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1     ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SVIDNÍK 

 

História Základnej  umeleckej školy (�alej ZUŠ) sa za�ala písa� v roku 1959 
s vtedajším názvom Hudobná, neskôr �udová škola umenia. Vznikla z podnetu odboru 
školstva a kultúry. Pomaly, nie bez problémov sa presadzovala a postupne vytvárala 
podmienky pre intenzívnejší rozvoj hudobného života. V roku 1990 bola  �udová škola 
umenia premenovaná na ZUŠ. V roku 1992 sa pres�ahovala do novo vzniknutých priestorov 
v centre mesta na ulici Komenského 807/27, kde sa vyu�ovací proces výrazne zlepšoval a 
pretrváva až dodnes. 

 

ZUŠ je plne organizovanou školou, poskytuje základné umelecké vzdelanie pod�a 
§17 školského zákona o výchove a vzdelávaní. Budova ZUŠ je originálna, ú�elovo 
prispôsobená  podmienkam školy, v ktorej sú  triedy predpisovo prispôsobené  
individuálnemu a skupinovému  vyu�ovaniu. Nachádza sa v nej aj koncertná miestnos�, 
tane�ná sála a špecifické miestnosti ur�ené výtvarníkom, ako sú ateliéry a miestnos� 
s vypa�ovacou pecou a hrn�iarskym kruhom. 

 
 

ZUŠ ma svoje špecifické vzdelávacie a kultúrno-výchovné  ciele, ktorými 
poukazuje ale aj u�í mladého �loveka ako využi� svoj vo�ný �as a tým nepriamo pôsobí na 
rozvoj a formovanie osobnosti. Mladej generácii, ale i dospelým dáva možnos� rozvíja� svoj 
prirodzený talent a osobitú pozornos� venuje podchyteniu nadaných detí. Každým rokom 
vytvára kvalitné podmienky na získanie základného umeleckého vzdelania a absolventi ZUŠ 
majú možnos� sa uchádza� o vyššie odborné až profesijné vzdelanie na stredných školách, 
konzervatóriách a vysokých školách umeleckého zamerania. 

 

Základom úspechu je kvalita školy, aby ZUŠ bola tzv. otvorenou školou, musí 
propagova� a prezentova� výsledky svojej práce a zabezpe�i� prepojenie �inností smerom von 
i dnu. 
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2     Hlavné zámery rozvoja ZUŠ 
 
 
Národná rada SR a vláda SR v roku 2002 prijala a zárove� schválila národný program 
výchovy a vzdelávania SR (projekt Milénium), ktorým sa bude ubera� výchova a vzdelávanie 
najbližších 15 - 20 rokov na Slovensku. Ide o oficiálny dokument predstavujúci víziu 
�alšieho rozvoja výchovy a vzdelávania na Slovensku. 
Predstavuje  dosiahnutie uznávaných cie�ov výchovy a vzdelávania, ale aj o dosiahnutie 
postavenia u�ite�a na takú úrove�, aká je dnes vo vyspelých krajinách sveta. 
 
 
Úlohou školy 21. storo�ia je: 
 

� objavova� a rozvíja� nadanie, záujmy a schopnos�, tvorivo vyp��a� vo�ný �as, 
� pripravi� žiakov na stredné umelecké školy, konzervatória, 

  � nadväzova� na bohaté tradície regiónu a umožni� �alším generáciám pokra�ova� vo 
               vzdelaní v oblasti umenia, 

� vies� žiakov aby boli kreatívni, vedeli sa uplatni� v praxi, 
� aby boli na svoju školu hrdí a spolupracovali s �ou i po ukon�ení štúdia. 

 
Cie�om umeleckého školstva je: 
 

� vychováva� z �udí posluchá�ov hudby, spevu, dramatického umenia a prijímate�ov 
               výtvarného a tane�ného umenia, prostredníctvom výchovy umením, k umeniu a pre       
               umenie. 
 
V zmysle filozofie štátneho vzdelávacieho programu sme pripravili školský 
vzdelávací program, ktorým: 
 

� chceme skvalitni� vyu�ovací proces, vypestova� kladný prístup k u�eniu, rozvíja� 
                prirodzený talent, zlepši� dochádzku, 

� chceme modernizova� vybavenie tried, kancelárií, zborovne, koncertnej sály, átria    
    ako i ostatných �astí školy. 
 

Perspektívy ZUŠ 
 

 � zapája� sa do rôznych projektov a dostáva� sa do povedomia �o najširšej verejnosti, 
 � spolupracova� so školami podobného zamerania na Slovensku ale aj v zahrani�í, 
 � prezentova� sa prostredníctvom verejných koncertov, výstav a vernisáží, 
 � propagova� na verejnosti výsledky svojej práce, 
 � prezentova� život našej školy – úspechy, aktivity, projekty prostredníctvom       
                regionálnej tla�e, 
 � založi� webovú stránku a dostáva� sa do povedomia širokej verejnosti. 
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3     Analýza školy 
 

3.1 Silné stránky 
-    50 - ro�ná história školy, právna subjektivita ZUŠ 
- poloha subjektu - dobrá dostupnos� školy v strede mesta 
- ú�elová budova - koncertná sála, ateliéry, tane�ná sála a pod. 
- kvalitne fungujúca tímová práca pedagógov 
- kompetencia pedagógov - kvalifikovanos� a odbornos� pedagogického kolektívu 
- atraktívnos� pedagógov - široká ponuka predmetov, vyu�ovanie hry na neštandardné 

hudobné nástroje - cimbal, violon�elo, saxofón 
- príprava žiakov a po�et prijatých žiakov na �alšie odborné štúdium 
- ú�as� a úspešnos� žiakov na sú�ažiach a koncertoch vážnej hudby a hudby iných žánrov 
- spolupráca s rodi�mi a inými inštitúciami 
- zru�nosti nepedagogických zamestnancov 
- nízka hodnota školného 

 
3.2  Slabé stránky 

- nedostato�ná materiálna vybavenos� školy 
- nedostato�né zapájanie sa do projektov 
- slabá úrove� ovládania PC, �as� u�ite�ov nevie aplikova� IKT do vyu�ovania 
- chýbajúce vybavenie školy po�íta�ovou technikou 
- nedostato�ný po�et moderných u�ebníc a potrebného notového materiálu 
- chýbajúce kvalitné hudobné nástroje 
-    nedostato�ná prezentácia sa na verejnosti, minimálne možnosti prezentácie v zahrani�í 
- chýbajúce finan�né prostriedky na ocenenie pedagogických, ale aj nepedagogických 

zamestnancov školy 
- obmedzenos� financovania školy s dopadom na u�ebné plány 
- objekt školy si vyžaduje rekonštrukciu - výmenu okien, úpravu vnútorných priestorov, 

vybudovanie vlastnej kotolne, obnovenie átria 
- chýbajúce aktivity na získanie mimo rozpo�tových prostriedkov 
 

3.3  Príležitosti 
-  rozvíja� informa�ný systém slúžiaci absolventom školy na výber stredných a vysokých škôl   
    s umeleckým a pedagogickým zameraním 
-  podpora vzdelávania pedagogických zamestnancov a zavádzanie nových foriem IKT 
-  výmena pedagogických skúseností 
-  získavanie finan�ných prostriedkov z 2% daní fyzických a právnických osôb 
-  zlepšenie ekonomickej situácie školy zvä�šením po�tu žiakov prostredníctvom vytvorenia   
    alokovaných pracovísk 
-  upravenie stavu ekonomických pracovníkov školy 
 

3.4  Ohrozenia 
-  nedostato�né vybavenie tried novými modernými pomôckami 
-  nedostatok finan�ných prostriedkov na investície 
-  nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých rodinách 
-  zvyšovanie výdavkov na prevádzku školy, zvýšenie cien energií a služieb 
-  vyskytujúce sa havarijné stavy - potreba opravy opadávajúcej omietky, výmena 
   vchodových dverí a okien 
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4  CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH ODBOROV ZUŠ 
 
Základná umelecká škola po�íta do �alšieho školského roka so 680 žiakmi vrátane žiakov 
navštevujúcich vytvorené alokované pracoviská na ZŠ Kruž�ová a Krajná Po�ana. Títo žiaci 
budú študova� na jednotlivých odboroch, a to hudobný, tane�ný, literárno-dramatický 
a výtvarný. Dlhodobá tradícia práce týchto odborov poukázala na ich silné aj slabé stránky, 
analýzou ktorých boli vytvorené  návrhy na zlepšenie ich aktuálneho stavu v budúcnosti. 
     . 

 
4.1  Hudobný odbor 

 
silné stránky  slabé stránky 

�  ve�ký záujem detí o hru na hudobné      
     nástroje 
�  rozvinutá hudobnos�, návyky, prístup k         
     hudbe 
�  získané skúsenosti vlastnou hrou,   
     tvorivos�ou, po�úvaním a pozorovaním 
�  prezentácie na školských, regionálnych,   
     celoslovenských a medzinárodných   
     podujatiach 
�  vysoká odbornos� a kvalifikovanos�   
     pedagógov 
�  záujem pedagógov o ú�as�   
    v kontinuálnom vzdelávaní 

� slabé vybavenie po�íta�mi 
� zastaralé a opotrebované hudobné nástroje 
� zastaralé technické vybavenie koncertnej      
    miestnosti 
� slabá po�íta�ová gramotnos� niektorých   
    pedagógov 
 

  
Návrh na zlepšenie aktuálneho stavu: na hodinách hudobnej náuky využíva� IKT – 
pomôcky, podnecova� vo vä�šej miere záujem o hudbu, rozvíja� vz�ah k hudbe, spoznáva� 
svet hudby prostredníctvom slovenských a regionálnych  �udových piesní. 
 
 

4.2  Tane�ný odbor 
 
silné stránky 
 

slabé stránky 

�  pomerne vysoký záujem 
�  prezentácia náu�ných koncertov 
�  spolupráca s integra�ným centrom na    
     vysokej úrovni 
�  pravidelná ú�as� na regionálnych    
     a celoslovenských podujatiach 
�  dobrá vybavenos� �udovými krojmi 

�  nevhodne riešená koncertná miestnos� pre   
     kolektívne vystúpenia TO 
� slabý výber kostýmov pre moderné    
    formácie 

  
Návrh na zlepšenie aktuálneho stavu: udrža� záujem o tanec,  rozvinú� tane�nú fantáziu, 
získava� fyzickú kondíciu, zdokonali� orientáciu v priestore, zvä�ši� pohybový rozsah 
a tane�nos�, priláka� viac chlapcov do tane�ného odboru, vytvára� zaujímavé choreografie 
v rámci  projektov, rozširova� spoluprácu s LDO, HO a VO, spolupracova� s organizáciami.  
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4.3  Literárno-dramatický odbor 
 
silné stránky slabé stránky 

�  ú�as� na regionálnych sú�ažiach 
�  ú�as� na divadelných d�och mesta 
�  pravidelná ú�as� na celoslovenskom   
    stretnutí pantomímy a pohybového divadla   
    (PAN) v Litovskom Mikuláši 
�  spolupráca s integra�ným centrom, s   
    Podduklianskou knižnicou 
�  prezentácia predstavení v rámci týžd�a   
    otvorených dverí 
 

�  nedostato�né technické vybavenie na   
     realizáciu predstavení (opona, javiskový  
     priestor, svetlá...) 
�  absolútne nevyhovujúci  knižný fond 

 
Návrh na zlepšenie aktuálneho stavu: vybavi� knižný fond, dokúpi� pomôcky na hodinu 
pohybu (švihadlá, lopty, predmety na žonglovanie), organizova� a zú�ast�ova� sa tvorivých 
dielní pre žiakov ako aj seminárov pre pedagógov, zabezpe�i�  kraj�írku na tvorbu kostýmov 
a rekvizít, zú�ast�ova� sa na predstaveniach profesionálnych divadiel. 
 
 

4.4  Výtvarný odbor 
 
silné stránky slabé stránky 

�  pravidelná ú�as� na výstavách a sú�ažiach   
     v rámci regiónu, kraja, Slovenska ale aj na       
     medzinárodnej úrovni 
�  spolupráca s MŠ 
�  aktívna spolupráca s TO a LDO pri tvorbe   
    projektov 
�  možnos� vyžitia hrn�iarskeho kruhu   
    a vypa�ovacej pece 

�   nedostato�né vybavenie  
     didakticko-vizuálnou technikou 
�   menší záujem o štúdium v tomto odbore 
�   nevyužívanie výpo�tovej techniky vo      
     vyu�ovacom procese 
 
 

 
Návrh na zlepšenie aktuálneho stavu: sledova� a zárove� uplat�ova� všeobecné platné 
trendy ktoré zvýšia úrove� školy, obsah vyu�ovania pripravi� tak, aby hodiny boli zážitkové 
a tvorivé. Poriada� pre pedagógov a žiakov víkendové stretnutia pre tvorbu v teréne. 
Permanentné vzdelávanie pedagógov. 
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5     Orientácia školy na partnerov      
 
 
5.1  Škola - zria�ovate�: 
Vyh�adáva a rozvíja talenty, poskytuje im prípravu na �alšie umelecké vzdelanie na SŠ, 
konzervatóriách a vysokých umeleckých školách, zabezpe�uje plynulú prevádzku. 
 
Zria�ovate� - škola 
Poskytuje dostatok finan�ných prostriedkov na prevádzku školy, sleduje dodržiavanie 
rozpo�tovej skladby a �erpania finan�ných prostriedkov. O�akáva hodnotné plnenie úloh 
a škola od zria�ovate�a o�akáva ústretovos� pri vzájomnej spolupráci. 
 
5.2  Škola - zamestnanci 
Vytvára vyhovujúce pracovné a psychohygienické podmienky, umož�uje možnos� �alšieho 
vzdelávania, poskytuje priestor na realizáciu a tvorivos�. Zabezpe�í pravidelnú 
informovanos� pri meniacej sa legislatíve a vytvára vnútorné školské predpisy rešpektujúc 
všetkých zamestnancov školy. 
 
Zamestnanci - škola 
Plnia celkové a �iastkové úlohy školy, pravidelne sa vzdelávajú, spolupracujú s rodi�mi 
a partnermi školy, aktívne sa podie�ajú na vytváraní dobrého profilu školy. Každý �len 
pedagogického zboru  aktívne pristupuje k vytváraniu ŠVP.  Rešpektuje vnútorné školské 
predpisy a nariadenia a dodržiava ich. 
 
5.3  Škola - rodi� 
Umož�uje a zabezpe�uje kvalitné vzdelávanie žiakom, poskytuje rôzne formy sebarealizácie 
žiaka. Pozornos� venuje aj  de�om zo sociálne znevýhodneného prostredia, zahrani�ným 
žiakom, za�le�uje rómske deti do kolektívov. Škola vytvára priestor  rodi�om a prizýva ich 
k partnerskej spolupráci. 
 
Rodi� - škola 
Rodi�ia spolupracujú so školou, podie�ajú sa na realizácii jej hlavných úloh. 
 
5.4  Škola - rada školy, rodi�ovská rada, ostatní partneri 
Škola sa aktívne podie�a na akciách poriadaných ob�ianskymi združeniami, regionálnymi 
organizáciami, mestom a zárove� o�akáva od nich pomoc a podporu pri svojej práci. 
 
Rada školy, rodi�ovská rada, ostatní partneri - škola 
Rada školy je kontrolným orgánom, ktorá sa vyjadruje ku koncep�ným zámerom rozvoja 
školy, k výsledku hospodárenia školy, k plánu práce, aktívne sa zapája do diania na škole a 
pomáha pri realizácii jednotlivých podujatí. 
Rodi�ovská rada (v záujme detí  pomáha pri právnej, metodickej a inej odbornej �innosti), je 
sú�as�ou školy, je prítomná na akciách ako sú koncerty, výstavy výtvarných prác, ve�mi 
aktívne spolupracuje pri organizovaní rôznych školských aktivít napr. ako dozor. 
Ostatní partneri spolupracujú na spolo�ných podujatiach - divadelných a muzikálových 
predstaveniach. 
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6     PERSONÁLNE OBSADENIE 
 
 
Na škole pracuje 
 
v hudobnom odbore 

pracuje 18 pedagogických zamestnancov, ktorí vyu�ujú spev - zborový spev, hru na 
nástroji, hudobnú náuku, komornú hru, súborovú hru, štvorru�nú hru na klavíri, vykonávajú 
korepetície v dychovom a slá�ikovom oddelení a zárove� sú neoddelite�nou sú�as�ou pri 
korepetícii spevu 
 
v tane�nom odbore 

vyu�uje jedna pedagogická pracovní�ka tane�nú prípravu, tane�nú prax, kreatívny, 
�udový, klasický, spolo�enský a džezový tanec 
 
v literárno-dramatickom odbore 

pracuje jedna pedagogická pracovní�ka vyu�ujúca dramatickú prípravu, dramatiku 
a slovesnos�, pohyb, prednes, súbor, dejiny divadelnej tvorby a základy dramatickej tvorby 
 
vo výtvarnom odbore 

dvaja pedagogickí pracovníci vyu�ujú kresbu, ma�bu, grafiku, dekoratívne �innosti, 
modelovanie a prácu s materiálom. 
 
K THP pracovníkom patria: 

�  1 školník 
�  2 upratova�ky 
�  1 sekretárka 
�  1 ú�tovní�ka /na štvrtinový úväzok/ 
�  1 mzdová pracovní�ka /na štvrtinový úväzok/ 

 
Od 1. augusta 2011 nastúpi na zastupovanie v �ase dlhodobej práceneschopnosti sekretárky 
jedna ekonomická sila z Úradu práce a sociálnych vecí. Od roku 2012 sa stav ekonomických 
pracovníkov upraví. 
 
Priestorové a materiálno-technické podmienky školy: 
 
Projektovaná kapacita školy je 17 tried. Táto kapacita bola neposta�ujúca a následne sa 
vytvorili triedy na individuálne vyu�ovanie. Momentálne je k dispozícii 24 tried na 
individuálne a skupinové vyu�ovanie. 
Na zvyšujúce sa požiadavky pre tvorbu projektov, komunikáciu nielen so slovenskými ale aj 
zahrani�nými školami, je potrebné: 
 

�  rozšíri� na všetky odbory ZUŠ v rámci celej budovy školy internetové pripojenie, 
�  vybavi� triedy pre prácu s IKT novými po�íta�mi, 
�  vynovi� triedy novými hudobnými nástrojmi, pomôckami, ktoré umožnia vytvára�                 
     širší obzor vo svete hudby, 
�  postupne dop��a� a obmie�a� interiérové vybavenie tried. 
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7     Financovanie ZUŠ 
 

 
 

Na základe Všeobecného záväzného nariadenia mesta Svidník �.1/2011  bola 
Mestským zastupite�stvom  vo Svidníku ur�ená výška príspevku v ZUŠ s platnos�ou od 
26.3.2011. V zmysle § 49 ods. 4 zákona NR SR c. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov  zria�ovate� mesto Svidník ur�uje výšku 
príspevku v základnej umeleckej škole takto: 

 
� pred plnením povinnej školskej dochádzky: 1 € mesa�ne 
 
� prípravné štúdium individuálne: 2,50 € mesa�ne  

prípravné štúdium skupinové:     1 € mesa�ne 
 
� hudobný odbor  - individuálne:    4,65 € mesa�ne  

- pre dospelých:  8 € mesa�ne  
 

� literárno-dramatický odbor:  1,50 € mesa�ne  žiaci 
       5 € mesa�ne dospelí  
 

� tane�ný odbor        1,50 € mesa�ne  žiaci    
                    5 € mesa�ne dospelí 

   
� výtvarný odbor         1,50 € mesa�ne  žiaci    

                         5 € mesa�ne dospelí 
 
 
Pri súbežnom navštevovaní individuálneho a skupinového štúdia :    

            2,50 € mesa�ne /prípravné štúdium/ 
4,65 € mesa�ne 

                                                                  8 € mesa�ne /dospelí/ 
 

Príspevok v základnej umeleckej škole  na základe rozhodnutia Mestského zastupite�stva 
sa neuhrádza, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne 
požiada a predloží doklad o tom, že poberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke 
v zmysle zákona �.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
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8   Realizácia hlavných úloh a stanovenie špecifických cie�ov 
 
Výchova a vzdelávanie 
 
Sú�as�ou ZUŠ je rozvíja� osobnos� žiaka, zvýraz�ova� estetickú výchovu, schopnos� vníma�, 
prežíva� a vnáša� krásno do života a práce, formova� žiakov k aktívnej kultúrnej a umeleckej 
�innosti, umožni� mu hlbšie pozna� a precíti� umenie, aby získal k�ú�ové kompetencie: 

o komunika�né schopnosti, 
o schopnos� pracova� s modernými informa�nými technológiami, 
o schopnos� dosiahnu� uplatnenie na budúcom trhu práce. 

 
V jednotlivých odboroch preh�bi� zapojenie žiakov do týchto disciplín: 
 
Hudobný odbor 
 

Tane�ný odbor 

� sú�aže a prehliadky - okresné, krajské,   
    celoslovenské, medzinárodné 
�  hudobné semináre, 
�  triedne koncerty pre rodi�ov a priate�ov. 

�  triedne koncerty pre rodi�ov a priate�ov,   
�  spolupráca s integra�ným centrom, 
�  otvorené hodiny za prítomnosti rodi�ov, 
� sú�aže a prehliadky - okresné, krajské,  
    medzinárodné. 

Výtvarný odbor 
 

Literárno-dramatický odbor 

� výstava výtvarných prác - viano�ná,   
    ve�kono�ná, absolventská, 
� zapoji� sa do sú�aží - Vesmír o�ami detí,  
   Medzinárodné sú�aže - Toru� Po�sko,	ína, 
   India Shankar´s, 
� inštruktáž pre deti z MŠ (kresliare�,   
    modeláre�) spojená s ukážkou prác žiakov   
    ZUŠ a náborom. 

� sú�aže v umeleckom prednese,  
� PAN- Liptovský Mikuláš, 
� okresná a krajská prehliadka detskej   
   divadelnej tvorby, 
� prezentácia - vystúpenia v mestských   
    a medzimestských MŠ. 

 

V procese vzdelávania využíva� metódy a formy, aby sa vedel žiak správne orientova�, 
spolupracova�, vedel pracova� samostatne aj v tíme, vedel pracova� s knihou, komunikoval 
na úrovni a plynulo, zotrval pri hlavnom cieli školy: t.j. výchova umením, k umeniu a pre 
umenie. Umožni� žiakom zaži� úspech, množstvom vystúpení podpori� zdravé sebavedomie, 
pri�om dba�, aby verejná prezentácia nebola zárove� stresujúcim faktorom.  

Na splnenie cie�a je potrebné:  

�   v plnej miere využíva� IKT v rámci všetkých predmetov  
      výchovno-vzdelávacieho procesu, 
o sledova� a zárove� uplat�ova� všeobecné platné trendy, ktoré zvyšujú úrove� 

školy a obsah vyu�ovania pripravi� tak, aby hodiny boli zážitkové, tvorivé, 
o zvýraz�ova� estetickú výchovu, rozvíja� vkus žiaka, 
o prežíva� a vnáša� krásno do života i práce, 
o formova� žiakov k aktívnej kultúrnej a umeleckej �innosti, 
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o vies� žiaka k dobrému správaniu, kultivovanému vyjadrovaniu. 
 
Na splnenie úloh je potrebné zabezpe�i�: 
 
 � doplni� vybavenie knižného archívu, 
 � vybavi� triedy po�íta�mi s internetovým pripojením, 
 � doplni� výukové programy, 
 � získa� financie z mimo rozpo�tových zdrojov- projektov. 
 
Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiakov 
 
ZUŠ nie je orientovaná pre potreby detí s telesným postihnutím a so zdravotným 
znevýhodnením. Napriek týmto prekážkam k takýmto žiakom škola pozitívne pristupuje 
a mala by ma� vypracovaný individuálny plán, ktorým by umožnila rozvíja� schopnosti 
a zru�nosti a poskytla im druh sociálnej rehabilitácie. 
 
Na splnenie cie�ov je potrebné: 
 

o nastavi� individuálny študijný plán - upravi� �asovo tematické plány, 
o pri práci s nimi využíva� systém práce a hodnotenia adekvátny postihnutiu 

jednotlivcov, 
o zmeni� metódy práce a systém hodnotenia. 

 
Zabezpe�i� stavebné a priestorové predpoklady: 
 

o bezbariérový prístup do budovy školy, 
o schodiskový vý�ah na zdolávanie schodiska, 
o úpravu sociálneho zariadenia - vytvorenie WC pre imobilných. 

 
Škola ako životný priestor 
 
Z dôvodu vytvorenie estetickej klímy školy je potrebné klás� dôraz na úpravu spolo�ných 
priestorov a prostredia u�ební. Preto je potrebné: 
 � aktuálne informova� o aktivitách školy na informa�ných tabuliach a nástenkách, 
 � chodby a vstupné priestory skultúr�ova� fotografickými panelmi z akcií školy,    
                      absolventskými tablami a výtvarnými prácami žiakov školy. 
  
 
Vlastné zameranie školy - všetky odbory 

 
Vo výchovno-vyu�ovacom procese: 
  

o vytvára� kladný dôraz na vzájomnú komunikáciu prostredníctvom komornej 
a súborovej hry medzi žiakmi a pedagógmi navzájom, 

o zvyšova� kvalitu vyu�ovacieho procesu v individuálnom i skupinovom 
vyu�ovaní, 

o spolupracova� s MŠ a v predstihu vytipova� talentovaných žiakov, 
o zabezpe�ova� dostatok vhodnej a aktuálnej študijnej literatúry, 
o pristupova� k žiakom individuálne, riadi� sa plánmi a osnovami ŠVP a ŠkVP, 
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o talentovaným žiakom ponúka� možnos� rozšíreného štúdia a v�as upravi� 
u�ebné plány, 

o motivova� žiakov k vyšším a lepším výkonom poskytnutím možností 
prezentova� seba a reprezentova� školu na verejných kultúrnych vystúpeniach 
a sú�ažiach, 

o pri individuálnom a kolektívnom vyu�ovaní klás� dôraz na citovú a výchovnú 
stránku, zabezpe�ova� na vyu�ovaní priate�skú tvorivú atmosféru, 

o v súlade s platným ŠVP a ŠkVP rozširova� možnos� využitia IKT na 
vyu�ovaní v jednotlivých odboroch. 

 
Podmienky na zaistenie BOZP pri výchove a vzdelávaní 
 
ZUŠ vo  všetkých priestoroch školy dbá na bezpe�né a zdraviu vyhovujúce podmienky. Preto 
je potrebné: 
 

o pravidelne pou�ova� žiakov o Vnútornom školskom priadku, zásadách 
bezpe�nosti a ochrane zdravia pri práci,  

o organizova� pravidelné  školenia zamestnancov školy bezpe�nostným 
technikom o bezpe�nosti a ochrane pri práci a proti požiaru,  

o dodržiava� BOZP nielen pri vyu�ovaní, ale aj akciách školy, ú�astiach so 
žiakmi na sú�ažiach, zájazdoch a pri nácvikoch v d�och mimo vyu�ovacieho 
�asu, 

o  vykonáva� pravidelné odstra�ovanie nedostatkov pod�a výsledkov revízií. 
 
Personálne podmienky 
 
Permanentné vzdelávanie pedagogických pracovníkov je dnes základnou požiadavkou 
sú�asnosti. Odbornos� vyu�ovania je pomerne na dobrej úrovni, ale vzh�adom na úlohy a 
ciele  v �alších rokoch 2010-2015 bude potrebné: 
 

o zvyšova� efektívnos� eduka�ného procesu, 
o využíva� IKT vo vyu�ovaní jednotlivých predmetov, 
o zabezpe�i� a postupne dopl�ova� pedagógom vzdelávanie, 
o zú�ast�ova� sa odborných seminárov v rámci všetkých odborov, 
o spolupracova� s pedagógmi vyšších umeleckých škôl, 
o organizova� výmenné koncerty, 
o zabezpe�ova� ú�as� na vzdelávaní vedúcich a riadiacich zamestnancov 

v súlade s novými zákonmi, nariadeniami a vyhláškami. 
 

Materiálne podmienky 
 
Škola má silné aj slabé stránky v materiálno-technickom vybavení. Preto si v koncepcii 
stanovujem následné ciele: 
 

o vybavi� triedy po�íta�mi a zavies� internetové pripojenie, 
o vynovi� triedy novými hudobnými nástrojmi, 
o v rámci projektu obnovi� u�ebné pomôcky, modernizova� triedy, 
o zabezpe�i� v spolo�ných priestoroch pedagógov nový sedací nábytok, 
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o v spolupráci so zria�ovate�om h�ada� možnosti na výmenu vchodových dverí 
a okien za plastové, vybudovanie vlastnej kotolne, 

o  udržiava� vzh�ad školy v dobrom technickom stave. 
 
Financovanie 
 
Ve�mi slabou stránku je dnešné financovanie ZUŠ. Základná umelecká škola je zaradená do 
originálnych kompetencií financovania, �iže je dotovaná z podielových daní, ktoré nám 
prerozde�uje náš zria�ovate� – mesto Svidník. Pridelené finan�né prostriedky nám nesta�ia 
na prevádzku. Aby sa finan�ná situácia našej školy vyriešila, je potrebné sa zamera� na 
viaczdrojovos� vo financovaní školy: 
 

o financie z mimo rozpo�tových zdrojov - zapájaním sa do projektov 
vyhlasovaných MŠ SR, 

o príspevky od žiakov, rodi�ov, 
o príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, 
o z akcíí a kultúrnych podujatí. 
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ZÁVER 
 
 
Úlohy stanovené v koncepcii sú reálne a splnite�né, pretože vyplynuli nielen 
z celospolo�enských potrieb, ale aj z analýzy sú�asného stavu našej školy. Koncepcia 
predpokladá, že pri plnení úloh budú využité silné stránky a príležitostí tak ako vyplývajú z 
analýzy. 
V škole je pracovný kolektív, ktorý akceptuje koncepciu: 
 

o je ochotný sa podie�a� na plnení jej úloh, 
o pedagógovia sú nau�ení pracova� tímovo, 
o sú tvoriví a ochotní vytrvalo pracova�, 
o dokážu prežíva� rados� z vlastného úspechu a z úspechov žiakov. 

 
Koncepcia školy predkladá návrh úloh, ktoré bude potrebné realizova� v ur�itom �ase. 
Podrobnejšie budú rozpracované v ro�ných plánoch práce školy a prenesené do práce menších 
skupín v rámci predmetových komisií. 
 
Jedným zo základných kritérií práce školy sú dosahované výsledky žiakov a ich pedagógov. 
Škola kladie ve�ký dôraz na spoluprácu všetkých odborov a dáva priestor tvorivým 
pedagógom, aby sa zaslúžili o kvalitné zvidite��ovanie našej školy. Významnými faktormi 
napredovania školstva sú okrem kvality práce školy aj: 
 

o dobrá spolupráca s rodi�ovskou verejnos�ou, 
o spolupráca s inštitúciami podie�ajúcimi sa na výchove a vzdelávaní detí 

a mládeže, 
o vytváranie dobrých pracovných podmienok vrátane pracovnej atmosféry na 

pracovisku, kde ma výrazné a nezastupite�né miesto u�ite�. 
 
 
Realizáciou koncepcie ZUŠ bude škola v povedomí širokej verejnosti vystupova� ako: 
 

o škola, ktorá poskytuje kvalitné vzdelanie, 
o škola, ktorá sa presadzuje a realizuje humánno-tvorivé metódy vyu�ovania, 
o škola, ktorá de�om poskytuje estetické a moderné pracovné prostredie, 
o škola, ktorá poskytuje vhodnú pracovnú atmosféru pre zamestnancov, 
o škola, ktorá vyvíja projektovú �innos�, 
o škola tretieho tisícro�ia. 


