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Základná umelecká škola: Skalica 
 
 

Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej umeleckej školy 

v školskom roku 2009/2010 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
A) ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŠKOLE 
 
Názov školy: Základná umelecká škola 
Adresa: Kráľovská 16, 909 01 Skalica 
Telefón, fax:034/6644547, 034/6601095, fax – 034/6601096 
Mail, internet: info@zus.skalica.sk  
Zriaďovateľ: Mesto Skalica  
 
Vedenie školy 
Riaditeľ:                  Marek Gula 
Zástupca riaditeľa: Eva Rybárová 
            Jozef Nejedlík  
Rada školy  
Predseda: Marián Mikúš 
Zástupcovia zamestnancov (počet): 2 
Zástupcovia rodičov (počet):4 
Zástupcovia zriaďovateľa (počet): 4 
Zástupcovia nepedagogických a iných organizácií : 2 
 
Rada rodičov 
Predseda: - 
Členovia (počet): - 
 
Zástupca zamestnancov 
ZO OZPŠaV – predseda: Emília Kabzániová 
 
Pomocné a poradné orgány školy 
Pedagogická rada 
Predmetové komisie 
(pozri príloha 1) 

 
B) POČET ŽIAKOV A TRIED 
     Škola sa nachádza v štyroch budovách: v priestoroch Františkánskeho 
kláštora sídli riaditeľstvo, hudobný, časť tanečného odboru – moderný tanec, 
v novo pridelených priestoroch budovy „Orlovne“ tanečný odbor ľudový 
a spoločenský tanec, na Námestí Slobody výtvarný odbor a na 
pobočke v Radošovciach hudobný, tanečný a literárno - dramatický odbor.   
Spolu má škola 11 tried pre skupinové vyučovanie a 20 tried pre individuálne 
vyučovanie. V školskom roku 2009/2010 ju navštevovalo 1511 žiakov 
v štyroch študijných odboroch. V prípravnom štúdiu to bolo 416 žiakov, na 1. 
stupni štúdia to bolo 831 žiakov, na 2. stupni študovalo 160 žiakov a štúdium 
pre dospelých navštevovalo 104 študujúcich (pozri príloha 2). 
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C) ZÁPIS ŽIAKOV DO PRÍPRAVNÉHO ŠTÚDIA  
     Zápis žiakov do prípravného štúdia sa koná pravidelne v mesiaci jún. Na 
školský rok 2009/2010 sa do prípravného štúdia prihlásilo spolu 416 detí vo 
všetkých štyroch odborov štúdia  (pozri príloha 3).   

 
D) ROZMIESTNENIE ABSOLVENTOV NA UMELECKÉ ŠKOLY  
      V uplynulom školskom roku ukončilo štúdium na škole v jednotlivých 
odboroch 80 žiakov (pozri príloha 4a). Z nich 9 žiakov pokračuje v štúdiu na 
stredných alebo vysokých umeleckých školách (pozri príloha 4b).  

 
E) HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV 

                Žiaci boli hodnotení podľa platných metodických pokynov. Slovne boli  
          hodnotení v prípravnom štúdiu, klasifikovaní boli na 1. stupni, na 2. stupni   
          a v štúdiu pre dospelých (pozri príloha 5a). Percentuálne bolo najviac žiakov  
          s prospechom vyznamenaný v literárno – dramatickom, tanečnom a výtvarnom   
          odbore, menej v hudobnom odbore. Neprospievajúci nebol ani jeden zo žiakov  
          školy (pozri  príloha 5b). 

       
F) UČEBNÉ PLÁNY A VARIANTY 
     Vyučujúci školy sa vo svojej pedagogickej činnosti v jednotlivých odboroch 
riadili Učebnými plánmi MŠ SR CD-2009-27474/21375-1:911 splatnosťou od 
1.septembra 2009. V jednotlivých odboroch sa vyučovali tieto hudobné 
nástroje a predmety (pozri príloha 6). 

 
G) ZAMESTNANCI ŠKOLY 
     Na začiatku školského roku pracovalo na škole 46 zamestnancov, z toho 
bolo 37 pedagogických, z nich boli 3 externí (pozri príloha 7a). V priebehu 
školského roka bol rozviazaný pracovný pomer s dvomi pedagogickými 
zamestnancami ( Duga V. a Michalka I. ).  Pedagogickí zamestnanci spĺňali 
podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti, 1 z pedagogických 
zamestnancov si kvalifikáciu dopĺňa (pozri príloha 7b). Ich kvalifikačné 
predpoklady vychádzali z nimi absolvovaného druhu štúdia (pozri príloha 7c).  

 
H)ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH     
    ZAMESTNANCOV 
      V uplynulom školskom roku si pedagogickí zamestnanci prehlbovali, 
zdokonaľovali a rozširovali vedomosti potrebné k odbornej a pedagogickej 
spôsobilosti. Využívali k tomu prácu metodických združení, predmetových 
komisií, študovali odbornú literatúru, na hudobnom odbore sa samo-vzdelávali 
formou samo-štúdia v hre na hudobné nástroje. Využili k tomu aj formy 
stanovené vyhláškou ministerstva školstva o ďalšom vzdelávaní 
pedagogických zamestnancov. Z celkového počtu 37 pedagogických 
zamestnancov sa do ďalšieho štúdia zapojili 4. Vedenie školy sa absolvuje 
Komplexné vzdelávanie vedúcich pracovníkov, zúčastňuje sa vzdelávaniu 
v ECDL – počítačová technika a  prihlásení sú na inovačné funkčné 
vzdelávanie ktoré budú absolvovať v budúcom školskom roku. (pozri príloha 
8). 
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I)AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI 
       
 
 
 1. Súťaže žiakov                                                                                          
       Súťaže žiakov škôl pre školský rok 2009/2010 vyhlasovalo ministerstvo 
školstva v spolupráci s ďalšími organizátormi. Na ich zabezpečení sa podieľali 
ministerstvom priamo riadené organizácie, resp .spoluorganizátori týchto 
súťaží . 
Do súťaží bolo zapojených spolu 564 žiakov ktorých pripravovalo 11   

           pedagógov. V rámci okresu dosiahlo v súťažiach 34x umiestnenie do 5  
           miesta, na krajskom kole sa v súťažiach  do 10. miesta umiestnilo 12 žiakov,   

celoslovenského kola sa na súťažiach  zúčastnilo 353 žiakov z ktorých 
priniesli celkovo 29x 1miesto (pozri príloha 9).  

 
 
 

   2. Prezentácia školy na verejnosti 
       Všetci pedagogickí zamestnanci spolu so žiakmi usilovali o čo najširšiu 
prezentáciu školy na verejnosti. Jej cieľom bolo zverejniť dosiahnuté výsledky 
pedagogického procesu medzi rodičmi i ostatnou verejnosťou a naďalej takto 
rozvíjať získané vedomosti a návyky detí. Škola vykonala množstvo takýchto 
akcií, medzi ústredné podujatia však patrili – Folklórna prehliadka seniorov, 
tanečný festival o cenu primátora mesta Skalica, DIVERGENCIE 2010, 
absolventské koncerty, absolventská výstava , tanečné, hudobné a LDO 
súťaže, vianočné rozprávky - tanečnej skupiny Taxis a Dady v kultúrnom 
dome v Skalici. Reprezentácia školy a mesta DFS Skaličánek na 
medzinárodnom  folklórnom festivale v tureckom meste Cinarcik a FS 
Skaličan - seniori na folklórnom festivale Východná. Týchto aktivít sa 
zúčastnili žiaci školy jednotlivých odborov za účasti veľkého množstva rodičov. 
Jednotlivé odbory mali na propagácii školy veľký podiel (pozri príloha 10).   
      
 
J) Projekty 
 

                Škola sa zamerala na plnenie  krátkodobých projektov. ZUŠ vypracovala   
           projekt pre tanečný odbor / TS Taxis a TS Dady/. Projekt bol podaný na MÚ  
           v Skalici – Komisia mládeže a športu. Cieľom krátkodobého sústredenia   
           v Zlatníckej doline bola tanečná príprava na jednotlivé vystúpenia a súťaže  
           (pozri príloha  11). 
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K) VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI ŠŠI 
          V školskom roku 2009/2010 v mesiaci november bola vykonaná Krajským   
      školským úradom v Trnave kontrola dodržiavania všeobecne záväzných  
      právnych predpisov v zmysle zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve   
      a školskej samospráve  a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších  
      predpisov – štatistické zisťovanie údajov vo výkaze Škol/MŠ SR/ 40-01 o počte  
      žiakov ZUŠ Skalica. 
          Vykonanou kontrolou nebolo v kontrolovanom subjekte ( ZUŠ Skalica ) zistené  
      porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných vydaných na  
      ich základe.   
      ( príloha 12) 

 

L) PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY  
 

     Škola hudobného a časti tanečného odboru sa nachádza v historickej budove 
Františkánskeho kláštora. Budova je svojím charakterom predurčená ku hre na 
hudobné nástroje. Je v nej 19 kmeňových tried, 3 triedy pre skupinové 
vyučovanie, koncertnú sálu, kanceláriu a zborovňu. 
      V školskom roku sa škole podarilo zakúpiť nový klavír  zn. Yamaha do 
koncertnej sály františkánskeho kláštora čím sa splnil jeden z dlhodobých 
plánov.  
      Výtvarný odbor sídli na Námestí Slobody a nachádza sa v nej 6 tried. Na 
budove výtvarného odboru sa  školskom roku 2008/2009 vyskytlo statické 
narušenie budovy, ktoré sa bude musieť riešiť v spolupráci s Obvodným úradom 
v Senici a mestom Skalica, nakoľko sa jedná o veľké finančné náklady ktoré škola 
nemôže zabezpečiť zo svojho rozpočtu. Je vypracované statické zaistenie objektu 
a štúdia projektu stavby. 
      Na pobočke v Radošovciach sa nachádzajú v priestoroch základnej školy 3 
triedy – 1x HO,1xTO a 1xLDO.  Škola získala od 1. septembra 2009  budovu   
„ Orlovne “ kde majú oveľa lepšie priestory k dosiahnutiu  výchovno – 
vzdelávacích cieľov. Tieto priestory navštevujú žiaci DFS Skaličánek, FS 
Skaličan – seniori, tanečná skupina Taxis, Dady, žiaci tanečného odboru 
prípravného štúdia, žiaci 1 a 2 ročníka, žiaci tanečného odboru junior, 
spoločenský tanec, skupina dobového tanca Reminiscencie, cimbalová 
hudba Pláňava v počte 380 žiakov. Táto budova sa bude postupne 
rekonštruovať, nová fasáda zo dvora, nové vstupné dvere, výmena okien, 
priestory na prvom poschodí,  priestory vo dvore – nový altánok ( ktorý 
bude využívaný na malé kultúrne podujatia ) a celková povrchová úprava vo 
dvore . 
     Vybavenosť tried ja na dobrej úrovni. Škola svojím charakterom vyhovuje 
podmienkam na ňu kladeným. (pozri príloha 13). 

 

M) FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE ČINNOSTI ŚKOLY 
 

     Celá činnosť školy bola zabezpečovaná najmä z dvoch zdrojov. Boli to 
prostriedky pridelené v rozpočte na originálne kompetencie a príspevky od 
rodičov žiakov. Celkové príjmy za rok 2009 predstavovali 562 538,-€ a výdavky 
562 538,-€ (pozri príloha 14a). 
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N) PLNENIE KONCEPČNÉHO ZÁMERU ŠKOLY 
     Cieľom školy je vychovať a vzdelať žiaka, rozvoj jeho estetického cítenia, 
vzťah k umeniu, hudobnému, výtvarnému, tanečnému a k literárno-dramatickému.     
Zároveň jej úlohou bolo zabezpečovať žiakom prostredie, v ktorom si budú 
osvojovať vedomosti a zručnosti vo svojej oblasti pôsobenia. Tento cieľ sa nám 
podarilo napĺňať, dôkazom čoho sú aj výsledky našich žiakov v súťažiach 
a v prijímaní na stredné školy umeleckého zamerania Na plnení koncepčného 
zámeru školy majú zásluhu všetci jej zamestnanci (pozri príloha 15). 

 

O) KLADNÉ A ZÁPORNÉ STRÁNKY ŠKOLY 
     Škola dosahuje dobré výsledky v oblasti výchovného ,pôsobenia vo formovaní 
osobnosti žiaka aj vo vyučovaní jednotlivých predmetov. Dobré výsledky vo 
vyučovacom procese korešpondujú s rozmiestnením žiakov na školy umeleckého 
zamerania. Škola ponúka žiakom pestrú škálu vzdelávania, kvalitne realizovanú 
pedagogickú prácu postavenú na zodpovednom, humánnom a profesionálnom 
prístupe pedagógov s úzkou, transparentnou spoluprácou s rodičmi. Najväčším 
problémom školy sú pri narastajúcemu počtu žiakov  na výtvarnom odbore sú 
priestorové podmienky VO.   (pozri príloha 16). 

 

P) ĎALŠIE INFORMÁCIE O ČINNOSTI ŠKOLY 
    Rozvrh vyučovacích hodín aj štruktúra prestávok zodpovedá psycho -   
 hygienickým požiadavkám kladeným na vyučovací proces v základnej umeleckej 
škole, v januári schválenom  prevádzkovom poriadku školy Štátnou hygienou 
Senica. Žiaci sa vzdelávajú v čistom prostredí upravených tried. Vzdelávanie 
v individuálnom aj v skupinovom vyučovaní je zabezpečené k tomu vyhovujúcich 
priestoroch. 

 

2. Vzťahy školy so subjektami podieľajúcimi sa na vzdelávaní a výchove 
       Spolupráca školy s rodičmi je na dobrej úrovni. Na škole sú konzultačné 
hodiny triednych učiteľov pre individuálne stretnutia s rodičmi, po školských 
besiedkach sú rodičia informovaný o výkonoch a výsledkoch práce ich detí. 
Stretnutia sú individuálne podľa individuálneho prístupu ( učiteľ – žiak, učiteľ – 
rodič)    
     Škola má veľmi dobrú spoluprácu so zriaďovateľom – Mesto Skalica, so 
všetkými základnými, strednými školami a inštitúciami v meste.  

          Veľmi kvalitná je aj spolupráca školy s materskou školou v ktorej naši učitelia    
     vyučujú v odboroch VO, TO a LDO, hudobný odbor má v materskej škole  
     prieskum pre všetky deti predškolského veku. 

   
3. Vnútorná kontrola 
      Významnú úlohu v kvalitnom riadení školy zohráva vnútorná kontrola. 
Vedenie školy tejto činnosti venovalo primeranú pozornosť, sledovalo a hodnotilo 
činnosť vyučujúcich v pedagogickom procese, zároveň tak aj činnosť ostatných 
zamestnancov školy (pozri príloha 17). 
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4. Starostlivosť o žiakov a zamestnancov                                                                       
      Vedenie školy venovalo pozornosť aj zaisteniu bezpečnosti žiakov 
a zamestnancov školy vo vyučovacom procese a v inom čase. Zamestnanci aj 
žiaci školy boli poučení o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia (pozri príloha 
18a), zamestnancom boli vydávané ochranné pracovné prostriedky. Vďaka 
takémuto prístupu na škole nevznikol ani jeden úraz (pozri príloha 18b).  
     Aj zabezpečeniu úloh civilnej ochrany bolo plnené podľa zákona. Na škole 
pracovali družstvá civilnej ochrany, ich činnosť bola pravidelne precvičovaná, 
rovnako tak bola precvičovaná aj evakuácia žiakov zo školy a ich správanie sa pri 
požiari, resp. inom nebezpečenstve (pozri príloha 18c). 
 
R) Záver 

 
              Základná umelecká škola sa v školskom roku 2009/10 prezentovala veľmi      
     cieľavedomou prácou a výsledkami v škole aj na verejnosti o čom svedčí neustáli  
     nárast žiakov v jednotlivých odboroch. V literárno – dramatickom odbore sa   
     zabezpečilo plne kvalifikované vyučovanie ( prijatím novej p. učiteľky ), čím  
     očakávame nárast nových žiakov v ďalšom školskom roku .  
     Riaditeľstvu sa podarilo zabezpečiť plynulý priebeh pedagogického procesu a    
     stabilizovať pedagogický zbor,  ktorý prechádza len minimálnymi zmenami. Škola  
     sa veľkou mierou zapája do kultúrneho života v meste o čom svedčí aj počet  
     vystúpení a koncertov na verejnosti.   
     Vedenie školy sa snaží umožňovať žiakom školy reprezentovať školu ale aj mesto  
     Skalica na medzinárodnej úrovni (Nemecko, Česká republika ,Turecko, Rakúsko,  
     Francúzko). 
              Škola svojou prácou spĺňa svoju funkciu v meste ale aj v širokom okolí, je  
     nositeľom  kultúry a vychováva veľa žiakov ktorí sa zapájajú do umeleckej činnosti   
     aj po jej skončení. Do kultúrneho života v meste sa zapájajú nielen žiaci, ale aj      
     učitelia  z ktorých väčšina pôsobí v rôznych súboroch v meste Skalica a svojím  
     účinkovaním taktiež reprezentujú mesto Skalica na Slovensku ale aj na  
     medzinárodnej úrovni.      

 
 
      

 
Správa prerokovaná pedagogickou radou školy dňa 27.9.2010 
 
 
 
                                                                                                              
................................ 
  riaditeľ školy 
 
Správa prerokovaná radou školy dňa 30. septembra 2010 
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Prílohy a tabuľky 
 
 
 

príloha 1 
Pomocné a poradné orgány školy  

Predmetové komisie Vedúci 
Dychové nástroje Miroslav Štefík 

Klávesové nástroje Eva Rybárová 
Sláčikové nastroje, gitara Mgr. Peter Vašečka 

Výtvarná PaeDr. Igor Kiška 
Tanečná, LDO Bc. Radovan Timko 

 
 
 

 
Iné orgány Vedúci 

Komisia BOZP Jozef Nejedlík 
Inventarizačná komisia Jozef Nejedlík 
Škodová komisia      - 
Likvidačná komisia Anna Kubániyová 

 
 
 
príloha 2 

Počet žiakov 
Odbor Prípr. štúdium 1. st. 2. st. ŠPD Spolu 

Hudobný   54 258   18   35   365 
Výtvarný 123 289   61   29   502 
Tanečný 204 254   81   40   579 
Lit.-dramatický   35   30     0     0     65 
Spolu 416 831 160 104 1511 
 
 
 
 
 
príloha 3 

Počet žiakov prípravného štúdia 
Odbor 1. roč. 2.roč. Spolu 

Hudobný   19    35   54 
Výtvarný   70     53 123 
Tanečný 127    77 204 
Literárno-dramatický   35      0   35 
Spolu 251  165 416 
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príloha 4a 
Počet žiakov končiacich štúdium 

Odbor 1. st. 2. st. ŠPD Spolu 

Hudobný 23   2   1 26 
Výtvarný 21   3   3 27 
Tanečný 11   2 14 27 
Literárno-dramatický   0   0   0   0 
Spolu 55   7 18 80 
 
 

príloha 4b 
Rozmiestnenie žiakov na stredné a vysoké umelecké školy   

Druh, typ strednej, vysokej školy Prihlásení 
počet 

Prijatí 
počet  

PaFUK Bratislava 1 1 
Stredná umělecká  prúmyslová škola 

Hodonín 
3 3 

STU – Bratislava 1 1 

SPFŠ – Modra 1 1 
VŠVU - Bratislava 1 1 

Stredná umelecká priemyselná škola - 
Bratislava 

1 1 

SOŠ UP Zvolen 1 1 
Spolu: 

 
9 9 

 
 
 
 
príloha 5a 

Klasifikácia žiakov (počty) 
 Prospel  

s vyznamenaním 
Prospel Neprospel Neprospel  

po opravnej skúške  
počet / % 

1. stupeň   779 52 0 0 
2. stupeň   148 12 0 0 
štúdium pre dospelých     99   5 0 0 
Spolu: 1026 69 0 0 

 
 

 
príloha 5b 

Klasifikácia žiakov v jednotlivých odboroch (v %) 
Odbor Prospel 

 vyznamenaním 
Prospel Neprospel Neprospel 

po opravnej skúške 

Hudobný   83,8 16,2 0 0 
Výtvarný   96,9   3,1 0 0 
Tanečný   96,8   3,2 0 0 
Literárno-dramatický 100    0 0 0 
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príloha 6 
Vyučovacie predmety v jednotlivých odboroch 

Odbor Predmety 
Hudobný Hudobná náuka, hra na akordeón, zobcovú flautu, flautu, klarinet, 

saxofón, trúbka, baskrídlovka, pozauna, bicie, klavír, keyboard, 
akordeón, husle, gitara, bas – gitara, elektrická gitara, spev, zborový 
spev, organ, súborová hra  

Výtvarný Maľba, kresba, keramika,  
Tanečný Ľudový, moderný, spoločenský tanec 
Lit.-dramatický Prípravná dramatická výchova, dramatická výchova, prednes 
 

príloha 7a 
Zamestnanci školy  

Pracovné zaradenie Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 
hudobný odbor 24 - 
výtvarný odbor  7 - 
tanečný odbor  5 - 
lit.-dramatický odbor  1 - 
Administratíva - 4 
ostatní zamestnanci - 4 
Spolu 37 8 
 

príloha 7b 
Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

Kvalifikovaní ped. Zamestnanci – interní 
                                                   - externí 

                   26 
1 

Nekvalifikovaní ped. Zamestnanci                    10 
Nekvalifikovaní ped. Zamestnanci – študujúci 0 
Spolu                    37 
 
príloha 7c 

Kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov  
Vzdelanie: Počet 
VŠ 2. st. pedagogické pre 1.–4. roč. ZŠ   1 
VŠ 2. st. pedagogické pre 1.-5. roč. ZDŠ   0 
VŠ 2. st. pedagogické pre 1.–4. roč. + predmet pre 5.-9. roč.   0 
VŠ 2. st. pedagogické pre 1.-4. roč. ZŠ + tvorivá dramatika   0 
VŠ 2. st. pedagogické pre 6.-9. roč.   2 
VŠ 2. st. pedagogické pre 5.-12. roč.   6 
VŠ 2  st. hudobné vedy   2 
VŠ 2. st. – teologická fakulta   1 
VŠ 1. st. – ÚSV + bakalársky študijný program   2 
VŠ technická   1 
SŠ – pedagogické, odbor učiteľstvo pre MŠ   1 
SŠ – konzervatórium ukončené maturitou   3 
SŠ – konzervatórium ukončené absolutóriom 11 
SŠ – stredná umelecká škola   5 
Nespĺňa kvalifikačný predpoklad   2 
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príloha 8 
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

Forma ďalšieho vzdelávania: Absolvovalo Absolvuje 
Uvádzanie do praxe 0 0 
Príprava vedúcich pedagogických pracovníkov 0 3 
Priebežné vzdelávanie, z toho 
      1. kvalifikačná skúška 

2. kvalifikačná skúška 

 
0 
0 

 
0 
0 

Špecializačné inovačné štúdium 0 0 
Špecializačné kvalifikačné štúdium             0  1 
Spolu: 0 4 
  príloha 9 

Súťaže  
Názov súťaže OK-umiestnenie KK-umiestnenie CSK-umiestnenie 
Slávik Slovenska  1x1. miesto 

 2x2 miesto 
1x3miesto  

Pop Skalica  1x1  miesto 
 2x2  miesto 
 2x3 miesto 

  

Pop Senica  1x3 miesto   
Beatforum Gbely spev. 
súťaž 

 1x1 miesto   

Klavírna súťaž Bojnice   1x1 miesto 
Súťaž folkl. súborov 
Myjava DFS Skaličánek 

 1x1 miesto   

Taneč.súťaž Trnava  Dady   2x1 miesto 
Taneč. Súťaž Senec – 
Dady,Taxis 

  3x1 miesto 
4x2 miesto 
5x3 miesto 

Tanečná súťaž Trenčín 
Taxis 

  1x hlavná cena 
4x1 miesto 
3x2 miesto 
1x3 miesto 

Tanečná súťaž Zlín Taxis   1x1 miesto 
4x2 miesto 
1x3 miesto 

Taneč. súťaž Topoľčany 
Taxis 

          3x3 miesto 
      3x finálová cena 

Taneč. súťaž Gbely 
Taxis 

          6x1 miesto 
3x2 miesto 
3x3 miesto 

Taneč. súťaž Bratislava 
Taxis 

  3x1 miesto 
1x2 miesto 

Taneč. súťaž Myjava – 
Dady 

  3x1 miesto 
1x2 miesto 
1x3 miesto 

Taneč.súťaž Bojnice Dady   1x1 miesto 
Tanečný festival Skalica 
Taxis Dady 

  1x hlavná cena 
3x1 miesto 
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Európa v škole – VO 2x1 miesto 
2x2 miesto 
3x3 miesto 

 1x2 miesto 
4x čestné uznanie 

Ekoplagát – oblastná výt.  8x čest. uznanie 1x1 miesto  
Maľovaná ZUŠ-ka  - VO   1x zlaté pásmo 
Prečo som na svete rada 
VO 

  1x halvná cena 

Lidice 2009 – medz. 
výtvarná súťaž 

  1x Lidická ruža 
6x čestné uznanie 

Vesmír očami detí   2xčestné uznanie  
Osobnosť M.R. Štefánika 
VO 

  Ocenených 17 
žiakov 

Hurbanov pamätník -LDO 1x 1 miesto 
2x 2 miesto 
1x 3 miesto 

1x 1 miesto 
postup na 
celoslovenské 

 

Senická divadelná jar – 
LDO „ Dráčik “  

1x 2 miesto 
 

  

Súťaž LDO - Dráčik 1 x 2 miesto   
Súťaž LDO - Dráčik  1 x 3 miesto  
Súťaž LDO – Drak 1 x 3 miesto   
Súťaž LDO – Drak 1 x 1 miesto   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 13

príloha 10 
Aktivity školy na verejnosti  

Hudobný odbor: 
Názov akcie Počet žiakov pri  

príprave akcie 
Počet učiteľov pri 

príprave akcie 
Účasť verejnosti 

Max Skalica - speváčky     3   1   200 
Penzión Skalica - koncert     7   4     40                        
Žiacka besiedka 7x 175 23   770 
Vianočný koncert   16 15   100 
Divadielko pre MŠ  2x   13   1   150 
Vianočné koncerty pre MŠ 6x   12   3   300 
Vianočný program  DK – 
spevácky zbor Zvončeky 

  22   2   300 

MAX Skalica–Mikuláš - speváčky     3   1   200 
Vianočný koncert Dets. domov 
Zvončeky 

  22   2     80 

Zelený dom - Zvončeky   22   2     30 
Absolventský koncert 2x   25 10   200 
Výchovné koncerty pre MŠ 2x   20   3   250 
Gymnázium proti rakovine     5   2   300 
Penzión Mokrý Háj speváčky     3   1     50 
Dni zdravia- Štíbor     2   1   150 
Prijatia na MsÚ  15x   30   4   200 
Skalický Oskarko     5   1     80 
Deň učiteľov – prijatie konc. sála     5   2   100 
Spolu: 390 80 3500 
Výtvarný odbor: 
Názov akcie Počet žiakov pri  

príprave akcie 
Počet učiteľov pri 

príprave akcie 
Účasť verejnosti 

Vianočná výstava     72   6   700 
Výstava výt. odb. ZOC MAX   72   4 1200 
Prezenčná výstava–vstup VO 4x   48   3   400 
Absolventská výstava   39   5 1000 
Výstava absolventov ŠPD - VO     3   1   500 
Spolu: 234 19 3800 
Tanečný odbor:       
Názov akcie Počet žiakov pri  

príprave akcie 
Počet učiteľov pri 

príprave akcie 
Účasť verejnosti 

Skalické dni – DFS Skaličánek     41   3     800 
Pre Grafobal – Skaličánek     36   3     250 
Skaličánek – 55. výročie 
Skaličanu DK 2x 

    36   3     500 

Medz. Festival v Turecku – 
Skaličánek 

    26   3     1500 

Radošovce – Hurbánek TO     20   1     250 
Oreské vystúpenie TO 
Radošovce 

    20   1     200 

Stavanie Mája – Radošovce TO     20   1     500 
Skaličánek – Holíč     36   3     450 
Skaličánek – Radošovce fašang     36   3     300 
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Moravská n.Ves – Skaličánek     36   3   1000 
Absolventský koncert TO     36   3     200 
Výchovné koncerty pre MŠ       6   3     100 
Skalické dni Skaličan seniori     20   1   1000 
Záhor. Bystrica–Skaličan seniori     20   1     500 
Výročie FS Skaličan – Skaličan 
seniori 

    20   1     500 

Jakubov – Skaličan seniori     20   1     300 
Stupava – Skaličan seniori     20   1     200 
Hurbánek Radoš. Skaličan sen.     20   1     400 
Festival sen. v Skalici Skaličan     20   1     700 
Východná – Skaličan seniori     20   1   1500 
PŠ MŠ Hurbanova – Deň matiek     10   1       60 
PŠ MŠ Mokrý Háj – Deň matiek     12    1       50 
PŠ MŠ Hviezdosla. –Deň detí     14   1       70 
Maškarný ples DK Skalica     14   1     150 
TO Radošovce–vianoč. besied.     16   1       50 
TO Radošovce-rodičovský ples     16   1      300 
TO Radošovce- stavanie mája     16   1     300 
TO Radošovce- Lopašov     16   1     100 
TO Radošovce - Oreské     16   1     120 
TO Radošovce – Hurbánek Rad.     16   1     200 
Skalický jarmok Taxis, DADY   100   2   2500 
Istropolis Bratislava - Taxis     41   1   1000 
Dievča rádia G3 Taxis     20   1     500 
Vianoč. Rozprávka Protherm      80   2     350 
Schwechat Taxis     22   1     500 
Rozprávka pre ZŤP –Dady     40   1   2500 
Vianočná rozprávka Skalica – 
Taxis 

  100   2     800 

Maškarný ples Skalica - Dady     20   1     250 
Mestský ples Holíč –Taxis     20   1     300 
KD Skalica – Taxis 
odmeňovanie športovcov 

    44   1     250 

KD Skalica pre SMER     44   1     200 
Taxis, Dady – Ochutnávka vína 
Skalica 

    60   2     500 

Max – Dady     44   1     500 
Kvetinové dni Kátov – Taxis     80   1   1500 
Trdlofest – Taxis     60   1   2000 
Hokejbal. turnaj–Skalica Taxis     40   1     150 
Nemecko –Taxis     22   1   2000 
Vianočná rozpravka – Dady         100   1     500 
Kvetinové dni – Dady     60   1   1000 
Hokejbal. turnaj – Skalica Dady     40    1     150  
Trenčín – Sokol Dady,Taxis     80   2   2000 
Spolu: 2009 68 31980 
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príloha 11 

Projekty  
Názov projektu Účasť žiakov Koordinátor projektu 
Záujmová činnosť – voľný čas detí 80 Marek Gula 
 
 
 
 
 

príloha 12 
Výsledky inšpekcie 

(Výňatok zo záznamu o kontrole) 
       
          Vykonanou kontrolou nebolo v kontrolovanom subjekte ( ZUŠ Skalica ) zistené  
      porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných vydaných na  
      ich základe.   
          V dôsledku toho sa protokol o výsledku kontroly nevypracuje. 
 
 

príloha 13 
Priestorové a materiálne podmienky  

- stav budovy: po celkovej rekonštrukcii v rokoch 2004 a 2005 je stav budovy 
dobrý, vzhľadom na to že sa jedná o historickú budovu stále pretrváva  zvýšená 
vlhkosť vo vstupnej chodbe na prízemí  
- stav priestorov slúžiacich výchove a vzdelávaniu: v tanečnom odbore sa situácia 
zlepšila po pridelení priestorov v MŠ Pri Potoku čo trvalo do 30. júna 2009, kedy 
škola vyučovanie v týchto priestoroch ukončila a presťahovala sa do budovy 
Orlovne ktorá musela prejsť viacerými úpravami. Čo sa týka výtvarného odboru, 
majú stiesnené podmienky v budove na Námestí slobody.     
- stav sociálnych zariadení: vyhovujú všetkým hygienickým normám – boli 
zrekonštruované v rokoch 2000 a 2001. 
- vybavenosť učební učebnými pomôckami a didaktickou technikou, nástrojmi: 
jednotlivé učebne sú vybavené pomôckami a didaktickou technikou na dobrej 
úrovni. V školskom roku 2009ú2010 sa nám podarilo zakúpiť nový koncertný 
klavír zn. YAMAHA do koncertnej sály Františkánskeho kláštora.    
- vybavenosť školskej knižnice: škola každoročne  dopĺňa školskú knižnicu novým 
notovým materiálom a potrebnými knihami.   
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príloha 14a  
Správa o hospodárení za rok 2009 

1. Prehľad o plnení príjmov za obdobie I. – XII. 2009 (v  €) 
Kód-položka Nedaňové príjmy 
Dotácie štátu Vzdelávacie poukazy         756 
Dotácie mesta Originálne kompetencie  516 155 
212003 04 príjmy z prenájmu budov, bytov             0 
3110 00 sponzorské dary       1241 
2230 02 rodič.poplatky-ZUŠ     38016 
2230 01 Ostatné príjmy       6370 
 Vlastné príjmy celkom     45627 
Dotácie mesta              0 
Ostatné príjmy              0 
 Príjmy celkom   562538 
 
 1. Prehľad o čerpaní výdavkov za obdobie I. – XII. 2009 (v €) 
Ekon.klas. Názov Orig.komp. Príjmy ZUŠ    Vzdelávacie 

poukazy 
610 Mzdy 316 167         0     0 
620 Poistné-odvody 109 711         0     5 
631 cestovné náhr.             0     847     0 
632 energie,voda,    54 906         0     0 
633 Materiál             0 21 042 234 
634 dopr.-prepravné             0   3 471     0 
635 Údržba    15 645      597     0 
636 prenájom      5 755          0      0 
637 Služby    13 035         19 670 517 
630 Tovary a služby    89 341 45 627 751 

642006 členské príspevky              0          0        0 
642015 nemocen.dávky          936          0     0 
642026 štipendium              0          0     0 

640 Bežné transféry          936          0        0 
700 kapit. výdavky              0          0     0 

Spolu:    516 155 45 627 756 
 
príloha 14b 

Finančné zabezpečenie rady rodičov  
 

1. Prehľad o plnení príjmov za obdobie I. – XII. 2009 (v tisícoch Sk) 
Príjmy Suma 
zostatok v peňažnom ústave k 31.12.2009 0 
pokladničná hotovosť k 31.12.2009 0 
príjmy za rok 2009 0 
pripísaný úrok v peňažnom ústave 0 
príjmy 2% dane z príjmu 0 
iné príjmy -pokračovať 0 
Príjmy celkom: 0 
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2. Prehľad o čerpaní výdavkov za obdobie I. – XII. 2008 (v tisícoch Sk) 
Výdavky Suma 
príspevky na exkurzie 0 
vybavenie školy 0 
cestovné za súťaže 0 
koncoročné odmeny žiakom 0 
iné – pokračovať 0 
Výdavky celkom 0 
Zostatok k 31. 12. 2009 0 

 
 
 
 
 
 

príloha 15 
Plnenie koncepčného zámeru školy  

 
 

a) Rozpísať plnenie vlastných hlavných cieľov: 
- kvalita vzdelávania žiakov: 
-    rozvoj solidarity a spolupatričnosti 
-    ochrana pred násilím a šikanovaním 
- talentovaní žiaci 
- inovácia a modernizácia vybavenia 
- podpora zdravia na zdravého životného štýlu 

   b) ďalšie ciele: 
-    zabezpečenie kvalifikovaného vyučovania 
-    plnenie štandardov 
-    zabezpečenie ďalšieho vzdelávania zamestnancov 
-    investičné akcie 
-    zabezpečovanie učebných pomôcok 
-    inovácia vybavenia 
-    dokončiť úpravy a rekonštrukciu Orlovne 
-    zabezpečiť opravu budovy výtvarného odboru na Námestí Slobody 
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príloha 16 
Kladné a záporné stránky školy  

Silné stránky školy Slabé stránky školy 
Kvalifikovanosť a odbornosť vyučovania 
Veľmi dobra úspešnosť žiakov 
v súťažiach 
I mimo Slovenska 
 
Zapájanie učiteľov a žiakov do kultúrneho 
života v meste a vo veľkej miere i veľmi 
dobrá reprezentácia doma a v zahraničí 
 
Odborný rast pedagógov 
Nízky vekový priemer pedagógov 
Kladný vzťah pedagógov k žiakom 
 
Kvalita úrovne vnútornej kultúry školy 
Vysoká estetická úroveň interiérov 
a exteriérov 
 
Otvorenosť školy pre verejnosť 
Dobré meno školy medzi rodičmi detí 
 
Dobré priestorové usporiadanie školy 
Bezpečnosť a upravenosť prostredia 
školy 
 
Rekonštrukcia budovy školy 
Spolupráca školy s rôznymi inštitúciami 
 
 

 
Nedostatok pomôcok, zastaranosť  
techniky 
Nedostatok finančných prostriedkov na 
zakúpenie učebných pomôcok 
a didaktickej techniky 
 
Chýbajúca plošina pre presun 
integrovaných detí 
 
Nedostatočné priestory pre výtvarný 
odbor 

 
príloha 17 

Vnútorná kontrola  
 Kontroly Hospitácie Spolu 

Riaditeľ školy   37   40   77 
Zástupci riaditeľa školy   60   79 139 
Spolu   97 119 216 

 
                                  Starostlivosť o žiakov a zamestnancov  

 
príloha 18a 

BOZP 
 zamestnancov 

počet / % 
vedúcich zamest. 

Počet / % 
Spolu 

počet / % 
Školenie BOZP 42/100 3/100 45/100 
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príloha 18b 
Úrazy (evidované) 

Žiakov zamestnancov Spolu 
0 0 0 
 
 
príloha 18c 

Cvičenia CO 
Počet cvičení so žiakmi Počet družstiev zamestnancov Počet zamestnancov v družstvách 

1 3 45 
 

 
príloha 19 

Rada školy pri ZUŠ Skalica 
 

Vyjadrenie 
 

     Rada školy dňa 30. septembra 2010 na svojom zasadnutí zobrala na 
vedomie Správu ZUŠ Skalica o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom 
roku 2009/2010. K obsahu správy nedozneli žiadne kritické pripomienky, 
správa objektívne hodnotí prácu pedagógov aj žiakov v minulom školskom 
roku. 
 
V Skalici 30. septembra 2010 
 

 
                                                                      ................................................ 
                                                                               predseda rady školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


