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1.Základná umelecká škola Široké 

2. Adresa školy: 082 37 Široké 353 

3. telef. číslo: 051/7911 266, faxové číslo. 051/7911 266 

4. web: www.zussiroke.sk, e-mail: zus@siroke.sk,  

5. Zriaďovateľ: Obec Široké 

 

 

6. Vedúci zamestnanci školy 

 

Riaditeľ školy: Zlatica Huttmanová, DiS. art. 

 

 

7. Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

 

7./1. 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 

 

7./2. 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/ 

 

http://www.zussiroke.sk/


7./3. Pedagogická rada školy  

Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. Pedagogická rada je 

najdôležitejším odborným a poradným orgánom odborno – pedagogického riadenia školy. 

Zvoláva ju podľa plánu, prípadne podľa potreby riaditeľka školy. Jej postavenie, poslanie a 

priebeh rokovania sú vymedzené v rokovacom poriadku pedagogickej rady. 

 

7./4. Predmetové komisie /PK/  

Predmetové komisie pracovali podľa vlastných vypracovaných plánov práce na celý školský 

rok. Schválené boli riaditeľkou školy .  

 

PK klavírneho a akordeónového oddelenia – vedúca Júlia Milčáková, DiS. art.  

PK sláčikovo – strunového oddelenia – vedúca Zlatica Huttmanová, DiS. art. 

PK dychového oddelenia- vedúca Martina Semanová, DiS.art. /zastupuje za Mgr. art. 

Katarínu Novákovú – materská dovolenka/ 

PK výtvarného, tanečného a LDO  odboru- vedúci Mgr. Veronika Fedorčáková 

 

7./5. Umelecká rada  

Členovia umeleckej rady sú vedúci predmetových komisií, riaditeľka školy a zástupkyňa 

riaditeľky. Podľa potreby si riaditeľka školy prizýva na zasadnutia aj ďalších členov 

pedagogickej rady. Zasadnutia umeleckej rady sa realizujú podľa aktuálnej potreby, hlavne 

pri organizačnej príprave a realizácií koncertov, podujatí školy a rozhodovaní o účasti na 

súťažiach. 

 

Členovia: Mgr. Lenka Nehilová, DiS. art., od 1. 2. 2016 materská dovolenka 

                 Zlatica Huttmanová, DiS. art. 

                 Júlia Milčáková, DiS. art. 

                 Martina Semanová, DiS.art./ zastupujúca 

                 Mgr. Veronika Fedorčáková 

 

 

 

 

 

 



7./6. Údaje o počte žiakov v ZUŠ 

      

September 2015 Jún 2016 

HO                      138 HO                        134 

VO                        54    VO                          50 

TO                         55      TO                           49 

LDO                      30      LDO                        28 

Celkový počet     276 Celkový počet        261 

 

 

 

JÚN 2016 

 

ODBOR PROSPEL 

S 

VYZNAMENANÍM 

PROSPEL NEPROSPEL NEKLASIF. ABSOLVOVAL 

PRÍPRAVNÉ 

ŠTÚDIUM 

HUDOBNÝ  87 42 0 0 5 
VÝTVARNÝ 37 2 0 0 11 
TANEČNÝ  39 0 0  10 
LITER.- –

DRAMAT: 
 28 0 0 0   0 

Celkom 191 44 0 0 26 

 
 

 

7./7 Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie 
 
Hodnotenie je nevyhnutnou a dynamizujúcou súčasťou vyučovania. Plní viacero funkcií – 

výchovnú, kontrolnú, motivačnú či prognostickú. Učiteľ hodnotí žiaka štvorstupňovým 

hodnotením.  

Kritéria hodnotenia 

Stupeň 1 – výborný 

Žiak sa systematicky pripravuje na vyučovanie. Jeho vedomosti a zručnosti sú v súlade s 

učebnými osnovami. Zvláda predpísané množstvo učiva. Interpretácia skladieb je zvládnutá 

po stránke rytmickej, technickej, výrazovej a pamäťovej. Zúčastňuje sa verejných vystúpení a 

súťaží. 

Stupeň 2 – chválitebný 

Žiak sa pripravuje na vyučovanie, ale jeho príprava nie je pravidelná. Jeho vedomosti sú 

v súlade s učebnými osnovami. Jeho prejav má však nedostatky po stránke rytmickej, 

výrazovej alebo technickej. Nemá problémy s hrou spamäti. V menšej miere sa zúčastňuje  

verejných vystúpení. 



Stupeň 3 – uspokojivý 

Žiak sa nepripravuje systematicky na vyučovanie. Nespĺňa v úplnej miere požiadavky 

predpísané učebnými osnovami. Má problémy s hrou spamäti. Nezvláda dostatočne 

interpretáciu skladieb po stránke rytmickej, technickej a výrazovej. Nezúčastňuje sa 

vystúpení. 

Stupeň 4 – neuspokojivý 

Žiak sa nepripravuje na vyučovanie. Jeho vedomosti sú nedostatočné a nie sú v súlade s 

učebnými osnovami. Nemá záujem o študijný odbor a štúdium v ZUŠ. 

 

Celkové hodnotenie žiaka sa vyjadruje stupňami: 

· prospel s vyznamenaním, 

· prospel, 

· neprospel. 

 

 

7./8. Študijné odbory a uplatňovanie učebných plánov 

 

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

Slovenskej republiky dňa 15. júna 2015 pod číslom 2015-6346/29045:3-10A0 pre 

základné umelecké školy s účinnosťou od 1. septembra 2015 a jeho úpravy 

b) Rámcové učebné plány  Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky dňa 15. júna 2015 pod číslom 2015-6346/29045:3-10A0 pre 

základné umelecké školy s účinnosťou od 1. septembra 2015 a Rámcové učebné plány  

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 20. 

januára 2016 pod číslom 2016-8597/1575:1-10A0 pre základné umelecké školy s 

účinnosťou od 20. januára 2016  a  je ho úpravy. 

c) Základné a odporúčané materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu v ZUŠ - Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky dňa 15. júna 2015 pod číslom 2015-6346/29045:3-10A0 pre 

základné umelecké školy s účinnosťou od 1. septembra 2015 a jeho úpravy schválilo 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 20. januára 2016 pod 

číslom 2016-6346/29045:3-10A0 pre základné umelecké školy s účinnosťou od 20. januára 2016.  

d) Učebné osnovy podľa Školského vzdelávacieho programu ZUŠ Široké. 

e) Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZUŠ stanovuje Vyhláška MŠ č. 

324/2008 o základnej umeleckej škole zo dňa 6.08.2008  



7./9. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

 

 

Riaditeľka: Zlatica Huttmanová, DiS. art.  husle  (IZ,KV)   

 

Hudobný odbor: 

Júlia Milčáková, DiS. art.   klavír, keyboard   (IZ, KV) 

Mgr. Ivana Hviščová, PhD.  klavír, keyboard  (IZ, KV) 

Mgr. Monika Iskrová   hudobná náuka, keyboard (IZ, KV) 

  Martina Semanová DiS.art.  zobcová a priečna flauta  (EZ,KV) 

  /zastupovanie za Mgr.art. Katarínu Novákovú – rodičovská dovolenka/ 

  Atila Tverďák, DiS. art.  gitara    (IZ, KV) 

  Dominik Šimčík                gitara    (EZ, DKV) 

  Bc. Ondrej Nehila, DiS. art.  spev    (EZ, KV) 

  Jarmila Ondášová, DiS. art.  akordeón   (EZ, KV) 

  Mgr. Peter Sabol   akordeón    (EZ, DKV) 

  Pavol Balčák    bicie    (EZ, DKV) 

  

Výtvarný odbor: 

  Mgr. Veronika Fedorčáková      (EZ, KV) 

 

Tanečný odbor: 

  Michaela Klčová, Dis.art.      (EZ, KV) 

 

Literárno-dramatický odbor: 

Mgr. Petra Kortvélyessyová      (EZ,DKV) 

          

  

Vysvetlivky: IZ – interný zamestnanec, EZ –externý zamestnanec, KV. – kvalifikovaný, 

DKV- doplňujúci si kvalifikáciu,  

 

 

7./10. Údaje o ďalšom vzdelávaní  pedagogických zamestnancov 

 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.atestácia  2  0 

2.atestácia  0  0 

Príprava  ved. pedag. zamestnancov  2  0 

špecializačné kvalifikačné  0  5 

vysokoškolské pedagogické  7  2 

vysokoškolské nepedagogické  2  0 

kontinuálne -aktualizačné  10  0 

doktorandské  1  0 

 

 

 



7./11. Údaje o aktivitách a prezentácii sa na verejnosti 

 

SEPTEMBER 

     04.09. – Pracovná porada 

 

OKTÓBER 

- Stretnutie predmetových komisií (podľa odborov) 

 

NOVEMBER 

10. 11.  - Rozprávka „Neboj sa“ /divadlo Portál/  

12.11.  - OBECNÁ SENIOR  PARTY  

24.11. – Štvrťročná klasifikačná rada 

 

DECEMBER 

04. 12.  - MIKULÁŠ – predstavenie učiteľov pre žiakov ZUŠ 

17. 12.  - Vianočný koncert  

21.12. - Triedny koncert – klavírna trieda, uč. Milčáková 

22.12. – Metodický deň s programom 

 

JANUÁR 

16.01. - Sedliacka veselica – ples - program ZUŠ 

19.01. – Komisionálne skúšky – postup do vyššieho ročníka - VO 

21.01. – Polročná klasifikačná rada  

26.01. – Triedna besiedka – gitarová trieda, uč. Tverďák 

28.01. - Triedna besiedka – husľová trieda, riad. Huttmanová 

29.01. – Medzitriedna besiedka – klavír – flauta, uč. Hviščová – uč. Semanová 

29.01. - Výpisy známok za prvý polrok  

 

FEBRUÁR 

05.02. – Triedna besiedka – gitarová trieda , uč. Šimčík 

06.02. - Schôdza zväzu zdravotne postihnutých – program ZUŠ 

11.02. – Triedna besiedka – tanečný odbor, uč. Klčová 

11. – 12.02. -  Dni klasickej gitary – PKO Prešov – kurzy (uč. Tverďák, uč. Šimčík) 

26.02. Hnúšťanský akord – súťaž v Hudobnej náuke, krajské kolo  - súťažili sme v dvoch 

kategóriách a získali sme druhé a tretie miesto 

26.02. – Triedna besiedka – akordeónová trieda, uč. Sabol 

 

MAREC 

09.03. – Workshop bicích nástrojov – Konzervatórium Prešov – všetci žiaci oddelenia 

bicích nástrojov spolu s  uč. P. Balčákom – pozorovatelia 

18.03. – 1. stretnutie absolventov ZUŠ 

23.03. – Návšteva Štátnej filharmónie v Košiciach – predstavenie pre školy Legenda o 

ANTAROVI 

 

 

APRÍL 

07.04. - Spoločný koncert 4 ZUŠ v Spišskom Podhradí  

19.04. – 9. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri  v Spišskej Novej Vsi – S. M. 

Ondriová získala strieborné pásmo, trieda p. uč. Hviščovej   



21. 04. - Školské kolo súťaže Slávik Slovenska, víťazi postúpili na okresné kolo do 

Prešova (Michaela Smolková, Karin Juščáková, Zuzana Triščíková) 

21.04. - Trištvrťročná klasifikačná rada 

 
MÁJ  

02.05. - Absolventské skúšky 4. ročníka druhej časti prvého stupňa z nástroja  
04.05. - 6. ročník celoslovenskej súťaže v sólovom speve Petra Dvorského (K. 
Zábrecká získala brondzové pásmo) 
06.05. - Absolventské skúšky 4. ročník druhej časti prvého stupňa – teoretická časť 
pre TO, VO, LDO – test 
08.05. - DEŇ MATIEK – obecná sála, program ZUŠ 
13.05. – Vernisáž VO v spolupráci s LDO  
11.05. – Okresné kolo Slávik Slovenska – CVČ ABC a postup na krajské kolo 
24.05. - Školská súťaž Šikovný muzikant, výtvarník, tanečník a herec  
26.05. - Záverečné skúšky 4. ročníka prvej časti prvého stupňa z nástroja 
27.05. - Súťaž komorných zoskupení Gelnický kľúč – komorný súbor STRINGS a 
sláčikové Trio A- STRINGS, získali zlaté a strieborné pásmo a cenu riaditeľky 
festivalu 

 
JÚN 2016  

02. 06. - Záverečné skúšky z HN pre žiakov 3. ročníka druhej časti prvého stupňa 
06.06. - Záverečné skúšky 4. ročníka prvej časti prvého stupňa VO, výstava 
záverečných prác v rámci záverečného koncertu žiakov 4. ročníka prvej časti prvého 
stupňa  
06. 06. o 17.00 - Záverečný koncert žiakov 4. ročníka prvej časti prvého  
07. 06. – Krajské kolo súťaže Slávik Slovenska 2016 v PKO Prešov  
09. 06. o 17.00 - Absolventský koncert žiakov 4. ročníka druhej časti prvého stupňa 
13. 06. - Výchovný koncert ZUŠ pre MŠ 
13.06. – Postupové skúšky z PŠ2 do 1. ročníka – hudobný odbor 
14.06. – Postupové skúšky z PŠ2 do 1. ročníka – výtvarný a tanečný odbor 
15.-16.06. - Prijímacie skúšky na ZUŠ 
20.06. - Záverečný koncert 
21.06.  – Záverečná klasifikačná pedagogická rada 
24.06. - LDO predstavenie pre žiakov ZUŠ 
27.06. – VO a LDO – predstavenie pre žiakov základnej školy v Širokom 
28.06. - Metodický deň s programom 
30.06. - Odovzdávanie vysvedčenia a záver školského roka 
 

AUGUST 
07.08. - Víťazský festival – Tanečný odbor  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7./12.Údaje o projektoch do ktorých je škola zapojená 

 

 

Mikuláš – každoročné predstavenie učiteľov pre žiakov školy 

Šikovný muzikant, výtvarník, tanečník a herec– školská súťaž  

Deň matiek – program v sále OcÚ 

Hnúšťanský akord – súťaž z hudobnej náuky 

Gelnický kľúč – súťažná prehliadka komorných zoskupení 

Obecná Senior párty – deň úcty k starším v sále OcÚ 

regionálne a celoslovenské súžaže podľa odborov 

 

 

7./13 Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti 
 

V školskom roku 2015/2016 nebola v ZUŠ Široké vykonaná komplexná inšpekcia . 

 

 

 

7./14 Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

 

Priestorové podmienky školy /hlavnej budovy kolaudovaná v októbri 2010/ sú 

vyhovujúce. Škola má vlastnú koncertnú sálu, čo umožňuje žiakom hudobného, čiastočne 

výtvarného i literárno-dramatického odboru prezentovať svoju prácu pred rodičmi a užšou 

verejnosťou. Sála sa využíva aj pre vyučovací proces a činnosť súborov. Väčšie koncerty 

poriadame v sále kultúrneho domu v Širokom.  

Ako nedostatok vnímame chýbajúcu učebnú miestnosť, v ktorej by sa vyučoval spev 

a bicie – v súčasnosti nepokrývame  požiadavky všetkých záujemcov o štúdium v týchto 

predmetoch  v našej ZUŠ. 

Priestorové podmienky elokovaného pracoviska výtvarného odboru /bývalý Dom 

dôchodcov/, boli v lete 2015 skvalitnené kompletnou výmenou okien a vymaľovaním celého 

objektu.  V tomto školskom roku prebehla výmena vykurovacích telies v celej budove, 

zateplenie a údržba vonkajšej fasády budovy. Doplnené bolo vybavenie novými regálmi na 

výtvarný materiál. Do budúcna uvažujeme o zakúpení vypaľovacej pece a teda kontrolu 

a údržbu elektroinštalácie.   

Každým rokom zo školného príspevku skvalitňujeme materiálno-technické vybavenie  

vo všetkých odborov: kroje a tanečné kostýmy pre tanečný odbor, rekvizity a kostýmy pre 



literárno-dramatický odbor, spotrebný výtvarný materiál, notový materiál a nástroje 

v hudobnom odbore. 

. 

7./15 Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 

2 ods. 1 písm. m).  
 

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 

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) v šk. roku 2014/2015 činilo 11 559 €. 

 

 

7./16 Cieľ/le, ktoré si škola určila na daný šk. rok 

 

Východzím bol plán práce na šk. rok 2014/2015. 

 

Plnenie plánu práce bolo ÚSPEŠNÉ v týchto bodoch: 

 

●  výmena výhrevných telies v elokovanom pracovisku – VO 

 celková rekonštrukcia a zateplenie budovy elokovaného pracoviska VO 

 účasť na plánovaných súťažiach – hudobný a výtvarný odbor 

●  úcta k starším – 2. ročník 

 vitrína na hlavnú chodbu v ZUŠ 

●  materiálno-technické zabezpečenie, školné a vzdelávacie poukazy  zakúpené: notový 

materiál a notové stojany /HO/, ozvučné paličky /HN/, spotrebný výtvarný materiál a regály 

do VO, vitrína /chodba/, kostýmy - cigánsky tanec, ľudové kroje, Hip-hop /TO/, kostýmy 

/LDO/, metronóm 3 ks učebne /HO/,  

● udržanie doterajších podujatí, aktivít a koncertov / uvedené vyššie/ 

 

NEÚSPEŠNÉ: 

● spracovanie a zverejnenie väčšieho počtu videí z podujatí školy na webovej 

stránke ZUŠ /pripravuje sa/  

 

 

 



7./17  Účasť na súťažiach 

 

Mimoškolské súťaže šk. rok 2015/2016 

HUDOBNÝ ODBOR 
2.miesto - Richard Juhás, Michal Baloga, Frederik Bartoš, Hnúšťanský akord – súťaž 

v Hudobnej náuke – krajské kolo /pripravila p. uč. Mgr. M. Iskrová/ 

3.miesto – Melánia Tkáčová, Jakub Imrich, Veronika Smolková,  Hnúšťanský akord – 

súťaž v Hudobnej náuke – krajské kolo /pripravila p. uč. Mgr. M. Iskrová/ 

Strieborné pásmo – Silvia Mária Ondriová – 9. ročník súťažnej prehliadky v hre na 

klavíri v Spišskej Novej Vsi /pripravila p. uč. Mgr. I. Hviščová, DiS. art./ 

1.miesto – Karin Juščáková – Slávik Slovenska 2016 – súťaž v speve ľudových piesní - 

okresné kolo a postup na krajské kolo /pripravila Riad. Z. Huttmanová, DiS. art./ 

2.miesto – Zuzana Triščíková - Slávik Slovenska 2016 – súťaž v speve ľudových piesní - 

okresné kolo /pripravila Riad. Z. Huttmanová, DiS. art./ 

3. miesto – Michaela Smolková - Slávik Slovenska 2016 – súťaž v speve ľudových piesní  

- okresné kolo /pripravila Riad. Z. Huttmanová, DiS. art./ 

Brondzové pásmo – Kamila Zábrecká – 6. ročník súťaže v sólovom speve Petra Dvorského 

v Košiciach /pripravil p. uč. Bc. O. Nehila, DiS. art./ 

Zlaté pásmo – Zuzana Triščíková, František Čech, Karin Juščáková – sláčikové trio A-

STRINGS - Gelnický kľúč –celoslovenská  súťažná prehliadka komorných zoskupení 

/pripravila Riad. Z. Huttmanová, DiS. art./ 

Cena riaditeľky festivalu - Zuzana Triščíková, František Čech, Karin Juščáková – 

sláčikové trio A-STRINGS - Gelnický kľúč –celoslovenská  súťažná prehliadka komorných 

zoskupení /pripravila Riad. Z. Huttmanová, DiS. art./ 

Strieborné pásmo – Zuzana Triščíková, František Čech, Karin Juščáková, Zuzana 

Straková, Benjamín Petruška, Anna Mariňaková, Bernadeta Mihaľová, Gabriela 

Šeligová, Aneta Novotná, Sofia Ondriová, Lukáš Golodžej, Ján Baloga, Ema Balogová, 

Jana Jurčišinová – komorný súbor STRINGS - Gelnický kľúč –celoslovenská  súťažná 

prehliadka komorných zoskupení /pripravila Riad. Z. Huttmanová, DiS. art./ 

 

VÝTVARNÝ ODBOR 
Za účasť 

výtv.súťaž ,,Maľujte a fotografujte s Primalexom" téma súťaže : Rozprávky Pavla 

Dobšinského- Traja zhavranelí bratia- Natália Ščerbáková 3./2./.I. 

Za účasť 

výtv.súťaž ,,Derniere connexion" téma súťaže: Secesia - Petra Adamkovičová 3./2./.I. 

Za účasť 

výtv. súťaž:,, Zlatý drak" 2016 téma súťaže: Čaroles- Vanesa Kováčová 2./1./I,Laura 

Harčárová  1./1./I,  Tamara Dolná  1./1./I, Júlia Štofaňáková  1./1./I, Soňa Lendacká 

 2./1./I, ,Lívia Kandráčová 1./1./I,  

Za účasť 

výtv. súťaž:,, Ríša fantázie", téma súťaže Fantastické hrady, zámky a ich obyvatelia- Damián 

Baran 2./1./I,, Tadeáš Uličný  2./1./I, , Adam Lendacký,   1./1./I,Patrik 

Vaľko  2./1./I, Daniel Pacovský  4./1./I,,  Tomáš Kondis  3./1./I, Šimon Bednarik  3./1./I, 

Jakub Michalik  4./1./I,, Martin Senovský  3./1./I,,  

Za účasť 

výtv. súťaž:,,Maľovaná ZUŠka 2016" téma: Farba- Natália Senovská  1./1./I, Lenka 

Balogová  3./1./I, Ivana Magdová  4./1./I, Aneta Jenčová  3./1./I, Alexandra Palenčárová 

3./1./I, Katarína Čechová  4./1./I, 

 



7./18 Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania 

V šk. roku 2015/2016 boli na školy s talentovými prijímacími skúškami a umeleckým 

zameraní prijatí títo žiaci: 

 

 

1. Patrícia Čechová Pedagogická a sociálna akadémia 

Prešov 

uč. P. Kortvélyessyová 

2.  Patrícia Novotná Pedagogická a sociálna akadémia 

Prešov 

uč. P. Kortvélyessyová 

 

7./19 Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení  - uvedené 

SWOT analýzou:  

 

SILNÉ  STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 

►výborná  poloha /centrum obce/ a nové 

priestory školy 

 
►tvorivá pracovná atmosféra 

 

►kvalitatívny rozvoj výtvarného, 

tanečného a lietrárno-dramatického 

odboru 

 
►vysoký záujem o štúdium na tejto škole 

 
►úspešnosť  v umeleckých súťažiach 

 

►spolupráca so zriaďovateľom, Radou 

školy, Rodičovskou radou a Materskou 

školou  

 

 
►nedostatok odborných seminárov 

a podujatí pre učiteľov ZUŠ 

 

►chýbajúca učebná miestnosť 

v hudobnom odbore 

 

  

 

 

 

 

 

 

PRÍLEŽITOSTI RIZIKÁ 
 

► partnerská spolupráca škôl  

 

►multižánrové projekty 

 

►možnosť nadviazania spolupráce so 

zahraničnou školou umeleckého 

zamerania 

 

 

►byrokracia a zaťaženosť vedenia školy  

 

►zaneprázdnenosť žiakov 

 

►obmedzené možnosti ZUŠ získavať 

doplnkové finančné prostriedky z 

projektov  

 

 

  
V Širokom,  dňa 13. 10. 2016                    Zlatica Huttmanová, DiS. art. 

         riaditeľka školy 

 


