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I. VŠEOBECNÁ  CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

1. Charakteristika základného umeleckého vzdelávania  

  

 

ZUŠ svojimi špecifickými vzdelávacími a kultúrno-výchovnými cieľmi, obsahom a  

organizáciou umeleckého vzdelávania v značnej miere spĺňa atribúty školy s významným  

kultúrno-výchovným poslaním. ZUŠ vytvárajú podmienky pre aktívnu umeleckú činnosť  

žiakov škôl a stávajú sa tak významnou a zmysluplnou súčasťou programu výchovy a  

vzdelávania a účinným nástrojom úsilia proti negatívnym prejavom.  

  

ZUŠ poskytuje umelecké vzdelávanie pre veľmi širokú vzorku záujemcov o štúdium, vo  

vekovom rozpätí detí predškolského veku až dospelých uchádzačov. Vzhľadom na špecifiká  

umeleckého vzdelávania si základná umelecká škola aj v súčasnosti zachováva rozsah svojej  

pôsobnosti tak ako v predchádzajúcom období. Záujemcom o štúdium ponúka prípravné  

štúdium, základné štúdium, ktoré sa člení na I. a II. stupeň, rozšírené štúdium, skrátené  

štúdium a štúdium pre dospelých.  

 

Väčšina žiakov navštevujúcich ZUŠ uplatní nadobudnuté vedomosti, zručnosti a návyky  

priamo v rámci záujmovej umeleckej činnosti alebo v individuálnej umeleckej tvorbe.  

 

ZUŠ poskytuje mnohým svojim žiakom v rámci základného štúdia základné umelecké  

vzdelanie v uvedených stupňoch, ktoré je východiskom pre ďalšie umelecké vzdelávanie. Z  

tohto dôvodu možno chápať štúdium v ZUŠ ako prípravu mnohých žiakov pre ich  

profesionálne pôsobenie v oblasti umenia.  

 

V ZUŠ možno zriadiť hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor alebo  

niektoré z uvedených odborov.  

 

V hudobnom odbore získavajú žiaci hudobné vedomosti a rozvíjajú svoje zručnosti v hre na  

strunových, klávesových, dychových, bicích nástrojoch a v sólovom a zborovom speve, v  

komornej a orchestrálnej hre.  

 

Vo výtvarnom odbore získavajú žiaci základné vedomosti v oblasti výtvarného umenia,  

rozvíjajú svoje schopnosti v činnostiach kresba, maľba, grafika, modelovanie dekoratívne  

činnosti a v ďalších nepovinných predmetoch.  

 

V tanečnom odbore získavajú žiaci základné informácie z dejín tanečného umenia a rozvíjajú  

svoje pohybové schopnosti v predmetoch hudobno-pohybová výchova, tanečná príprava,  

klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, džezový tanec, historický tanec, moderný  

tanec, tance iných národov, pantomíma a v nepovinnom predmete súborová práca.  

 

Literárno-dramatický odbor je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické,  

pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, hru s bábkou a písané slovo,  

prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov.  

 

  



2. Stupne základného umeleckého vzdelania a ich charakteristika  

 

 

Podľa ustanovenia § 17 ods. 1 zákona o výchove a vzdelávaní môže žiak získať úspešným  

absolvovaním vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v ZUŠ základné umelecké  

vzdelanie.  

 

 Základné umelecké vzdelanie sa člení na:  

 

a) primárne umelecké vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného  

ročníka vzdelávacieho programu pre prvú časť prvého stupňa základného štúdia ZUŠ;  

dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou,  

 

b) nižšie sekundárne umelecké vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním  

posledného ročníka vzdelávacieho programu pre druhú časť prvého stupňa základného štúdia  

ZUŠ; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.  

 

 Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelávania (ISCED – International  

Standard Classification of Education): 

 

Pre vypracovanie Štátneho vzdelávacieho programu podľa jednotlivých stupňov vzdelávania  

používame aj na Slovensku klasifikáciu ISCED (UNESCO, 1999) pre obsahové oblasti  

vzdelávania, podľa ktorej sa postupuje v Európskej únii a ktorú akceptujú aj iné 

medzinárodné  organizácie (napr. OECD).  

 

Základný stupeň umeleckého vzdelania, podľa International Standard Classification of  

Education (ďalej len ISCED), poskytujú v Slovenskej republike základné umelecké školy .   

V tejto súvislosti ide o primárne vzdelanie – 1B a nižšie sekundárne vzdelanie – 2B. Zároveň 

sú  ZUŠ súčasťou sústavy základných a stredných škôl.  

 

 Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelávania  ISCED 

Stupne ISCED  - stupne školskej sústavy, opis v slovenskej školskej sústave: 

 

ISCED 0 - Predprimárne vzdelávanie nultého stupňa – všetky druhy vzdelávania 

predchádzajúce  primárnu úroveň Vzdelávanie prebiehajúce v materských školách.  

 

ISCED 1 ISCED 1B-  Primárne vzdelávanie – vzdelávanie na primárnej úrovni.  

Primárne umelecké vzdelanie 1. časť I. stupňa základného štúdia ZUŠ  

 

ISCED 2 ISCED 2B - Nižšie sekundárne vzdelávanie – vzdelávanie na nižšom  

sekundárnom stupni. Nadväzuje na primárne vzdelávanie pred vstupom na vyššie sekundárne  

vzdelávanie.  

Nižšie sekundárne vzdelávanie 2. časť I. stupňa základného štúdia ZUŠ  

 

Prvá časť prvého stupňa základného štúdia – primárne umelecké vzdelanie – ISCED 1 B: 

 

a) Základné štúdium sa člení na prvý stupeň, ktorý nadväzuje na prípravné štúdium a na druhý  

stupeň, ktorý nadväzuje na prvý stupeň základného štúdia. Štúdium na prvom stupni má  

najviac deväť ročníkov a na druhom stupni má najviac štyri ročníky. Je určené pre žiakov,  

ktorí preukázali požadovanú úroveň umeleckých schopností, zručností a návykov umožňujúci  



ich ďalší úspešný rozvoj v príslušnom umeleckom odbore.  

 

b) Prvý stupeň základného štúdia sa člení na prvú časť, ktorá má najviac štyri ročníky a na  

druhú časť, ktorá má najviac päť ročníkov. Úspešným absolvovaním posledného ročníka 

prvej  časti prvého stupňa základného štúdia získa žiak primárne umelecké vzdelanie.  

 

Ťažisko výučby spočíva v zapojení poznávacieho procesu (v zmysle racionálnom i  

mimoracionálnom) do vzťahu s tvorením.  

 

 

Ciele primárneho vzdelávania  

 

Súčasná ZUŠ svojimi špeciálnymi vzdelávacími a kultúrno-výchovnými cieľmi, obsahom a  

organizáciou vzdelávania v značnej miere spĺňa požadované atribúty školy s významným  

kultúrno-výchovným poslaním. ZUŠ vytvárajú podmienky pre aktívnu umeleckú činnosť  

žiakov základných a stredných škôl v čase mimo vyučovania v popoludňajších hodinách, ich  

náplň sa tak stáva významnou a zmysluplnou súčasťou programu výchovy a vzdelávania a  

účinným nástrojom úsilia proti negatívnym prejavom správania, drogovej závislosti a  

kriminalite.  

 

V ontogenetickom vývoji jedinca existujú obdobia, v ktorých sú vytvorené najvhodnejšie  

podmienky na formovanie určitých vlastností osobnosti. Potreba koordinovať formovanie  

určitých vlastností a postojov osobnosti počas psychického a somatického vývoja jedinca je  

vedecky podložená. Jej uplatňovanie je obzvlášť dôležité pri rozvíjaní schopností a najmä  

zručností a návykov, ktoré sú predmetom umeleckého vzdelávania. Práve tieto procesy,  

vyžadujúce si rovnomerný rozvoj a koordináciu viacerých zložiek osobnosti a zosúladenie  

činnosti viacerých systémov, možno úspešne rozvíjať spravidla v období mladšieho a  

staršieho školského veku.  

 

V postpubertálnom období a v období adolescencie ich už spravidla nie je možné efektívne  

rozvíjať. Vyššie uvedené je potrebné chápať v súvislosti so špecifikami výchovy a  

vzdelávania v jednotlivých umeleckých odboroch. Preto aj odporúčaný vek na prijatie do ZUŠ  

je uvedený v platných učebných plánoch pre ZUŠ podľa jednotlivých umeleckých odborov. Z  

toho vyplýva opodstatnenosť, v mnohých prípadoch nevyhnutnosť, začať umelecké  

vzdelávanie v mladšom školskom, prípadne už v predškolskom veku dieťaťa. Učebné plány to  

umožňujú.  

Z vyššie uvedeného jednoznačne vyplývajú nasledovné ciele:  

 

• rozvíjať kreatívne myslenie,  

• rozvíjať emočnú inteligenciu, pestovať zmysel pre dobro a krásu,  

• budovať v dieťati hodnotový systém a obranyschopnosť voči tlaku reklamy, gýču,  

preferencii materiálnych hodnôt a pod.,  

• usmerňovať dieťa k vyšším duchovným hodnotám,  

• prispôsobovať sa potrebám konkrétnych oblastí, zohľadňovať nové trendy vo vývoji umení,  

• viac sa venovať vývoju vkusovej orientácie detí,  

• úzka spoluprácu ZUŠ nielen so základnými školami v mieste pôsobenia, ale i s obcou,  



kultúrnymi centrami či umeleckými súbormi v mieste školy a pod.,  

• sústavne vzdelávať a rozširovať obzor žiakov – nielen ich odbornej umeleckej úrovne, ale i 

v oblasti komunikačno-ľudskej,  

• využívať systém projektového vyučovania je možné realizovať dvojakým spôsobom:  

1. formou vytvárania integratívnych hudobno-scénických a výtvarných projektov rôznych  

typov (vyžaduje medziodborovú spoluprácu v rámci škôl, prípadne i zaangažovanie  

profesionálnych umelcov z umeleckých súborov, pôsobiacich v mieste školy)  

alebo  

2. analytickým spôsobom v rámci teoretických predmetov.  

 

  

Druhá časť prvého stupňa základného štúdia ZUŠ – nižšie sekundárne umelecké  

vzdelanie – ISCED 2 B  

 

Prvý stupeň základného štúdia sa člení na prvú časť, ktorá má najviac štyri ročníky a na druhú  

časť, ktorá má najviac päť ročníkov. Úspešným absolvovaním posledného ročníka druhej 

časti prvého stupňa základného štúdia získa žiak nižšie sekundárne umelecké vzdelanie.  

 

Nižšie sekundárne vzdelávanie – vzdelávanie na nižšom sekundárnom stupni. Nadväzuje na  

primárne vzdelávanie pred vstupom na vyššie sekundárne vzdelávanie - 2. časť I. stupňa  

základného štúdia ZUŠ.  

 

Predpokladom dosiahnutia cieľov nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania je zaistenie  

kontinuity a plynulého prechodu z primárneho na nižšie sekundárne vzdelanie. Uvedený  

stupeň vzdelania ZUŠ zodpovedá spravidla nižšiemu sekundárnemu vzdelaniu na základnej  

škole (5. – 8. ročník). Nadväzuje na primárne vzdelanie v jednotlivých odboroch ZUŠ.  

 

Základom nižšieho sekundárneho vzdelania je hlbšie rozvíjanie a utvrdzovanie odborných  

zručností, uprednostňovanie kreativity žiakov schopnosťou hľadať a nachádzať originálne  

riešenia, príprava na štúdium v odborných umeleckých školách alebo v amatérskej umeleckej  

sfére. Ťažisko výučby spočíva v zapojení poznávacieho procesu (v zmysle racionálnom i  

mimoracionálnom) do vzťahu s tvorením. ZUŠ formujú žiakov mnohostranne, priamo  

ovplyvňujú ich odborný umelecký rast variabilnými študijnými programami a alternatívnymi  

metódami práce. Vychováva návštevníkov kultúrnych umeleckých podujatí, pre ktorých sa  

umenie stáva neoddeliteľnou súčasťou ich života. Pre najtalentovanejších žiakov a pre  

štúdium pre dospelých, ktorí majú zvlášť intenzívny záujem o štúdium v rôznych odboroch  

ZUŠ pokračuje rozšírené štúdium z primárneho vzdelania až do ukončenia nižšieho  

sekundárneho umeleckého vzdelania. Zaradenie žiaka do rozšíreného štúdia navrhuje triedny  

učiteľ. Návrh predkladá riaditeľovi školy do 31. marca školského roka, ktorý predchádza  

školskému roku, v ktorom má byť žiak zaradený do rozšíreného štúdia.  

 

Ciele nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania  

 

Umelecké školstvo na Slovensku predstavuje ucelenú sústavu škôl, ktoré poskytujú mladej  

generácii možnosť rozvíjať svoj talent a nadanie v niektorej z tvorivých umeleckých disciplín.  

Jednotlivé zložky tejto sústavy a ich výstupy sú uspôsobené tak, že umožňujú žiakovi  



pokračovať v umeleckej príprave na vyššom stupni (konzervatórium, stredné umelecké  

odborné školy, pedagogické školy a pod.) a postupne sa kvalifikovať pre profesionálny výkon  

niektorého umeleckého povolania alebo sa stať umeleckým amatérom.  

 

Súčasná ZUŠ svojimi špeciálnymi vzdelávacími a kultúrno-výchovnými cieľmi, obsahom a  

organizáciou vzdelania v značnej miere spĺňa požadované atribúty školy s významným  

kultúrno-výchovným poslaním. ZUŠ vytvárajú podmienky pre aktívnu umeleckú činnosť  

žiakov základných a stredných škôl v čase mimo vyučovania v popoludňajších hodinách, ich  

náplň sa tak stáva významnou a zmysluplnou súčasťou programu výchovy a vzdelávania a  

účinným nástrojom úsilia proti negatívnym prejavom správania, drogovej závislosti a  

kriminalite.  

Z vyššie uvedeného jednoznačne vyplývajú nasledovné ciele:  

 

• upevňovať kreatívne myslenie,  

• naďalej rozvíjať emočnú inteligenciu,  

• neustále pestovať zmysel pre dobro a krásu,  

• pokračovať v budovaní hodnotového systému žiaka a obranyschopnosti voči tlaku reklamy,  

gýču, preferencii materiálnych hodnôt a pod.,  

• usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám,  

• prispôsobovať sa potrebám konkrétnych oblastí, zohľadňovať nové trendy vo vývoji umení,  

• usmerňovať vkusovú orientáciu žiakov,  

• naďalej úzko spolupracovať nielen so základnými školami v mieste pôsobenia, ale i s obcou,  

kultúrnymi centrami či umeleckými súbormi v mieste školy a pod.,  

• sústavne vzdelávať a rozširovať obzor žiakov – nielen ich odbornej umeleckej úrovne, ale i 

v oblasti komunikačno-ľudskej,  

• využívanie systému projektového vyučovania je možné realizovať dvojakým spôsobom:  

1. formou vytvárania integratívnych výtvarno-hudobno-scénických projektov rôznych typov  

(vyžaduje medziodborovú spoluprácu v rámci škôl, prípadne i zaangažovanie profesionálnych  

umelcov z umeleckých súborov, pôsobiacichv mieste školy )  

alebo  

2. analytickým spôsobom v rámci teoretických predmetov,  

• primerane veku rozvíjať kľúčové spôsobilosti, zmysluplné základné vedomosti a znalosti a  

vypestovať základ pre záujem o celoživotné vzdelávanie,  

• naďalej upevňovať povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva,  

• precizovať záujem a potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Všeobecná charakteristika ZUŠ Široké 

 
Organizácia školy 

 
Základná umelecká škola v Širokom bola zriadená obcou Široké v zmysle zákona 

č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na 

vyššie územné celky  01.septembra 2003. 

 

Jej vzniku predchádzala pobočka ZUŠ M. Moyzesa v Prešove. V súčasnom období ZUŠ 

v Širokom je plne organizovanou školou, poskytuje výchovu a vzdelanie v štyroch 

študijných odboroch: 

  Hudobný 

  Výtvarný 

  Tanečný 

  Literárno-dramatický 

 

Vyučovanie prebieha v štyroch stupňoch: 

 Prípravný (PŠ2) 

 Základný - 1. Stupeň (1.a 2. časť) 

 Základný – 2. Stupeň  

 Štúdium pre dospelých a skrátené štúdium 

 

Dĺžka štúdia: 

 PŠ – 1-2 roky 

 HO, LDO, TO, VO 

        I. STUPEŇ – 1.ČASŤ MAXIMÁLNE 4 ROKY  

  I. STUPEŇ – 2 ČASŤ MAXIMÁLNE 5 ROKOV 

 II. STUPEŃ, ŠPD  A SŠ – VŠETKY ODBORY MAXIMÁLNE 4 ROKY   

Forma štúdia: 

 Normálne vyučovanie ( individuálne, skupinové) 

 Rozšírené vyučovanie 

 Skrátené vyučovanie 

 

Učebné a študijné odbory: 

 Hudobný odbor (HO): 

- Hra na klavíri, hra na keyboarde, hra na akordeóne, hra na husliach, hra na gitare, hra 

na elektrickej gitare, hra na basovej gitare, hra na zobcovej a priečnej flaute, hra na 

bicie, spev 

- Hudobná náuka 

- Hra z listu, komorná hra, hra v súbore 

- Obligátne nástroje 



 Tanečný odbor (TO): 

- Hudobno-pohybová výchova, tanečná príprava 

- Klasický, ľudový, kreatívny tanec, džezový tanec 

- Tanečná prax 

 

 Literárno –dramatický odbor (LDO): 

- Dramatická príprava, dramatika a slovesnosť, pohyb, umelecký prednes, práca v súbore 

 

 Výtvarný odbor (VO): 

- Kresba, maľba, priestorová a objektová tvorba, práca s grafickým lisom, počítačová 

grafika, práca s materiálom atď. 

 

Vyučovanie sa riadi: 

-Zákon o výchove a vzdelávaní. Vyhláška č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v 

znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 324/2008 Z. z. o 

základnej umeleckej škole (ďalej len „vyhláška o základnej umeleckej škole“). 

Štátny vzdelávací program - Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky dňa 4. februára 2015 pod číslom 2015-6346/5841:1-10A0 pre základné 

umelecké školy s platnosťou od 1. septembra 2015  

-Učebné osnovy podľa tohto Školského vzdelávacieho programu, ktoré tvoria samostatnú 

prílohu. 

 

 

História školy 

 

       Základná umelecká škola v Širokom vznikla v roku 2003. Jej vzniku predchádzala 

pobočka ZUŠ M. Moyzesa v Prešove a ešte skôr hudobný kurz. Prvou riaditeľkou bola p. 

Júlia Milčáková, ktorá spoločne so starostom obce p. Ing. Stanislavom Bartošom zriadili 

samostatnú školu. V začiatkoch škola bojovala hlavne s priestormi, výučba prebiehala 

v priestoroch obecného úradu v troch miestnostiach. Škola mala 90 žiakov. Vyučovala sa hra 

na klavíri, keyboarde a akordeóne, po pol roku sa výučba rozšírila o vyučovanie hry na 

husliach a gitare. Po roku činnosti škola dostala do užívania priestory bývalého klubu 

dôchodcov v Širokom. K dispozícii boli 3 triedy na individuálnu výučbu a jedna na kolektívne 

vyučovanie. V ďalšom školskom roku pribudol výtvarný odbor, ktorý sa vyučoval 

v priestoroch základnej školy. Záujem zo strany žiakov a ich rodičov rástol, škola mala 

podporu zriaďovateľa. Tieto okolnosti vyústili do narastajúcich potrieb hlavne v oblasti počtu 

tried na výučbu, vyučovania ďalších predmetov, založenie kolektívnych odborov a taktiež 

náročnosti na kvalifikovaný interný pedagogický kolektív. Postupne sa výučba rozrástla do 

ďalších priestorov - do Domu záhradkárov, Základnej školy a na Obecný úrad.  Prísľub 

starostu obce na riešenie priestorov pre školu a začiatok výstavby polyfunkčného objektu 

v Širokom znamenal obrovskú motiváciu tak pre pedagógov ako aj pre žiakov školy.  

V roku 2009 prebehli ďalšie voľby na post riaditeľa ZUŠ v Širokom. Riaditeľkou sa stala 

Mgr. Lenka Nehilová, interná učiteľka hry na klavíri a bývalá žiačka prvej riaditeľky p. 



Milčákovej. Dovtedy hlavne kolektív externých učiteľov sa zmenil a rozrástol 

o kvalifikovaných pedagógov na interný pracovný pomer. V tomto roku mala škola už okolo 

200 žiakov a bola plne organizovanou školou so všetkými odbormi. To vyústilo do potreby 

ďalšieho vedúceho pedagogického zamestnanca - zástupcu školy. Do funkcie bola menovaná 

Zlatica Huttmanová, interná učiteľka hry na husliach, ktorá v škole pôsobí prakticky od jej 

vzniku.  

       V roku 2010 starosta obce ako zriaďovateľ slávnostne odovzdal do užívania pedagógom 

a žiakom ZUŠ  nové moderné priestory. Budova školy je súčasťou polyfunkčného objektu so 

samostatným vchodom. Na prízemí je moderne a vkusne vybavená tanečná sála, trieda pre 

individuálnu výučbu literárno-dramatického odboru a trieda hudobnej náuky. Na poschodí je 

školská koncertná sála s kapacitou 70 miest, 6 moderných a presvetlených tried, zborovňa 

a príručný sklad. V každej triede je možné pripojenie na internet. Bývalé priestory ZUŠ prešli 

rekonštrukciou a dnes sa v nich vyučuje výtvarný odbor.  

 

 

 

4. Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v základných umeleckých 

školách  

 

 

V ustanoveniach § 50 zákona o výchove a vzdelávaní sú uvedené druhy štúdia, ktoré je 

možné v ZUŠ organizovať. Zodpovedajú cieľom a obsahu vzdelávania v ZUŠ. Parametre 

súvisiace s dĺžkou štúdia, jeho cieľmi, obsahom a zameraním sú podrobnejšie spracované v  

pedagogických dokumentoch.  

 

ZUŠ organizuje prípravné štúdium, základné štúdium, štúdium s rozšíreným počtom  

vyučovacích hodín, skrátené štúdium a štúdium pre dospelých.  

 

Prípravné štúdium má najviac dva ročníky. Je určené pre žiakov prvého stupňa základnej  

školy a pre nadané deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky. Je určené na  

intenzívne diagnostikovanie umeleckých schopností žiaka a jeho následnú profiláciu v  

príslušnom umeleckom odbore.  

 

Základné štúdium sa člení na dva stupne. Prvý stupeň má najviac deväť ročníkov a druhý  

stupeň má najviac štyri ročníky; aj pre žiakov, ktorí nenavštevovali prvý stupeň základného  

štúdia, možno zriadiť jednoročné prípravné štúdium. Základné štúdium je určené pre žiakov,  

ktorí spravidla v rámci prípravného štúdia preukázali príslušnú úroveň umeleckých  

schopností, zručností a návykov predpokladajúcu ich úspešný rozvoj v danom umeleckom  

odbore.  

 

Rozšírené štúdium je určené žiakom, ktorí v základnom štúdiu preukážu mimoriadne nadanie  

a vynikajúce študijné výsledky. Formu rozšíreného štúdia možno uplatňovať až vo vyšších  

ročníkoch štúdia po preukázaní mimoriadnych schopností, zručností a návykov žiaka.  

Zaradenie žiaka do rozšíreného štúdia navrhuje triedny učiteľ. Návrh predkladá riaditeľovi  

školy do 31. marca školského roka, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom má byť žiak  

zaradený do rozšíreného štúdia.  

 



V skrátenom štúdiu sa žiaci pripravujú na štúdium na stredných odborných školách a  

vysokých školách pedagogického alebo umeleckého zamerania.  

 

Štúdium pre dospelých má najviac štyri ročníky.  

 

Vyučovanie je individuálne a skupinové. Počty žiakov v jednotlivých vyučovacích  

predmetoch určujú učebné plány.  

 

Riaditeľ ZUŠ môže prerušiť štúdium žiakovi na jeho žiadosť alebo na žiadosť jeho  

zákonného zástupcu. 

 

5. Prijímanie žiakov na štúdium, organizácia prijímacieho konania 

  

 

Termín prijímacích skúšok v školskom roku 2015/2016 bol v našej škole 15. - 16. jún 2016 v 

priestoroch ZUŠ Široké, 353, Široké. 

Žiaci sú prijímaní na školu formou talentovej skúšky, ktoré sa konajú v júni a septembri. 

Presný termín ich konania je uvedený v pláne práce školy, na webovej stránke, oznam 

uverejňujeme tiež prostredníctvom obecnej televízie, propagačnými materiálmi na 

vývesnej tabuli v priestoroch školy, v spolupráci s obecnými úradmi v Širokom a okolí na 

obecných tabuliach obcí, v spolupráci so ZŠ a MŠ v Širokom, Víťaze, Hermanovciach 

a pod. na oznamovacích tabuliach škôl. 

 

V § 52 zákona o výchove a vzdelávaní sa ustanovuje postup pre prijímanie žiakov na štúdium  

v ZUŠ.  

Vzhľadom na potrebu zabezpečiť objektívnosť prijímacej skúšky riaditeľ školy zriaďuje  

trojčlennú prijímaciu komisiu a vymenúva jej členov. Prijímacia komisia objektívne posúdi  

momentálnu úroveň umeleckých schopností, zručností a návykov uchádzača o štúdium. V  

odôvodnených prípadoch môže zároveň navrhnúť riaditeľovi školy zaradiť niektorých  

uchádzačov do vyššieho ako prvého ročníka.  

 

Prijímacia komisia na prijímacej skúške do prípravného štúdia posudzuje dispozície žiaka –  

jeho predpoklady pre štúdium v príslušnom umeleckom odbore. Vzhľadom na to, že v  

prípravnom štúdiu sa diagnostikujú dispozície žiaka a rozvíjajú sa jeho umelecké schopnosti s  

tým, že očakávaný výsledok nemusí byť vždy pozitívny, nezaručuje sa žiakovi postup do  

základného štúdia. Do základného štúdia postupujú iba žiaci, ktorí počas prípravného štúdia  

preukážu dostatočné umelecké nadanie a perspektívu ďalšieho umeleckého rozvoja.  

 

Do základného štúdia, skráteného štúdia a štúdia pre dospelých možno prijať aj uchádzačov,  

ktorí neabsolvovali prípravné štúdium, ale úspešne vykonali prijímaciu skúšku do príslušného  

štúdia a preukázali požadovanú úroveň umeleckých schopností, zručností a návykov  

umožňujúcu ich úspešný rozvoj v príslušnom umeleckom odbore. Vzhľadom na špecifiká  

umeleckého vzdelávania a vzhľadom na osobitý rozvoj každého umeleckého talentu možno  

na štúdium prijať aj nadaných uchádzačov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v  

učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.  

 

Vzhľadom na rôznu úroveň dispozícií jednotlivých žiakov pre štúdium a rôzne perspektívy  

rozvoja umeleckých schopností sa vek uvedený v učebných plánoch považuje za odporúčaný,  

nie záväzný.  



 

Rozšírené štúdium je určené pre žiakov, ktorí preukázali mimoriadne nadanie a vynikajúce  

študijné výsledky. V § 52 ods. 5 zákona o výchove a vzdelávaní sa ustanovuje, že návrh na  

zaradenie žiaka do rozšíreného štúdia predkladá riaditeľovi školy triedny učiteľ.  Riaditeľ 

školy následne zabezpečí komisionálne preskúšanie žiaka. Skúšobná komisia by mala 

objektivizovať mimoriadne nadanie žiaka a zvážiť aj jeho ďalšie perspektívy rozvoja. Na 

základe uvedených podkladov potom riaditeľ školy rozhodne o zaradení žiaka do rozšíreného 

štúdia. 

 

 

6. Ukončovanie štúdia v základnej umeleckej škole  

 

  

V ustanovení § 50 ods. 1 zákona o výchove a vzdelávaní je uvedený štandardný spôsob  

ukončovania štúdia v ZUŠ. Stane sa tak, ak žiak úspešne vykoná záverečnú skúšku.  

 

Zriedkavo sa v ZUŠ vyskytujú prípady, keď žiak sústavne alebo závažným spôsobom  

porušuje školský poriadok. V týchto prípadoch môže riaditeľ školy rozhodnúť o predčasnom  

ukončení štúdia podľa § 50 ods. 2 písm. a) zákona o výchove a vzdelávaní. Ustanovenie § 50  

ods. 2 písm. b) zákona o výchove a vzdelávaní splnomocňuje riaditeľa školy rozhodnúť o  

mimoriadnom ukončení štúdia v prípade neuhrádzania príspevku na čiastočnú úhradu  

nákladov spojených so štúdiom.  

 

Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie  

dokladu o získanom vzdelaní  

 

Podmienky ukončenia štúdia v základnej umeleckej škole upravuje § 50, ods. 1 a 2 zákona o  

výchove a vzdelávaní. Bližšie časť  7. „Charakteristika a organizácia základného umeleckého  

vzdelávania“.  

 

Dokladom o získaní vzdelania v základnej umeleckej škole je vysvedčenie s doložkou v  

príslušnom odbore umeleckého vzdelávania v ZUŠ. 

 

 

7. Charakteristika žiakov ZUŠ Široké 

 

Prípravné štúdium ZUŠ 

Prípravné štúdium má najviac dva ročníky. Je určené pre žiakov prvého stupňa základnej 

školy a pre talentované deti v predškolskom veku na intenzívne diagnostikovanie umeleckých 

schopností dieťaťa a jeho následné zaradenie do príslušného umeleckého odboru. Pre žiakov, 

ktorí nenavštevovali prvý stupeň základného štúdia v literárno-dramatickom odbore, možno 

zriadiť jednoročné prípravné štúdium na druhom stupni. Výchovno-vzdelávací proces reaguje 

prevažne na spontánne činnosti dieťaťa, ktoré vychádzajú z  automotivačnej hravosti a z 

detskej naratívnosti. Je dôležité venovať pozornosť psychologickým faktorom – prirodzenej 

túžbe dieťaťa po tvorivosti, hre a improvizácii – prebudiť vnímavosť, predstavivosť a 



následne formovať návyky. Hravý spôsob výučby PŠ zefektívňuje prácu, udržuje záujem 

dieťaťa a rozvíja jeho fantáziu. Dôležitá je atraktívnosť tém a objavnosť. 

Žiaci PŠ2 majú možnosť študovať hru na nástroji aj v individuálnej forme štúdia. 

V ZUŠ v Širokom zabezpečujeme prípravné štúdium PŠ1 v priestoroch materskej školy 

v Širokom vo výtvarnom odbore. Prípravné štúdium PŠ2 vyučujeme vo všetkých umeleckých 

odboroch. V hudobnom odbore zaraďujeme žiakov na individuálnu výučbu nástrojov od 

septembra daného školského roku. 

 

I. stupeň základného štúdia  ZUŠ  - problematika je uvedená v kapitole Medzinárodná 

klasifikácia vzdelávania ISCED (viď vyššie). 

V ZUŠ v Širokom tvora žiaci tejto skupiny vzdelávania drvivú väčšinu. Študujú žiaci zo 

Širokého, Víťaza, Ovčieho, Fričoviec, Hermanoviec, Chminianskej Novej Vsi, Štefanoviec, 

Šindliara a ďalších obcí. Pedagógovia našej školy sa snažia vyučovanie žiakom prispôsobiť aj 

v závislosti od možnosti dochádzania (autobusové spoje).  

 

II. stupeň základného štúdia ZUŠ je určený spravidla pre žiakov nad 15 rokov, ktorí 

absolvovali I. stupeň ZŠ, ZUŠ alebo, ktorí až v tomto veku prejavia záujem o štúdium 

niektorého predmetu a odboru. ZUŠ väčšinou rešpektuje ich individualitu, vlastný záujem 

a voľbu študijného smeru. Štúdium má 4 roky, žiakov bez absolvovania I. stupňa je možné 

zaradiť do prípravného jednoročného štúdia.  

V ZUŠ v Širokom máme v tomto štúdiu každoročne zaradených len niekoľko žiakov, v tomto 

školskom  roku 4 v hudobnom odbore, 2 v tanečnom odbore, 2 v literárno-dramatickom a 1 vo 

výtvarnom odbore (spolu 9 žiakov). 

 

Štúdium pre dospelých má najviac štyri ročníky. Je určené pre uchádzačov, ktorí si chcú  

doplniť a rozšíriť svoje umelecké vzdelanie.  Záujem o umelecké činnosti nie je vekovo 

limitovaný, preto v umeleckej oblasti musí školský systém viac než kdekoľvek inde vytvárať 

podmienky pre celoživotné vzdelávanie ľudí, ktorí umeleckou činnosťou chcú kultivovať svoju 

osobnosť. 

V ZUŠ v Širokom je o ŠPD záujem hlavne v kolektívnych odboroch, v LDO tvoria „ dospeláci“ 

divadelný súbor, ktorý sa pravidelne predstavuje slovenskými veselohrami verejnosti v obci. 

V hudobnom odbore je záujem minimálny ale tiež z dôvodov veľkého záujmu malých detí 

dospelých uchádzačov neprijímame. 

 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú vypracovaný individuálny 

výchovno-vzdelávací program, ktorý rešpektuje ich možnosti (špeciálne postupy, organizačné 

formy, personálne, materiálne podmienky, špecifiká hodnotenia vzdelávacích výsledkov 

žiakov,). 

Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní. 

o rozšírené vyučovanie 

o individuálnu starostlivosť žiakom pripravujúcim sa na profesionálnu 

dráhu (príprava na prijímacie skúšky), 



o  podpora individuálneho vyučovania od prípravného štúdia - možnosť 

pracovať so žiakmi podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, 

o spolupráca s odborníkmi - učiteľmi školy vyššieho stupňa, 

o zvýšený počet možností prezentácie ich vvv. 

V ZUŠ v Širokom máme na takýto druh štúdia zaradenú 1 žiačku v hudobnom odbore. 

 

Rozšírené štúdium je určené žiakom, ktorí v základnom štúdiu preukážu mimoriadne nadanie 

a vynikajúce študijné výsledky. 

V ZUŠ v Širokom sme zatiaľ z dôvodu časovej zaneprázdnenosti pedagógov zaradili na tento 

druh štúdia len 1 žiačku, aj napriek tomu, že vynikajúce výsledky preukazujú viacerí žiaci. 

 

V skrátenom štúdiu sa žiaci pripravujú na štúdium na stredných školách a vysokých školách 

pedagogického alebo umeleckého zamerania.  

Naša škola každoročne pripravuje žiakov na prijímacie skúšky na odborné školy umeleckého 

a pedagogického zamerania. V ZUŠ v Širokom tento druh štúdia navštevujú v hudobnom 

odbore 12 žiaci, vo výtvarnom 4 žiaci.  

 

Školu navštevujú žiaci prevažne zo  Širokého a spádových obcí Víťaz, Ovčie, Hrabkov, 

Fričovce, Hendrichovce, Bertotovce, Šindliar, Chminianska Nová Ves, Hermanovce, 

Jarovnice, ale aj iných blízkych obcí Prešovského a Košického kraja. Rozsiahlosť spádových 

obcí je problémom školy, z hľadiska dochádzky žiakov. Základná umelecká škola je jedinou 

kultúrnou inštitúciou v obci. Okrem žiakov základných škôl ju navštevujú aj žiaci stredných 

škôl, i talentované deti predškolského veku.                  

 

 

 

8. Charakteristika pedagogického zboru 

 

Počet učiteľov je podľa potrieb veľkosti školy, pedagogická a odborná spôsobilosť je 

vyhovujúca vo všetkých odboroch, v hudobnom odbore si kvalifikáciu dopĺňajú dvaja 

pedagógovia. Viacerí pedagógovia sú umelecky aktívni. 

Ďalšie vzdelávanie učiteľov: 

 Odborné vzdelávanie v rámci prípravy vedúcich pracovníkov na MPC Prešov, 

 Možnosť I. kvalifikačnej skúšky podľa zverejnených podmienok, 

 Odborné vzdelávanie MPC  a iných inštitúcií podľa ponuky 

 Individuálne štúdium na VŠ 

 Celoškolská odborná téma 

 Odborné témy v rámci jednotlivých PK 

 Pozorovatelia na súťažiach, prehliadkach a pod. 

 Školenia CO, BOZP, ČK a pod. 

 Iné vzdelávanie. 

Popri kvalitnom ovládaní svojho hudobného nástroja je základným predpokladom 

úspešného pedagogického pôsobenia láska k deťom, zvolenie správneho prístupu a metód, 

schopnosti pozitívne motivovať a pod. 



Žiaci získavajú základné umelecké vzdelanie od skúsených pedagógov, ktorých zameranie 

je rôznorodé. Možnosť uplatnenia žiakov v klasickej hudbe, tanečnej hudbe, vo folklóre, 

naučiť sa viacerým druhom výtvarných techník. 

Počet interných pedagógov je 6, ktorý nie dostatočne pokrýva požiadavky na zabezpečenie 

vyučovania jednotlivých predmetov a odborov a 10  externých pedagógov. Prevažná 

väčšina pedagógov je kvalifikovaná. 

Pedagogická rada – tvorí najdôležitejší a najvyšší odborný poradný orgán pozostávajúci 

z interných pedagógov.  

 Predmetové komisie – ich úlohou je posudzovanie otázok výchovno –vzdelávacieho 

procesu, zvyšovanie metodickej a odbornej úrovne v jednotlivých predmetoch 

a skvalitňovanie spolupráce medzi pedagógmi. 

 
 

 

9. Projekty 

 
- Od šk. roku 2004/2005 – ĽH Širočan, pracuje pod vedením zást. riad. Z. Huttmanovej, 

snaží sa o udržanie a rozvoj kultúrneho dedičstva v regióne a okolí. Zoskupuje hlavne žiakov 

husľovej triedy. V čase Vianoc vo vianočnom programe využíva tiež potenciál žiakov z iných 

odborov ako malých spevákov.  V roku 2011 sa prvý krát zúčastnil Spišských folklórnych 

slávností, medzinárodného folklórneho festivalu v Slovenskej Ľupči a Víťazského festivalu. 

Hudobne sprevádza žiakov školy na okresnom a krajskom kole súťaže v speve ľudových 

piesní „Slávik Slovenska“. Viacerí žiaci, ktorí pracujú v tomto súbore sa aktívne zapájajú do 

folklórnych súborov v obci svojho trvalého bydliska.  

 

- Od šk. roku 2006/2007 - školské kolo súťaže „Slávik Slovenska“, založila zást. riad. Z. 

Huttmanová,  už je tradíciou našej školy, zapájame žiakov zo všetkých odborov, ale hlavne 

husľového oddelenia, nadväzne sa víťazi školského kola zúčastňujú okresného kola 

celoslovenskej súťaže „Slávik Slovenska“  v Prešove s hudobným sprievodom ĽH  Širočan.   

 

- Od šk. roku 2009/2010 – školská súťaž „Šikovný muzikant“, založila riad. školy L. 

Nehilová, je to súťaž pre všetkých žiakov školy hudobného odboru, ktorí majú predpoklady, 

schopnosti a zručnosti súťažiť v hre na svojom nástroji. Súťažia spolu všetky nástroje. 

 

- Od šk. roku 2009/2010 – „Mikuláš deťom“ – založila riad. školy L. Nehilová 

a učiteľka LDO L. Turčoková – učitelia ZUŠ pripravujú žiakom ZUŠ hudobno-dramatický 

program s Mikulášom, ktorý v závere rozdáva žiakom ZUŠ mikulášske balíčky. 

 

- Od šk. roku 2011/2012 – komorné zoskupenie STRINGS – založila zást. riad. Z. 

Huttmanová, ktoré sa prezentuje coverovými úpravami populárnej piesne, a komornej tvorbe, 

má za sebou množstvo vystúpení a súťaží na celoslovenskej úrovni. 

 



- Od šk. roku 2012/2013 – big beatová kapela – založil uč. J. Baran, pravidelne sa 

predstavuje na všetkých školských koncertoch, niektorí jej členovia sú členmi mimoškolskej 

súkromnej kapely, ktorá účinkuje na rôznych spoločenských akciách (narodeniny, svadby). 

 

- Od šk. roku 2015/2016 – sláčikové trio A-STRINGS – založila zást. riad. Z. 

Huttmanová - husľové trio, ktoré sa prezentuje klasickou tvorbou a má už sa sebou aj úspešnú 

reprezentáciu školy na celoslovenskej úrovni 

 

 

 

 

 

10.  Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

 

Pri ZUŠ pôsobí Rada školy a Rodičovská rada. Do Rodičovského združenia sú volení 

zástupcovia rodičov žiakov, študujúcich na ZUŠ. 

Rodičovské združenie finančne podporuje rôzne podujatia, ktoré škola organizuje 

(Mikulášsky koncert, hradí cestovné a účastnícke poplatky na súťaže a koncerty, dotuje 

ocenenia žiakov pri príležitosti vianočných a novoročných koncertov a iné.) 

 

Rodičovská rada 

1. Emília Kondisová – predsedníčka /trieda Semanová/ 

2. Renáta Širocká – podpredsedníčka /trieda Kortvélyessyová/ 

3. Lenka Mariňáková – pokladník /trieda Huttmanová/ 

4. Štefan Ondria - /trieda Milčáková/ 

5. Iveta Šebestová - /trieda Nehilová/ 

6. Michaela Adamkovičová /trieda Nehila/ 

7. Zuzana Magdová - /trieda Klčová/ 

8. Ľubica Pavljuková-  /trieda Ondášová/ 

9. Anna Jenčová  - /trieda Hviščová/ 

10. Daniela Čechová-  /trieda Iskrová/ 

11. Marta Michaliková - /trieda Šimčík/ 

 

Rada školy  je poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje názory miestnej 

samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov 

školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Vykonáva aj verejnú kontrolu vedúcich 

pedagogických zamestnancov tejto školy. 

 

Rada školy 

1. Lenka Mariňáková – zástupca rodičov - predseda 

2. Júlia Milčáková, DiS. art. – zástupca učiteľov - podpredseda 

3. Iveta Šebestová – zástupca rodičov 

4. Mgr. Helena Hajdučinová – zástupca zriaďovateľa 

5. Nadežda Vargová – zástupca zriaďovateľa 

6. Danka Dutková – zástupca zriaďovateľa 

7. Mgr. Ivana Hviščová, PhD. – zástupca učiteľov 



ZUŠ spolupracuje aj s okolitými ZUŠkami v rámci výmenného koncertu, ktorý sa 

každoročne organizuje na jednej zo spolupracujúcich ZUŠiek.  

- ZUŠ Krompachy 

- ZUŠ Spišské Podhradie 

- ZUŠ Gelnica 

- ZUŠ Široké 

 

V rámci obce ZUŠ spolupracuje s Materskou školou Široké – výchovné koncerty 

a prípravné štúdium PVV, PDV, PTV. Taktiež so Základnou školou Široké – výchovné 

koncerty a predstavenia pre 1. a 2.ročník žiakov ZŠ. 

ZUŠ taktiež spolupracuje s Obecným úradom – príprava programu ku Dňu matiek, obecná 

Senior párty a iných programov podľa potrieb zriaďovateľa. 

Naša ZUŠ sa pravidelne každoročne prezentuje svojim programom na obecnom 

Víťazskom festivale. V plesovom období zabezpečujeme program podľa potrieb rôznych 

organizátorov.  

Nakoľko ZUŠ je jedinou kultúrnou inštitúciou v obci a blízkom okolí, podieľa sa na tvorbe 

a realizácii všetkých kultúrnych podujatí podľa potrieb zriaďovateľa a požiadaviek 

obyvateľov Širokého, Víťaza a ostatných spádových obcí. 

 

 

 

 

12. Prehľad počtu žiakov podľa odborov (stav žiakov podľa štatistiky k 

15. septembru 2016)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Finančné zabezpečenie 

 

Obec Široké v zmysle zákona č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov 

štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, dňom 1.9. 2003 zriadila  Základnú umeleckú 

September 2016  

HO                      136  

VO                        58         

TO                         60        

LDO                      26       

Celkový počet     280  



školu. Škola nemá právnu subjektivitu, finančnými vzťahmi je napojená na štátny rozpočet 

a podielové dane, prostredníctvom Obecného úradu v Širokom. 

- príspevok na čiastočnú úhradu nákladov (školné)  

- sponzorské 

 

 

14. Priestorové a materiálno –technické vybavenie školy 
 

Podmienky vyučovania v ZUŠ sú na primeranej úrovni - 11 vyučovacích priestorov: 

 hudobný odbor – 7 miestností, 

 literárno-dramatický odbor: 1 miestnosť na individuálne vyučovanie a priestory  TO 

(zrkadlá, pódium, osvetlenie, ozvučenie, osobitné učebné pomôcky, audiovizuálna 

technika, rekvizity), 

 tanečný odbor: 1 odborná učebňa ( zrkadlá, audiovizuálna technika, ozvučenie), 

 výtvarný odbor: elokované pracovisko – samostatný rodinný dom s 2 plne funkčnými 

a odborne vybavenými miestnosťami po kompletnej rekonštrukcii  (PC so softvérovým 

vybavením a knižným fondom, grafický lis, špecálne učebné pomôcky pre potreby 

výtvarníkov, umývadlá,) 

 hudobná náuka: 1 učebňa s kapacitou 16 stoličiek (dataprojektor, notebook, 

 náučné plagáty, orfove nástroje, knižný a audiovizuálny fond, audiovizuálna 

 technika) 

 koncertná sála s kapacitou 70 stoličiek, malé koncertné krídlo 

 priestory pre prezentáciu výtvarných prác  - interiér školy, vitrína v centre obce 

 zborovňa s kompletným kuchynským zariadením,  

 prístup na internet v zborovni na školskom PC, notebooky na kolektívne vyučovanie 

 sociálne zariadenia, 

 dôstojné priestory pre rodičovskú verejnosť,  

 internetové pripojenie v každej triede 

 

Odborné učebne a učebné pomôcky umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené 

učebné varianty.  

Aj napriek vybaveniu, ktoré je z väčšej časti postačujúce, je potrebné pomôcky pravidelne 

obnovovať a vymieňať za modernejšie.  

Materiálno – technické vybavenie je chránené ochranným signalizačným zariadením, ktoré 

obsluhujú iba poverení zamestnanci školy ( riaditeľka, zástupkyňa a p. uč. Milčáková). 

 

 

 

15.  Škola ako životný priestor 

 
Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na:  

 upravené a estetické prostredie tried, chodieb, 

 zvýšenú komunikáciu medzi žiakmi, rodičmi a pedagógmi, 

 budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi 

a pedagógmi, 



 aktuálne informácie o aktivitách školy na informačných tabuliach, nástenkách 

a webovej stránke www.zussiroke.sk 

 propagácia všetkých podujatí  je intenzívne zabezpečovaná:  

- vydávaním vlastných propagačných materiálov (plagáty, pozvánky, programy a 

pod.),  

- spoluprácou s obecnou KTV,  

- tvorením vlastnej www stránky školy  a jej pravidelnou aktualizáciou, 

- pravidelne  z každého podujatia sa realizuje a dopĺňa školská videotéka, 

fotodokumentácia v elektronickej podobe 

- tradíciou na škole je každoročné tablo a bulletin absolventov školy, 

 

Estetický vplyv je dôležitý vo všetkých oblastiach života, podobne aj v našej škole dbáme 

na čistotu a úpravu učební a chodbových priestorov. 

Aktuálne informácie o aktivitách školy sú na nástenkách školy a webovej stránke školy. 

V oblasti výučby sa snažíme o využívanie  kreatívnych metód, podporu tvorivosti, 

citovosti, pozitívneho myslenia  a hodnotového rebríčka u žiakov. Snažíme sa rozširovať aj 

komornú a súborovú hru, ktorá kladne ovplyvňuje vzájomnú komunikáciu medzi  žiakmi. 

 

 

 

16. Práva dieťaťa 

 
Vychádzajúc zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv, z Deklarácie práv dieťaťa 

a z Dohovoru o právach dieťaťa každé dieťa má právo na rodičovskú lásku, vzdelanie 

a zábavu. Preto by sa mal každý človek usilovať, aby deti tieto práva mali zabezpečené. Deti 

majú právo na slobodný prejav, každý má právo vyjadriť svoj vlastný názor. Nikto by ich 

nemal nahovárať ani ich nútiť proti ich vôli. Práva dieťaťa boli vyhlásené 20. novembra 1959 

– OSN, obsahujú 10 morálnych princípov, ktoré potvrdzujú, že ľudstvo je povinné dať 

dieťaťu to najlepšie, čo má.  

Tieto Práva dieťaťa máme zahrnuté v Školskom poriadku.  

 

 

 

 

17. Dodržiavanie práv pedagogických zamestnancov    

  
Právny poriadok poskytuje pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi 

všeobecnú aj osobitú ochranu pred útokmi, ktoré sú priestupkami, trestnými činmi alebo 

zásahmi do jeho práva na ochranu osobitosti a jej prejavov a nastanú počas výkonu 

pedagogickej alebo odbornej činnosti alebo v súvislosti s ním. 

Okrem ochrany pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca priznaním postavenia 

chránenej osoby považuje TZ spáchanie akéhokoľvek trestného činu voči pedagogickému 

zamestnancovi a odbornému zamestnancovi vo forme odplaty za to, že voči páchateľovi alebo 

jeho osobe blízkej si plnil povinnosť vyplývajúcu zo zákona, za priťažujúcu okolnosť, čo 

znamená pre páchateľa prísnejší trest.  



Dodržiavanie práv pedagogického zamestnanca ako chránenej osoby máme zahrnuté v 

Školskom poriadku.  

 
 

18.   Podmienky na zaistenie BOZP pri výchove a vzdelávaní 

 
Škola dbá na dodržovanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia. Zamestnanci sa pravidelne 

zúčastňujú školení BOZP. Poučenie a informovanie detí o bezpečnosti a ochrane pri 

vyučovaní a pohybe v budove školy realizujú pedagógovia na prvých hodinách 

skupinového vyučovania, podľa školského poriadku ZUŠ. 

V škole je z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov a žiakov zabezpečený prístup 

k základným hygienickým potrebám (mydlo, uterák, toaletný papier). Za čistotu a hygienu 

zodpovedá prevádzkový úsek školy. 

 

 bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie, 

 poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci – vnútorná norma 

školy o zabezpečení dozoru nad žiakmi a vnútroškolský poriadok pre žiakov,  

 pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci a proti požiaru,  

 pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovanie nedostatkov 

podľa výsledkov revízií zabezpečuje správca budovy a zriaďovateľ ZUŠ Obecný úrad 

Široké zastúpený starostom Ing. Stanislavom Bartošom. 

 

 

 

19.    Organizácia školského roka 2016/2017 (časový plán) 

 
Organizácia školského roka je podrobne rozpracovaná každoročne v podrobnom pláne 

práce školy na príslušný školský rok. Podľa potrieb sa upravuje a dopĺňa. 

 

Naša škola pravidelne každoročne vykonáva činnosti spojené s vyučovacím procesom: 

- Pedagogická rada – august – úvodná – úväzky, zadelenie žiakov 

- Pedagogická rada – september – organizácia školského roka 

- Divadlo Portál Prešov – november – divadelné predstavenie pre mladších žiakov 

- Štvrťročná klasifikačná pedagogická rada – november 

- obecná Senior Párty - november 

- Mikulášske predstavenie – učitelia žiakom - december 

- Vianočný koncert – december 

- Absolventské a kontrahové skúšky - január 

- Polročná klasifikačná pedagogická rada - január 

- Triedne a medzitriedne besiedky – január, február 

- Program na rôzne spoločenské podujatia, plesy podľa potreby – január, február 

- Školské kolo Hviezdoslavov Kubín – február 

- Školské kolo – Slávik Slovenska – marec 

- Návšteva filharmónie v Košiciach alebo koncertu v Prešove – február, marec 

- Mimoškolské, regionálne, celoslovenské súťaže – hudobný odbor – marec, apríl, máj 



- Okresné kolo – Hviezdoslavov Kubín – marec 

- Spoločný koncert 4 ZUŠ – marec, apríl 

- Trištvrťročná klasifikačná pedagogická rada - apríl 

- Deň matiek – máj 

- Vernisáž výtvarného odboru – apríl, máj 

- Školská súťaž „Šikovný muzikant“ – máj 

- Okresné kolo Slávik Slovenska – máj 

- Gelnický kľúč – prehliadka komornej tvorby v ZUŠ Gelnica – máj 

- Záverečný koncert a záverečné skúšky žiakov 4. ročníka 1. časti prvého stupňa 

základného štúdia – máj, jún 

- Absolventský koncert a absolventské skúšky žiakov 4. ročníka 2. časti prvého stupňa 

základného štúdia – jún 

- Prijímacie skúšky – jún 

- Postupové skúšky žiakov PŠ2 do 1. ročníka 

- Záverečný koncert – jún 

- Výchovný koncert alebo predstavenie pre 1. a 2. stupeň Základnej školy – jún 

- Víťazský festival – obec Víťaz - august 

 

 

 

 

 

 

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

 

1. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania: 

Vychádzajúc z názvu ŠkVP ZUŠ Široké hlavným cieľom našej školy je na pevných 

umeleckých základoch budovať v žiakoch zmysel pre spoločnú umeleckú tvorivosť, 

spoluprácu, vzájomný rešpekt a dôveru. 

Zameranie a profilácia ZUŠ v Širokom: 

o podporovanie k modernizácii - vyučovanie s využitím inovatívnych 

didaktických metód – IKT ( dataprojektor, internet, školská kamera, projektové 

vyučovanie ), 

o výchova k spolupráci – projekty a verejné aktivity, práca v súboroch, 

komorných zoskupeniach   – možnosť žiakov sláčikového oddelenia uplatniť sa 

v ĽH Širočan, komornom zoskupení Strings, sláčikovom triu A-STRINGS, 

žiakov gitarového, speváckeho a klavírneho oddelenia v big beatovej kapele, 

medziodborové projekty - vernisáž výtvarného odboru v spolupráci s LDO, ĽH 

Širočan a tanečný odbor – spoločný folklórny projekt, príprava na MUZIKÁL,  

o výchova k tvorivosti – zapájanie žiakov do organizovania a prípravy 

projektových školských podujatí, 

o podporovanie zdravej súťaživosti žiakov - aktívna účasť žiakov na školských, 

okresných, krajských a celoslovenských súťažiach všetkých odborov ZUŠ, 

o podporovanie k príslušnosti - výchova žiakov k uchovávaniu a udržiavaniu   

kultúrneho dedičstva a tradícií regiónu Šariš (ĽH Širočan, TO) 



o podporovanie osobnosti - uplatňovanie inovatívnych didaktických metód vo 

vyučovaní s ohľadom na individuálny prístup k žiakom 

o podporovanie k spolupatričnosti - tvorba školských medziodborových 

projektov 

o výchova  k estetičnosti a kultúrnosti – výchova žiakov prostredníctvom 

kultúrnych školských aktivít k spojeniu estetičnosti a kultúrnosti v 

spoločenských situáciách (oblečenie, správanie a pod.) 

 

 

 

2. Výchovné a vzdelávacie stratégie 

 
Všeobecné kompetencie: 

- sociálno-komunikačné spôsobilosti: 

Výučba smeruje k tomu, aby žiak vedel: 

 vyjadrovať sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou, dokáže 

určitý čas pracovať sústredene, uplatňuje ústretovú komunikáciu medzi svojimi 

spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu, 

rešpektuje kultúrnu rozmanitosť  

- spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia: 

 v každodenných situáciách má schopnosť (na rôznych úrovniach) používať logické a 

priestorové myslene a prezentácie (projekty, vystúpenia, koncerty, výstavy),  rozvíja si 

schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede 

- spôsobilosť v oblasti informačnej a komunikačnej technológie: 

 pozná možnosti elektronických hudobných nástrojov,  digitálneho spracovania hudby, 

špecifického hardvéru, vie pracovať s internetovou názornou ukážkou  

- spôsobilosť učiť sa učiť sa: 

 získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní a získavaní nových poznatkov, vyberá, 

hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných 

činnostiach, zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok, akceptuje spätnú 

väzbu, uvedomuje si svoje rozvojové možnosti 

- spôsobilosť riešiť problémy: 

 vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, vie 

rozoznať ozajstný problém, premýšľa o jeho riešení  podľa svojich vedomostí  a skúseností 

z danej oblasti, pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré 

možnosti riešenia, overuje správnosť riešenia, pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch 

riešiť primeraným chápavým a spolupracujúcim spôsobom 

- osobné, sociálne a občianske spôsobilosti: 

 vytvára si pozitívny sebaobraz, uvedomuje si vlastné potreby a aktívne využíva svoje 

možnosti, uvedomuje si svoje silné a slabé stránky ako svoje tvorivé rozvojové možnosti, 

kontroluje vlastné konanie a vie odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, uvedomuje 

si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizuje, je zodpovedný a dodržiava dohody, 

ochotne prijíma nové nápady a sám prispieva novými nápadmi, prispieva k spoločnej práci, 



podieľa sa na vytváraní podporujúcej a motivujúcej sociálno – emočnej klímy v triede 

a dobrých medziľudských vzťahov 

- spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry: 

 dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom 

umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, rozvíja schopnosť tvoriť a prijímať 

umenie, dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky, 

uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote, cení si 

a rešpektuje kultúrno – historické dedičstvo a ľudovú tradíciu, rešpektuje vkus iných ľudí 

a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový postoj, pozná základné normy 

a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, pozná pravidlá spoločenského kontaktu – 

etiketu, správa sa kultúrne, kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám, sociálnym, je 

tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr 

 

 

3. Profil absolventa primárneho umeleckého vzdelávania 
 
HUDOBNÝ ODBOR – profil absolventa 1.časti primárneho umeleckého vzdelávania 
ZUŠ v Širokom 

 
Absolvent prvej časti I. stupňa základného štúdia nadobudol základnú gramotnosť 

a znalosť odbornej terminológie v oblasti hudobná teória, dejiny hudby, harmónia a hudobná 

estetika. Ovláda interpretáciu na hudobnom nástroji v súlade so vzdelávacími štandardami 

a individuálnymi psychofyziologickými dispozíciami.  

Má rozvinutý zmysel pre vnímanie hudby a umenia. Je schopný systematicky pracovať na 

zdokonaľovaní vlastnej umeleckej interpretácie. Teoretické poznatky konfrontuje 

s praktickými interpretačnými činnosťami. Používa IKT pri poznávaní hudobnej literatúry 

svojho nástroja, vizuálne a sluchové poznatky dokáže aplikovať počas vlastnej interpretácie. 

Ovláda technickú a interpretačnú zložku počas hudobného prejavu. V spolupráci s učiteľom 

dokáže analyzovať a následne reprodukovať zapísaný notový text. Rozumie hudobno-

výrazovým, technickým a artikulačným označeniam notového zápisu interpretovanej skladby 

a uplatňuje ich počas hry. Dokáže uplatniť jednoduché emócie v rámci interpretácie. Pozná 

pravidlá kultúrneho správania sa na koncertných podujatiach a umeleckej prezentácie. 

Výsledky svojej práce preukazuje na verejnosti. Dokáže porovnať a ohodnotiť interpretačné 

výkony svoje a rovesníkov. Verbálne vyjadruje vlastné pocity a postrehy z vnímania 

hudobného diela.  

Rozvíja svoje hudobné schopnosti a zručnosti v rámci predmetov komorná hra, hra v súbore, 

orchestri, ľudová hudba, hra v ľudovom orchestri.  

Poznatky o nácviku získané na vyučovaní aplikuje počas domácej prípravy.  

Pozná umelecké zoskupenia svojho mesta a regiónu. Je otvorený prijímaniu nových 

skúseností a poznatkov. 

Prehlbuje sa v ňom záujem a pocit potreby umeleckého vzdelávania a interpretačného rastu na 

vyššej úrovni.  

 

Absolvent 1.časti primárneho štúdia v Základnej umeleckej škole v Širokom má osvojené 

tieto 

odborné teoretické kompetencie: 



- ovláda základy hudobných foriem 

- dokáže písať a čítať notový zápis v husľovom a basovom kľúči v rozmedzí od malého 

g po e3 

- dokáže sa orientovať  v jednoduchom  notovom zápise 

- ovláda základy hudobnej teórie v praxi ( stupnice do 4 predznamenaní, akordy a ich 

obraty, správne  použitie základných harmonických funkcií v jednoduchej melódii 

alebo piesni ( T, S, D ), základné dynamické znamienka, takty 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 

12/8, názvy a použitie najpoužívanejších tempových označení- allegro, allegro 

moderato, moderato, lento ) 

- vie sluchom rozlíšiť charakter skladby  

- vie transponovať jednoduchý motív 

- pozná a vie rozdeliť hudobné nástroje 

- vie používať IKT v umení na primárnej úrovni ( internet, CD sprievod ) 

- dokáže vnímať dynamické, výrazové a tempové  rozdiely v hudbe  

- vie používať hudobno - didaktické pomôcky (metronóm, Orffové nástroje,zvonkohra) 

- ovláda v praxi  hru na hudobnom nástroji na primárnej úrovni 

 
 
Požiadavka na absolventa hudobného odboru prvej časti prvého stupňa základného 

štúdia primárneho umeleckého vzdelania – ISCED 1 B Základnej umeleckej školy 

v Širokom. 

  

 Absolvent primárneho vzdelávania základného štúdia Základnej umeleckej školy 

v Širokom vykoná záverečnú skúšku v hudobnom odbore podľa odbornej požiadavky 

konkrétneho predmetu tohto ŠkVP.  

1. Žiak vykoná praktickú skúšku zo zvoleného predmetu podľa učebných osnov tohto ŠkVP 

pred odbornou komisiou určenou riaditeľom školy. 

2. Žiak vykoná skúšku z teoretickej časti v predmete hudobná náuka formou písomného testu. 

3.Žiak zahrá na verejnom absolventskom koncerte skladbu primeranú svojmu veku, 

možnostiam a schopnostiam, 

- Výkon absolventa bude hodnotený podľa splnenia cieľov týchto učebných osnov. 

 
 
 
 
LITERÁRNO – DRAMATICKÝ ODBOR – profil absolventa ZUŠ v Širokom 
Žiak ovláda základné techniky hereckej práce – predovšetkým rečový a hlasový prejav, 

správnu artikuláciu,  ďalej prácu s mimikou, gestom a hereckým výrazom. Počas výučby 

získal aj základy pohybového prejavu, pohyb v javiskovom priestore, zmysel pre dramatický 

konflikt, napätie, motiváciu konania na javisku, pravdivosť hereckého výrazu ako aj jeho 

premenlivosť a farebnosť. Je schopný jednoduchej improvizácie, dramatickej akcie, ovláda 

svoje telo ako nástroj, prostredníctvom ktorého vyjadruje určité posolstvo, emóciu či postoj, 

cez ktoré realizuje umelecký výkon. Má čiastočne vypestovaný vzťah k literatúre, dráme 

a poézii, či ďalším umeleckým textom a orientuje sa v ich obsahu a žánri na úrovni absolventa 

primárneho umeleckého vzdelávania. 



 

odborné kompetencie: 

- má osvojené základy komplexného pestovania citu pre rytmus, reč a pohyb, 

- osvojil si základné prvky odborných zručností a zároveň si overuje ich predpoklady pre 

ďalšie štúdium a odborné zameranie v ďalších ročníkoch.  

Dramatická hra: 

- v hre zvláda jednoduchú charakterizáciu, 

- v etude zvláda jednoduchý dramatický príbeh.  

 

Pohyb 

- zvláda základy správneho držania tela, svalového napätia a uvoľnenia, 

- v jednoduchých pohybových hrách je schopný zvládnuť základné priestorové tvary, 

- vie uplatniť zvládnuté pohybové schopnosti v jednoduchej dramatickej akcii.  

Reč 

- v náročnejších artikulačných cvičeniach zvláda temporytmus reči a zreteľne 

vyslovovanie všetkých hlások, 

- v prednese cvičných textov zvláda zreteľnú výslovnosť a mäkký hlasový začiatok, 

- zvládnuté rečové schopnosti vie uplatniť v indviduálnom alebo kolektívnom prednese.  

Slovesnosť 

- zvláda samostatné jednoduché slovné vyjadrenie, 

- podmienkou postupu do vyššieho ročníka je zvládnutie základného pravidla 

dramatickej hry v jednoduchej kolektívnej ukážke. 

 
 

Požiadavka na absolventa literárno-dramatického odboru prvej časti prvého stupňa 

základného štúdia primárneho umeleckého vzdelania – ISCED 1 B Základnej umeleckej 

školy v Širokom. 

 

Absolvent primárneho vzdelávania základného štúdia Základnej umeleckej školy v Širokom 

vykoná záverečnú skúšku v literárno-dramatickom odbore podľa odbornej požiadavky 

konkrétneho predmetu tohto ŠkVP.  

1. Žiak vykoná skúšku z teoretickej časti v predmete formou písomného testu. 

2. Žiak zahrá na verejnom absolventskom koncerte hereckú rolu primeranú svojmu veku, 

možnostiam a schopnostiam, 

- Výkon absolventa bude hodnotený podľa splnenia cieľov týchto učebných osnov. 

 
 

 
 

 
 

TANEČNÝ ODBOR  – profil absolventa 1.časti primárneho umeleckého vzdelávania 
ZUŠ v Širokom 
Žiak má rozvinuté prirodzené pohybové danosti, pružnosť, koordináciu jednotlivých častí tela. 

Získanú techniku tanečnej tvorby na úrovni primárneho umeleckého vzdelávania vie uplatniť 

v ucelených tanečných väzbách s presným hudobno-rytmických cítením, ktoré realizuje v 



danom priestore. Je schopný precítiť pohybový detail, estetický zážitok z telesných možností 

pohybu. Má rozvinuté vnútorné improvizačné cítenie, ktoré na primeranej úrovni vlastných 

schopností a zvládnutej techniky tanca uplatňuje v určených tanečných či integratívnych 

projektoch. 

 

odborné kompetencie: 

- ovláda návyk správneho držania tela, 

- ovláda v priestore estetický pohyb a hudobno – pohybové cítenie, 

-  vie odlíšiť pohyb na ľudovú hudbu a hudbu umelú, 

-  ovláda základné  pozície  HK a DK z klasického tanca, základné cviky pri tyči 

a v priestore ako aj terminológiu podľa  učebných osnov v tomto ŠkVP 

- ovláda základné ľudové tanečné motívy,  

- ovláda základné informácie o regióne Šariš  / kroj- súčasti,  mapa - 

 oblasť,  základné charakteristické tance/ 

 

 

Požiadavka na absolventa tanečného odboru prvej časti prvého stupňa základného 

štúdia primárneho umeleckého vzdelania – ISCED 1 B Základnej umeleckej školy 

v Širokom. 

 

Absolvent primárneho vzdelávania základného štúdia Základnej umeleckej školy v Širokom 

vykoná záverečnú skúšku v tanečnom  odbore podľa odbornej požiadavky konkrétneho 

predmetu tohto ŠkVP.  

1. Žiak vykoná skúšku z teoretickej časti v predmete formou písomného testu. 

2. Žiak zatancuje na verejnom absolventskom koncerte (kolektívne, alebo individuálne)  

primerane svojmu veku, možnostiam a schopnostiam, 

- Výkon absolventa bude hodnotený podľa splnenia cieľov týchto učebných osnov. 

 
 

 

 

VÝTVARNÝ ODBOR  – profil absolventa 1.časti primárneho umeleckého vzdelávania 
ZUŠ v Širokom 
Absolvent 1.časti primárneho štúdia v Základnej umeleckej škole v Širokom má osvojené 

tieto 

odborné kompetencie: 

- ovláda základné vedomosti o farbách - primárnych ,sekundárnych a kontrastných  

- pozná vlastnosti a možnosti používania vybraných výtvarných materiálov a nástrojov 

- ovláda základné vedomosti o vybraných artefaktoch pravekého , starovekého 

antického stredovekého  umenia aj umenia renesancie a baroka vyplývajúcej 

z výtvarnej skúsenosti 

- pozná princípy niektorých  špecifických  výtvarných  techník a postupov ( napr. 

paketáž, land art, action painting  , body art, koláž , dekoláž,....) 

- pozná niektoré základné maliarske a sochárske žánre ( krajinomaľba, portrét, socha, 

zátišie ,...) 



- pozná jednoduchšie grafické techniky ( monotyp, sadro ryt, ....) 

- prvé informácie o architektonickom tvare a priestore, o fotografii a filme  

- vie využívať IKT v umení na primeranej úrovni (inetrnet, CD, DVD, ) 

- vie postrehnúť a poukázať na hlavné výtvarné vyjadrovacie prostriedky na 

predloženom umeleckom diele ( farba, tvar, škvrna, línia, priestor, svetlo,..) 

- reprezentuje kolektív a úspešne prezentuje výsledky spoločnej práce  

- uvedomuje si význam umenia a kultúry vo svojom živote 

zručnosti a spôsobilosti vo výtvarnej tvorbe: 

- žiak ovláda: 

o  prácu s farebným kruhom – dokáže rozdeliť farby na teplé a studené odtiene 

a označiť farebné kontrasty 

o zvládnuť základné narábanie s rôznymi nástrojmi (ceruza, štetec, pero, fixy, drievko, 

rydlo, nožnice, šablóna, valček) 

o vytvárať stopy alebo tvary priamym telesným dotykom (rukou, prstami),ako aj 

vhodne zvoleným materiálom podľa požadovanej stopy 

o kresliť prostredníctvom linky a jednoduchého šrafovania 

o zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb na palete a na obraze 

o zvládnuť jednoduché konštrukčno-technické úkony s materiálmi (zohýbanie, trhanie, 

strihanie, vrstvenie), spájanie materiálov v koláži a v asambláži (vkladanie, lepenie, 

spínanie, viazanie, drôtovanie) 

o zvládnuť jednoduché techniky otláčania (frotáž, dekalk, monotypia, sadroryt) 

o zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov  

o komponovať – vedome umiestňovať tvar v rôznych častiach plochy formátu 

o vyjadriť rytmus a pohyb prostriedkami kresby, maľby, grafiky, priestorového 

vytvárania 

o zvládnuť základné operácie s mierkou, veľkosťou zobrazených tvarov, vyjadriť 

priestor prostredníctvom mierky zobrazovaných prvkov 

o pokúšať sa o štylizáciu 

o  experimentálne pracovať s rozličnými materiálmi aj technikami 

o  vie vytvoriť náčrty a návrhy a uvedomuje si ich dôležitosť vo procese výtvarnej 

tvorby 

o  ovláda základné techniky spracovania hliny 

o  dokáže operovať s rozličnými tvarmi a vytvárať nové kompozície  

o  vyjadriť lokálny farebný tón zobrazovaného objektu vo vzťahu k videnej skutočnosti  

 

 

Požiadavky na absolventa výtvarného odboru prvej časti prvého stupňa základného 

štúdia primárneho umeleckého vzdelania – ISCED 1B Základnej umeleckej školy 

v Širokom v predmete Výtvarná výchova na záverečnú skúšku  

 

Absolvent primárneho vzdelávania základného štúdia Základnej umeleckej školy v Širokom 

vykoná záverečnú skúšku z predmetu Výtvarná výchova nasledovne: 



- Žiak vytvorí autorskú výtvarnú prácu (pričom techniku aj spôsob prevedenia si 

zvolí sám po konzultácii so svojim  pedagógom výtvarného odboru) a predstaví ju 

v rámci absolventského koncertu  

- Žiak úspešne absolvuje skúšku vedomostí z oblasti teórie a dejín výtvarného umenia , 

pred komisiou a to  : 

1. testom, ktorým sa preveria jeho vedomosti z oblasti teórie a dejín výtvarného 

adekvátne jeho veku, možnostiam a schopnostiam 

2. ústnou časťou skúšky pri práci s výtvarnými reprodukciami  

Výkon absolventa bude hodnotený  podľa splnenia cieľov týchto učebných osnov. 

 

 

 

4. Profil absolventa nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania 
 

HUDOBNÝ ODBOR – profil absolventa nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania 
ZUŠ v Širokom 

Absolvent druhej časti I. stupňa základného štúdia má schopnosť logicky uvažovať, 

ovláda na vyššej úrovni základy hudobnej štruktúry, hudobnú abecedu, terminológiu a 

techniku umeleckej interpretácie na vekovo primeranej úrovni v súlade so vzdelávacími 

štandardmi a individuálnymi psychofyziologickými dispozíciami. 

 Je oboznámený so základnými okruhmi sociálnej funkcie hudby, slovenskou ľudovou 

tradíciou ako aj tradíciou ostatných národností žijúcich na Slovensku. Má prehľad o 

umeleckých zoskupeniach svojho mesta a regiónu, dokáže rozlíšiť charakteristické znaky 

regionálneho folklóru.  

Pozná slovenských hudobných skladateľov a ich tvorbu. Zaraďuje skladby 

slovenských autorov do svojho repertoáru.  

Orientuje sa v historickom vývoji a uplatnení svojho nástroja v sólovej, komornej, 

súborovej a orchestrálnej hre. Rozoznáva hudobné žánre a formy hudobných skladieb 

komponovaných pre sláčikové nástroje so zameraním na svoj vlastný hudobný nástroj. 

Teoretické poznatky z hudobnej náuky dokáže využiť pri štúdiu a interpretácii skladieb. 

Uplatňuje informačno-komunikačné technológie pri štúdiu hudobného materiálu. Počas 

interpretácie spája všetky získané technické, hudobno-výrazové a interpretačné schopnosti a 

zručnosti, dokáže samostatne naštudovať primerane náročnú hudobnú skladbu, speje k 

intonačnej a rytmickej sebakontrole. Aplikuje všetky doposiaľ osvojené interpretačné 

prostriedky a možnosti hudobného nástroja na vyjadrenie vlastných emócií a predstáv počas 

interpretácie. V rámci sebareflexie vie verbálne vyjadriť svoj názor na vlastný výkon, vlastnú 

hru. Dokáže porovnať a ohodnotiť interpretačné výkony svoje a iných interpretov a zdôvodniť 

podstatu svojho názoru. 

Nadobudnuté vedomosti a zručnosti z individuálnej výučby aplikuje v rámci predmetov 

komorná hra, hra v súbore, orchestri, ľudová hudba, hra v ľudovom orchestri. Zvláda hru z 

listu a jednoduchú improvizáciu primerane svojim schopnostiam a nadaniu.  

Prehlbuje sa v ňom záujem a pocit potreby umeleckého vzdelávania a interpretačného rastu na 

vyššej úrovni. Získal hudobné kompetencie pre štúdium na stredných umeleckých školách 

pedagogického zamerania. 

 

Absolvent 2.časti nižšieho sekundárneho štúdia v Základnej umeleckej škole v Širokom má 

osvojené tieto 

odborné teoretické kompetencie: 



- ovláda základy hudobnej teórie v praxi ( všetky stupnice, akordy a ich obraty, správne  

použitie základných harmonických funkcií v  melódii alebo piesni ( T, S, D, D7 ), vedieť 

použiť v praxi širokú škálu dynamických znamienok, takty 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 

12/8,ovládať názvy a vedieť  použiť tempové označenia - allegro, allegro moderato, 

andante,  moderato, lento, largo, vivace,... agogické znamienka ( ritardando, rittenuto, 

grave, sostenuto,  poco a poco...) 

- identifikuje celkový výraz, tonalitu, melodiku a základný harmonický pôdorys skladby 

(percepčná analýza skladby), 

- rozpoznáva typické znaky štýlových období, 

- usporadúva jednotlivé hudobné štýly chronologicky, 

- pozná sociálnu funkciu hudby, 

- identifikuje významné osobnosti hudobného života, 

- ovláda prehľad súborov a telies interpretačného umenia, 

- orientuje sa v terminológii podľa obsahového štandardu. (motív, téma, hudobné 

predvetie a závetie, hudobná veta, coda, modálna hudba, tonálna hudba, atonálna 

hudba., dominantný septakord, akordické značky a ich význam v hudbe). 
- ovláda periodizáciu dejín hudby 

- vie sluchom rozlíšiť charakter skladby  

- vie transponovať jednoduchý motív 

- vie používať IKT v umení na sekundárnej  úrovni ( internet, CD sprievod a pod. ) 

- dokáže vnímať dynamické, výrazové a tempové  rozdiely v hudbe  

- vie používať hudobno - didaktické pomôcky (metronóm, Orffové nástroje,zvonkohra) 

- ovláda v praxi  hru na hudobnom nástroji na sekundárnej úrovni 

 

Požiadavky na absolventa hudobného odboru druhej časti prvého stupňa základného 

štúdia nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania – ISCED 2 B  Základnej umeleckej 

školy v Širokom  

 

 

Absolvent sekundárneho vzdelávania základného štúdia Základnej umeleckej školy 

v Širokom vykoná záverečnú skúšku v hudobnom odbore podľa odbornej požiadavky 

konkrétneho predmetu tohto ŠkVP.  

1. Žiak vykoná praktickú skúšku vo zvolenom predmete podľa učebných osnov tohto ŠkVP 

pred odbornou komisiou menovanou riaditeľkou školy 

2. Žiak vykoná skúšku z teoretickej časti v predmete hudobná náuka formou písomného testu. 

3.Žiak zahrá na verejnom absolventskom koncerte skladbu primeranú svojmu veku, 

možnostiam a schopnostiam, 

- Výkon absolventa bude hodnotený podľa splnenia cieľov týchto učebných osnov. 

 

 

 

LITERÁRNO – DRAMATICKÝ ODBOR – profil absolventa ZUŠ 
Žiak ovláda základné techniky hereckej práce – predovšetkým rečový a hlasový prejav, 

správnu artikuláciu,  ďalej prácu s mimikou, gestom a hereckým výrazom. Počas výučby 



získal aj základy pohybového prejavu, pohyb v javiskovom priestore, zmysel pre dramatický 

konflikt, napätie, motiváciu konania na javisku, pravdivosť hereckého výrazu ako aj jeho 

premenlivosť a farebnosť. Je schopný jednoduchej improvizácie, dramatickej akcie, ovláda 

svoje telo ako nástroj, prostredníctvom ktorého vyjadruje určité posolstvo, emóciu či postoj, 

cez ktoré realizuje umelecký výkon. Má čiastočne vypestovaný vzťah k literatúre, dráme 

a poézii, či ďalším umeleckým textom a orientuje sa v ich obsahu a žánri na úrovni absolventa 

primárneho umeleckého vzdelávania. 

 

odborné kompetencie: 

- má osvojené základy komplexného pestovania citu pre rytmus, reč a pohyb, 

- osvojil si základné prvky odborných zručností a zároveň si overuje ich predpoklady pre 

ďalšie štúdium a odborné zameranie v ďalších ročníkoch.  

Dramatická hra: 

- v hre zvláda jednoduchú charakterizáciu, 

- v etude zvláda jednoduchý dramatický príbeh.  

 

Pohyb 

- zvláda základy správneho držania tela, svalového napätia a uvoľnenia, 

- v jednoduchých pohybových hrách je schopný zvládnuť základné priestorové tvary, 

- vie uplatniť zvládnuté pohybové schopnosti v jednoduchej dramatickej akcii.  

Reč 

- v náročnejších artikulačných cvičeniach zvláda temporytmus reči a zreteľne 

vyslovovanie všetkých hlások, 

- v prednese cvičných textov zvláda zreteľnú výslovnosť a mäkký hlasový začiatok, 

- zvládnuté rečové schopnosti vie uplatniť v indviduálnom alebo kolektívnom prednese.  

Slovesnosť 

- zvláda samostatné jednoduché slovné vyjadrenie, 

- podmienkou postupu do vyššieho ročníka je zvládnutie základného pravidla 

dramatickej hry v jednoduchej kolektívnej ukážke. 

 
 

Požiadavky na absolventa literárno-dramatického  odboru druhej časti prvého stupňa 

základného štúdia nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania – ISCED 2 B  

Základnej umeleckej školy v Širokom  

 

Absolvent sekundárneho vzdelávania základného štúdia Základnej umeleckej školy 

v Širokom vykoná záverečnú skúšku v literárno-dramatickom odbore podľa odbornej 

požiadavky konkrétneho predmetu tohto ŠkVP.  

1. Žiak vykoná skúšku z teoretickej časti v predmete formou písomného testu. 

2. Žiak zahrá na verejnom absolventskom koncerte hereckú rolu primeranú svojmu veku, 

možnostiam a schopnostiam, 

- Výkon absolventa bude hodnotený podľa splnenia cieľov týchto učebných osnov. 

 

 

 



TANEČNÝ ODBOR – profil absolventa nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania 
ZUŠ 
Žiak má rozvinuté prirodzené pohybové danosti, pružnosť, koordináciu jednotlivých častí tela. 

Získanú techniku tanečnej tvorby na úrovni nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania 

vie uplatniť v ucelených tanečných väzbách s presným hudobno-rytmických cítením, ktoré 

realizuje v danom priestore. Je schopný precítiť pohybový detail, estetický zážitok z telesných 

možností pohybu. Má rozvinuté vnútorné improvizačné cítenie, ktoré na primeranej úrovni 

vlastných schopností a zvládnutej techniky tanca uplatňuje v určených tanečných či 

integratívnych projektoch. 

 

odborné kompetencie: 

Absolvent druhej časti I. stupňa základného štúdia - nižšieho sekundárneho umeleckého 

vzdelávania (ISCED 2B): 

- má osvojené základy umeleckej výchovy a vzdelávania v danom vyučovacom 

odbore, 

- získal základy pre osvojenie účinných techník celoživotného učenia sa a pre rozvoj 

nadobudnutých spôsobilostí, 

- je schopný umelecky pôsobiť v rôznych tanečných súboroch, umeleckých 

formáciách, 

- dokáže pomenovať druhy umenia, ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky, 

uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote, cení si 

ľudové tradície, rešpektuje vkus iných ľudí, 

- dokáže vyjadriť svoje názory a postoje k estetickým hodnotám, správa sa kultúrne, 

kultivovane primerane okolnostiam, situáciám a sociálnym potrebám, 

- je schopný využívať osvedčené stratégie učenia sa, nadobudnuté teoretické i 

praktické poznatky dokáže uplatniť pri ďalšej samostatnej činnosti, svoje 

vedomosti dokáže sám rozvíjať a obnovovať, 

- úroveň rozvinutosti kľúčových spôsobilostí, ktoré žiaci dosiahnu v druhej časti 

prvého stupňa základného štúdia ZUŠ, nie je ukončená. Vytvára len bázu pre 

následné stupne vzdelania, pre celoživotné učenie sa 

 

 

Požiadavky na absolventa tanečného  odboru druhej časti prvého stupňa základného 

štúdia nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania – ISCED 2 B  Základnej umeleckej 

školy v Širokom  

 

Absolvent sekundárneho vzdelávania základného štúdia Základnej umeleckej školy 

v Širokom vykoná záverečnú skúšku v tanečnom odbore podľa odbornej požiadavky 

konkrétneho predmetu tohto ŠkVP.  

1. Žiak vykoná skúšku z teoretickej časti v predmete formou písomného testu. 

2. Žiak zatancuje na verejnom absolventskom koncerte  (kolektívne alebo individuálne) 

primerane svojmu veku, možnostiam a schopnostiam, 

- Výkon absolventa bude hodnotený podľa splnenia cieľov týchto učebných osnov. 

 

 



VÝTVARNÝ ODBOR – profil absolventa nižšieho sekundárneho umeleckého 
vzdelávania ZUŠ 
Absolvent 2.časti primárneho štúdia v Základnej umeleckej škole v Širokom má osvojené 

tieto 

odborné kompetencie: 

 dokáže obhájiť svoj vkus, svoje  názory a postoje voči spoločnosti a pasívnemu 

konzumu výtvarného umenia 

 rozumie vizuálnym umeniam z pohľadu histórie i súčasnosti 

 je podľa miery svojich schopností a vlastnej angažovanosti v oblasti výtvarného 

umenia pripravený na ďalšie štúdium na školách s výtvarným zameraním 

 rozumie výtvarným vyjadrovacím prostriedkom a dokáže ich využiť na tvorivé 

spracovanie vlastných konceptov, predstáv a  fantázie  

 pozná základné techniky kresby, maľby, grafiky, fotografie, sochárstva a  priestorovej 

tvorby 

 na primeranej úrovni rozumie intermediálnej tvorbe 

 vie uplatniť vybrané multimediálne techniky 

 toleruje rozmanitosť výtvarných prejavov a dokáže odôvodniť  svoj vlastný názor 

zručnosti a spôsobilosti vo výtvarnej tvorbe: 

- žiak : 

o  cieľavedome vyjadruje svoje predstavy prostredníctvom rôznych médií : kresby, 

maľby, koláže, modelovania, vybranej grafickej techniky, tvorby objektu, inštalácie, 

fotografie, videa a elektronických médií 

o uvedomelo pracuje s výtvarnými vyjadrovacími prostriedkami 

o cieľavedome pracuje so zvoleným médiom , materiálom, nástrojom a technikou 

o tvorivo spracuje vlastné koncepty vo vybranej technike a materiály 

o dokáže výtvarne reagovať na zadanú tému  

o ovláda princípy kompozície ( v plošných aj priestorových výtvarných projektoch) 

o adekvátne využíva princípy radenia, kombinovania, miešania a kontrastov farieb 

o proporčne správne nakreslí videný predmet 

o pozná hlavné znaky historických slohov výtvarného umenia a vybraných 

predstaviteľov (hlavne pri práci s výtvarnými reprodukciami) 

o zvládne realizáciu výtvarnej práce vo zvolenom štýle výtvarného umenia 

o pozná tendencie súčasného výtvarného umenia  

o dokáže vytvoriť osobité parafrázy na vybrané umelecké diela ( z obsahového alebo 

formálneho hľadiska) 

o dokáže výtvarne spracovať podnety z rôznych oblasti ( hudby, divadla, literatúry, 

tanca, filmu,...) 

o iniciatívne vyhľadáva podnety z oblasti výtvarného umenia ( v časopisoch, knihách, 

na výstavách, na internete) a aktívne diskutovať o tejto problematike 

o slovne vyjadrí svoj výtvarný zámer 

o opíše  videné výtvarné dielo ( druh, médium, technika, výraz) 

o dokáže preniesť skúsenosti z výtvarnej tvorby do svojich spontánnych ( 

voľnočasových ) výtvarných aktivít 



Požiadavky na absolventa výtvarného odboru druhej časti prvého stupňa základného 

štúdia nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania – ISCED 2B Základnej umeleckej 

školy v Širokom vo výtvarnom odbore na záverečnú skúšku  

 

Absolvent primárneho vzdelávania základného štúdia Základnej umeleckej školy v Širokom 

vykoná záverečnú skúšku vo výtvarnom odbore nasledovne: 

- Žiak vytvorí autorskú výtvarnú prácu – prípadne kolekciu autorských prác 

(pričom techniku aj spôsob prevedenia si zvolí sám po konzultácii so svojim 

 pedagógom výtvarného odboru) a predstaví ju v rámci absolventského koncertu .  

- Žiak úspešne absolvuje skúšku vedomostí z oblasti teórie a dejín výtvarného umenia , 

pred komisiou a to  : 

3. testom, ktorým sa preveria jeho vedomosti z oblasti teórie a dejín výtvarného 

adekvátne jeho veku, možnostiam a schopnostiam 

4. ústnou časťou skúšky pri práci s výtvarnými reprodukciami  

Výkon absolventa bude hodnotený  podľa splnenia cieľov týchto učebných osnov. 

 

 

 

 

5. Pedagogické stratégie 

 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledujúce metódy a formy vyučovania: 

- Motivačná demonštrácia 

- Metóda individuálneho prístupu 

- Fixačná metóda 

- Metóda viacnásobného opakovania 

- Sluchová analýza 

- Metóda vysvetľovania 

- Práca na hodine 

- Domáce úlohy 

- Pochvala, povzbudenie, konštruktívna kritika 

 

  

 

6. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi  potrebami 

 
Naša Základná umelecká škola vytvorí podmienky pre žiakov s mimoriadnym nadaním 

formou rozšíreného vyučovania a následného  odporúčania na školy umeleckého zamerania 

(stredné pedagogické školy,  konzervatória a pod.) 

Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní. 

o rozšírené vyučovanie 

o individuálnu starostlivosť žiakom pripravujúcim sa na profesionálnu 

dráhu (príprava na prijímacie skúšky), 



o  podpora individuálneho vyučovania od prípravného štúdia - možnosť 

pracovať so žiakmi podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, 

o spolupráca s odborníkmi - učiteľmi školy vyššieho stupňa, 

o zvýšený počet možností prezentácie ich vvv. 

 

 

 

 

 

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

 
Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 

 

1. Hodnotenie žiakov 

2. Hodnotenie a kontrola pedagogických zamestnancov 

3. Hodnotenie školy – autoevalvácia 

 

 

1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

 

Cieľom hodnotenia je zhodnotiť kvality, prepojenie vedomostí so zručnosťami žiakov, 

získaných v jednotlivých učebných predmetoch podľa požiadaviek učebných osnov a 

plánov. 

 

- slovným hodnotením systematicky počas celého školského roka 

- zvyšovať účinnosť kontrolnej činnosti – sebahodnotením žiakov 

- súhrnou klasifikáciou na konci prvého a druhého polroka 

 

Vzhľadom na metodický pokyn MŠ SR 21/2009-R z 22. decembra 2009 na klasifikáciu 

a hodnotenie žiakov základných umeleckých škôl sa upravuje klasifikácia na základe 

týchto stupňov: 

 

Hudobný odbor: 

Stupeň 1 – výborný 

Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne. Je 

vytrvalý, usilovný, pracuje primerane svojmu veku samostatne, tvorivo a pohotovo vo 

všetkých činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti, zručnosti a návyky 

a úspešne ich rozvíja v individuálnom i skupinovom prejave. Na vyučovanie sa pripravuje 

systematicky. Jeho prejav je citovo estetický a technicky správny, spravidla bez nedostatkov. 

Vo vyšších ročníkoch spravidla účinkuje na verejných podujatiach školy i na súťažiach. Má 

aktívny záujem o hudobné umenie. 

 



Stupeň 2 – chválitebný 

Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami s menšími nedostatkami. 

Je usilovný, aktívny, prevažne samostatný, tvorivý a pohotový vo všetkých činnostiach. Je 

schopný s pomocou učiteľa využívať zručnosti a návyky v individuálnom aj skupinovom 

prejave. Príprava na vyučovanie je systematická. Estetické a technické dopracovanie skladieb 

je veľmi dobré. Naštudované skladby dokáže precítene interpretovať na menej významných 

podujatiach školy iba s menšími technickými, intonačnými alebo rytmickými nedostatkami. 

Má záujem o hudobné umenie. 

 

Stupeň 3 – uspokojivý 

Žiak má v poznatkoch, zručnostiach a návykoch požadovaných učebnými osnovami väčšie 

nedostatky. Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Potrebuje sústavnú pomoc 

učiteľa. Menej využíva svoje schopnosti, zručnosti a návyky v individuálnom a skupinovom 

prejave. Príprava na vyučovanie je nesystematická. V jeho prejave čiastočne chýba muzikalita 

a estetické cítenie, nedostatočné je estetické a technické dopracovanie skladieb. Má menší 

záujem o hudobné umenie. 

 

Stupeň 4 – neuspokojivý 

Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky a zručnosti nevie 

v praxi aplikovať. Celkový rozvoj jeho hudobných zručností a schopností je neuspokojivý. 

V jeho činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky a hudobné prejavy sú na nízkej estetickej 

a technickej úrovni. Nie je schopný samostatne pracovať a nedokáže vystúpiť ani na triednych 

podujatiach. Nemá záujem ani dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ. 

 

Výtvarný odbor: 

Stupeň 1 – výborný 

Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne. Je 

iniciatívny a tvorivý vo výtvarnom vyjadrovaní, uplatňuje vlastné nápady, je otvorený voči 

novým podnetom a experimentovaniu. Dokáže vyjadriť veku primerané postoje (vkus, názor, 

spolupráca, individualita) v oblasti vizuálnej kultúry. Podľa požiadaviek učebných osnov 

ovláda technické a nástrojové, materiálové zručnosti dostatočne celistvo, na vynikajúcej 

úrovni. Jeho výtvarný prejav je osobitý, presvedčivý, pôsobivý, precítený a má estetickú 

hodnotu. Preukazuje veku primerané mentálne spôsobilosti na úrovni vnímania, prežívania, 

fantázie, predstavivosti a vytvárania vlastných koncepcií. Dokáže veku primerane pomenúvať 

a interpretovať svoje zážitky, činnosti a ich výsledky. Preukazuje vedomosti z oblasti 

vizuálnej kultúry primerané edukačným úlohám (v primárnom umeleckom vzdelávaní najmä 

vedomosti o materiáloch, nástrojoch, základných technikách a druhoch vizuálnych umení; 

v nižšom sekundárnom umeleckom vzdelávaní o štýloch, ťažiskových obdobiach, nosných 

umelcoch a médiách). Má nekonvenčný prístup k riešeniu tém a zadaní, spôsobu výtvarného 

myslenia, tvorivého uplatňovania svojej fantázie. Dokáže rešpektovať vlastný tvorivý 

výsledok a je tolerantný voči prejavom, názorom a vkusu iných. Artefakt zrealizuje primerane 

svojmu veku a schopnostiam, prezentuje sa na verejných podujatiach školy a súťažiach. Má 

aktívny záujem o výtvarné umenie. 



 

Stupeň 2 – chválitebný 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami menšie nedostatky. 

Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Jeho výtvarný prejav prejavujúci sa 

v kresbe, v zmysle pre farbu, v kompozičnom členení plochy, vo výtvarných zákonitostiach a 

v každej technike spracovania je menej pôsobivý a presvedčivý s menšími chybami. Vo 

výtvarných zručnostiach a návykoch sa prejavujú medzery pri realizácii námetu. Menej 

využíva svoje schopnosti a zručnosti v individuálnom a skupinovom prejave. Artefakt 

zrealizuje primerane svojmu veku a schopnostiam, prezentuje sa na menej významných 

podujatiach školy a súťažiach. Má záujem o výtvarné umenie. 

 

Stupeň 3 – uspokojivý 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami väčšie nedostatky. 

Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Jeho výtvarný prejav je menej pôsobivý 

a presvedčivý. Vo výtvarných zručnostiach a návykoch sa častejšie prejavujú medzery pri 

realizácii námetu a v každej technike spracovania. Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa. Menej 

využíva svoje schopnosti a zručnosti v individuálnom a skupinovom prejave. Má menší 

záujem o výtvarné umenie. 

 

Stupeň 4 – neuspokojivý 

Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Vo všetkých výtvarných činnostiach je väčšinou 

pasívny. Rozvoj jeho výtvarných schopností je neuspokojivý. Minimálne osvojené poznatky 

a zručnosti nevie v praxi aplikovať. Jeho výtvarné schopnosti a zručnosti sú neuspokojivé. 

Neprejavuje záujem o výtvarné umenie. V jeho činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky 

a výtvarné prejavy sú na nízkej estetickej a technickej úrovni. Artefakt nedokáže zrealizovať 

do finálnej podoby. Nemá záujem ani dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ. 

 

Tanečný odbor: 

Stupeň 1 – výborný 

Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami dostatočne celistvo, presne 

a úplne. Samostatne a tvorivo aplikuje osvojené vedomosti, zručnosti, návyky vo všetkých 

tanečných prvkoch a v skladbách. Plne využíva svoje telesné dispozície, ktoré rozvíja 

v individuálnom i skupinovom prejave. Má zmysel pre súhru v tanečnom kolektíve. Jeho 

pohybový prejav je esteticky pôsobivý, osobitý, precítený, presný bez nedostatkov. Je 

usilovný a vytrvalý pri rozvíjaní tanečnej techniky a má výrazné hudobné cítenie. Úspešne sa 

uplatňuje spravidla na verejných podujatiach školy i na súťažiach. Má aktívny záujem 

o tanečné umenie. 

 

 

Stupeň 2 – chválitebný 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami menšie nedostatky. 

Je aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Využíva svoje schopnosti, zručnosti a návyky v 

individuálnom a skupinovom prejave. Má iba menšie nedostatky v muzikalite, estetickom, 



rytmickom cítení a v technickom prevedení skladby. V tanečnom kolektíve má zmysel pre 

súhru. Osvojené poznatky, zručnosti a návyky aplikuje tvorivo, dokáže ich predviesť na 

menej významných podujatiach školy. Má záujem o tanečné umenie. 

 

Stupeň 3 – uspokojivý 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami väčšie nedostatky. 

Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Menej využíva svoje schopnosti a zručnosti 

v individuálnom a skupinovom prejave. Čiastočne mu chýba muzikalita a estetické cítenie, 

častejšie sa vyskytujú technické nedostatky a rytmické nepresnosti. Vyžaduje si sústavnú 

pomoc a usmerňovanie učiteľa. V tanečnom kolektíve mu chýba zmysel pre súhru, uplatnenie 

nachádza iba v menej náročných skladbách. Osvojené poznatky, zručnosti a návyky aplikuje 

len s pomocou učiteľa a dokáže ich predviesť len na triednych podujatiach. Má menší záujem 

o tanečné umenie. 

 

Stupeň 4 - neuspokojivý 

Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky a zručnosti nevie 

v praxi aplikovať. V tanečných činnostiach je pasívny. Chýba mu usilovnosť, vytrvalosť, 

hudobné cítenie, tvorivé schopnosti a záujem o tanec. Celkový rozvoj jeho tanečných 

schopností je neuspokojivý. V jeho činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky a tanečné 

prejavy sú na nízkej estetickej a technickej úrovni. Celkový rozvoj jeho schopností, zručností 

a návykov v tanečnom umení je neuspokojivý. Nemá záujem ani dostatočné predpoklady pre 

vzdelávanie v ZUŠ. 

 

Literárno-dramatický odbor: 

Stupeň 1 – výborný 

Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami dostatočne celistvo, presne 

a úplne. V dramatických a bábkohereckých činnostiach je aktívny, tvorivý a samostatný. 

Výborne využíva svoje osobné predpoklady, ktoré rozvíja v individuálnom a skupinovom 

prejave. Jeho dramatický a slovesný prejav je esteticky pôsobivý z hľadiska rečových, 

pamäťových, vyjadrovacích a pohybových zložiek. Osvojené poznatky, zručnosti a návyky 

aplikuje tvorivo, dokáže ich predviesť na verejných podujatiach školy a súťažiach. Má 

aktívny záujem o dramatické umenie a literatúru. 

 

Stupeň 2 – chválitebný 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami menšie nedostatky. 

Je usilovný, aktívny, prevažne samostatný, pohotový, tvorivý. Jeho dramatický a slovesný 

prejav má menšie nedostatky z hľadiska rečových, pamäťových, vyjadrovacích a pohybových 

zložiek. Využíva svoje schopnosti v individuálnom i skupinovom prejave. Vedomosti 

z oblasti literatúry, princípov dramatickej a bábkohereckej hry, spevu a pohybu uplatňuje 

s menšou pomocou učiteľa. Osvojené poznatky, zručnosti a návyky aplikuje spravidla 

samostatne a dokáže ich predviesť na menej významných podujatiach školy. Má záujem 

o dramatické umenie a literatúru. 

 



Stupeň 3 – uspokojivý 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami väčšie nedostatky. 

Je menej aktívny, samostatný, pohotový a tvorivý. Menej využíva svoje schopnosti, zručnosti 

a návyky v individuálnom a skupinovom prejave. Vedomosti z oblasti literatúry, princípov 

dramatickej a bábkohereckej hry, spevu a pohybu uplatňuje s výraznou pomocou učiteľa a 

dokáže ich predviesť len na triednych podujatiach. Má menší záujem o dramatické umenie a 

literatúru. 

 

Stupeň 4 – neuspokojivý 

Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Vo všetkých činnostiach je prevažne pasívny 

a rozvoj jeho zručností a schopností je neuspokojivý, v jeho činnostiach sa prejavujú závažne 

nedostatky. Literárno-dramatický alebo bábkoherecký prejav je väčšinou chybný a málo 

estetický. Minimálne osvojené vyjadrovacie a pohybové prostriedky na dosiahnutie 

elementárnych zákonitostí dramatickej a bábkohereckej hry nevie aplikovať v praxi ani 

s pomocou učiteľa. Neprejavuje záujem o estetiku reči, hry, deja a nevyvíja potrebné úsilie 

o štúdium. Celkový rozvoj jeho schopností, zručností a návykov v dramatickom umení je 

neuspokojivý. Nemá záujem o dramatické umenie, literatúru ani o štúdium v ZUŠ. 

 

 

 

 

2. Hodnotenie a kontrola pedagogických zamestnancov  

 
Pre kvalitnú riadiacu prácu je vnútroškolská kontrola základom a podmienkou pre čo 

najlepšie plnenie cieľov a úloh, prostriedkom aktivizujúcim zodpovednosť a tvorivosť 

pedagógov vo výchovno-vzdelávacom procese. 

Kritéria, ktoré sa priebežne hodnotia: 

- plnenie si pracovných povinností 

- rozhovor 

- vzťah žiakov k pedagógovi 

- priama hospitačná činnosť 

- hodnotenie pedagóga cez výkony žiakov – triedne  a verejné koncerty,  

 prehliadky a súťaže 

- účasť žiakov na prehliadkach a súťažiach 

- úspešnosť na prehliadkach a súťažiach 

- záujem a pomoc pedagóga vedeniu školy mimo  vyučovacej   

 činnosti 

- angažovanosť pedagóga pri získavaní nových žiakov    

 a kvalitných pedagógov pre školu 

- sebavzdelávanie pedagóga,  

 

 

 

 



3. Hodnotenie školy – autoevalvácia 
 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na: 

- ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy, plánoch práce 

a v školskom vzdelávacom programe,  ich reálnosť a stupeň dôležitosti. 

- posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe. 

- oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie 

výsledky, vrátane návrhov a opatrení. 

 

Cieľom monitorovania sú: 

♦ podmienky na vzdelanie 

♦ prostredie, klíma 

♦ spokojnosť s vedením školy a pedagógmi  

♦ vyučovací proces – priebeh vzdelávania (metódy a formy vyučovania) 

♦ výsledky vzdelávania 

♦ riadenie školy 

♦ úroveň výsledkov práce školy 

 

Kritériom pre školu je: 

- spokojnosť žiakov, rodičov, pedagógov 

- kvalita výsledkov 

 

Nástroje na zisťovanie úrovne školy: 

- dotazníky pre žiakov a rodičov  

- dotazníky pre učiteľov 

- analýza produktivity a úspešnosti žiakov na súťažiach a prehliadkach 

- SWOT analýza 

 

 

 

 

 

 

IV. Učebné osnovy 

 
Učebné osnovy, ktoré tvoria samostatnú prílohu tohto Školského vzdelávacieho 

programu ZUŠ Široké  si môžete vyžiadať u riaditeľky školy. 

 

 

 


