

1.    12.   Európsky   stupeň   európskeho  
dňa   rodičov   a   škôl  

4.   10.   2018  Brezno,   reštavrácia  
Elf  

Flautové   trio  HO,   ZUŠ   PT  Rodičia,   žiaci,   učitelia  65  
 

2.  
 

Portréty  13.   11.   2018  Koncertná   sála  
ZUŠ  

Žiaci   HO  HO  Rodičia,   žiaci,   učitelia,  
verejnosť  

50  
 

3.  XXV.   Ročník   –   PAN  19.   11.   2018  Liptovský   Mikuláš  Šuli   teatro,   žiaci  
LDO  

LDO  Rodičia,   žiaci,   učitelia  100  
 

4.  Jesenný   koncert  
 

29.   11.   2019  KD   -   Poltár  Žiaci   HO,   VO,   TO,  
LDO  

HO,   VO,   TO,   LDO  Rodičia,   žiaci,   učitelia,  
verejnosť  

100  
 

5.  Snehová   kráľovná  
 

17.   12.   2018  KD   -   Poltár  Žiaci   LDO  LDO  Rodičia,   žiaci,   učitelia,  
verejnosť  

100  
 

6.  Vianočný   koncert  
 

20.   12.   2018  KD   -   Poltár  Žiaci   HO,   VO,   TO,  
LDO  

HO,   VO,   TO,   LDO  Rodičia,   žiaci,   učitelia,  
verejnosť  

100  
 

7.  Môj   prvý   koncert  
 

29.   1.   2019  KD   -   Poltár  Žiaci   HO,   VO,   TO,  
LDO  

HO,   VO,   TO,   LDO  Rodičia,   žiaci,   učitelia,  
verejnosť  

50  
 

8.  Snehová   kráľovná   -   repríza  
 

17.   12.   2018  KD   -   Poltár  Žiaci   LDO  LDO  Rodičia,   žiaci,   učitelia,  
verejnosť  

100  
 

9.  Snem   AZUŠ   a   EMU   –   14.ročník  12.   3.   2019  BB   –   hotel   Dixon  ZUŠ   BB,   PT,   DT,   ZV  HO  Rodičia,   žiaci,   učitelia  100  
 

10.  Koncert   MDŽ   -   Kalinovo  13.   3.   2019  Kalinovo  Viď.   program  HO  Rodičia,   žiaci,   učitelia  50  
 

11.  Rodinný   koncert  
 

26.   3.   2019  KD   -   Poltár  Žiaci   HO,   TO  HO,   TO  Rodičia,   žiaci,   učitelia,  
verejnosť  

50  
 

12.  PMU   -   Poltár  12.   4.   2019  Koncertná   sála  Žiaci   HO  HO  Rodičia,   žiaci,   učitelia  50  
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 ZUŠ   
13.  

 
PMT  30.   4.   2019  KD   –   Rimavská  

Sobota  
Viď.   program  TO  Rodičia,   žiaci,   učitelia  50  

 
14.  

 
Vyhodnotenie   výtvarnej   súťaže   -  
„Voňavá   lúka“  

 Galéria   Bloom  2.   miesto   Sára  
Parobeková  

VO  Rodičia,   žiaci,   učitelia  50  
 

15.  
 

Koncert   víťazov   PMU  3.   5.   2019  Modrý   Kameň  Žiaci   HO,   TO  HO,   TO  Rodičia,   žiaci,   učitelia  50  
 

16.  
 

Červeý   kríž   13.   5.   2019   Žiaci   HO  HO  Rodičia,   žiaci,   učitelia,  
verejnosť  

50  
 

17.  
 

Deň   matiek   13.   5.   2019  Ožďany  Žiaci   HO,   TO  HO,   TO  Rodičia,   žiaci,   učitelia,  
verejnosť  

50  
 

18.  
 

Deň   matiek   16.   5.   2019  Hrnčiarske  
Zalužany  

Žiaci   HO,   TO  HO,   TO  Rodičia,   žiaci,   učitelia,  
verejnosť  

50  
 

19.  Talentík   múz  
 

28.   5.   2019  Koncertná   sála  Žiaci   HO,   LDO,   TO,  
VO  

  HO,   LDO,   TO,   VO  Rodičia,   žiaci,   učitelia,  
verejnosť  

50  
 

20.  Absolventský   kocert  
 

7.   6.   2019  Koncertná   sála  Víťazi   súťaže    HO,   LDO,   TO  Rodičia,   žiaci,   učitelia,  
verejnosť  

50  
 

21.  
 

VII.   Európsky   festival   umeleckých  
škôl  

12.   -   13.   6.   2019  ZUŠ   Prievidza  Žiaci   HO  HO  Rodičia,   žiaci,   učitelia,  
verejnosť  

50  
 

22.  
 

Oceňovanie   žiakov   za   úspechy  25.   6.   2019  MsÚ   Poltár  Žiaci   HO  HO  Rodičia,   žiaci,   učitelia  30  
 

23.  
 

Záverečný   koncert  25.   6.   2019  KD  Žiaci   HO,   VO,   TO,  
LDO  

HO,   VO,   TO,   LDO  Rodičia,   žiaci,   učitelia,  
verejnosť  

100  
 

24.  
 

Dni   obce   Kociha  17.   8.   2019  Kociha  Žiaci   HO,   LDO  HO,   LDO  Rodičia,   žiaci,   učitelia,  
verejnosť  

200  
 

 
 
Úspechy   a   výsledky   ZUŠ   Poltár   na   krajských   a   regionálnych   súťažiach   a   festivaloch   literárno-   dramatického   odboru  
v   školskom   roku   2018/19   
 

P.č.  Názov   súťaže,   
festivalu  

Dátum  Vyhlasovateľ,  
organizátor   
a miesto   konania  

Mená   úspešných   žiakov,   študento
súbor   

Nástroj  
kategória  

Umiestnenie  
Cena   
Účasť  

Odbor  Pripravil  
Pedagóg  

1.  Rozprávková   
skrinka   

21.3.2019  NOS   Lučenec  
Dom   kultúry   Poltár  

1.-2.   skupina   Kukátko  
Maskované   guliverky   
Za   čias   ne   čias   Pán   učiteľ   
 

Divadlo   pre   deti   
a   mládež  

Diplom   za   účasť   
s   pochvalou   za   námet   
témy   divadla   

LDO  V.Berkyová,   
DiS.Art  
 

2.  Rozprávková   
skrinka  

21.3.2019  NOS   Lučenec,  
Dom   Kultúry   Poltár  

DS-   Šuli   teatro   
Čin   alebo   počin  

Divadlo   mladých   1.   miesto   s   postupom  
na   krajskú   prehliadku   

LDO   
V.Berkyová,   
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Zochova   Revúca   DiS.Art  
 

3  Rozpráková   
skrinka   

21.3.2019  NOS   Lučenec   
Dom   Kultúry   Poltár   

Elokovaná   trieda   Hrachovo   
MIMONI   –   WIFIntená   
Snehulienka   

Divadlo   pre   deti   
a   mládež   

Pochvala   za   účasť  LDO   
V.   Berkyová  
DiS.   Art  
 

 
 
 
 
 
Úspechy   a   výsledky   ZUŠ   Poltár   na   krajských   a   nadregionálnych   súťažiach   tanečného   odboru   v   šk.roku   2018/2019  

P.č.  
Názov   súťaže,  
festivalu  

Dátum  
Vyhlasovateľ,  
organizátor   a  
miesto   konania  

Mená   úspešných   žiakov,   študentov,  
súbor  

Nástroj  
kategória  

Umiestnenie  
Cena  
Účasť  

Odbor  
Pripravil  
Pedagóg  

1.  
Zvolenské   tanečné  
pódium,   Zvolen  

4.4.2019  Osveta   Zvolen  

Skupina   3.ročník   Poltár   
a   2.-3.   ročník   Hrn.  
Zalužany-Ožďany,   dve   skupiny  
Hrachovo  

tanec  
5   krát   bronzové  
pásmo  

tanečný  
B.Olejníková  
V.Berkyová,  
DiS.Art  

2.  
Majstrovstvá   sveta  
v   modernom   tanci  

14.-15.6.2019  Budapešť  Klaudia   Bodová   –   4.   miesto  Tanec   -   scénický  4.   miesto  tanečný  
B.Olejníková  
 

3.  
Majstrovstvá   sveta  
v   modernom   tanci  

14.-15.6.2019  Budapešť  Natália   Bodnárová   –   5.miesto  Tanec   -   scénický  5.   miesto  tanečný  
B.Olejníková  
 

4.  
Zvolenské   tanečné  
pódium,   Zvolen  

4.4.2019  Osveta   Zvolen  Sólo   Nella   Majanová  tanec-   kreatívny  
Nella   Majanová  
strieborné   pásmo  

tanečný  B.Olejníková  

5.  
Pódium   mladých  
tanečníkov,nadregi 
onálna   súťaž  

30.5.2019  
ZUŠ   Rimavská  
Sobota  

3   choreografie   TO   Poltár  
moderný   tanec,  
scénicky   tanec  

Diplom   za   tanečný  
prejav   a  
choreografiu  

tanečný  
B.Olejníková  
 

 
 
Úspechy   výtvarného   odboru   ZUŠ   Poltár   na   okresných,   krajských,   celoslovenskýcha   medzinárodných   súťažiach  
2018/2019  
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Názov   súťaže,  
festivalu   

Dátum  Vyhlasovateľ,  
organizátor   a  
miesto   konania  

Mená   úspešných  
žiakov,  
študentov,   

Kategória  
VO   názov  
práce  

Umiestnenie  
Cena   
 

Odbor  
 

Pripravil  
Pedagóg  

Madame  
Humanité  
medzinárodná  

november  
2018/   poslané  
jún   2018  

Praha   ČR,   Studio  
Ideas,   Otvorené  
sdružení   umělcu  

Pachotová  
Strapková  
Polomková  

Ako   vidím  
madame  
Humanité,  
Kvetiny,  
Krajina  

Medzi   80   najlepšími  
Diplomy,medaily  
Pachotová,  
Strapková,Polomková  

VO  Bc.M.Rračková  

Kosturov  
výtvarný   Poltár  
okresná  

november  
2018/   poslané  
október   2018  

Mesto   Poltár  Gucký   Martin,  
Olšiaková   Radka  

Portrét  
kamaráta,  
Kamarátka  
príroda  

Cena   –   Diplomy   vecné  
ceny   v   kategórii   ZUŠ  
Gucký   M.,   Olšiaková  
R.  

VO  Bc.M.Rračková  

Cesta   čiary  
celoslovenská  

apríl   2019/  
poslané  

ZUŠ   Bellu  
Kremnica  

-účasť-Račková,  
Lorinčík,  
Bračoková   K.,  
Polomková,  
Pinková   Viv.  

Cesta   čiary  -bez   ocenenia  VO  Bc.M.Račková  

5.roč.výtv,súťaž 
e   detí,   Voňavá  
lúka  
celoslovenská  

marec   2019  Galéria   Bllom  
Divín  

účasť-Parobekov 
á,  
Turošíková,  
Kurišová,  
Rapčanová,  
Murínová  

Voňavá   lúka  Parobeková,   2.miesto   v  
kategórii   do   10   rokov  

VO  Bc.M.Račková  

Tajomstvo   v  
obraze  
celoslovenská  

máj   2019  Nitra   SZUŠ   Art  
pegas  

Účasť   Grossová,  
Olšiaková,  
Gajdošová,  
Polomková  

Moje   vnútro,  
Moja  
čarovná  
krajina  

-   bez   ocenenia  VO  Bc.M.Račková  

Maľovaná  
zuška  
celoslovenská  

apríl   –   máj  
2019  

B.Bystrica   ZUŠ  
J.Cikkera  

Účasť   Bartová,  
Salvová   Gucký  
S.,   Kamenský  
 
 

Krajina  -   bez   ocenenia  VO  Bc.M.Račková  

Povesti  máj   2019  Piešťany   Mestská  Účasť   Povesť   od   M.  Bez   ocenenia  VO  Bc.M.Račková  
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dunajskej  
kráľovnej  
celoslovenská  

knižnica,   mladé  
letá,   redakcia  
Slniečko  

Vyhrábačová   D.,  
Račko   M,  
Porubiaková   L.  

Ďuríčkovej  

Bienále   celoslov.  
Súťaž   s  
medzinárodnou  
účasťou  

máj   2019  ZUŠ   Bellu  
Kremnica  

Račková,  
Pinková   Viv.,  
Polomková,  
Lörinčík,  
Grossová,  
Bračoková  

Cesta   čiary  Bez   ocenenia  VO  Bc.M.Račková  

Mapa  
Novohradu  
regionálna  

máj   2019  Sagan   tour  Králiková,  
Račko  

Turecký   most  
v   Zelenom,  
Rovnianska  
príroda  
 

Ocenenia-   Diplomy   VO  Bc.M.Račková  

Ryša   Fantázie  
celoslovenská  
súťaž   s  
medzinárodnou  
účasťou  

máj   2019  SZUŠ   Opatová  
Lučenec  

Adrian   Karas   
Zelenoočka  

Ocenenie-Diplom  VO  Mgr.Nikola  
Gaziková  

Kostúrov  
výtvarný   Poltár  

november  
2018  

Adam   Sobota  Adam   Sobota  Autoportrét  Bronzové   pásmo  VO  Mgr.Nikola  
Gaziková  

 
 

Súťaž   „Krištáľová   lýra   2019“  
Skupina   A   –   klavír,   keyboard,   akordeón,   spev   –   koncertná   sála   -    27.   6.   2018   o   13,00   hod.  

 
Kategória   A   1.   kategória   7   –   9   rokov  

P.č.  Autor  Názov  Meno   súťažiaceho  Ročník  Nástroj  Meno  
vyučujúceho  

HODNOTENIE  

1.  Úpr.   Jinřich   Máslo  
 

Aj,   padá,   padá  
rosička  

Nela   Ondrejovičová  1./1b  Klavír  Mária  
Sihelská  

Zlaté   pásmo  
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2.  Ladislav   Němec  
 

Vrabčáci  Timea   Lilien   Matušiaková  1./1b  Zborový   spev  Mária  
Sihelská  

Zlaté   pásmo  
 
 

3.  Úpr.   M.   Moyzes  Anča,   čo   robíš  Sára   Dobrová  1./1b  Klavír  Mária  
Sihelská  

Zlaté   pásmo  
 
 

4.  Eva   Kleinová  
 

Moja   mačka  Hana   Mušková  PŠ   I.  Zborový   spev  Mária  
Sihelská  

Strieborné   pásmo  
 
 

5.   
Tatiana   Selepová  

Lienka  Veronika   Cora   Lukáčová  1./1b  Zborový   spev  Mária  
Sihelská  

Strieborné   pásmo  
 
 

6.  Martin   Vozár  
 

Prvá   skladba   a  
Tučniaci  

Benjamín   Boroš  PŠ   II.  Klavír  Andrea  
Svorčíková  

Zlaté   pásmo  
 
 

7.  Slovenská   ľudová  
pieseň  
 

Darmo   ma   mamička  
Vyprevaď   ma  

Milan   Juriga  1./1b  Akordeón  Anna  
Ferencová  

Zlaté   pásmo  
 
 

 
Súťaž   „Krištáľová   lýra   2019“  

Skupina   A   –   klavír,   keyboard,   akordeón,   spev   –   koncertná   sála   -    27.   6.   2018   o   13,00   hod.  
 

Kategória   A   2.   kategória   10   –   12   rokov  
P.č.  Autor  Názov  Meno   súťažiaceho  Ročník  Nástroj  Meno  

vyučujúceho  
HODNOTENIE  

1.  To   Hirner  
 

Starý   mlyn  Bronislava   Garajová  1./2b  Klavír  Ľuboslava  
Slebodníková  

Zlaté   pásmo  
 
 

2.  V.   Lejsek  Krívajúci   kovboj  Adam   Cienik  3./1b  Klavír  Mária   Sihelská  Strieborné   pásmo  

24  
 



  
 

3.  M.   Clementi  
E.   Douša  

Arietta   
Včielka  

Ema   Kubaliaková  2./1b  Klavír  Mária   Sihelská  Zlaté   pásmo  
 
 

4.  I.   Jurníčková  
 

S   větrem   o   závod  Alžbeta   Kubaliaková  4./1b  Klavír  Mária   Sihelská  Strieborné   pásmo  
 

5.  K.   Hořká  Orion  Nina   Dreisigová  4./1b  Klavír  Mária   Sihelská  Strieborné   pásmo  
 

6.  J.   Hanuš  
 

Vranbčia   beseda  Hana   Klenovičová  4./1b  Klavír  Mária   Sihelská  Zlaté   pásmo  
 
 

7.  J.   Vondráček  
 

Láska   na   100   let  Hanka   Kubaliaková  3./1b  Klavír  Mária   Sihelská  Zlaté   pásmo  
 

8.   
 

Divoký   jazdec  Nela   Lašáková  3./1b  Klavír  Andrea  
Svorčíková  

Zlaté   pásmo  
 

9.  J.   Haydn  
 

Andante  Sára   Parobeková  1./1b  Klavír  Oleg   Kováč  Zlaté   pásmo  
 
 

10.  F.   M.   Bartholdy  
 

Svadobný   pochod  Sofia   Kudláková  4./1b  Klavír  Andrea  
Svorčíková  

Strieborné   pásmo  
 

11.  P.   I.   Čajkovský  Stará   francúzska  
pieseň  

Daniela   Demeová  3./1b  
 

Klavír  Andrea  
Jamborová  

Zlaté   pásmo  

12.  E.   Sheeran  Perfect  Kristína   Magicová  3./1b  
 

Klavír  Andrea  
Jamborová  

Zlaté   pásmo  

13.  I.   Jurníčková  Sen   šípkovej  
Ruženky  

Dorota   Urbašíková  3./1b  
 

Klavír  Andrea  
Jamborová  

Zlaté   pásmo  

14.  E.   Hradecký  Cesta   zo   školy  Michaela   Poliaková  2./1b  
 

Klavír  Katarína  
Kubaliaková  

Zlaté   pásmo  

15.  Ľ.   Kuruc  Snenie  Matej   Urbančok  4./1b  
 

Klavír  Katarína  
Kubaliaková  

Zlaté   pásmo  

16.  Teodor   Hirner  Išli   horou   muzikanti  Veronika   Muchová  4./1b  
 

Klavír  Ondrej    Gall  Zlaté   pásmo  
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Súťaž   „Krištáľová   lýra   2019“  

Skupina   A   –   klavír,   keyboard,   akordeón,   organ,   spev   –   koncertná   sála   -    27.   6.   2018   o 13,00   hod.  
 

Kategória   A   3.   kategória   13   –   14   rokov  
P.č.  Autor  Názov  Meno   súťažiaceho  Ročník  Nástroj  Meno  

vyučujúceho  
HODNOTENIE  

1.  J.   Vrešťal  Paleta   -   modrá  Miriam   Strašková  3./2b  Klavír  Ľuboslava  
Slebodníková  

Zlaté   pásmo  
 
 

2.  F.   M.   Bartholdy  
 

Pieseň   gondoliera  Nina   Kocková  2./2b  Klavír  Adrea  
Svorčíková  

Zlaté   pásmo  
 
 

3.  Ľudo   Kuruc  
 

Prší,   prší  Nikoleta   Kantoráková  
 
 

3./1b  
 

Klavír  Katarína  
Kubaliaková  

Zlaté   pásmo  

 
Súťaž   „Krištáľová   lýra   2019“  

Skupina   A   –   klavír,   keyboard,   akordeón,   organ,   spev   –   koncertná   sála   -   27.   6.   2018   o 13,00   hod.  
 

Kategória   A   4.   kategória   15   a   viac   rokov  
P.č.  Autor  Názov  Meno   súťažiaceho  Ročník  Nástroj  Meno  

vyučujúceho  
HODNOTENIE  

1.  Peter   Ďuraš  
 

Calipso  
 
 

Jakub   Kováč  1./II   st  Keyboard  Ondrej   Gall  Zlaté   pásmo  

2.  M.   Pavlíček  Země   vzdálená  Ema   Boóczová  4./2b  Obligát   spev  Mária  
Sihelská  

Zlaté   pásmo  
 
 

 
Súťaž   „Krištáľová   lýra   2019“  
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Skupina   B   –   dychové   nástroje,   husle,   gitara   –   trieda   hudobnej   náuky   -   27.   6.   2018   o   13,00   hod  
 
 

Kategória   B   1.   kategória   7   –   9   rokov  
P.č.  Autor  Názov  Meno   súťažiaceho  Ročník  Nástroj  Meno  

vyučujúceho  
HODNOTENIE  

1.  Sloveská   ľudová  
úprava:   Suser  
 

Andulko   Šafárová  Filip   Malček  PŠ   I.  Gitara  Ladislav  
Černák  

Zlaté   pásmo  
 
 

2.  J.   S.   Bach  
 

Gavota  Linda   Rusnáková  PŠ   I.  Husle  Barnabáš  
Szabó  

Zlaté   pásmo  
 
 

3.  T.   Stachak  
 

Na   chytačku  Tomáš   Marcinek  PŠ   I.  Gitara  Tibbor   Zsiga  Zlaté   pásmo  
 
 

 
 

Súťaž   „Krištáľová   lýra   2019“  
Skupina   B   –   dychové   nástroje,   husle,   gitara   –   trieda   hudobnej   náuky   -    27.   6.   2018   o   13,00   hod  

 
Kategória   B   2.   kategória   10   –   12     rokov  

P.č.  Autor  Názov  Meno   súťažiaceho  Ročník  Nástroj  Meno  
vyučujúceho  

HODNOTENIE  

1.  Matteo   Carcassi  
 

Waltz  Samuel   Dobra  3./1b  Gitara  Ladislav  
Černák  

Zlaté   pásmo  
 
 

2.  J.   P.   Raeau  
 

Rigaudon  Bibiána   Amália  
Matušiaková  

3./1b  Husle  Barabáš  
Szabó  

Strieborné   pásmo  
 

3.  F.   Carolli  
 

Etuda  Miloš   Janoštiak  3./1b  Gitara  Barnabáš  
Szabó  

Strieborné   pásmo  
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Súťaž   „Krištáľová   lýra   2019“  

Skupina   B   –   dychové   nástroje,   husle,   gitara   –   trieda   hudobnej   náuky   -   27.   6.   2018   o   13,00   hod  
 
 

Kategória   B   3.   kategória   13   –   14   rokov  
P.č.  Autor  Názov  Meno   súťažiaceho  Ročník  Nástroj  Meno  

vyučujúceho  
HODNOTENIE  

1.  J.   George   Perlman  
 

Israeli   concerto  Sofia   Vetráková  2./2b  Husle  Barnabáš  
Szabó  

Strieborné   pásmo  
 
 

2.   
R.Milford  

 
Fox   Hunt  

Timea   Faťarová   saxofon  
Miriam   Strašková   klavír  

2./2b  Saxofón  Roland  
Horváth  
Ľuboslava  
Slebodníková  

Zlaté   pásmo  
 
 

 
 
 

Súťaž   „Krištáľová   lýra   2019“  
Skupina   B   –   dychové   nástroje,   husle,   gitara   –   trieda   cirkevnej   hudby   27.   6.   2018   o 13,00   hod  

 
Kategória   B   4.   kategória   15   a   viac   rokov  

P.č.  Autor  Názov  Meno   súťažiaceho  Ročník  Nástroj  Meno  
vyučujúceho  

HODNOTENIE  

1.  J.   Z.   Bartoš  
 

Prelúdium   I.   a   II.   Radka   Gombalová  1./II   st  Priečna  
flauta  

Ľuboslava  
Slebodníková  

Zlaté   pásmo  
 
 

2.  Slovenská   ľudová  
úprava:   Boude  
 

Z   východnej  
dievčatá  

Romana   Polomková  2./2b  Gitara  Ladislav  
Černák  

Strieborné   pásmo  
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Školské   súťaže   –   „Krištáľová   lýra“,   a   súťaž   v   komornej   hre   v   školskom   roku   2018   /2019   splnili   dôležité   ciele:  

Príležitosť   všetkým   deťom   prejaviť   svoj   talent   v   zdravej   súťaživosti  
Motivácia   verejného   vystúpenia  
Príležitosť   pedagógov   ukázať   svoje   pedagogické   majstrovstvo   
Zvyšovanie   kvality   výchovno-vzdelávacieho   procesu  
Žiaci   boli   odbornou   porotou   hodnotení   v   pásmach   (zlaté,   strieborné,   bronzové)   v   štyroch   kategóriách    a   odmenení   diplomami   a  
vecnými   darmi   z   prostriedkov   RZ  
 

Interné   koncerty   a   semináre   hudobného   odboru:  
Vyučujúci   so   svojimi   žiakmi   v   každej   triede   hudobného   odboru   usporiadajú:  

Interné   koncerty   žiakov   za   účasti   rodičov   2   krát   ročne   (november,   apríl)  
Triedne   semináre   všetkých   žiakov   2   krát   ročne   (január-jún)   za   účelom   rozvíjania   komunikačných   schopností   žiakov   a   odbórnej   terminológie   o   hudbe  

 
1   j)   údaje   o   projektoch,   do   ktorých   je   škola   zapojená  
       ZUŠ   sa   zapojila   do   projektu    „   Ručne   maľovaná   cyklomapa   NOVOHRADU   DEŤOM   „   CBS   Banská   Bystrica,    Čarovný   Novohrad   

ZUŠ   vypracovala   projekt   záujmovej   činnosti:    Talentík   múz   2019    ( 221   súťažiacich ,   HO   35,   LDO   27,   TO   42   VO   117)    –   150.eur-   z   kapitoly   ZUČ,   130.eur-  
z   kultúrnej   komisie   Mesta   Poltár  
ZUŠ   sa   zapojila   do   výchovno-vzdelávacieho   projektu   s   celoslovenskou   pôsobnosťou    Portréty   2018     (november).  
ZUŠ   sa   zapojila   do   projektu   vzdelávania   žiakov   a   učiteľov,   verejnosti    Mobilné   kultúrne   centrum   IN   MUSIC   Bratislava-   koncerty   pre   vzdialenejšie  
oblasti   SR.  
ZUŠ   má   vytvorený   vlastný   výchovno-vzdelávací    projekt    -   tvorba    zborníka   III.ZUŠKA   DO   UŠKA.  
 

1   k)   údaje   o   výsledkoch   inšpekčnej   činnosti   vykonanej   Štátnou   školskou   inšpekciou   v   škole  
V   školskom   roku   2018   /2019   nebola   vykonaná   Štátna   školská   inšpekcia.  

 
1   l)   údaje   o   priestorových   a materiálno-technických   podmienkach   školy   –   zvýraznené   pomôcky   sú   zakúpené   v šk.   Roku   2018   /2019  
          Poznámka:   označené   tučným   písmom   sú   učebné   pomôcky   v   danom   školskom   roku  
 
Odbor  Miestnosť,  

učebne  
počet  
učební  

Technicko-materiálne   vybavenie  Poznámka  

Hudobný   –  
3.   poschodie  

Individuálne  
vyučovanie  
 

7  Vyhovujú   požiadavkám   individuálne   vyuč.   výuky   nástrojov,   dokúpené   boli   5   klavírnych  
stoličiek,   klarinet,   husle   a   puzdro  
3   pianína,   5   keyboardov,   Clavinova,   kontrabas,   saxofóny,   2   CD   prehrávače,   metronómy,  
notové   stojany  
Učebne   sú   vybavené   starším   nábytkom,   skrine,   konferenčné   stolíky,   kreslá,   vešiaky,   2   nové  
skrine   na   archív,   nové   koberce,   skrine   na   archív,   klasická   gitara,   keyboard   DXG-640W,   3   ks  

Časť   nábytkov   i   nástrojov   je  
majetkom   RZ,   
individuálna   klavírna   trieda    v   ZŠ  
HRACHOVO-   pianino   Petrof,  
taburetka,zavesná   tabuľa   s  
notovou   osnovou,detské   hudobné  
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altové   flauty,   kravaty   s   hudobným   motívom   na   vystúpenia   areprezentáciu   školy,   gitarové  
opierky,   priečna   flauta,   mikrofón   Shore,   keybordový   pedál   a   adaptér,   notoviny,   struny,  
keyboard   Ymaha   PSR   S750,   pianíno   Shimmel,     CD   prehrávač    Grundig,   profesionálny  
keyboard   PSR-950,   mikrofón   Shure,   combo,   keyboardový   stojan,   notové   stojany ,  
akprofesionálny   keyboard   Yamaha   PSR-950,   elektroakustická   gitara,    3   klavírne   taburetky,  
obal   prenosný   na   keyboard   s   kolieskami,tenorová   zobcová   flauta,basová   zobcová  
flauta,ladička   pre   dychové   nástroje,   4   notové   stojany   skladacie,1   pultový   stojan,,keyboard  
YAMAHA   970,CIMBAL   Bohák   Luxory    ,    3   ks   cimbalové   paličky    ,argonomické  
kancelárske   stoličky   pre   učiteľov-8   ks    husľový   sláčik,   2   notebooky   pre   učiteľov,   celé  
husle,puzdro   na   kontrabas   

nástroje,keyboard   Yamaha-staršie,  
stojan   pod   keyboard,dvojdverová  
skriňa  

Učebňa  
bicích  
nástrojov  
a   gitary  
 

1  
1  

Učebňa   je   vybavená   zostavou   bicích   nástrojov   činely   4   ks   a   ozvučovacou   technikou,  
keyboard   Rolland,   set   mikrofónov   pre   biciu   súpravu,   dva   divadelné   mikrofóny   AKG,   basové  
kombo   Ampeg,   2   ks   monitory   Yamaha,   2   ks   elektroakustické   gitary,   ESTEVE   +   puzdrá,   1  
spevácky   mikrofón   SHURE,   2   ks   multikáble,   1   mixpult   2O   kanálový   Behringer,   koberec,  
skriňa   s   nadstavcom,   bass   drum   pedál,   HI-HAT   stojan,   šibenicové   mikrofónové   stojany,  
bezdrôtový   mikrofón   Koenig   Meier,   nová   bicia   súprava,   obaly   na   bicie,   kongá,   reprobedne  
JBL   MRX-515   –   2ks,   Mikrofón   Shure   Beta,   elektroakustická   gitara,   elektronický   gitarový  
zosilovač   ,   elektrická   gitara   Cord   +   obal,   mikrofónový   držiak,   gitarová   ladička   Seiko,  
puzdro   na   keyboardy   s   kolieskami,   mikrofón   basgitara   BASS   Drum,   struny   na   basovú  
gitaru,Marimba,MIX   PULT     DYNACORD   power   mate ,podgitarníky,sety   strún  

Učebňa   je   akusticky   odhlučnená  
a svojpomocne   vymaľovaná,  
učebňa   bola   vybavená  
profrsionálnym   nástrojom  
Marimba,učiteľská  
katedra,kancelárska   stolička  

  M ixažný   prenosný   pult   Soundcraft   signature   10  Využitie   pre   všetky   odbory  
Hudobná  
náuka  
 
 
 
 
 

1  učebňa   vyhovuje   požiadavkám   skupinového   vyučovania,   je   vybavená   učeb.   pomôckami  
(CD,   TV,   video),   tabuľa,   ozvuč.technika,   detské   nástroje,   pianíno   Shimmel,   keyboard  
Yamaha,   bol   zavedený   internet,   PC   zostava   a   PC   stolík,   lavice   boli   výtvarne   obohatené   o  
notové   osnovy   v   husľovom   a   basovom   kľúči   k   zefektívneniu   vyučovania   HN   v   prípravných  
ročníkoch   (čítanie   nôt),   notačný   program   SIBELIUS   6,   M   audio   keystation   61   es-   midi  
klávesnica   k   notačnému   programu,   DVD   rekordér,   multifunkčné   zariadenie   Samsung,   detské  
hudobné   nástroje   a   zvonkohry   chromatické,   bongá,   flipchart,   mikrosystém   LG   –   domáce  
kino,   ústna   harmonika   Stagg,   detské   hudobné   nástroje   –   malý   orchester   –   3   sety,   zvonkohry  
–   5ks,   prenosné   plátno   so   stojanom,   3   ks   softvér   pre   HN   na   interaktívnu   tabuľu,závesné  
didaktické   mapy   4   ks   Stiefel,nová   PC   zostava,výkonnejšie   reprobedne   k   PC  

Využíva   sa   i   na   interné   koncerty  
Triedne   RZ,   schôdze   PK,   MZ  
Záverečné   skúšky,   súťaže,  
festivaly,   prehliadky,   pracovné  
porady   a   školenia   BOZP,slúži  
ako   ZBOROVŇA   v  
doobedňajšom   čase  

Zborovňa  1  priestorovo   je   malá,   nevyhovuje   požiadavkám   ZUŠ,    vybavená   PC   zostavou   s   internetom,  
nástenkami,   lavicami   a   čalunenými   stoličkami,   LCD   monitor,   lekárnička,   Office  
2010,umelohmotné   boxy   na   triednu   agendu     učiteľov,PC   zostava   po   kompletnom  
reštavrovaní   z   HN  

Skriňová   zostava   je    majetkom   RZ  
zborovňa   bude   slúžiť   aj   ako  
učebňa   hry   na   CIMBAL,lebo  
ZUŠ   má   nedostatok   učební  

Riaditeľňa   a  
ekonomický  
úsek  
 

1     Priestorovo   nevyhovuje   účelom,    vybavená   kancelárskym   nábytkom,sedacou  
zostavou,boxy   na   kľuče,2   stoličkami,  
kanc.   technika,   PC,   kopírka,   skartovací   stroj,   farebná   laserová   tlačiareň,   minisystém   s   CD,  
externý   HDD,   laserová   tlačiareň   Canon,   záložný   zdroj,   2nabíjačkay,na    2fotoaparáty,   skrinka  
na   kľúče,   externý   harddisk,   klávesnica,nástenky,USB   kľúče  

slúži    aj   ako   riaditeľňa  
I   ako   ekonomický   úsek  
odbornej   referentky,  
stiesnené   priestory   sťažujú  
prácu,ktorá   vyžaduje   nerušený  
priestor  
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Kancelárska  
miestnosť    a  
kancelária  
zástupkyne  

1    Nevyhovuje   účelu-je   malá  
je   vybavená   kanc.   nábytkom,   PC   zostavou   (VUCBB),    viazací   stroj,   registračky,   policová  
skriňa   na   zakladače,   jednodverová   skriňa,   monitor,   sofvér   WinIBEU,   WinPam,   USB   kľúče,  
notebook   Lenovo,   skrine   s   posuvnými   dverami,   rozdeľovače   ,   počítačová   zostava   pre  
zástupkyňu ,    softvér   Office   Home   and   Busines,   informačný   systém   –   sofvér   IZUŠ,Nástenná  
vitrina   na   DVD   archív   ZUŠ,nové   kopirovacie   zariadenie   SHARP   s   USB   vstupom   a   napoj.na  
PC,manipulačný   bezpečnostný   dvojschodí k,multifunkčné   zariadenie   na   farebnú   tlač  

Časť   majetku   je   majetkom   RZ  
Slúžia   ako   kanc.  
Zástupkyne. Starý   koprovací  
stroj   bol   premiestnený   do  
zborovne/doslúženie/  
 

Výtvarný   –  
3.   poschodie  

Učebňa  1  Priestorovo    vyhovujúca   ,   presvetlená  
Vybavená   novším   nábytkom   (stoly   získané   prevodom   ZSŠS   –PT)   PC   zostavou,   internetom,  
novými   učeb.   pomôckami   VO:   orezávačka,   digitálne   fotoaparáty,   kamera,   grafický   lis  
a inými   učebnými   pomôckami,   externý   HDD,   grafická   doska,   fotoaparát   Sony   Alfa   –dig.  
Zrkadlovka,   čítačka   kariet,   záložný   zdroj   na   PC,   výkonný   počítač,   airbrush   kompresor,  
pneumatická   striekacia   pištoľ   Aircraft   ES,   vypaľovacia   pec   s   prísluš.,    veľký   grafický   tablet,  
atramentová   tlačiareň,   vitríny,   regále,   sedák,   biela   hlina   na   modelovanie,   multimediálna  
pracovná   stanica   Intel   Score,   Blesk   k   fotoaparátu,   výtvarné   pomôcky   a   farby     (pre   VO   Poltár  
a   elokované   triedy),   maliarske   stojany   alumínium   4   ks   a   drevené   6   ks,   drevený   model  
ženskej   a   mužskej   ruky   a   pobyhlivého   koňa,   fotoaparát   Mikon,   notebook   Sony,   šijací   stroj  
Singer     SMC   1408,2   grafické   tablety,dvojdverová   skriňa   Isgraf,    hrnčiarsky   kruh,   stolička,  
interierova   skrinkaD   na   výtvarné   dosky  
 
 
 
 

V   učebni   bol   zavedený   vodovod,  
2   umývadlá   
Bol   zriadený   sklad    na   výtvarné  
pomôcky,   farby...  
Bola   zriadená   malá   špeciálna  
trieda   –   vypaľovanie,   fotokomora,  
boli   vymenené   komplet   neónové  
stropné   svietidlá  

Chodby   a  
sociálne  
zariadenia  
  3.poschodie  

Bunkové  
priestory   
Bunkový  
priestor   pre  
riaditeľnou  
slúži   ako  
prijímacia  
miestnosť  
pre   rodičov,  
služébné,  
pracovné  
návštevy  
Bunka   pri  
zborovni  

4  Vybavené   taburetkami   ,   chodbové   bunky   vybavené   lavicami   a   stoličkami,   kreslami,  
konferenčnými   stolíkmi,   nástenkami,   tablami,   fotogalériou  
Kuchynka   –   malá   kuchynská   nábytková   zostava,   mikrovlnka,   rýchlovarná   kanvica,   stolík,  
taburetky,doplnený   kuch.riad-   plastové   misky,tácky,  
Hlavná   chodba   -3   čalunené   lavice   s   operadlom   ,23čalunené   lavice   bez   operadla,  
3   veľké   plechové   skrine,ktoré   slúžia   ako   archív,   exteriérová   maľovaná   mapa   Novohradu   na  
plastovej   tabuli   (150   x   100   cm)   

Bunkové   priestory   slúžia   pre  
rodičov   a   žiakov   na   oddych,  
prestávky,   sprchy   sú   využívané  
ako   skladové   priestory.   Prijímacia  
miestnosť   pre   rodičov   je   vybavená  
nábytkom,   chladničkou,  
mikrovlnkou  

Literárno-dra 
matický   
1.   poschodie  

Učebňa  1  vyhovujúca,    v   priestoroch   vybavená   dostačujúcim   nábytkom   (čalúnené   stoličky,   lavice,  
katedra)  
Učebné   pomôcky:   paraván,   rekvizity,    2   CD   prehrávače,   koberec,   pianíno,   knihovnička,  
zrkadlo,   plyšové   hračky,   knižnica   bola   obohatená   novou   detskou   literatúrou,   nemý   sluha,  

Učebňa   bola   vynovená   plávajúcou  
podlahou   a   kobercom .Bol  
vybudovaný   kukátkový  
priestor,malá   opona,zavedené  
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multifunkčný   domček,   detské   hudobné   nástroje,   8   divadelných   reflektorov,   stmievač,   rebrík  
drevený   2   ks,   motivačné,   kreatívne   hry,   activity   junior,   special,   paravan,   švédska  
bedňa,literatúra-divadelné   hry,scenáre,   Notebook    ASUS    ,set   hlavových  
mikrofónov.stojanové   reflektory   s   ovládacim   zariadením,   2   reflektory  
priestorové,combo,stojan   a   mikrofón  

internetové   pripojenie  

Učebňa  
organovej   a  
zborovej  
triedy  
1.   poschodie  

Učebňa  1  Učebňa   je   vybavená:   pianíno,   katedra,   knihovnička,   nábytok,   20   nových   čalúnených  
stoličiek,    veľkoplošné   zrkadlo,   dve   policové   skrine,   dve   klavírne   stoličky,   hifiveža   s  
reproduktormi,   akordeón   Delícia   špeciál,    prfesionálny   trojmanuálový   organ   s   pedálnicou  
Ahlborn   Praeludium   V,   tričká   s   hudobným   logom   pre   spevácky   zbor   Krištálik,   mikrofón  
Beta   57,   Combo, 2    notové   pultové   stojany,dvojdverová   skriňa   pre   arích    notoviny   ,  
zvukomalebné   detské   nástroje   ,   Notebook   HP, koncertné   pianino  

Učebňa   bola   vynovená   plávajúcou  
podlahou,   slúži   i   ako   miestnosť   na  
triedne   koncerty,   súťaže,  
semináre... zavedené   internetové  
pripojenie   na   internet  

1.   poschodie  Šatňa  1  Vyhovujúca   –   vybavená   lavičkami,   stoličkami,   vešiakmi   nainštalované   boli   i   nástenné  
vešiaky,   l avička  

Súčasťou   je   sprcha   i   WC,šatňa   sa  
pre   bezpečnosť   uzamyká  

Koncertná  
sála   
1.   poschodie  
 

Alternatívne  
využívaná  
ako   učebňa  
tanečného  
odboru  

1  Priestorovo   novozrekonštruovaná,   plastové   okná,   balkóny,   nové   svietidlá,   pianíno  
Petrof /komorný   nástroj/,   stoličky   čalúnené,   bordové,   reflektory,   2   ks   reproboxy   JBL,   LCD  
televízor   Panasonic   s   držiakom,   DVD   rekordér   Panasonic,    2   lavičky,   veľkoplošné   zrkadlá,  
CD   prehrávač   Grundig,Vitrina,   koncertné   krídlo    Yamaha,    2   koncertné   taburetky,2   klavírne  
stoličky,skladací   matrac   2   ks,   švihadlá,   kostýmy,   skladacie   stoličky,    fit   lopty,1   pultový  
stojan   notový,1   skladací   not.stojan,,Mikrosystém   SONY   s   USB,pedálový   adapter   pod  
koncertné   krídlo,   Notebook   HP   pre   TO, Čembalo,lychobežníkové   podesty-variabilné  
pódia   5   ks  
 
 
 
 

Využívaná   všetkými   odbormi,  
celoškolské   RZ,   semináre,  
súťaže,   koncerty   

Hudobný  
odbor  

1.  
posc 
hodi 
e  

Učebňa   
–   klavír,  
keyboard  

1  Učebňa   bola   zriadená   šk.rok   2012/2013   stará   skrinková   zostava,   staršie   pianíno   Petrof,  
stoličky,   keyboard,   Piagero,   stojan,   2klavírne   taburetky,   2   koberce,    novvý   konferenčný  
stolík,   vešiak,   1   kreslo,   nová   katedra,   Notebook.   HP  
 
 

Válenda   –   majetok   spojenej   školy ,  
zavedené   internetové   pripojenie  

Hudobný  
odbor  

1.  
posc 
hodi 
e  

Učebňa   
–   dychové  
nástroje  
(priečne   a  
zobocvé  
flauty)  

1  Učebňa   bola   zriadená   v   šk.   roku   2012/2013   nová   skriňa,   katedra,   stoličky,   notové   stojany,  
starší   5   oktávový   keyboard,   keyboardový   stojan,   koberec,   konferenčný   stolík,   1   kreslo,  
vešiak,   veľké   zrkadlo,   skladacie   notové   stojany,   kancelárska   stolička,     dvojdverová   skrinka  
na   archív   nôt,tenorová,   basová   flauta,   Notebook   Lenovo,    knihovnička  

Válenda   –   majetok   spojenej   školy,  
zavedené   internetové   pripojenie  

Šatňa   a  
prípravovňa  
pred  
koncertnou  

Chdbové  
priestory  
zabezpečené  
mrežami  

2  Vybavené   lavičkami,   nástennými   vešiakmi,   zrkadlom,   madlá,   fitlopty,   žinienky,   kerimatky,  
nové   3ks   chodbové   lavičky  

Novozrekonštruované   i   sociálne  
zariadenia,   WC,   sprcha  
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sálou,chodbo 
vé   priestory  
Elokovaná  
trieda  
Málinec   89  

Budova  
knižnice   a  
klubu  
dôchodcov   
–   2   triedy  
-   hudobný  
odbor,  
výtvarný  
odbor  

1   trieda  
HO,  
1   trieda  
VO  

Vyhovujúca,   vybavená   učebnými   pomôckami,   keyboard,   detské   hud.nástroje,   CD   prehrávač,  
klavírna   stolička ,    otočná   tabuľa   stojanová,   tabuľa   s notovou   osnovou,flipchard,1   grafický  
tablet,Grafický   lis   pre    VO  
Didaktická   mapa   Hudobná   náuka   I.plus   20   k.A4   pomôcka   pre   žiakov ,   sušiak     na   výkresy  

  Interiove   vybavenie   ,pianíno   –  
majetok   OÚ   Málinec  
 

Elokovaná  
trieda  
Kokava  
n./Rim.,  
Štúrova   70    -  
VO  
Nám.   1.  
mája   159/10  
-   HO  

Kultúrny  
dom   –   2  
triedy  
HO  
Trieda   VO   v  
ZŠ  

3  Vyhovujúca,   požiadavkám,   vybavená   uč.   pomôckami,   keyboard,   CD   prehrávač,   detské  
hudobné   nástroje,   zabezpečená   nábytkom   (lavice,   stoličky   po   ZŠ),   klavírna   stolička,   dve  
chromatické   zvonkohry,   konvektor,   keyboard   Piagero,   stojan,   multifunkčné   zariadenie  
Canon,   tlačiareň   Samsung,   klasická   tabuľa   s notovou   osnovou,   zvonkohra,    didaktické   mapy  
-malý   orchester   –   detské   hudobné   nástroje ,dvojdverová   kombi   skriňa   na   učebné   pomôcky  
HN  
Výtvarné   pomôcky,1   grafický   tablet,   grafický   lis,   dvojdverová   skriňa-   ZŠ,Notebook   Acer.  

1.trieda-1   pianíno    Petrof   majetok  
ZUŠ,   riaditeľstvo   ZŠ   umožňuje  
požičiavanie   vypaľovacej   pece   pre  
VO.  
  2.   trieda   bola   vybavená   starším  
pianinom   Petrof   zo   ZUŠ   Poltár  

Elokovaná  
trieda  
Kalinovo,  
SNP   158/20  
 
 
 
 
elokovaná  
tr.  
Kalinovo  

ZŠ  
Kalinovo   
–   triedy   HO  
-   klavír,  
keyboard,  
zobcová  
flauta,  
2019/2020  
-   spev  
2   triedy   VO  
trieda   TO  
 
 
 

4  Vyhovujúca   požiadavkám,   triedy   ZŠ  
Vybavená   učeb.   pomôckami   –   detské   hud.   nástroje,   keyboard,   klasický   nábytok   kolektívnej  
triedy   ZŠ,   CD   prehrávač,   stolička,   metronóm,   pedál,   pianíno,   klavírne   stoličky,   chromatická  
zvonkohra,   akordeón,    CD   prehrávač   Grundig,   grafický   lis   pre   VO,   zvonkohra,   malý  
orchester   –   detské   hudobné   nástroje,   Sencor   –   rádioprehrávač   pre   TO   a   baletné   tyče,   skriňa,  
fotoaparát,  
Aktivity   gold,grafický   tablet,multifunkčné   zariadenie   ,  
nová   učiteľská   katedra,zavesná   nová   tabuľa   s   notovými   osnovami,Didaktická   mapa  
Hudobná   náuka   I.,plus   20   ks   A4   tabuľky   pre   žiakov  
VO-skrinka   na   výtvarné   dosky   
Notebook   HP   -I5   procesor    ,   pre   učiteľku   HN,    nový   Keyboard  
Yamaha-set,puzdro,notebook   pre   uč.klavíra  

pianíno   –   majetok   ZŠ  
pianíno   –   majetok   ZUŠ  
2   skrine   –   majetok   SOŠ  
3srkine   dvojdverové   -   VO,   HO,  
TO    zriadená   bola    nová   tanečná  
tieda   vybavená   veľkoplošnými  
zrkadlami,   madlami   pre   klasický  
tanec,   výkonný   prehrávač    s   USB  
Trieda   TO   je   v   šk.r.   2018/2019  
rekonštrukcii,   bude   funkčná   od  
februára   2020  

Elokovaná  
trieda  
Cinobaňa   60  

ZŠ   –   1   trieda  
HO  
  

ZŠ  
Cinobaňa  

Vyhovujúca   požiadavkám,   vybavená   učeb.   pomôckami,   detské   hudob.   nástroje,   keyboard,  
CD   prehrávač,   trieda   ZŠ,   klavírna   stolička,   chromatická   zvonkohra  

pianíno   –   majetok   ZŠ,   
 

Elokovaná  
trieda  
Ožďany,  
Hlavná   66  

ZŠ   –    VO  
 
ZŠ   -Tanečný  
odbor  

ZŠ  
Ožďany  

Klasická   trieda-dielň,USB   kľúč,grafický   tablet  
Učebňaa   tanečného   odboru   vybavená   veľkoplošnými   zrkadlami,žinienkami,fit  
loptami-majetok   ZŠ,reproveža, sušiak   na   výkresy   VO  

ZUŠ   využíva   grafický   lis   ZŠ,  
interiový   nábytok   dielne   ZŠ,  
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Hudobný  
odbor   –   1.  
posch.  

Individuálne  
vyučovanie  

Od  
3.9.2011  

Trieda   dychových   nástrojov   a   trieda   klavírna   –   vybavené   katedrami,   skriňami,   stoličky,  
kreslá,   konferenčné   stolíky,   stojany,   keyboardy,   lavica,   nástenky,   zobcová   a   altová   sopránová  
flauta,   koberec,   metronómy,   pianino,   priečna   flauta   James   Trevor,   notový   stojan,  
knihovníčka  

Válendy   –   majetok   SOŠ  

Elokovaná  
trieda  
Hrachovo,  
Železničná  
ul.  

ZŠ   Hrachovo  
–   TO,  
LDO, HO  
2016/2017-h 
ra  
naklavír,key 
board  
 
HO-2019/20 
20   
-   hra   na  
gitaru  

ZŠ  
Hrachovo  

   Pianino   Petrof,   klavírna   taburetka,Prehrávač   Sencor,   2   skrine   interiérové   pre   LDO   a   HO,  
tabuľa   s   notovou   osnovou,   detské   hudobné   nástroje,    combo   stojan   a     mikrofón,    nástenka,  
klavírna   podnožka  
TO-,zrkadlová   stena    pre   triedu   TO,   pohyblivé   madlá   TO,   2ks   lavičky,   nástenné   vešiaky,  
žinienka,   
gitara,   stojan,podnožka,podgitarnik  

Hudobný   odbor   sa   otvoril   v  
šk.r.2016/2017,   ZŠ   poskytlo  
novú   triedu   pre   výuku  
tanečného   odboru   s   novou  
plávajúcou   podlahou,  
veľkoplošnými   zrkadlami,  
madlami,   žinienkou,   lavičkami...  

 
Poznámka:     V    ZUŠ    Poltár   je   potrebné   zabezpečiť   nové   skladové   priestory   a   3   triedy   individuálne   s   kompletným   zariadením   a   novým  

pianínom,   riaditeľňu,   zborovňu   a   iné   priestory  
 
1m)    Údaje   o   finančnom   a   hmotnom   zabezpečení   výchovno-vzdelávacej   činnosti   školy:  
 
Základná   umelecká   škola   mala   v   školskom   roku   2018/2019     474    žiakov   so   stavom   k   15.   9.   2018   štatistický   výkaz   24-01)   v   štyroch   umelecko-vzdelávacích  
odboroch    -   viď   bod   1b)    Hudobný   odbor-195   žiakov,   výtvarný     odbor   137   žiakov,   Tanečný   odbor   109   žiakov,   Literárno-dramatický   odbor    33   žiakov  

   Podľa   štatistického   výkazu   40-01   -   počet   žiakov    453   , odčítaní   sú   žiaci   ,ktorí   navštevujú   2   skupinové   odbory   a   deti   ,ktoré.mali   5   rokov   po   1.1.  
177   individuálna   forma   vyučovania   
276–   skupinová   forma   vyučovania  
  spolu:453žiakov  
 
rozdiel   medzi   výkazom   24-01   a 40-01   predstavujú   žiaci   opakujúci   sa    žiaci   v   dvoch   skupinových   odboroch,   t.   j.    21    opakujúcich   sa   žiakov  
skupinová   forma   štúdia   a   3   študenti    ŠPD   nad   26   rokov  
 

 
Školský   rok  
2012/13  

Individuálne   a  
ŠPD   bez  
príjmu  

Prípravné  
štúdium   I  
 

Skupinové   a  
ŠPD   bez  
príjmu  
 

Individuálne   
ŠPD   s  
príjmom  

Skupinové  
ŠPD  
  s   príjmom  
 

Individuálne  
bez   príjmu   v  
HN  
 

Skupinové   bez  
príjmu   v   HN  
 

Skupinové  
Tanečný   odbor  
pre   deti   MŠ  

Skupinové  
ŠPD   s  
príjmom  
–tanečný  
odbor   
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Suma  6.-   €/mesačne  4.-€/mesačne  4.-   €/mesačne  15.-€/mesačne  14.-   €/mesačne  2.-   €/mesačne  1.-   €/mesačne  2.-€/mesačne  7.-€/mesačne  

Žiaci   ŠPD   bez  
príjmu   v   HN-  
individuálne  

Žiaci   ŠPD   bez  
príjmu   v   HN   -  
skupinové  

6.-   €/mesačne  4.-€/mesačne  
 
 
 

Klasifikáci 
a  Položka  T   e   x   t   

Čerpanie  
za   rok  
2018  

 

01.1.1.6.  611  Tarifný   plat,   osobný   plat,   základný   plat,    
209  

839,24  

 

 funkčný   plat,   zahraničný   plat,   vrátane   ich   náhrad    
620  Poistné   a   príspevok   zamestnávateľa   do   poisťovní   73   095,01  

 a   Národného   úradu   práce    
631  Cestovné   náhrady  467,93  

      
632  Energia,   voda   a   komunikácie  13   908,98  

632001-1  Elektrická   energia  10   262,52  
632001-2  Plyn      

632002  Vodné,stočné  2   176,08  
632003-1  Poštovné     219,30  
632003-2  Telefón,   fax  1   061,29  
632003-4  Internet     189,79  

      
633  Materiál     19   628,78  

633001  Interiérové   vybavenie     2   574,00  
633002  Výpočtová   technika  3   512,71  
633003  Telekomunikačná   technika   
633004  Prevádzkové   stroje,   prístroje   a   zariadenia  2   747,40  
633006  Všeobecný   materiál   

633006/1  Kancelársky   materiál  3   179,58  
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633006/2  Čistiace   a   hygienické   potreby  340,00  
633007  Požiarny   materiál   
633009  Knihy,   časopisy,   noviny,   učebné   pomôcky   5   983,71  
633013  Drobný   nehmotný   majetok   -   licencie   programy  1   189,20  
633010  Odev     32,90  
633016  Reprezentačné     69,28  

      
635  Rutinná   a   štandardná   údržba  712,85  

635001  Interiérové   vybavenie      
635002  Výpočtová   technika  135,29  
635004  Prevádzkové   stroje,   prístroje   a   zariadenia  577,56  
635006  Budov,   priestorov   a   objektov      

      
636  Nájomné   92,80  

636001  Budov,   priestorov   a   objektov  34,00  
636002  Prenájom   poštového   priečinka  58,80  
636006  Nájom   výpočtovej   techniky   

      
637  Služby     10   138,30  

637001  Školenia,   kurzy,   seminár  417,00  
637002  Kultúra   a   šport  705,50  
637003  Propagácia,   reklama   
637004  Všeobecné   služby  205,00  
637005  Špeciálne   služby  25,00  

637005/2  Zdravotná   starostlivosť   
637012  Poplatky,   odvody,   dane   a   clá  260,85  
637014  Stravovanie  6   313,46  
637015  Poistné   89,83  
637016  Prídel   do   SF  2   121,66  
637023  Kolkové   známky    
637018  Vratky   z   minulých   rokov    
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637026  Odmeny   a   príspevky    
637035  Dane    
637027  Odmeny   na   zákl.   dohôd   
637031  Pokuty   a   penále   

642  Transféry   jednotlivcom   a   neziskov.práv.osobám   511,29  
642015  Na   nemocenské   461,29  
642006  Záujmové   združenia  50,00  
642012  Odstupné    
642014  Darcovia   krvi   

    
651  Splácanie   úrokov   v   tuzemsku    

    

 BEŽNÉ   VÝDAVKY    CELKOM   
328  

395,18  
 VLASTNÉ   PRÍJMY   SPOLU  22   191,02  
 kapitálové    4270  

  

Majetok   k   31.12.   2018  

najaté   DHM  17599,18  

DHM   v   používaní  20191,56  

DHM   hudobné   nástroje  23183,1  

DHM   

DHM   ostatné  22497,68  

DHM   nehmotný   majetok  2042,03  

spolu   DHM  133021  

TRIEDA   5   -   dlhodobý  995,82  

TRIEDA   7   -   dlhodobý  49349,29  

spolu   majetok  183366,1  
 
Poznámka:   Príspevok   žiaka   na   čiastočnú   úhradu   nákladov   spojených   so   štúdiom   (školné)je   určený   na   základe   zák.   596/2003   Z.   z.   O   štátnej   správe   v   školstve   a  
školskej   samospráve   a   zák.   248/2008   Z.   z.   (školský   zákon).   Je   odvádzaný   na    príjmový   účet   ZUŠ.   Rodičia   žiakov   uvedený   príspevok   uhrádzajú   šekom   resp.   Z  
osobných   účtov   bezhotovostným   prevodom.  
O   znížené   školné   môže   požiadať   na   základe   žiadosti   rodina   dieťaťa,   ktorá   je   v   hmotnej   núdzi   v   zmysle   zákona   417/2013   Z.z.   o   pomoci   v   hmotnej   núdzi   a   o   zmene   a  
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doplnení   niektorých   zákonov   v   znení   neskorších   predpisov,   ktorá   sa   preukáže   príslušnými   dokladmi   na   základe   ktorých   je   možné   rozhodnúť   o   znížení   príspevku   na  
úhradu   nákladov   spojených   so   štúdiom.   O   znížení   príspevku   sa   vydáva   rozhodnutie.    V   školskom   roku   2018/19bolo   uznaných   13   žiadosti   po   splnení   všetkých  
podmienok   o   znížení   školného.  
 
 
1   n)   Koncepčný   zámer   a   ciele   na   príslušný   školský   rok,   vyhodnotenie   a   ich   plnenie  
 
Úlohou   komplexného   riadenia   kvality   je   dostať   školu   do   pohybu,   dosiahnuť,   aby   z   vlastnej   iniciatívy   skvalitnila:  

Zlepšenie   práce   školy   vytváraním   čo   najlepších   podmienok   pre   jej   rozvoj  

  Zvýšenie   konkurencieschopnosti   v   rámci   14   ZUŠ   regiónov   Gemer,   Novohrad,   Malohont,   Hont  

Získanie   dobrej   povesti   –   imidž   školy   –   medializácia,   propagácia  

Skvalitnenie   výsledkov   výchovno-vzdelávacej   činnosti  

Spokojnosť   vonkajších   a   vnútorných   zákazníkov-žiakov,   rodičov,   učiteľov   ,zriaďovateľa,   verejnosti,   ….  

               Kľúčom   k   úspechu   komplexného   riadenia   kvality   školy   je    motivácia   ľudí,   kompetencie    každého   jedinca   a   prenos   kompetencií   a   človeka   je   otázkou    dôvery.  

Analýzou  SWOT  A  STEPE  a  neustálym  zlepšovaním každého  úseku  a  činnosti  školy ,  predchádzame  chybám,  či  ich  odstraňujeme,  aby  škola  plnila  svoje                      

poslanie,   hodnoty,   vízie,   filozofiu   a   stratégiu   prostredníctvom   cieľov   a   úloh.  

 

Záležitosti   strategického   významu  

Získať   vlastné   priestory   –   budovu   pre   vytvorenie   lepších   podmienok   umeleckého   vzdelávania   žiakov   okresu   Poltár  

Vytvoriťlepšie  technicko–materiálne  podmienky  elokovaných  tried  Základnej  umeleckej  školy  v  Poltári  s  okresnou  regionálnou  pôsobnosťou  v  obciach                 

Kokava  n./Rim.,  Kalinovo,  Málinec,  Cinobaňa,  Ožďany,  Hrachovo  (v  zmysle  dohôd  s  obcami) s  dôrazom  na  manuál  technicko  -materiálne  vybavenie                    

ZUŠ   podľa   ŠVP  

Pripraviť   podmienky   pre   obohatenie   odborov   v   elokovaných   triedach   –   Kalinovo   HO,TO,VO,LDO,    Hrachovo   TO,LDO,HO  

Konsolidovať,  profesionalizovať  a  rozširovať  nástroje  na  rozvoj  talentu  detí  a  mládeže  prestavbou  tradičnej  školy  na  modernú,  uplatňujúc  novú  filozofiu                    

edukácie    „Výchova   umením   k   umeniu“    (viď   špecifické   ciele   jednotlivých   odborov)  

Kurikulárnou   trasformáciou   obohatiť   obsah   a   formy   práce,   cieľom   ktorej   má   byť    rozvoj   kompetencií   žiakov    ale   aj   učiteľov   v jednotlivých   odboroch  

Podľa zákona  o  pedagogických  zamestnancoch  ZUŠ  v  Poltári  bude  venovať  pozornosť  zvýšeniu  kvalifikovaného  potenciálu  zamestnancov                

prostredníctvom  ďalšieho  celoživotného  vzdelávania,  formálneho  i  neformálneho  vzdelávania, aktualizuje  každý  rok  plán  kontinuálneho  vzdelávania               

pedagogických   zamestnancov   (podľa   možností   MPC   BB   –   vhodné   akreditačné   programy   pre   učiteľov   ZUŠ)  
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Želané   požiadavky   a   očakávania   školy:  

ZUŠ  nutne  potrebuje  vlastné  priestory-budovu,vzhľadom  na  nedostatok  učební,skladových  priestorov,zborovne,šatní,riaditeľne,archívu,modelovne          

VO...  

Rešpektovanie   osobnosti   žiaka,   jeho   slobody,   autenticity   a   tvorivosti,   individuálny   prístup   s   prihliadnutím   na   talentové   dispozície   dieťaťa,žiakov   so   ŠVVP  

Vytvoriť   podmienky   a   individuálne   plány   pre   štúdium   žiakov   so   ŠVVP   a   žiakov   zo   sociálne   slabého   prostredia  

Zapojiť  rodičov  do  života  školy  –  Rodinný  koncert  ,účasť  na  projektoch  SRRZ,  účasť  na  koncertch  školy,účasť  na  vyučovaní  najmä  žiakov  PŠ,  Cesta  za                        

umením  

Približovanie  školy  životu  a  to  nielen  obsahom,  ale  i  rozvíjaním  psychických  funkcií  potrebných  pre  súčasnosť  a  budúcnosť, rozvoj  komunikačných                    

kompetencií  

Kvalitnejšiu   učiacu   sa   organizáciu   a   riadenie   školy   zbavené   byrokracie   a   stresov  

Akcent   na   nové   ,dôstojné   postavenie   učiteľa   –   žiaka   –   rodiča   ako   partnerov  

Doceňovanie   mimokognitívnych   aspektov   v   činnosti   školy  

Otvorenosť  školy  voči  životu  a  jej  okoliu,  kultúrne  vystúpenia  v  rámci  mesta,  regiónu,  SR,  zahraničia,  umelecká  činnosť  (súťaže,  výstavy,                    

predstavenia,workshopy)  

Podpora   zriaďovateľom    Mesta   Poltár   vo   vytváraní   vhodných,   lepších   priestorových   podmienok   ,dostatočné   finančné   zabezpečenie   rozpočtu   školy  

Ak   bude   mať   škola   vlastnú   budovu   ,môže   sa   zúčastňovať   rozvojových   projektov,   projektov   regionálnych,   projektov   podporovaných   z   eurofondov   ...  

  

CIELE  

Strategické   ciele   na   školský   rok   2018/2019  

1. V  školskom  roku  2018/2019vytvoriť  školský  vzdelávací  program  pre  3.  roč.  druhého  stupňa  základného  štúdia  vo  všetkých  odboroch  HO,  TO,                    

VO,   LDO   v   súlade   so   ŠVP   ako   súčasť   tvoriaceho   školského   vzdelávacieho   programu   ZUŠ   v   Poltár   otvoreného   dokumentu   školy.   

          Vyhodnotenie:   cieľ   bol   spolnený   

 

2. Vškolskom  roku  2018/2019  vyvíjať  iniciatívu  a  rokovania  so  zriaďovateľom  ,  poslancami  mestského  zastupiteľstva  i  VÚC  BB  o  získanie  budovy                     

bývalého  katastra  pre  potreby  ZUŠ  Poltár,  vzhľadom  k  tomu,  že  pri  počte  žiakov  474  a  25  zamestnancov  súčasné  priestory  sú  malé,  nepostačujúce                       

pre   výuku   4   odborov   ZUŠ.  
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 Vyhodnotenie:rokovania  sa  uskutočnili  za  pomoci  poslancov  MZ  delegovaných  pre  Radu  školy  ZUŠ,na  čele  s  predsedníčkou  Mgr.Martinou  Brisudovou  i                     

riaditeľkou  ZUŠ  na  VÚC  v  BB  za  účasti  predsedu  BB  kraja  Ing.Luntera.Do  procesu  sa  zapojili  aj  rodičia  a  verejnosť  Poltára  petíciou  za  lepšie  priestory  s                          

vyše  1200  podpismi.No  nastala  situácia  nezhody  a  protizákonného  konania  bývalého  primátora  P.Gavalca,ktorý  napriek  rozhodnutia  MZ  z  15.3.2018  ,že  má                    

požiadať  VÚC  BB  o  budovu  pre  ZUŠ,písomne  požiadal  v  spolupráci  s  poslankyňou  VÚC  za  okres  Poltár  MUDr.A.Baníkovou  o  budovu  pre  zriadenie  domu                       

dôchodcov.Predseda  BB  kraja  Ing.Lunter  nakoniec  nepodpísal  uznesenie  poslancov  BB  kraja,keďže  bolo  v  rozpore  so  zákonmi  MZ  Poltár.Daný  cieľ  bude                    

zahrnutý   v   šk.roku   2019/2020.  

3.     V   školskom   roku   2018/2019   zabezpečiť   triedu   na   výuku   nového   predmetu   hru   na   CIMBAL.  

Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený,i   keď   triedu   hry   na   cimbal   sme   museli   zriadiť   v   malej   zborovni,z   dôvodu   nedostatku   učební.  

4.  V  školskom  roku  2018/2019  ZUŠ  Poltár  bude  organizátorom  nadregionálnej  umeleckej  súťaže  Pódium  mladých  umelcov  2019  v  HO  –  v  hre  na                       

drevené  dychové  nástroje  /  priečna  flauta,  klarinet,  saxofón  /  a  najtalentovanejší  žiaci  zúčastnia  PMU  2019  v  hre  na  zobcovej  flaute  -  ZUŠ  Veľký                        

Krtíš,   v   hre   na   keyboard   -ZUŠ   Tisovec,   v   hre   na   gitare   –   SZUŠ   Opatová   Lučenec,   v   hre   na   sláčikové   nástroje   –   ZUŠ   Fiľakovo.  

   Vyhodnotenie:   cieľ   bol   spolnený   ,viď   úspechy   školy   .  
5. V  školskom  roku  2018  /2019  uskutočniť  školský  umelecký  zájazd  pre  žiakov  všetkých  odborov  HO,  VO,  LDO,  TO  „Cesta  za  umením  IX                       

“-stretnúť   sa   s   umením   v   autentickom   prostredí.  

Vyhodnotenie:  cieľ  nebol  spolnený  ,z  dôvodu  ,že  na  trhu  nebol  vhodný  muzikál  pre  žiakov,ktorý  by  bol  aj  cenovo  prístupný  pre  žiakov  ZUŠ.Cieľ  presunieme                         

na   r.   2020.  
6.  V  školskom  roku  2018/2019  byť  vyhlasovateľom  i  organizátorom  jubilejného  15.ročníka  Talentíka  múz  2019  –  súťažnej  prehliadke  pre  MŠ  a  I.                      

stupeň   ZŠ    v   okrese   Poltár  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   spolnený   ,spolu   sa   zúčastnilo   221   detí   a   žiakov,pre   deti   boli   pripravené   ceny,diplomy   a   jubilejné   odznaky  
7.    V   školskom   roku   2018/2019   zapojiť   sa   do   projektu   SUPERAR   SLOVAKIA  
Vyhodnotenie:  cieľ  bol  spolnený  len  v  prípravnej  fáze,riaditeľka  ZUŠ  sa  zúčastnila  na  skúške  Superar  v  Bratislave,na  ZUŠ  v  Poltári  sa  uskutočnil  workshop                        

pre   deti   ZŠ,MŠ,ZUŠ   a   Komunitného   centra   v   Poltári   a   autormi   i   lektormi   projektu   SUPERAR.  
8.     V   školskom   roku   2018   /   2019   zorganizovať   METODICKÝ   DEŃ   „   Klavír   20.a   21.st“   Klavír   na   ruby    pre     14   ZUŠ   Novohraadu,   Gemera,  

Malohontu   a   Hontu.  

 Vyhodnotenie:   cieľ   bol   spolnený   za   účasti   ZUŠ   Novohradu,Malohontu,Hontu   a   Gemeru.  
9.      V   školskom   roku   2018/19    vytvoriť   podmienky   a   materiálne   zabezpečenie   pre   vydávanie   školského      časopisu   ZUŠKA   DO   UŠKA.  
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   Vyhodnotenie:   cieľ   nebol   spolnený   ,vydané   bolo   len   jedno   číslo   časopisu.  
10.    V   školskom   roku   2018   /2019   zúčastniťsa   krajskej   prehliadky   ZBOROVÉHO   SPEVU   „Mládež   spieva   „   so   speváckym   zborom   Krištálik   .  
   Vyhodnotenie:   cieľ   bol   spolnený   /viď   úspechy   školy/  
11.  V  školskom  roku  2018/2019  vytvoriť  lepšie  technicko  –  materiálové  i  priestorové  podmienky  PODĽA  FINANČNÝCH  MOŹNOSTÍ  v  elokovaných                   

triedach   –   Kalinovo,   Hrachovo,   Málinec,   Kokava   nad   Rimavicou,   Ožďany   (viď   špecifické   ciele   a   úlohy   odborov).  

   Vyhodnotenie:   cieľ   bol   spolnený   podľa   plánovaného   rozpočtu   školy.  
12.  V  školskom  roku  2018  /2019  zorganizovať  „koncert  vážnej  hudby„  pre  žiakov,  učiteľov  ZUŠ  a  verejnosť  Poltára  v  spolupráci  s  kultúrnou  komisiou                       

mesta  Poltár. Vyhodnotenie:  cieľ  nebol  splnený  z  dôvodu  zapojenia  ZUŠ  do  veľkého  počtu  regionálnych  a  celoslovenských  umeleckých  súťaží  a  kultúrnych                     

predstavení,koncertov   v   predvolebnom   období   mesta   Poltár.  

Špecifické   ciele,   úlohy:  

A   –   Personálna   oblasť  

Cieľ  č.  1  V  školskom  roku  2018  /2019  vytvárať  podmienky  pre  ďalšie  vzdelávanie  pedagogických  i  nepedagogických  zamestnancov  školy                   

prostredníctvom   kontinuálneho,   neformálneho,   formálneho   a   celoživotného   vzdelávania.  

       Vyhodnotenie:   cieľ   bol   spolnený   ,no   pre   učiteľov   ZUŠ   nebola   vhodná   ponuka   akreditovaných   programov   na   MPC   v    Banskej   Bystrici   i   na   Slovensku.  

Účasť   vzdelávacích   projektov   MZ   v   ZUŠ   a   PK   v   rámci   škôl   regiónu   Novohrad,   Gemer,   Malohont   a   Hont.  

Metodický  deň  –  klavír  20.a  21.st.  ZUŠ  Poltár,  metodický  deň  –  spev,  zborový  spev  –  ZUŠ  Rimavská  Sobota,  metodický  deň  VO  –  ZUŠ  Rimavská                         

Sobota,   metodický   deň   TO   –   v   ZUŠ   Veľký   Krtíš,   metodický   deň   LDO   –   ZUŠ   RS,   metodický   deň   gitara   –   ZUŠ   Veľký   Krtíš  

 

Účasť  na  odborných  seminároch,  sympóziách  s medzinárodnou  účasťou  prostredníctvom  (AZUŠ  –  Asociácie  učiteľov  hudby  Slovenska,  EMU-Slovakia,  Sekcie                 

vzdelávania   súťaží   pre   mladých   –   EMCY   Slovakia,   Osvetových   centier   regiónu   Novohrad    i   SR.  

Ďalšie   vzdelávanie   odbornej   referentky   z oblasti:   personalistiky,   účtovníctva,   práce   a   miezd,   sociálne   zákony...  

  adaptačné   vzdelávanie   pre   začínajúceho   pedagóga   TO   –   Barbora   Olejníková  

 

Cieľ  č.  2  V  školskom  roku  2018/  2019  prijať  učiteľa  HO-hra  na  cimbal  na  čiastočný  úväzok  a  učiteľa  hry  na  klavír,  keyboard  počas  zastupovania  materskej                          

dovolenky.  

   Vyhodnotenie:   cieľ   bol   spolnený  
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B   Výchovno-vzdelávacia   oblasť   

Cieľ  č.  1  V  školskom  roku  2018/2019  verejné  umelecké  produkcie  –  integrované  koncerty  v  spolupráci  všetkých  odborov:  Portréty  2018  ,Jesenný  koncert,                      

Vianočný  koncert,  Môj  prvý  koncert,  Jarný  koncert,  Absolventský  koncert,  Záverečný  koncert,  Divadlovanie,  Tanečný  večer,  výchovné  koncerty  pre  žiakov                   

MŠ   a   ZŠ   I.   stupeň,   ZŠ   II.   stupeň   a   SŠ.  

Vyhodnotenie:   cieľ   bol   spolnený  

Cieľ   č.   2   V   školskom   roku   2018   /   2019   zrealizovať   „Rodinný   koncert“   (rodičia,   žiaci,   učitelia)   pri   príležitosti   Dňa   učiteľov   2019.  

Vyhodnotenie:   cieľ   bol   spolnený  

Cieľ  č.  3  V  školskom  roku  2018  /2019  vydať  v  grafickej  podobe  zborník  detských  piesní  ZUŠKA  DO  UŠKA  III  Deti  deťom  z  tvorivej  dielne  žiakov                          

hudobného   a   výtvarného   odboru.  

Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  

V   hudobnom   odbore:  

Špecifický   cieľ   č.   1  
V  školskom  roku  2018  /2019  zabezpečiť  nové  pracovné  zošity  pre  žiakov  PŠ  až  4.roč.  1B,  1.až  3.  ISCED  2B.  ročníka  HN,  školy  ,  etudy  -povinnú  literatúru                           
pre   hudobné   nástroje   a   učebnice   hudobnej   náuky   ,ktoré    sú   k   dispozícii   na   knižnom   trhu.  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  

Špecifický   cieľ   č.   2  
V  školskom  roku  2018  /2019  zaktualizavať  nové  propozície  súťaže  zahrňujúc  princíp  objavnosti,  aktuálnosti  a  príťažlivosti  pre  okresné  a  školské  umelecké                     
súťaže:  Talentík  múz  2019  ,,  Krištáľová  lýra  2019  s  cieľom  motivácie  a  vyhľadávania  talentovaných  detí  a  účasti  na  regionálnej  súťaži  Pódium  mladých                       
umelcov   2019     drevené   dychové   nástroje-   flauta,saxofón,klarinet   .  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  

 
Špecifický   cieľ   č.   3  
V  školskom  roku  2018/2019  zrealizovať  výchovné  koncerty  ako  integrované  vystúpenie  –  pre  MŠ  a  I.  stupeň  ZŠ  za  účasti  HO,  TO,  VO,  LDO,  výchovné                         
koncerty   
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  

Špecifický   cieľ   č.   4  
V  školskom  roku  2018/2019  zapojiť  sa  do  európskeho  koncertného  projektu  Portréty  2018  s  cieľom  propagácie  hudby  20.  a  21.  storočia,  vytvoriť  video                       
prezentáciu   života   a   diela   jednotlivých   skladateľov.   Oceniť   žiakov   –   interpretov   Portréty   2018  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  

Špecifický   cieľ   č.   5  
V   školskom   roku   2018   /2019   zapojiť   žiakov   hudobného   odboru   do   projektu   ZUŠKA   DO   UŠKA   ,   elementárnou   kompozíciou   vytvoriť   pieseň   do   zborníka   III.  
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Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  

 
Špecifický   cieľ   č.   6  
V  školskom  roku  2018/2019  uskutočniť  pravidelné  interné  koncerty  2  krát  ročne,  na  ktorých  vystúpia  všetci  žiaci,  je  to  priestor  aj  pre  priemerných  žiakov,                        
ktorí   vo   svojom   známom   prostredí   predvedú   rodičom   a   spolužiakom   čo   sa   naučili   spojené   s   triednymi   RZ.  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  

Špecifický   cieľ   č.   7  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  

V  školskom  roku  2018/2019  uskutočniť  menšie  koncerty  a  besiedky  pri  rôznych  príležitostiach  mesta  a  organizácií,  kutúrnych  inštitúcií  ako  napr.  deň                     
matiek,   mesiac   úcty   k   straším,   vianočné   besiedky,stretnutie   protifašistických   bojovníkov….  
  Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  
 
Špecifický   cieľ   č.8  
Podporovať  vznik  nových  komorných  telies  a  súborov  pre  všetkých  žiakov,  podporovať  medzitriednu  spoluprácu  v  rámci  komornej  hry  ,súborov  a                    
prezentovať   na   verejných,interných   koncertoch.  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  

 
Špecifický   cieľ   č.9  
Využívať   moderné   informačné   technológie   (interaktívne   tabule)   v   skupinovom   vyučovaní   hudobnej   náuky.   
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  

 
 

VÝTVARNÝ   ODBOR  

Špecifický   cieľ   č.   1:  
V školskom  roku  2018/2019  pokračovať  v technikách  pyrografie,  modelovania  a pálenia  črepu,  termomodulácia  a airbrush,  outdoor  galery,  vypaľovanie  do                
dreva,  techniku  glazovania  pálenej  hliny  a maľbu  na  sklo  klasickú  a vitrážovú,  tvorba  na  hrnčiarskom  kruhu,  vyhľadávanie  a  osvojovanie  netradičných                   
techník.  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  

Špecifický   cieľ   č.   2:  
V školskom  roku  2018/2019  zúčastniť  sa  regionálnych  a celoslovenských  aj  medinárodných  výtvarných  súťaží  (Madame  Humanite  ČR,  Divín  Galéria                 
Bloom,  Maľovaná  Zuška  –  ZUŠ  J.  Cikkera  Banská  Bystrica,  Neodíď  nám  rozprávočka  –  Bibiana  –  mestská  knižnica  Piešťany,  Európsky  festival                     
umeleckého  školstva  Prievidza,  Paleta  mladých  výtvarníkov,  Kostúrov  výtvarný  Poltár),  Rodina  bez  cigariet..  podľa  ponúk  propozícií  výtvarných  súťaží  SR,                   
medzinárodných   súťaží,   ďalšie   vyhľadávať   na   internete   alebo   vzájomnou   komunikáciou   s   kolagami   výtvarníkmi   z   iných   ZUŠ  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený   /viď   úspechy   školy/  
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Špecifický   cieľ   č.   3  
V školskom  roku  2018/19  zorganizovať  školskú  súťaž  výtvarného  odboru  všetkých  elokovaných  tried  „Čáry,  máry,  farby“  za  účelom  motivácie  všetkých  i                    
menej  talentovaných  žiakov  a  naďalej  udržiavať  medziodborovú  spoluprácu,  tvorba  rekvizít  a  kulís  pre  LDO,  výstavky  pri  príležitosti  výročí  významných                    
hudobníkov   či   výtvarníkov   /   maľba   a   kresba   ich   portrétov/  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  

Špecifický   cieľ   č.   4:   
 V školskom  roku  2018/2019  žiaci  VO  sa  budú  podieľať  na  výrobe  univerzálnych  darčekových  predmetov  z ekonomicky  nenáročných  materiálov  (hlina,                   

sadra),   glazúra   na   keramiku   ,maľovanie   na   sklo   pre   reprezentáciu   ZUŠ   a propagáciu   VO   
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  

Špecifický   cieľ   č.   5:  
V školskom  roku  2018/19  inovovať  obsah  a formy  verejnej  prezentácie  výtvarných  prác  žiakov  VO  na  verejnom  priestranstve  školy,  vytvoriť  stálu  expozíciu                    
v priestoroch   školy,    na   medziposchodiach   ško ly    /zapaspartovať   vybrané   práce   pod   sklo   a   inštalovať   na    schodišťové   medziposchodia   /  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  

Špecifický   cieľ   č.   6.  
V školskom  roku  2018/19  zrealizovať  tablo  absolventov  zapojením  žiakov,  dať  ho  v archívnej  podobe  na  web  stránku  ZUŠ  a vyvesiť  ho  na  medziposchodí                     
ZUŠ.   Priebežne   obnovovať   nástenku   o   úspechoch   výtvarníkov   vedľa   triedy   VO  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  

Špecifický   cieľ   č.   7:  
V školskom  roku  2018/2019  zrealizovať  dva  krát  (po  skupinách)  do  roka  internú  výstavu  za  účasti  rodičov  a žiakov  s cieľom  rozvíjania  komunikačných                    
zručností   žiakov,   alebo   spoločný   workshop   rodičia   a   deti.  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený,   je   potrebné   prehodnotiť   spôsob,pri   akej   príležitostije   možné   zapojiť   rodičov   do   diania   výtvarného   odboru.  
Špecifický   cieľ   č.   8:  
V školskom  roku  2018/2019  zabezpečiť  tvorbu  plagátov,  pozvánok,  bulletinov  a  obalov  dvd  podujatí  a koncertov  ZUŠ,  zverejniť  ich  na  web  stránke  mesta,                     
ZUŠ   a   na   stránke   minimálne   dva   týždne   pred   realizáciou   podujatia   ich   zverejniť,viesť   aktuality   a   úspechy    VO   na     facebook   účte   ZUŠ   Poltár.  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  

Špecifický   cieľ   č.   9:  
V školskom   roku   2018/2019   vydať   zborník   s názvom   „Zuška   do   uška“   v   spolupráci   s   VO,HO,   LDO   / krst   zborníka    uskutočniť   na   jesennom   koncerte   2018   /  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  

Špecifický   cieľ   č.   10:  
V školskom  roku  2018/2019  využívať  vo  výchovno-vzdelávacom  procese  textilný  materiál,  šijací  stroj,  využívať  figurínu  na  odev  a makeup,  bodyart,  tvoriť                   
viac  priestorových  prác,  použitie  odpadového  materiálu,  viesť  detí  k  šetreniu  a  maximálnemu  využitiu  materiálov  a  nástrojov,  vedenie  k  ekologickému                    
mysleniu.  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  

Špecifický   cieľ   č.11   :  
V  školskom  roku  2018/2019  viesť  facebookovú  profilovú  stránku  ZUŠ  Poltár  v  zmysle  zákona  18/2018  Z.z  a  pravidelne  uverejňovať  dôležité  oznamy  a                      
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usmernenia   ZUŠ.  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  

 

 

 

 

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ   ODBOR  
Špecifický   cieľ   č.   1:  
V  školskom  roku  2018/2019  sa  zapojiť  do  regionálnej  prehliadky  Rozprávková  skrinka  2019  ,  zapojiť  aj  elokovanú  triedu  Hrachovo  –  LDO,  zapojiť  LDO                       
do   školskej   súťaže   „   Keď   slovo   spája   „  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  

Špecifický   cieľ   č.   2:  
V  školskom  roku  2018/219  sa  zúčastniť  regionálnej  tanečnej  prehliadky  pod  záštitou  NOS  Lučenec  v  Lučenci  a  zúčastniť  sa  PMT  –  elokovaná  trieda                       
Hrachovo.  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený,   To   Hrachovo   sa   zúčastnilo   tanečnej   súťaže   vo   Zvolene,PMT   2019   sa   nezúčastnilo   z   dôvodu   PN   učiteľky  
Špecifický   cieľ   č.3:  
V  školskom  roku  2018/2018  spolupracovať  s  NOS  Lučenec  –  workshopy.  divadelné  predstavenia,  školenia.  Obohatiť  vyučovací  proces  o návštevu                  
divadelných   predstavení   –   Divadelná   jeseň   ,   Školenie   moderátotov,   Improliga   2018  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  

Špecifický   cieľ   č.4:  
V   školskom   roku   2018/2019   sa   zúčastniť   tvorivých   dielní   počas   dní   PAN   2018   v   Liptovskom   Mikuláši.  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  

Špecifický   cieľ   č.   5:  
V  školskom  roku  2018/2019  vytvoriť  scenáre  mladších  i  starších  žiakov  LDO  pre  tvorbu  koncertov  a  detských  hudono-dramatických  hier  ,  pravidelne                     
prispievať   malými   dramatickými   inscenáciami   do   koncertov   ZUŠ,   výchovných   koncertov   pre   ZŠ   a   MŠ   .  
Vyhodnotenie:   cieľ   čiastočne   bol   splnený,je   potrebné   venovaťpozornosť   malých   dramatických   formám,poetike,aby   LDO   sa   prezentovalo   aj   na   koncertoch   HO.  

Špecifický   cieľ   č.   6:  
V   školskom   roku   2018/   2019   zorganizovať   workshop   v   spolupráci   s   tanečným   odborom    Hrachovo-Poltár.  
Vyhodnotenie:   cieľ   nebol   splnený  

Špecifický   cieľ   č.   7:  
V   školskom   roku   2018/2019   zorganizovať   divadelný   večer   v   DK   v   Poltári   –   DIVADLOVANIE,   kde   sa   predstavia   všetky   skupiny   LDO   odboru.  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  

Špecifický   cieľ   č.   8  
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V  školskom  roku  2018/2019  opätovne  zorganizovať  „Čárd  čšov,“  Večer  smiechu  a  z  najstaršími  žiakmi,  zorganizovať  krátke  predstavenia  v  rámci  predmetu                     
Poetika   a   Štúdium   rolí   a   umelecký   prednes:   Pod   lampou   :   skutočné   príbehy.  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  

Špecifický   cieľ   č.9  
V  školskom  roku  2018/2019  v  spolupráci  s  odbormi  urobiť  zimné  predstavenie  :  Snehová  kráľovná  –  Kukátko-Poltár,  Mimoni-  Hrachovo  ,  tanečný  odbor                      
Hrachovo.  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  

 

 

Špecifický   cieľ   č.10  
V  školskom  roku  2018/2019  urobiť  celovečernú  rozprávku  :  Maskované  guliverky  ,  Šuli  teatro  Poltár  s  názvom  :  „Popolvár  najväčší  na  svete“  a  zúčastniť                        
sa   nad   regionálnej   súťažnej   prehliadky   Zochová   Revúca   /   Rozprávkové   javisko   ,   Žiar   nad   Hronom/   ,vystúpiť   s   divadlom   v   okolitých   obciach   okresu.  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   čiastočne    splnený-zmena   divadelných   scenárov.  

Špecifický   cieľ   č.11  
V  školskom  roku  2018/2019  zorganizovať  workshop  pre  žiakov  LDO  so  zameraním  na  reč,  pamäť.  Mimika  a  gestika.  V  spolupráci  s  Mgr.  art.  Katarínou                        
Szmacnou-   Feješovou.  
Vyhodnotenie:   cieľ   nebol   splnený   z   dôvodu   zaneprázdnosti   lektorky.  

Špecifický   cieľ   č.12  
V  školskom  roku  2018/2019  v  rámci  predmetu  poetika  zapojiť  do  výučby  hravé  čítanie  z  knihy  Šťastná  ježibaba  /  Pes  Gordon  a  jeho  priatelia.  Propagovať                         
čítanie   na   ZŠ,   MŠ   v   meste   Poltár.   Nacvičiť   krátku   inscenáciu   z   knihy.  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  

 
TANEČNÝ   ODBOR  

Špecifický   cieľ   č.   1:  

V  školskom  roku  2018/19  sa  zúčastniť  nadregionálnej  tanečnej  prehliadky  Pódium  mladých  tanečníkov  2019  (Rimavská  Sobota)  a  celoslovenskej  tanečnej                   
súťaže   v   Bojniciach  

Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený,   miesto   súťaže   v   Bojniciach   sa   TO   zúčastnil   nadregionálnej   tanečnej   súťaže   vo   ZVOLENE.  

Špecifický   cieľ   č.   2:  
V   školskom   roku   2018/19   vzbudiť   motiváciu   žiakov   v   predmete   klasický   tanec   prostredníctvom   dvd   záznamov   a   internetu   (klasické   a   moderné   balety).  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  

Špecifický   cieľ   č.   3:  

V   školskom   roku   2018/19   zúčastniť   sa   so   žiakmi   profesionálneho   tanečného   predstavenia   (Košice/Banská   Bystrica).  
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Vyhodnotenie:   cieľ   nebol   splnený  

Špecifický   cieľ   č.   4:  
V   školskom   roku   2018/19   zorganizovať   tanečný   workshop      pre   starších   žiakov   TO   Poltár,   Ožďamy   a Hrachovo   za   účasti   lektorov.  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený,pri   tvorbe   spoločných   choreografií.   

Špecifický   cieľ   č.   5   .   
V  školskom  roku  2018/2019  zorganizovať  Medzinárodný  deň  tanca  –  29.  apríl,  2019  Tanečný  deň  „Tancovanie“za  účastí  aj  elokovaných  tried  Kalinovo,                     
Hrachovo,   Ožďany   
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  

Špecifický   cieľ   č.   6:  
V   školskom   roku   2018/2019   zorganizovať   Vianočné   predstavenie   v   spolupráci   s   literárno-dramatickým   a   hudobným   odborom.  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  

Špecifický   cieľ   č.   7:  
V  školskom  roku  2018/2019  zorganizovať  záverečný  koncert  tanečných  odborov  v  DK  v  Poltári  za  účasti  tanečného  odboru  Poltár,  Kalinovo.  Ožďany  a                      
Hrachovo.   
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený,   To   sa   zúčastňovali   svojími   vystupeniami   na   školských   oslavách,   na   Dńoch   obcí   našich   elokovaných   tried.  

Špecifický   cieľ   č.8.:  
V   školskom   roku   2018/2019   zúčastniť   s   úspešnými   choreografiami   žiakov    TO   krajskej   súťaži   „Deň   tanca“   v   Žiari   nad   Hronom.  
Vyhodnotenie:   cieľ   nebol   splnený   z   dôvodu   neúčasti   na   postupovej   regionálnej   súťaži   NOS   Lučenec.  
 

 

C  OBLASŤ  MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO  VYBAVENIA  ŠKOLY,  ÚDRŽBY  A  SKVALITNENIA  PRACOVNÉHO  PROSTREDIA  V  ŠKOLE  –              

VPLYV   NA   REALIZÁCIU   VVP   A   ZABEZPEČENIE   BEZPEČNOSTÝCH   PODMIENOK   PREVÁDZKOVANIA   ŠKOLY  

 

Špecifický   cieľ   č.   1:  
V   školskom   roku   2018   //2019   využiť   malú   zborovňu   školy   na   dočasné   vyučovanie   nového   predmetu   hudobného   odboru   hry   na   cimbal.  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  

Špecifický   cieľ   č.   2:  
V  školskom  roku  2018  /  /2019  využiť  prostriedky  použitia  podielu  zaplatenej  dane  2%  na  nákup  učebných  pomôcok  pre  jednotlivé  odbory  / set  hlavových                        
mikrofónov  a  zosilovacieho  zariadenia  pre  LDO  ,prehrávač  s  USB  vstupom  SONY  pre  elokovanú  triedu  Ožďany,  knihu  Čarovný  Novohrad  s  prezentáciou                     
školy,   ako   spomienkový   darček   pre   žiakov,učiteľov   a   rodičov   ZUŠ   v   celoslovenských   umeleckých   súťažiach.  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  

Špecifický   cieľ   č.   3:  
V  školskom  roku  2018  /2019  zakúpiť  profesionálny  keyboard  PSR  975,Čembalo–  hudobný  nástroj  na  interpretáciu  starej  hudby  a  pianina  z finančných                    
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prostriedkov   kapitálových   výdavkov.  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   čiastočne   splnený,profesionálny   keyboard   Yamaha   PSR   975   nebol   kúpený,lebo   nebol   schválený   v   rozpočte   k   30.9.2018   .  

Špecifický   cieľ   č.   4:  
V  školskom  roku  2018  /  2019  vybaviť  školu  hlavne  elokované  pracoviská  technicko-materiálovými  –  učebnými  pomôckami  :didaktické  mapy  pre  výuku                    
hudobnej  náuky  v  elokovanej  triede  Kalinovo  a  Malinec,  kovové  sušiaky  na  výtvarné  práce  pre  el.triedy  Málinec  a  Kalinovo,  obojstranné  nástenky  na                      
prezentáciu   výtvarných   prác    v   Kokave   nad   Rimavicou,   Ožďanoch,   Kalinove.  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  

Špecifický   cieľ   č.   5:  
Vškolskom  roku  2018  /2019  zakúpiť  ďalší  set  hlavových  mikrofónov  pre  LDO  a  HO,  notoviny  pre  všetky  nástroje  hudobného  odboru,  hotové  kostýmy  pre                       
TO,   LDO,   látku   a   šitie    kostýmov   pre   TO   ,vysávač   pre   prácu   na   1.poschodí   ,   
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  

Špecifický   cieľ   č.   6:  
V   školskom   roku   2018   /2019   zakúpiť   2   notebooky   pre   vyučujúcich    hudobného   odboru.  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  
 
D   –   OBLASŤ   HOSPODÁRENIA   ŠKOLY,   DODRŽIAVANIE   PRACOVNO-PRÁVNYCH   PREDPISOV   A   
       predpisov   BOZP,   GDPR  
 
Cieľ   č.   1  
V   školskom   roku   2018/19   zabezpečiť   priebežnú   kontrolu   bezpečnosti   ZUŠ   v   zmysle   platnej   legislatívy   BOZP   a   PO   pre    novoprijatých   učiteľov.  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  

Cieľ   č.   2  
V  školskom  roku  2018  /2019  zabezpečiť  odbornú  firmu  na  tvorbu  novej  školskej  legislatívnej  dokumentácie  a  organizačne  zrealizovať  projekt  GDPR                    
podľa   zákona   18   /   2018    pre   ZUŠ   Poltár.  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  

Cieľ   č.3  
V  školskom  roku  2018  /2019  aktualizovať  vnútorné  poriadky  školy  v  zmysle  platnej  legislatívy  a  nová  forma  vnútorného  predpisu,  preštudovať  „Praktickú                     
príručku   k   ochrane   práv   pedagogického   zamestnanca   a   odborného   zamestnanca“   –   zvyšovanie   právneho   vedomia   zamestnancov.  
Vyhodnotenie:  cieľ  bol  splnený,na  pracovných  poradách  sa  venuje  pozornosť,aj  zvyšovaniu  právneho  vedomia  zamestnancov,praktickú  príručku  k  ochrane  práv                  
pg.zamestnancov   si   môžu   pg.zamestnanci   podrobne   preštudovať   jednotlivocez   internet,v   rámci   samoštúdia.  
 
Cieľ   č.   4  
V   školskom   roku   2018   /   2019    absolvovať   školenia   ekonomického   a   personálneho   úseku   na   seminároch   .  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  

Cieľ   č-   4  
V   školskom   roku   2018   /2019   previesť   revíziu    hasiasích   prístrojov   a   hydrantov.  
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Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  
 
 
V   školskom   roku   2018/2019   
E   –   OBLASŤ   SPOLUPRÁCE   SO   ZÁSTUPCOM   ZAMESTNANCOV   A SOCIÁLNA   POLITIKA   ŠKOLY  
 
 
Cieľ   č.   1  
V  školskom  roku  2018/2019  akceptovať  Vyššiu  kolektívnu  zmluvu  pracovníkov  školstva  ,vedy  výskumu  a  športu  pre  zamestnancov  pri  výkone  práce  vo                     
verejnom  záujme,  zvyšovanie  právneho  vedomia  zamestnancov:  „Praktickú  príručku  k  ochrane  práv  pedagogického  zamestnanca  a  odborného                
zamestnanca“   –   zvyšovanie   právneho   vedomia   zamestnancov.   
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  
 
Cieľ   č.   2  
Pracovno-právne  vzťahy  prerokovávať  so  zástupcom  zamestnancov  v  zmysle  platnej  legislatívy,  prerokovať  a  navrhovať  odmeňovanie  zamestnancov  školy                 
na   základe   kritérií   hodnotenia   a   odmeňovania    pedagogických   a   nepedagogických   zamestnancov.  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  
 
Cieľ   č.   3  
Zabezpečiť   primerané   priestorové   a   psychohygienické   podmienky   pre   zamestnancov,   rodičov   a   vyčleniť   čas   a   oddych   na   relaxáciu   pracovnej   sily    .  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený, dodržiavali   sa   prestávky   v   rozvrhoch   hodín   na   psychohygienu   učiteľa,pre   rodičov   boli   zakúpené   čalúnené   chodbové   lavice.  
 
Cieľ   č.   4  
V  školskom  roku  2018/2019  uskutočniť  rekondičný  deň  v  rámci  riaditeľského  voľna  a  spoločné  posedenia  ku  konca  kalendárneho  roka  /december/  a                     
školského   roka   /jún   /   s   cieľom   skĺbovania   kolektívu   pedagogických   a   nepedagogických   kolektívov.  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  

  Cieľ   č.4  
 V  školskom  roku  2018/2019  raz  mesačne  zagratulovať  zamestnancom  školy  pri  jubileách  /narodeniny  a  meniny/  s  cieľom  vzájomnej  úcty  ,  dobrých                      

medziľudských   vzťahov   a   vytvárania   pozitívnej   klímy   na   škole.  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  
 

Cieľ   č.5   
 V  školskom  roku  2018/2019  uskutočniť  individuálne  pohovory  pedagogických  zamestnancov  na  základe  hodnotiacich  dotazníkov  za  účelom  lojálnosti,                  

spravodlivosti   a   demokratického   zmýšľania   učiteľov   za   účasti   vedenia   školy   a   zástupcu   zamestnancov.  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  
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F   –   OBLASŤ   SPOLUPRÁCE   –   ŠKOLA   –   RODINA   –   MESTO   –   OBCE   OKRESU   –   INÉ   SUBJEKTY  

 

Špecifický   cieľ   č.   1   
V  školskom  roku  2018  /  2019  prepojiť  vzdelávací  proces  ZUŠ,  Konzervatória,  pedagogické  stredné  školy  –  akadémie,  stredné  priemyselné  umelecké  školy  a                      
vysoké   školy   umeleckého   a   pedagogického   zamerania   formou   prípravy   absolventov   ZUŠ   a   I.   a   II.   stupňa   na   ďalšie   štúdium.  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  
 

Učitelia   sa   zúčastňovali    dní   otvorených   dverí   a   príprave   na   talentové   pohovory   s   mimoriadne   talentovanými   žiakmi   ZUŠ   jednotlivých   odborov   I.   a   II.   stupňa.  

Zverejňovali   sa   všetky   ponuky   umeleckých   stredných   škôl   –   možnosti   štúdia   umeleckého   charakteru.  

  Spoluprácovali   sme   s    účasť   profesormi   konzervatórií   a   VŠ   umeleckého   zamerania   v   porotách   ZUŠ-PMU   2019  

 
Špecifický   cieľ   č.   2   
V  školskom  roku  2018  /2019  skvalitniť  stálu  spoluprácu  a  prepojenie  umeleckého  procesu  ZUŠ  s  MŠ,  ZŠ  s  dôrazom  na  požiadavky  a  očakávania  rodiny                        
prostredníctvom  spoločných  podujatí  (dni  otvorených  dverí,  príprava  žiakov  na  vystúpenia  školských  akadémií,  speváckych  súťaží  v  rámci  ZŠ  ,  korepetície                    
pre   žiakov   v   rámci   okresných   a   krajských   súťaží   ,   Talentík   múz   2019,   výchovné   koncerty   ,   verejné   koncerty,.).  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  

 

Špecifický   cieľ   č.   3   
V  školskom  roku  2018  /2019  skvalitniť  stálu  spoluprácu  a  prepojenie  aktívneho  účinkovania  žiakov  i  učiteľov  ZUŠ  v  súboroch,  ochotníckych  divadlách,                     
folklórnych   súboroch,   zbore   pre   občianske   záležitosti,   cirkevných   a   spoločenských   zboroch,   spoluprácu   s   RZ   a   SRRZ.  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  

ZUŠ   svojimi   koncertmi,   kultúrnymi   vystúpeniami   spolupracovali   s   kultúrnymi   komisiami   mesta   Poltár   a   obcí   v   okrese,   SR.   

Učitelia   spolupracovali   s   komisiami   obecných   a   mestských   zastupitelstiev.  

 

V   školskom   roku   2018   /   20189   zorganizovať   spoločný   koncert   rodič   –   učiteľ   –   žiak    –   „Rodinný   koncert“   2019   pri   príležitosti   DŇA   UČITEĽOV   .  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený  

Zapojili   sme   rodiča   do   vyučovacieho   procesu    –   výber   repertoáru   a   súhra   so   svojím   dieťaťom,súrodenecké   páry    pod   vedením   triedneho   učiteľa.  

 

Špecifický   cieľ   č.   5  
V   školskom   roku   2018   /   2019   zúčastniť   sa   celoslovenského   snemu   SRRZ   v   Nitre.  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený,   zúčastnila   sa   v   zastúpení   predsedníčky   RZ   riaditeľka   školy.  
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Špecifický   cieľ   č.   6  
V  školskom  roku  2018  /2019  zúčastniť  sa  ako  spoluorganizátor  projektu  SRRZ,  EPA  MŠ  SR  –  Európskeho  festivalu  umeleckých  škôl  v  Bojniciach  a                       
Prievidzi   ,   13.r   Európskeho   dňa   rodičov   a   škôl   v   Krakowe   ktorých   organizátorom   je   Slovenská   rada   rodičovských   združení   na   Slovensku.  
Vyhodnotenie:   cieľ   bol   splnený,súčatne   na   podujatiach   vystúpili   umeleckým   programom   aj   žiaci   hudobného   odboru   ZUŠ   Poltár.  

 

I. SWOT   analýza   školy   a   SWOT   analýza   učiteľov   a   spätná   väzba  
 

V   rámci   hodnotenia   a   spätnej   väzby   boli   realizované   formy:  
1. sebahodnotenie   pedagogických   zamestnancov   a   SWOT   analýza   učiteľov   a   školy  
2. vopred   stanovené   úlohy   učiteľom   a   riaditeľom   –   dohoda   spolupráce   pedagogického   zamestnanca   a   zamestnávateľa  
3. závery   hodnotiacej   porady   z   júna   2019  
4. hodnotenie   pedagogických   zamestnancov   –   dotazníky   a   ich   vyhodnotenie  

Tieto  formy  slúžia  ako  spätná  väzba  sebahodnotenia  pedagogických  zamestnancov,  ktoré  budú  zapracované  do  východísk  a  cieľov  a  úloh  v  školskom  roku                      
2018   /2019   Využitie   silných   stránok   a   eliminovanie   slabých   stránok   pg   zamestnancov.  
 
 
 
 
1   o)   oblasti,   v   ktorých   škola   dosahuje   dobré   výsledky,   nedostatky,   vrátane   návrhov   a   opatrení   
SWOT   analýza   ZUŠ   Poltár  
Oblasti,   v   ktorých   škola   dosahuje   dobré   výsledky,   nedostatky,   vrátane   návrhov   a   opatrení     SWOT   analýza   ZUŠ   Poltár  

Silné   stránky  Slabé   stránky  
Silná   podpora   7   poslancov   mestského   zastupiteľstva   a   predsedníčky   Rady   školy  
Výtvarné   a   hudobné   súťaže   s   medzinarodnou   účasťou   
Organizácia   Metodických   dní   pre   14   ZUŠ  
Zahraničné   účinkovanie   žiakov   ZUŠ-Krakow  
Účinkovanie   žiakov   na   VII.r.   Európskeho    festivalu   SR-Prievidza   v,12.r   .EDRAŠ   SR  
Dobrá   spolupráca   ZUŠ   a   zriaďovateľa   mesta   Poltár,   školskej   a kultúrnej   komisie  
ZUŠ   je   členom   ASOCIÁCIE   ZUŠ   EMU   SLOVAKIA,SRRZ  
Získavanie   financii   z   2   %   daní,využitých   na   kúpu   učebných   pomôcok   pre   všetky   odbory  
Internetové   pokrytie   v   učebniach   
Organizácia   koncerov,   koncertných   umelcov   SR,  
Zavádzanie   nových   foriem   práce,   inovácia   alternatívne    spôsoby   vo  
výchovno-vzdelávacom   procese   

Škola   nemôže   investovať   do   opráv   interiéru,lebo   nie   je   vlastníkom  
budovy  
nedostatok   učební   ,   skladových   priestorov,   zborovne,  
šatní,modelovne,riaditeľne,archív  
menší   záujem   pracovnej   sily   o   zamestnanie   v   odľahlejšej   ZUŠ  
Poltár   hlavne   v   hudobnom,   a   tanečnom   odboru   
Absencia   partnerskej   umeleckej   školy   zo   zahraničia  
Nedostatok   skladových   priestorov   pre   ZUŠ  
Žiadny   výber   akreditovaných   odborných   programov   pre   ZUŠ   
na   MPC   BB,   menšie   možnosti   učiteľov   v   možnosti   kontinuálneho  
vzdelávania   
Slabšia   komunikácia   niektorých   rodičov   so   ZUŠ,   absencia   na  
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zavedenie   nového   informačného   systému   –   iZUŠ   na   celkovú   prácu   pre  
pedagogických   zamestnancov   a   ekonomický   úsek  
dobrá   poloha   ZUŠ,   dostupnosť   z   autobusovej   a   železničnej   stanice,   blízko   ZŠ  
dobrá   spolupráca   škôl   ZŠ,   MŠ   so   ZUŠ   v   Poltári  
Optimálny   stav   počtu   žiakov     474  
Vhodný   potenciál   pre   vytváranie   nových   pracovných   miest  
Plnoorganizovaná   ZUŠ   so   štyrmi   odbormi   HO,   VO,   LDO,   TO  
Vytváranie   podmienok   pre   súbory   –   spevácky   zbor   Krištálik,   ľudový   súbor   Lúčina,  
tanečná   kapela   Junior´s   band   a   komornú   hru,   Prípravný   spevácky   zbor  
Každoročná   modernizácia   a   materiálno-technické   zabezpečenie   školy   (HO,   TO,   VO,  
LDO,   TO)  
Dobrá   spolupráca   s   obecnými   úradmi   a   ZŠ   elokovaných   tried   v   okrese   Poltár  
Formovanie   sa   nového   mladého   učiteľského   kolektívu  
Zapojenie   ZUŠ   do   Európskeho   projektu   Portréty   2018  
Organizátor   okresnej   súťaže   Talentík   múz   2019pre   deti   MŠ   a   žiakov   I.   st.   ZŠ-príliv  
potenciálnych   žiakov   vo   všetkých   odboroch  
Organizátor   školskej   súťaže   Krištáľová   lýra   2019   Tanečný   krok,Keď   slovo   spája,   čary,  
mary,   farby   2019  
Organizátor   regionálnej   súťaže    Pódium   mladých   umelcov   2019     regiónov   Novohrad   –  
Gemer   –   Malohont    13   ZUŠ    vhre   na   drevené   dychové   nástroje  
Nové   predmety   v   hudobnom    odbore   ( hra   na   organ,   bicíe    nástroje   ,cimbal   )  
rozvoj   6   elokovaných   tried   v   okrese   –   Kokava   n./R.,   Kalinovo,   Cinobaňa,   Málinec,  
Ožďany,   Hrachovo)   -   umelecké   vzdelanie   pre   deti   a   mládež   okresu   Poltár  
Ochota   učiteľov   k   ďalšiemu   vzdelávaniu,   kontinuálne   vzdeláva  
Ponuka   štúdia   pre   dospelých   so   zameraním   prípravy   na   SŠ   a   VŠ   
Pravidelná   mediálna   prezentácia   a   propagácia   v   regionálnych   novinách,   rozhlase   MsÚ,  
webová   stránka   školy,   web   mesta   Poltár,   youtube,   facebook  
Prezentácia   a   propagácia   školy   na   verejnosti   v   kultúrnom   živote   mesta,   okresu,   SR,   
Spolupráca   so   školskou   a   kultúrnou   komisiou   MsÚ   v   Poltári  
Dobrá   spolupráca   s   občianskymi   združeniami   MsÚ,   ZPOZ,   v   rámci   kultúrnych   aktivít,  
verejných   vystúpení,koncertov,výstav....  
Úspešnosť   žiakov   na   región.,   celoslovenských   súťažiach,   festivaloch   a   prehliadkach  
Stále   stúpajúci   záujem   žiakov   i   dospelých    o   štúdium    na   ZUŠ   
Uplatnenie   a   účinkovanie   žiakov   ZUŠ   v   ochotníckych   divadelných,   folklórnych,  
tanečných   súboroch   obcí  
Úspešnosť   prijatia   žiakov   I.a   II.   stupeň   na   SŠ,   VŠ   umeleckého   a   pedagogického  
zamerania  
Úspešnosť   integrovaných   projektov   výchovných   koncertov   prezentovaných   v   celom  
okrese   pre   MŠ   a   ZŠ  
Prepojenie   systému   vzdelávania   ZUŠ   –   SŠ,   Konzervatóriá,   VŠ   s   potrebami   
pre   školstvo   v   regióne   

celoškolskom   RZ  
Financovanie   ZUŠ   cez   originálne   kompetencie,   škola   má   málo  
financií   na   ďalší   rozvoj  
Malá   sponzorská   podpora   miestnych   podnikateľov   (slabá   
podnikateľská   oblasť)  
Slabšia   počítačová   gramotnosť   s   PC,   učitelia   ZUŠ   neboli   vyškolení  
projektom   IKT   MŠ   SR  
Častá   migrácia   učiteľov   z   dôvodu   odľahlého   okresu   Poltár  
Menšia   možnosť   zapájania   sa   do   projektov   z   dôvodu   cieľov   i  
obsahových   vyhlasovateľov   a   smernice   6/2005-R   z   20.5.2005   a   z  
eurofondov,lebo   ZUŠky   sú   financované   z   org.kompetencií  
Absencia   väčších   výstavných   priestorov,   chýba    „detská   galéria“  
Väčšie   výdavky   na   elektriku   a   vodu   v   prenajatých   priestorov   z  
dôvodu   paušálnych   výdavkov   prenajímateľa,   škola   nemá   vlastné  
el.hodiny,   vodomery  
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Spolupráca   ZUŠ   v   rámci   4   regiónov   13   ZUŠ   –   regionálne   MZ  
Starostlivosť   o   žiakov   so   sociálne   znevýhodneného   prostredia   (podchytenie   
talentovaných   detí),   úľava   na   školnom,požičiavanie   hud.nástroja   pre   štúdium  
Estetizácia   a   inovácia   prostredia   školy,   fotogaléria,   vitríny,interierove   kvety  
Umelecká   aktivita   učiteľov   v   umeleckom   a   kultúrnom   živote   miest   a   obcí  
Škola   vlastní   6   profesionálne   nástroje   –   koncertné   krídlo   Yamaha,   organ   Preludium  
V,   2   ks   keyboard,   Yamaha   PSR   950,   Marimba   ,CIMBAL   

Príležitosti  Ohrozenia  
Získať   nové   učebné   priestory,vlastnú   BUDOVU  
Obohatiť   školu   o   ďalšie   profesionálne   nástroje- ,   keyboard   Yamaha   975  
Sprostredkovať   družobnú   umeleckú   školu   v   zahraničí   v   spolupráci   s   mestom   Poltár  
v   spolupráci   s   MsÚ   zriadiť   Detskú   galériu   v   priestoroch   mestského   múzea   Poltár   
využitím   koncertného   krídla   ,organu–   organizácia   koncertov,   umelcov   SR,  
zahraničia   pre   mesto   Poltár   i   poslucháčov   ZUŠ   v   spolupráci   s   konzervatóriom   
v   Banskej   Bystrici  
financovanie   ZUŠ   z   prenesených   štátnych   kompetencií,   viac   financií   a   možností   pre  
rozvoj   školy   (zapájanie   sa   do   eurofondov   a   europrojektov)   –   jednanie   so   ZMOSom  
vytvárania   ďalších   pracovných   miest   pre   učiteľov   z   dôvodu   rastu   počtu   žiakov  
možnosť   ďalšieho   vzdelávania   a učiteľov   (MPC,   VŠ,   MZ   na   ZUŠ,   MPC   v   rámci   
regiónu   a   okresu   Lučenec)   –   vytvoriť   ucelenú   skupinu   účastníkov   kontinuálneho  
vzdelávania   z   učiteľov   ZUŠ   Poltár   i13   zuš  
zavádzanie   IKT   a   zavedenie   nového    multimediálneho   odboru   do   ZUŠ   
IKT   gramotnosť   pre   všetkých   pedagogických   zamestnancov  
zvýšiť   kultúru   mesta,   okresu   i   regiónu   –organizácia   koncertov   vážnej   hudby  
vplyvom   ZUŠ   zníženie   počtu   drogovo-závislej   mládeže   na   ZŠ   a   SŠ  
ľudský   potenciál   vyššieho   spoločenského   vedomia  
 
 

Nedostatok   učbných   priestorov,   neúmerné   zvyšovanie   financii   za  
energie   a    služby   SŠ   ,Železničná   5   Poltár   ,   hrozba   pre   ZUŠ  
zriaďovateľom   Mesta   Poltár   -   presťahovať   ZUŠ   do   nevýhodných  
priestorov   ZŠ   Slobody   Poltár,   do   pdmienok   90.   rokov  
ohrozenie   zdravia   zamestnancov   a   žiakov   školy   z   dôvodu  
nefunkčnosti   okien   
riziko   úrazu   na   schodoch   chodbových   priestorov   –   poškodené  
gumolity,   lišty,   zábradlia   
invázia   much   a   hmyzu   v   oktobri   cez   nepriliehajúce   okná   
-   zápaná   strana  
financovanie   ZUŠ   z   originálnych   štátnych   kompetencií,   menej   
financií   na   rozvoj   školy,   žiadna   možnosť   čerpania   eurofondov   
a   euro   projektov  
preradenie   pedagogických    zamestnancov   konzervatoristov   do   8.  
platovej   triedy,   slabšie   ohodnotenie   pedagogických   zamestnancov,  
možnosť   iných   pracovných   príležitostí,   odchod   z   učiteľského   
povolania  
odchod   učiteľov   z   dôvodu   cestovania   do   zamestnania   do   iných  
ZUŠ   v   mieste   ich   bydliska   Lučenec,   Rimavská   Sobota  
zlá   ekonomická   situácia   v   rodinách   –   upustenie   od   nákladov   
na   štúdium   „školné“   –   hmotná   núdza,   menšie   vlastné   príjmy   školy  
absolútny   nedostatok   učebníc    hudobnej   náuky   MŠ   SR,   
vydaným   SPN    a   notového   materiálu,MŠVVaŠ   SR   ich   nevidalo   
už   8   rokov  
nátlak   učiteľov   ZŠ   prostredníctvom   vzdelávacích   poukazov   (žiaci   
sú   vonkajšou   motiváciou   usmerňovaní   učiteľmi   i   na   3   krúžky)  
spôsobuje   to   neplánovaný   odchod   žiakov   ZUŠ   až   do   septembra   
i   v   priebehu   roka,   hlavne   z   VO,   LDO,   TO   
zaneprázdnenosť   detí   ZŠ,   športové   triedy   s   popoludňajšími   
tréningami   odbúravajú   počet   žiakov   ZUŠ,   ktorí   už   4-5   rokov  
navštevovali   ZUŠ  
dopravná   dostupnosť   žiakov   z   priľahlých   obcí   (spoje,   SAD,   vlaky)   
v   neskorších   hodinách   (ZUŠ   je   v   popoludňajších   hodinách)   –   dôvod  
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ukončenia   štúdia  
 

 

 

Podmienkou  úspešného  rozvoja  školy  je  aj  poznanie  a  reálne  zhodnotenie  podmienok,  ktoré  môžu  tomuto  procesu  pomôcť  stanovením  si  priorít  školy,                     

strategických  a  špecifických  cieľov Koncepcie  školy  na  obdobie  2014  –  2019.  Dobre  nastavené  strategické  ciele,  špecifické  ciele  a  úlohy  v  každom  roku                       

eliminujú   slabé   stránky   a   ohrozenia,   čo   sa   každý   rok   ukazuje   ako   krok   k   nachovaniu   a   zlepšeniu   kvality   školy.  

 
Návrhy    aopatrenia   na   školský   rok   2019   /2020  
 

1. Technicko-materiálna   oblasť  
 
zabezpečiť   individuálnu   triedu   pre   výučbu    nového   predmetu-   hra   na   CIMBAL-   provizorne   v   malej   zborovni   ZUŠ  
zakúpiť   z   kapitálových   výdavkov   80   basový   akordeón   Weltmaister  
zakúpiť   z   kapitálovych   výdavkov   malé   koncertné   krídlo   August   Forster/    zanovné /   na   koncertnú   produkciu   v   Dome   kultúry,kryt,klavírnu   lavicu.  
zakúpiť   variabylné   dielce   na    zostavu   pódia   lychobežníkové   podesty   variabilné   -5   ks   pre   koncertnú   sálu   i   LDO  
zakúpiť   skladacie   i   pevné   notové   stojany  
zakúpiť   2   notebooky   pre   učiteľov   HO   na   elokovaných   triedach  
zakúpiť   15   ks   chromatické   zvonkohry   pre   el.triedy   Kalinovo,Málinec  
zakúpiť   malé   prenosné   comba   ,stojamy,mikrofóny   pre   LDO,HO   v   elokovaných   triedach   Hrachovo,Kalinovo  
zakúpiť   novší   vývojový   typ   keyboard   Yamaha   pre   elokovanú   triedu   Kalinovo  
zabezpečiť   miestnosť   –   skladové   priestory   (kostymáreň   LDO,TO),   vybaviť   policami,   skriňami,   rekvizity,   kulisy,   výstavné   panely...)  
zakúpiť   policovú   skrinku   na   výkresy   pre   VO   Poltár,Málinec  
zakúpiť   policovú   skriňu   pre   HO   pre   elokovanú   triedu   Kokava   nad   Rimavicou  
zakúpiť   stojany   na   sušenie   výkresov   pre   elok.triedu    v   Ožďanoch  
zakúpiť   reprobedničky-ozvučovaciu   techniku   k   notebookom   
zakúpiť   prenosné   reflektory   pre   LDO   Hrachovo  
zabezpečiť,   sady   strún   na   husle   a   gitaru,podgytarniky,ladičky   na   gitaru,   kolofóniu  
zakúpiť   farebnú    tlačiareň   vkancelárii   informatika  
notoviny   pre   hudobný   odbor,   knihy   a   odborná   literatúra   pre   VO   a   LDO-obohacovať   školské   knižné   archívy  
zakúpiťpresiecovacú   LED   platňu   pre   VO  
Učebné   pomôcky   spotrebného   charakteru   pre   výtvarný   odbor   (hlina,   farby,   výkresy,lepidlá   ,pastelky,ceruzy,   príložníky   a   iné...)  
kostýmy   a   rekvizity   pre   tanečný   odbor  
pracovné   zošity   pre   žiakov   HN   a   PŠ1,   1.-4.r.1B,   1.r.-3.r.2   B   
zakúpiť   diktafón   s   usb   vstupom,set   a   snímač   ,2   mikrofóny   pre   LDO  
kúpa   a   inštalácia   koliesok   na    prenos   pianina   v   elok.triede   Kokava   n.Rimavicou  
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Miniaudiosystém   SONY   s   USB   pre   LDO   v   Hrachove  
Set   mikrofónov   hlavových   a    ozvučovacie   zariadenia    /LDO,spevácke   odd.   HO   /  
Licencie   na   program   Izuš,Made,Esed   Not,Webhouse,  
  pravidelná   údržba   ladenia   klavírov  
 
 

2. Výchovno   -   vzdelávacia   oblasť  
 

zúčastniť   sa   PMU   2020   v   komornej   v   klasických   nástrojoch,   komornej   hre   spoužitím   elektronických   nástrojov,   4   ručnej   hre,spevácke   zbory   a  
ľudové   súbory,Pódia   mladých   tanečníkov   2020   ,Paleta   mladých   umelcov   2020  
  spolupráca   s   partnerskou   školou   v   zahraničí   (Poľsko   -   Krakow)     v   spolupráci   so   SRRZ   SR,ČR–   výmena   koncertnej   činnosti,   pedagogické  
skúsenosti,   
zorganizovať   Metodický   deň   HUDBA   A   ČIN   v   rámci   regionálneho   MZ   pre   14   ZUŠ   Novohradu,Gemeru,Malohontu  
zorganizovať   v   spolupráci   s   Konzervatóriom   J.L.Bellu   BB   spevácky   workshop,výchovný   koncert   pre   žiakov   ZŠ   a   ZUŠ   
zorganizovať   slávnostný   koncerta   výstavu    pri   príležitosti   45.výročia   umeleckého   školstva   v   Poltári  
organizovať   odborné   semináre   pre   oddelenia   a   odbory   ZUŠ   v   rámci   regionálneho   MZ   (pre   VO,   TO,   LDO,   HO)  
organizovať   výtvarný   plenér   výtvarného   odboru   –   kreslenie   v   prírode   
organizovať   workshopy   tanečného   a   literárno   dramatického   odboru  
pripraviť   koncert   pri   výročiu   skladateľov   2020  
Školský   vzdelávací   program    -   4..r.ročník   II.   stupňa   v   odboroch   TO,   VO,   LDO,   HO  
Zabezpečovať   ponuky   pre   profesionílne   vzdelávanie   pedagogických   zamestnancov   cez   MPC   BB   –   cieľová   skupina   učiteľ   ZUŠ,   HO,    VO,   TO,   LDO  
nový   model   ústnych   a   praktických   absolventských   skúšok   –    projektové   vyučovanie   HN   v   3.   ročníku   ISCED   2B,   obhajoba   projektu,   hudobná   mozaika,  
hudobný   a   kultúrny   život   s   dôrazom   vlastnej   aktivity   a   tvorivosti   ,   aplikovať   aj   v   odbore   VO,   TO,   LDO  
zrealizovať   so   žiakmi,   učiteľmi   a   rodičmi   inú   organizačnú   formu   vyučovania   –   zájazd   ZUŠ    (návšteva   galérií,   koncertov   vážnej   i   džezovej   hudby,   predstavení  
–   divadla,   tanca)    „Cesta   za   umením   IX“   –   máj   2020  
naďalej   realizáciou   výchovných   koncertov   v   okrese   vzbudiť   záujem   žiakov   MŠ   a   ZŠ   o   štúdium   na   ZUŠ   a   súčasne   prezentácia   žiakov   ZUŠ   v   okrese   PT,   
propagácia   ŠPD   s   cieľom   prípravy   na   SŠ   a   VŠ   umeleckého   a   pedagogického   zamerania  
zahrnúť   komornú   hru   i   formou   voľných   hodín   ŠkVP    i   mladších   žiakov   (od   2.   ročníka),   rozšíriť   variabilnosť   komorných   zoskupení   (kombinácie   rôznych  
nástrojov)   dua   ,tria,   kvarteta,   motivovať   súťažou   ZUŠ   v   komornej   hre   zodpovední:   všetci   učitelia  
žiaci   s   veľkým   počtom   absencií   a   nezáujem   o   ZUŠ   budú   navrhnutí   na   komisionálne   skúšky   slabo   prospievajúcich    žiakov   (30   %   neúčasť   na  
vyučovaní)  
obohatiť   archív   HN   o   metodické   príručky,   CD   nahrávky   Počúvanie   hudby   pre   ZUŠ,   zabezpečovať   alternatívne   učebnice   pre   žiakov   HN   v   Poltári   i   v  
elokovaných   triedach,   obohatiť   archív   nôt   a   kníh   pre   všetky   nástroje   i   odbory   VO,   LDO,   zabezpečiť   pracovné   zošity   pre   žiakov   PŠ,   1.-4.r.   I.časŤ,2.-3.roč.  
II.časť  
morálne   oceňovať   žiakov   a   učiteľov    prostredníctvom   školskej   a   kultúrnej   komisie   mesta  
zorganizovať   školskú   súťaž   v   sólovej   hre   na   hudobné   nástroje   ,tanečnú   ,výtvarnú   ,literárno   dramatickú(Krištáľová   lýra,   Tanečný   krok,   Čary,   mary,   farby  
-VO,Keď   slovo   spája   -LDO)    2020   s   cieľom   vzbudiť   záujem   o   súťaženie   všetkých   detí)  
obohatiť   ponuku   odborov   a   predmetov   na   elokovaných   triedach -Hrachovo,Ožďany  
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3.   Personálna   oblasť   
zamestnať   informatika   školy  
zabezpečiť   pedagóga   klavíra-keyboardu   zastupovanie   počas   čerpanaia   materskej   dovolenky   učiteľky  
zúčastňovať   sa   školení   novelizácii   školských,ekonomických   zákonov  
realizovať    plán   profesionálneh   ovzdelávania   v   zmysle   nového   zákona   138/2019    Z.   z.   O   pedagogických   zamestnancoch   a   odborných   zamestnancoch,  
zapojením   učiteľov   do   vzdelávania   na   MPC   v   Banskej   Bystrici   
poskytovať   a   umožniť   možnosti   celoživotného   vzdelávania   pedagogických   a   nepedagogických   zamestnancov   neformálnym   a   informálnym   vzdelávaním   
podpora   a   poskytovanie   úľav   na   štúdium   patričnej   kvalifikácie   pedagógov   (úprava   rozvrhu   hodín   na   4   dni),   skrátený   úväzok  
poskytovať   možnosti   samo   štúdia   prostredníctvom   odborných   časopisov   (Manažment   školy)   a   internetu  
poskytovať   psychohygienické   podmienky   pre   všetkých   zamestnancov   školy,   využitie   sociálneho   fondu   v   zmysle   zákona   (stravné   lístky)  
vytvárať   priaznivú   klímu   na   pracovisku   na   báze   úprimnosti,   spravodlivosti,   pravdy,   priateľstva   a   ľudskosti  
uskutočniť   realizáciu   rekondičného   dňa   pre   všetkých   zamestnancov   ZUŠ   v   spolupráci   so   zástupcom   zamestnancov  
Uskutočniť   hodnotiace   pohovory   pedagogických   zamestnancov,    sebahodnotenie   prostredníctvom   DOTAZNÍKA   pedag.zamestnanca  

 
1   p)   výsledky   úspešnosti   školy   pri   príprave   na   výkon   povolania   a   uplatnenia   žiakov   na   pracovnom   trhu,   úspešnou   prijímania   na   ďalšie   štúdium  
V   školskom   roku   2017   /2018    úspešní   žiaci   I.   stupňa   pokračujú   v   štúdiu   na   II.   stupni   vo   svojom   odbore.    Absolventi   ZUŠ   pokračujú   vo   svojom   štúdiu   na  
iných   stredných   a   vysokých   školách   (umeleckého   a   pedagogického   smeru   –    viď   bod   1c).   
 
 
Absolventi   I.   a   II.   stupňa   a   študentov   Štúdia   pre   dospelých   2018/2019  
 
HUDOBNÝ   ODBOR:   
I.   stupeň  
Balázs   Kristof   -   husle,   Barkáčová   Kristína   -   keyboard,   Bitalová   Aneta   -altová   zobc.   flauta    ,    Blahutová   Katarína   -   keyboard,     Boóczová   Ema- priečna  flauta   
Fehérpatakyová  Soňa  -  gitara,  Foltán  Samuel  -  keyboard,  Gašpar  Alexej  -  keyboard,  Mayerová  Mária  -  klavír,  Ostrihoň  Samuel  -gitara,  Partlová  Sára  -  spev,                        
Stieranková   Michaela   -   klavír   ,    Strieranková   Tamara   -klaví,1   Uhrin   Michal     -    gitara  
   II.   stupeň  
  Poliačiková   Marion   -   spev   
 
   VÝTVARNÝ   ODBOR  
   I.   stupeň  
  Demková   Vanesa,   Jánoš   Jakub,     Mayerová   Mária,    Pachotová   Zuzana,    Slováková   Sofia,   Strapková   Viktória  
 
    TANEČNÝ   ODBOR   
    I.stupeň  
   Ňuňuková   Erika,   Sivičeková   Barbora   
  
LITERÁRNO-DRAMATICKÝ   ODBOR  
I.   Stupeň     Kováčová   Lívia,     II.Stupeň    Andrea   Hoghová   
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2)   Ďalšie   informácie:  
 

a)   psychohygienické   podmienky   edukácie  
zabezpečiť   preškolenie    v   šk.roku   2019/2020   všetkých   zamestnancov   BOZP   a   PO   a   dokumentáciu   
preventívne   prehliadky   pre   zamestnancov   ZUŠ   v   ambulancii   MUDR.   M.Garaja  
zabezpečiť  v  letnom  období  pitný  režim  pre  zamestnancov  a  žiakov  počas  vyučovania,  hlavne  na  kolektívnom  vyučovaní  TO  (nadmerné  tepelné  zaťaženie                     
organizmu)  
dochádzajúcich  žiakom  z  priľahlých  obcí  učitelia  vychádzajú  v  ústrety  zaradením  do  rozvrhu  hodín  hneď  po  vyučovaní  ZŠ,  s  prihliadnutím  na  ich  dopravné                       
spoje  
Žiakom  školy  je  umožnené  tráviť  voľný  čas  (do  odchodu  na  dopravné  spoje  v  bunkách,  ktoré  sú  vybavené  lavicami  a  stoličkami,  kde  si  môžu  písať  domáce                          
úlohy   zo   ZŠ,   SŠ.  
Žiakmi   školy   sú   žiaci,   ktoré   majú   zdravotné   problémy   (astma,   hyperaktivita,   pohybové   ústrojenstvo)   a   edukácia   v   ZUŠ   je   súčasťou   ich   terapie  
ZUŠ  dodržiava  učebné  plány  (povinné  i  vedľajšie  predmety  –  4  ručná  hra,  komorná  hra,  súbory,  obligátny,  korepetície),  čím  sa  snaží  zladiť  rozvrh  hodín                        
žiakom  a  študentom  tak,  aby  navštevovali  ZUŠ  2  krát  týždenne  (max.  3  krát)  i  z  dôvodu  dochádzajúcich  žiakov  z  blízkych  obcí.  V  zadelení  hodín  do  RH  sa                            
rešpektuje   vek   detí,   záväznosť   na   školské   družiny   i   dopravné   spoje.  
V  zmluve  o  nájme  sú  zahrnuté  práva  a  povinnosti  nájomcu  v  zmysle  vyhlášok  a  zákonov  (zabezpečenie  dodávky  tepla  a  BOZP  pre  žiakov  a  zamestnancov                         
ZUŠ)   –   na   základe   dlhoročných   problémov   stupne   celzia   v   triedach  

 
b)   voľnočasové   aktivity:  

Učitelia   ZUŠ   spolupracujú   so   ZPOZ   pri   MsÚ   v   Poltári   a   účinkujú   vo   svojom   voľnom   čase   na   kultúrnych   aktivitách   mesta   i   okresu   Poltár  
Vedúci   odborov   a   kvalifikovaní   pedagógovia   pracujú   ako   členovia   odborných   porôt   v   umeleckých   súťažiach   ZUŠ   a   ZŠ.  
Voľnočasové  aktivity –  pedagogických  a  nepedagogických  zamestnancov  –  P.  riaditeľka  Ľuboslava  Slebodníková  je  členkou  kultúrnej  komisie,  ZPOZU                  
pri  MsÚ  v  Poltári,  čím  zapája  školu  do  programov  kultúry  v  meste  Poltár  a  je  vedúcou  regionálneho  MZ  13  ZUŠ.  ZUŠ  na  požiadanie  MsÚ  v  Poltári  prevzala                            
odborný  dohľad  a  vedenie  „Ženského  speváckeho  zboru  pri  MsÚ  v  Poltári  –  dirigentka:  Mgr.  Ľuboslava  Slebodníková,  hlasový  pedagóga  korepetítor  –  Mgr.                      
Dagmar  Vývleková  (ZPOZ),  vedenie  cirkevného  zboru,  organisti,  kantori  –  Mgr.  art.  M.  Sihelská,  Mgr.  K.  Kubaliaková,  Mgr.  Dagmar  Vývleková  DIS  art  Bc.                       
Monika  Račková  –  poslankyňa  za  obec  Rovňany,  je  členka  literárneho  klubu  V.L.A.S.  pri  NOS  v  Lučenci,  spolupracuje  s  knižnicou  obce  Rovňany,                      
Mgr.  Mária  Kureková  –  členka  cirkevného  zboru,  Mgr.  Denisa  Uhrinová  –  je  členka  sociálnej  komisie  V  Kokave  nad  Rimavicou,Mgr.Andrea  Svorčíková  je                      
kantorkou   v   Evanjelickej   cirkvi   absburgského   vyznania   v   Kalinove  
Učitelia  hudobného  odboru  Roland  Horváth,  Oleg  Kováč,  Ondrej  Gáll,  Ing.  Ladislav  Černák,  Barnabáš  Szabó,  Ján  Kubaliak  –  pôsobia  ako  muzikanti  v                      
rôznych   tanečných   a   ľudových   kapelách  
ZUŠ  pri  svojej  spolupráci  so  ZŠ  v  Poltári  i  elokovaných  triedach  ponúka  svoj  program  týmto  školám  k  spestreniu  ich  akadémie  a  voľnočasové  aktivity                        
hodnotným   a   umeleckým   programom   za   pomoci   našich   učiteľov.  
Aktívna   spolupráca   riaditeľky   ZUŠ   Ľ.   Slebodníkovej   s    AZUŠ   EMU   Slovakia   od   2018   je   predsedníčkou   AZUŠ   BB   kraja,   SRRZ,   regionálna   MZ   13   ZUŠ  

 
c)   rodičovské   združenie   pri   ZUŠ,   registrované   Slovenskou   radou   RZ   na   Slovensku   pod   reg.   číslom:   2044   je   nápomocné   žiakom   i   škole:  

RZ   rešpektuje   Stanovy    SRRZ-RZ,   práva   a   povinnosti   rodičov   a   žiakov.  
rodičovské   združenie   ako   občianske   združenie   je   poberateľom   2   %   z   daní  
Príspevok  RZ  schválený  na  celoškolskom  rodičovskom  združení  (17.10.2019  )  je  platný  len  na  rodinu,  nevyberá  sa  na  žiaka,  nepožaduje  sa  od                      
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žiakov,   ktorí    navštevujú   2   odbory   (podľa   Stanov   SRRZ).  
Výbor  RZ  tvorí  predseda,  tajomník,  hospodár,  3  členovia  revíznej  komisie  a  všetci  triedni  dôverníci  sú  členmi  výboru  RZ,  s  prihliadnutím  na  zástupcov  RZ  v                         
elokovaných   triedach.  
Rozpočet   RZ   i   projekt   z   2   %   z   dane   zohľadňuje   požiadavky   na   všetky   4   odbory   v   prihliadnutím   na   počet   žiakov   v   danom   odbore.  
Finančná  pomoc  RZ  pri  nedostatku  finančných  prostriedkov  školy  na  nákup  učebných  pomôcok,  ceny  na  súťaže,  cestovné  na  stravné  náklady  na  súťaže,                      
notový  a  knižný  materiál,  drobné  učebné  pomôcky,  látka  a  šitie  kostýmov,  xerox  papier  pre  žiakov,  náklady  spojené  s  absolventskými  skúškami  a                      
koncertom...   
Pomoc   rodičov   pri   organizovaní   súťaží   mimookresných,   regionálnych   a   celoslovenských   ako   osobný   dozor,   výpomoc   dopravou   vlastnými   vozidlami.  
Výbor  rodičov  absolventov  I.  a  II.  st.  sa  aktívne  podieľa  na  organizovaní  celého  priebehu  absolventských  skúšok,  absolventského  koncertu,  výstavy,                    
absolventského   večierku   s   finančnou   dotáciou   schválenou   výborom   rodičov   absolventov.  
RZ  pri  ZUŠ  v  Poltári  je  registrovaná  i  notárskou  zápisnicou  a  je  poberateľom  2  %  dane  fyzických  a  právnických  osôb.  Za  kalendárny rok  2018  bol  1220  ,94                            
EUR.   Bude   vypracovaný   projekt   na   využitie   týchto   finančných   prostriedkov   na   výchovno-vzdelávacie   účely   pre   všetky   odbory    -   učebné   pomôcky.  
Spolupráca  RZ  a  SRRZ  –  účasť  žiakov,  pedagógov  a  rodičov  na  projektoch  celoslovenského  a  zahraničného  charakteru,  ktoré  spolufinancuje  SRRZ  a  RZ  pri                       
ZUŠ   v   Poltári   , Európsky   festival   umeleckých   škôl    2019   v   Prievidzi,   Európsky   deň   rodičov   a   škôl    2018   v   Brezne  
Odmeňovanie  SRRZ  žiakov  –  komorné  duo  Timea  Faťarová  saxofón,  Miriama  Strašková  -  klavír,  Komorné  dou  Bronislava  Garajová  –  klavír,  Lea                     
Kocáková   -   priečna   flauta  

 
d)   vzájomné   vzťahy:  

Aktívna  spolupráca  s  AZUŠ  –  EMU  Slovakia  SR  –  Mgr.  Ľ.  Slebodníková  je  predsedníčkou  AZUŠ  Banskobystrického  kraja,  s  MŠ  SR  PaedDr.  J.                       
Palkovičom,   regionálne   školstvo   MŠ   SR   –   návrhy   zmien   a   doplnenie   vyhlášok   a   smerníc   týkajúce   sa   umeleckého   školstva  
ZUŠ  má  vytvorené  dobré  vzťahy,  spoluprácu  s  miestnymi  MŠ,  ZŠ,  obecnými  ZŠ  v  okrese,  s  Novohradským  osvetovým  strediskom  Lučenec,  účasť  na  Deň                       
otvorených   dverí,   Konzervatóriá   v   Banskej   Bystrici   (poskytnutie   predsedov   porôt   umeleckých   súťaží).  
ZUŠ  v  Poltári  je  členom  Asociácie  základných  umeleckých  škôl  –  EMU  Slovakia,  ktorý  zabezpečuje  starostlivosť  a  rozvoj  kvality  základného  umeleckého                     
školstva  na  Slovensku  a  presadzovanie  a  ochranu  záujmov  ZUŠ,  či  tvorbe  právnych  predpisov  a  koncepčných  materiálov,  týkajúcich  sa  legislatívnych  zmien.                     
Členstvom  a  platením  členského  príspevku  v  EMU  Slovakia  súčasne  naša  ZUŠ  je  chránená  pred  SOZOU  –  ochranou  autorských  práv  za  užívanie  hudby  a                        
CD   nosičov.  
SRRZ   –viď   2   c   
MPC   –   Banská   Bystrica   –   účasť   pedagógov   na   vzdelávacích   programoch,   návrh   vzdelávacích   programov   pre   učiteľov   ZUŠ    -   kontinuálne   vzdelávanie  
Metodická  regionálna  spolupráca  so  13  ZUŠ  Novohradu,  Gemer,  Hont  a  Malohont,  Veľký  Krtíš,  Fiľakovo,  Rimavská  Sobota,  Tornaľa,  Jesenské,  Hnúšťa,                    
Tisovec,   Revúca,   Modrý   Kameň,   Pohronská   Polhora,   ZUŠ   Balog   nad   Ipľom,   Cirkevná   ZUŠ,Šahy,   Cirkevná   ZUŠ   Lučenec,   SZUŠ   Opatová.Lučenec  
Spolupráca   ZUŠ   pri   poskytovaní   kultúrnych   podujatí   a   koncertov   so   starostami   obcí   elokovaných   tried   i   z   iných   okresov   
Asociácia   učiteľov   hudby   Slovenska   (EPTA)   –   letné   semináre   učiteľov   hry   na   klavíri   ZUŠ   E.   Suchoňa   a   Konzervatórium   Bratislava  
Domovy   dôchodcov   a   sociálnych   služieb   –   Akadémie,   koncerty  
Novohradsko-osvetové  centrum  Lučenec  (spolupráca  s  LDO  ZUŠ  Poltár),organizácia  sútaže  detských  speváckych  súborov Mladež  spieva,Rozprávková               
skrinka  
Redakcie   Novohradské   noviny,   SME,   Rekus  
MsÚ   kultúrna   a   školská   komisia,   primátorka   mesta   Mgr.Martina   Brisudová   a   mestské   zastupiteľstvo   Poltára  
Odmeňovanie   najúspešnejších   žiakov   školy    vynikajúce   výsledky   v   celoslovenských   výtvarných   a   hudobných   súťažiach    aj   s   medzinárodnou   účasťou  
školskou   komisiou   mesta   Poltár    –   Sára   Partlová,   Martina   Severíniová,   Bronislava   Garajová,   Lea   Kocáková,   Rebeka   Henželová,   Petra   Turoňová,  
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Vanesa   Pinková,   Miriama   Strašková,   Viktoria   Matušková,   Liana   Adamová,   Nela   Ridzoňová,   Radka   Gombalová,   Daniela   Švantnerová,   Anna  
Obrcianová,   Zuzana   Pachotová,   Viktória   Strapková,   Viktória   Polomková,   Natália   Bodnárová,   Klaudia   Bodová  
Mesto   pri   príležitosti    Dňa   Učiteľov   2019   odmenilo   učiteľov   ZUŠ   za   výborné   výchovno   -vzdelávacie   výsledkya   aktivity   v   ZUŠ:    Bc.Moniku   Račkovú,  
za   dlhoročnú   prácu   odbornej   referentky   školy   Mgr.Denisku   Uhrinovú  

 
        e)   propagácia   školy   na   verejnosti   je   zabezpečovaná:  

Nový   farebný   bulletin   o   možnostiach    štúdia   a   činnosti   odborov   HO,VO,LDO,TO   s   fotomontážou   jednotlivých   odborov.  
Cyklomapa   NOVOHRAD,   Čarovný   NOVOHRAD-    zapojením   do   projektov,máme   textovú   i   obrazovú   propagačnú   informáciu   o   škole  
Fotogaléria   zo   života   školy   (verejné   priestory   školy).  
Natáčanie   verejných   koncertov   a   predstavení   videokamerou,   tvorba   DVD   nosičov  
Bulletiny   programov   –   koncertov,   kultúrnych   podujatí   –   archivované   v   písomnej   podobe   s   grafickou   úpravou   a   kresbou   žiakov   výtvarného   odboru   
Kronika   školy,   fotoalbum,fotogaléria  
Propagačné   plagáty   na   verejnosti,   bulletiny   a   tablo   absolventov,   ponukové   oznamy,   pozvánky   výchovných   koncertov   pre   ZŠ   a   MŠ   v   okrese   Poltár  
Logo   školy   charakterizuje   poslanie   školy   zahrňujúc   4   odbory   ZUŠ   (VO,   HO,   LDO,   TO)  
Dizajn  manuál  –  charakterizuje  školu  s  logom  zriaďovateľa  a  logom  školy  a  používa  sa  presne  stanovenou  úpravou  v  styku  s  verejnosťou,  charakterizuje                       
školu,   jej   identitu   a   autonómnosť.   Záhlavie   dokumentov   je   doplnené   o   logo   školy   a   logo   zriaďovateľa.   
Diplomy  umeleckých  súťaží  v  regióne  (Talentík  múz  2019,  Krištáľová  lýra  2019,  Tanečný  krok  20189  Pódium  mladých  umelcov  2019  –sú  originálnymi                     
kresbami   žiakov   VO  
Vydávanie   článkov   v   regionálnych   novinách   Novohradské   noviny   -   okresné   noviny   Rekus,  
DVD   záznamy   celoslovenských   súťaží   a   festivalov,   na   ktorých   sa   zúčastňujú   naši   žiaci   –   školský   archív  
Propagácia   kultúrnych   podujatí   v   mestskom   rozhlase   
e-mailová   adresa   školy   luboslava.slebodnikova@gmail.com  
www   stránka   školy    www.zuspt.eu ,   prepojenie   na   Youtube  
propagácia   podujatí   ZUŠ   na   webovej   stránke   mesta   Poltár  
pravidelná   propagácia   umeleckých   aktivít   školy   a   články   na    účte   ZUŠ   Poltár   FACE   BOOK  

 
 
 
 
      f)   klíma   školy  

V  školskom  roku  2018  /2019  bola  zrealizovaná  spätná  väzba  –  dotazník  hodnotenia  zamestnancov,  dotazník  klímy  triedyv  individuálnych  triedach                   
niektorych   učiteľov    a   jej   vyhodnotenie   na   triednych   seminároch,   návrhy,   opatrenia   pre   rok   2019   /   2020  
Škola  zaisťuje  bezpečnú  podporujúcu  a  podnetnú  klímu,  klímu  dôvery  a  otvorenej  komunikácie  žiakov  a  pedagógov,  nie  sú  uložené  žiadne  tresty,  žiaci  ZUŠ                       
nie  sú  delikventami  mladej  generácie,  starší  pomáhajú  mladším,  eviduje  sa  nízka  absencia  zamestnancov,  vytvára  sa  mladý  kolektív  pedagogických                   
pracovníkov   medzi   ktorými   začína   vládnuť   duch   spolupráce.   Pre   rodičov   žiakov   a   učiteľov   je   zriadená   schránka   vlastného   názoru.  
Ako  spätná  väzba  spokojnosti  školy,  učiteľov,  rodičov  slúži  i  hodnotenie  pedagogických  zamestnancov,  kde  v  písomnom  zázname  sú  stanovené  úlohy  i                     
návrhy   pre   zlepšenie   VVP,    vzťahov,    noriem   a   celkovej   klímy   školy.  
V  školskom  roku  2018/2019  bola  narušená  klíma  školy  a  hlavne  pedagógov  i  politickou  predvolebnou  a  povolebnou  situáciou  v  meste  Poltár,  keďže                      
bývalé  vedenie  mesta  Poltár  navrhovalo,  aby  ZUŠ  sa  dostalo  do  priestorov  ZŠ  Slobody.  Riaditeľka  školy  a  predsedníčka  Rady  školy  Mgr.Martina                     
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Brisudová  a  poslanci  vyinuli  veľké  úsilie  i  komunikáciu  s  predsedom  BB  kraja  Ing.Lunterom  a  petíciou  rodičov  s  viac  ako  1200  podpismi  ,aby  sa                        
tak  nestalo.ZUŠ  má  záujem  o  budovu  bývalého  katastra  na  Železničnej  ul.,  ktorá  poskytne  viac  priestoru  pre  ZUŠ,  škola  bude  platiť  energie,                      
spotrebu  vody...skutočne  spotrebovanú,  lebo  teraz  sú  nekontrolovateľné,  platby  sú  paušálne,  v  budove  sídli  9  nájomných  subjektov,  škola  nemá                   
vlastné   hodiny.  

 
 

Správa   o   výchovno-vzdelávacej   činnosti   a   jej   výsledkoch   a   podmienkach   školy   bola   prerokovaná   za   rok   2018/20189  
 

na   pedagogickej   rade   ZUŠ   dňa   16.10.2019  
Radou   školy   –   predsedníčkou    JUDr.   Bronislavou   Garajovou    s   jeho   vyjadrením   zo   dňa   ………………………(viď   príloha)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V   Poltári,   dňa   15.10.   2019  
Grafická   úprava:   Mgr.   Katarína   Fungáčová                                    ................................................................  

                                   Mgr.   Ľuboslava   Slebodníková   Dis.art.  
      riaditeľka   školy  
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