
Základná umelecká škola Ladislava Mokrého 
Moyzesova 1737/22, 955 01  Topoľčany 

                                                                                                                                              

      

 

Výročná správa o činnosti  

Základnej umeleckej školy L. Mokrého v Topoľčanoch 

za školský rok 2009/2010 

 

      Osnova je spracovaná v zmysle Vyhlášky č.9/2006 Z.z. o 

štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

 

1. Základné identifikačné údaje 

   a/ Názov školy, sídlo: 

   Základná umelecká škola Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22,  

   955 01 Topoľčany 

 
 pobočky,detašované triedy a elokované triedy: 

a) pobočka v obci Bojná, 

b) detašované triedy v obciach: Prašice, Horné Obdokovce, 

Solčany, Radošina  

c) elokované pracoviská: MŠ Solčany, MŠ Jacovce, MŠ Tovarníky,MŠ 

Nemčice, MŠ ul.Tríbečská I,MŠ Tribečská II, 

 

   b/ Kontakty na školu: 

   tel., fax: 038/5324569 

   riaditeľ : 038/5324568 

   e-mail:h.ferancova@zus-mokreho.sk, zus-mokreho@zus-mokreho.sk 

 

   c/ Zriaďovateľ: 

   Mesto Topoľčany, nám. M.R. Štefánika, 955 01 Topoľčany 

 

   d/ Mená vedúcich zamestnancov: 

   riaditeľ – Mgr.Hana Ferancová  

    zástupca – Eva Ondrušková 

    zástupca – Jana Michaličková 

 

   e/ Rada školy: 

   V zmysle štatútu Rady školy volená na 4-ročné obdobie,    

   činnosť Rady školy na Základnej umeleckej škole L.  

   Mokrého od r. 2008. 

   Ďalšie poradné orgány: 

   Umelecká rada, Pedagogická rada, Inventarizačná a likvidačná  

   komisia 

 

   f/ Dátum založenia školy: 

      1. 9. 1943 

 

   g/ Dátum zaradenia školy do siete: 
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2 

 

   2. Formy vyučovania: skupinové 

                        individuálne 

 

   3. a/ Údaje o počte žiakov k 15.9.2009: 

      skupinová forma vyučovania:    461 ţiakov 

      individuálna forma vyučovania: 346 ţiakov 

      spolu:                         807 žiakov 

 

      b/ Počet žiakov podľa odborov: 

      hudobný                461 ţiakov /-18/ oproti roku 

      tanečný                 150 ţiakov /+15/    2008/09 

      výtvarný               171 ţiakov /+31/ 

  literárno-dramatický   25 ţiakov /+7/ 

 

z toho predškolské štúdium/MŠ/71 ţiakov 

      štúdium pre dospelých   20 

 

       a1/Údaje o počte žiakov k 30.6.2010 

 skupinová forma vyučovania:    377 

 individuálna forma vyučovania: 440 

 spolu:                         817 /+10/ 

 

      b1/počet žiakov podľa oborov: 

  hudobný      468 /+7/ 

  tanečný      141 /-9/ 

  výtvarný      185 /+14/ 

  literárno-dramatický      23  /-2/ 

    

      V danom školskom roku boli 2 žiaci prijatí na  

 Konzervatórium v hre na klavíri, a 3 žiaci na strednú 

školu úžitkového    výtvarníctva. 

Počet absolventov: 55 (38 HO,6 TO,2 LDO a 9 VO) 

      c/ Súbory školy: 

      Tanečný orchester 

      Spevácky zbor Úsmev       

  folklórna spevácka skupina Ţochárik       

      Tanečný folklórny súbor Ţochárik      

      Hip-hopový súbor TM-company 

  Baroque renesance – kvarteto zobcových fláut 

      Zmiešané komorné súbory 

  Divadelný súbor Fantázia  

  učiteľská kapela El Combo 

 

   4. a) Zoznam študijných odborov: 

      ZUŠ má v školskom roku 2009/2010 4 odbory: 

 -  hudobný                HO 

 -  tanečný                TO 

 -  literárno-dramatický   LDO 

 -  výtvarný               VO 
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Oddelenia hudobného odboru: 

 10 oddelení:   klavírne 

    keyboardové 

    akordeónové 

    husľové 

    gitarové 

    spevácke 

    bicie 

    dychových nástrojov 

    hudobnej náuky 

    Hudba a počítač 

       

 

     Vyučuje sa v 4 stupňoch štúdia: 

     prípravné 

     základné – I.časť I. stupňa 

     základné – II.časť I.stupňa 

 základné – II.stupňa 

     rozšírené 

     skrátené   

     štúdium pre dospelých – ŠPD 

 

 
     b) Od septembra 2008 nadobudol platnosť nový zákon 

č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého boli vypracované 

štátne vzdelávacie programy základnej umeleckej školy v 

Slovenskej republike a na ich základe v zmysle vyššie citovaného 

zákona následne vypracovaný Školský vzdelávací program ZUŠ 

Ladislava Mokrého. 

Od septembra sa vzdelávanie na ZUŠ realizuje nasledovne: 

Základné štúdium  sa člení na dva stupne: 

- I.stupeň má  najviac 9.ročníkov a člení sa na 

 1.časť prvého stupňa, ktorá má spravidla štyri ročníky 

a ţiak po jeho ukončení získa primárne umelecké vzdelanie 

 2.časť prvého stupňa, ktorá má najviac 5 ročníkov a ţiak po 

jeho ukončení získa niţšie sekundárne umelecké vzdelanie 

 

 

- II.stupeň má najviac štyri ročníky a organizuje sa hlavne 

pre ţiakov stredných škôl. Po jeho ukončení ţiak uţ 

nezískava ţiadne iné vzdelanie 

-  

Vyššie uvedené sa v danom školskom roku týkalo iba žiakov 1.a 2. 

ročníka štúdia na ZUŠ,žiaci od 3.ročníka pokračujú podľa doteraz 

platnej legislatívy a  učebných plánov. 
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c) zoznam uplatňovaných učebných plánov: 

- učebné plány CD-2009-27474/21375-1:911 s platnosťou od 1. 

septembra 2009, podľa ktorých postupujú žiaci 1.a 2.ročníka 

základného štúdia. V každom nasledujúcom školskom roku sa   

bude podľa nich postupovať v ďalšom nasledujúcom ročníku    

v nadväznosti na jednotlivé časti štúdia.  

- Učebné plány schválené MŠ SR dňa 22.12.2003 pod číslom 

110215/2003 s platnosťou od 1.9.2004 - uplatňované 

u ţiakov od  3.ročníka a vyššie. 

-  MŠ SR v súlade so štátnym vzdelávacím programom pre ZUŠ 

schválilo učebné plány a učebné osnovy predmetu Hudba a 

počítač pre I. stupeň základného štúdia podľa stupňov 

vzdelania –ISCED 1B-primárne umelecké vzdelanie a ISCED   

  2B -niţšie sekundárne umelecké vzdelanie, ktoré sa zatiaľ         

uplatňovali  len na našej škole. Schválilo ich MŠ SR  

17.decembra 2008 pod č.CD-2008-13439/38025-2:911. 
 

- Metodický pokyn č.N/2009-R na hodnotenie a klasifikáciu 

ţiakov základných umeleckých škôl schválené MŠ SR 

s platnosťou od novembra 2009 

 

5. Školský vzdelávací program ZUŠ Ladislava Mokrého 

 

- Názov: „Umenie nás spája“ 

- Cieľom školy je uberať sa dvoma líniami: 

 Zachovávať ľudové tradície so zameraním na 

ponitriansky región 

 Informatizácia vzdelávania 
 

Špecifiká vzdelávania na ZUŠ L. Mokrého: 

 

Štátny vzdelávací program SR pre ZUŠ umoţňuje okrem úpravy 

obsahu vyučovania aj doplňujúce formy vzdelávania. Cieľom 

je ďalší vedomostný rozvoj ţiaka a obsah je špecifikovaný 

na základe individuálnych potrieb školy. V zmysle uvedeného 

ZUŠ Ladislava Mokrého ponúka nasledujúce formy vzdelávania: 

 

- Intonačno-rytmická a pohybová výchova – 1 hodina týţdenne 

pre ţiakov iba 1.ročníka hudobného odboru, zamerané na 

rozvoj intonačných, rytmických a pohybových schopností 

- Rozšírené vyučovanie- pre mimoriadne nadaných ţiakov 

hudobného odboru od 1. ročníka  

- Hra na keyboarde – v 1. ročníku povinná hra na klavíri 

s cieľom rozvoja muzikality ţiak a získanie dokonalejšej 

technickej zručnosti  
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     6. Údaje o počte zamestnancov: 

      

a/ Pedagogickí zamestnanci školy k 30.6.2009: 

 

     Interní: 39      Kvalifikovaní: 36   Nekvalifikovaní:3 

      

Dohodu: 4 zamestnanci 

 

     Všetci pedagógovia vyučujú v odbore, ktorý vyštudovali, 

1 pedagóg ukončil 2.kvalifikašnú skúšku v odbore, 2 

pedagógovia  nemajú patričnú kvalifikáciu, 1 učiteľka nemá 

DPŠ.1 učiteľka bez kvalifikácie ukončuje pracovný pomer 

k 30.6.2009, 2 pedagógovia majú podmienku ukončiť 

kvalifikáciu do decembra 2013 v zmysle zákona č.317/2009 

Z.z.      

 

- Na dobu určitú:    7 pedagógov 

- Na dobu neurčitú: 32 pedagógov 

- Skrátený úväzok:   9 pedagógov 

- 1 MD 

 

      

 

       b/ Nepedagogickí zamestnanci školy: 

- na dobu neurčitú: 4  

- na dobu určitú:1 

- dohoda : 1  

 

Celkový počet zamestnancov ZUŠ:44 

Zamestnanci na dohodu: 5 

 

 

     6. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických a ostatných     

        zamestnancov školy: 

 

        Priebežné vzdelávanie: 

 

Všetci pedagógovia jednotlivých oddelení sa vzdelávali v rámci 

svojho odboru na seminároch organizovaných v rôznych mestách 

Slovenska ako aj na Topoľčianskych tvorivých dielňach 

organizovaných našou ZUŠ: 

- doc.Alena Vlasáková/AMU Praha,JAMU Brno/-klavírne odd. 

- Mgr.art.Tibor Rácz –akordeónové odd. 

- Mgr.Sedmáková PhD. –gitarové odd. 

 

- 1 pedagóg 2. kvalifikačná skúška  

 

- 1 pedagóg sa zúčastnil seminára e-learningu v Zlíne 

 

- 5 pedagógov navštevovalo vzdelávanie IKT 
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Kontinuálne vzdelávanie: 

- v auguste sa 12 pedagógov zúčastnilo kontinuálneho 

vzdelávania usporiadaného na našej ZUŠ v programe “Tvorba  

programu KV“. Všetci ukončili v septembri a získali 10 

kreditov.        

 

          

   Ďalšie vzdelávanie:           

- okrem vyššie uvedeného štúdia sa učitelia pravidelne  

 zúčastňujú mnoţstva súťaţí, na ktorých získavajú nové 

 poznatky a pedagogické skúsenosti. 

             

 

 

7.Údaje o aktivitách a prezentácia školy na verejnosti 

 

       a/ V školskom roku 2009/2010 usporiadala škola a jej  

          pobočky spolu 37 interných a verejných koncertov a  

  vystúpení. 

          Najvýznamnejšie: 

Výchovné koncerty pre ZŠ a MŠ 

- 1.vianočné vystúpenie detí „Vianočný čas“ 

2.folklórny-“Jarné zvyky - Vynášanie Moreny“ 

 

 

Verejné vystúpenia 

- Vianočný koncert „Vianočný čas“ s agentúrou AMADEO 

/Peter Hečko/ v Športovej hale mesta  

- Novoročný koncert v Galérii mesta Topoľčany 

- „Učitelia deťom - deti učiteľom“ -koncert venovaný 

Dňu učiteľom s hosťami z partnerských škôl zo ZUŠ 

Zlín-Malenovice a ZUŠ E.Suchoňa z Bratislavy 

-  „Rodinný koncert“ –deti hrali spoločne s rodičmi 

- Vynášanie Moreny k rieke Nitra –DFS Ţochárik 

spojený s programom na námestí M.R.Štefánika 

- Účasť našich pedagógov a ţiakov na 30.výročí 

zaloţenia Hudobnej partnerskej školy  školy 

Myšleniciach v Poľsku 

- vernisáţ výtvarného odboru v TOS 

- dva samostatné absolventské recitály ţiakov Jozefa 

Hladkého a Sylvie Hnátovej – obaja v hre na klavíri 

- Slávnostný absolventský koncert spojený s koncertom 

víťazov súťaţí v kinosále Spoločenského domu 

 

     b/ Medzinárodná spolupráca: 

Podľa vyššie uvedených údajov, škola spolupracuje so ZUŠ E. 

Suchoňa z Bratislavy, so ZUŠ Zlín-Malenovice,s umeleckou 

školou v Myšleniciach Poľsko/ a prerušili sme  spoluprácu so 

ZUŠ v Ostrihome /Maďarsko/pre rečovú bariéru.  
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        c/ Spolupráca s materskými, základnými školami a inými 

           organizáciami: 

   Základná umelecká škola Ladislava Mokrého v Topoľčanoch 

spolupracuje šiesty  rok s materskými školami, kde pedagógovia 

pracujú s nadanými deťmi predškolského veku. V dvoch materských 

školách – ul. Tríbečská I hlasovú výchovu a Tribečská II 

vyučujeme hru na zobcovej flaute,v MŠ v obciach Nemčice,Jacovce 

Solčany a  Tovarníky výtvarnú výchovu, v materskej škole v 

Jacovciach tanečnú výchovu. 

 

     d/Organizovanie súťaže 

ZUŠ L. Mokrého organizuje kaţdoročne oblastnú súťaţ „Mladé 

talenty Ladislava Mokrého“ pre tri kraje: Nitriansky, 

Trenčiansky a Trnavský v hre na klávesové nástroje –keyboard, 

klavír, akordeón s 3-ročnou periodicitou. V tomto školskom roku 

sme organizovali 5.ročník v hre na klavíri. Prihlásených bolo 60 

detí a pracovali 2 poroty.       

 

 

      Pre základné školy organizujeme pravidelne výchovné 

koncerty s rôznou tematikou a zameraním. 

      Zároveň ţiaci ZUŠ vystupujú pri vernisáţach, výstavách, 

akciách Mestského kultúrneho strediska, Tríbečského osvetového 

strediska, Mesta Topoľčany, v Domove sociálnych sluţieb a pod. 

 

 

       

e/projekty 

- ZUŠ L. Mokrého vytvorila 2 projekty  na podporu 

kultúry a športu, ktorý vyhlasuje Nitriansky 

samosprávny kraj, z toho jeden bol vyhodnotený – 

koncert „Tóny priateľstva“ 

- Projekt“Zriadenie učebne kontinuálneho 

vzdelávania“-úspešný, ale zatiaľ nezrealizovaný 

- Program pre KV s názvom „IKT v hudobnom vzdelávaní“ 

zaslaný na akreditáciu na MŠ SR- od apríla zatiaľ 

neschválený 

 

        Prezentácia na verejnosti: 

        Základná umelecká škola L. Mokrého svoju činnosť 

prezentuje na verejnosti prostredníctvom webovej stránky 

www.zus-mokreho.sk, plagátov, pozvánok, na webovej stránke mesta 

Topoľčany, v týţdenníku „MY“ a regionálnej televízii TV Centrál. 

Na zviditeľnenie školy sa vyuţívajú aj rôzne propagačné 

materiály/bulletiny, bloky, PVC tašky, foldre apod./V závere 

roka bol vytvorený redakčnou radou 2.časopis našej školy so 

zameraním na profiláciu, úspechy, rozhovory s pedagógmi a pod. 
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        d/ Výsledky súťaží v školskom roku 2009/2010 

 

 Oblastná súťaž:     Celoslovenské súťaže:  

 počet 1. miest: 2    počet 1.miest:  2  

 počet 2. miest: 4    počet 2. miest: 2      

 počet 3.miest : 2    počet 3. miest: 3 

 

Ţiaci klavírneho odd.  získali  na Celoslovenskej súťaţi 

v komornej hre a 4-ručnej hre na klavíri mimoriadnu cenu  

Vladimíra Lejseka za odohranú skladbu a na súťaţi Mladé talenty 

L. Mokrého získal náš ţiak cenu Absolútneho víťaza súťaţe. 

        

 

    8.Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach   

      školy: 

      a/  -klasické učebne pre potreby individuálneho vyučovania  

      počet – 21 +  1 odborná 

          - pre potreby skupinového vyučovania  

           počet – 5 

- odborné učebne 2 

 

 

 V tomto školskom roku: 

-  rekonštrukcia koncertnej sály (november 2009) 

- Výmena šiestich plastových okien v najchladnejších 

triedach 

- zakúpenie perkusií do triedy bicích nástrojov 

- zakúpenie grafického lisu pre potreby výtvarného 

odboru 

- v suteréne školy sa vytvorila nová učebňa pre 

vyučovanie literárno-dramatického odboru.  

Všetky 4 odbory sa vyučujú v hlavnej budove na Moyzesovej ul. 

 

10. Údaje o finančnom zabezpečení: 

 

         a/ Základná umelecká škola Ladislava Mokrého je od 

januára 2005 v zmysle Zákona č. 564/2004 Z.z. a Nariadenia vlády 

č. 668/2004 Z.z. financovaná ako originálna kompetencia z 

podielových daní mesta Topoľčany. Mesto ako zriaďovateľ môţe dať 

zároveň aj návrh na zaradenie alebo vyradenie ZUŠ zo siete škôl. 

Po dlhej dobe sa však základné umelecké školy dostali do sústavy 

škôl v zmysle Zákona č.245/2008 Z.z.(školský zákon) a poskytujú 

primárne umelecké a niţšie sekundárne umelecké vzdelanie. 

 

        b/ Základná umelecká škola ponúka záujmové vzdelávanie, 

to znamená, ţe rodič alebo zákonný zástupca prispieva na 

čiastočnú úhradu nákladov spojenú so štúdiom na ZUŠ, v zmysle 

vyššie spomínaného školského zákona, ktorý však zamedzuje 

riaditeľovi kompetenciu rozhodnutia o výške príspevku na úhradu 

nákladov na štúdium a túto kompetenciu previedol na mestské 

zastupiteľstvo. Zastupiteľstvo mesta Topoľčany vydalo VZN, ktoré 

určuje výšku spomínaného poplatku za jednotlivý druh štúdia:  
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 základné formy štúdia 

-  v skupinovom vyučovaní 6,10 € 

-  v individuálnom vyučovaní 8,60 € 

 

Po predloţení rozhodnutia o dávke sociálnej pomoci podľa 

osobitného predpisu sa úhrada nákladov za štúdium na ZUŠ 

odpúšťa. 

 

Základná umelecká škola L. Mokrého je teda financovaná na 

základe počtu ţiakov v jednotlivej forme vyučovania z 

podielových daní mesta a z príspevkov rodičov na čiastočnú 

úhradu nákladov – školného.         

      

         c/ Rozpočet určuje Mestské zastupiteľstvo vţdy v 

decembri na kalendárny rok 

- Poloţka na mzdy a odvody vo výške    380,6 tis.€ 

- Poloţka na prevádzkové náklady        36,3 tis.€ 

- príspevky rodičov  /školné/           50   tis.€ 

         

  

 

    d/ vzhľadom na havarijný stav vonkajšej fasády budovy ako 

aj okien, škola bola nútená doplatiť za vykurovanie v závere 

roka 2008 250.000,-Sk, napriek novo vybudovanej kotolne. Na 

základe vysokého nedoplatku za kúrenie nám SPP určil mesačnú 

splátku na 900 € v roku 2009 a 704 € na rok 2010. 

 V niektorých triedach napriek vykurovaniu je ţiakom a pedagógom 

zima a vedenie školy musí týmto pedagógom zabezpečiť vykurovanie 

aj elektrickými ohrievačmi, čo zvýšilo náklady za elektriku. 

Mesto Topoľčany ako zriaďovateľ vypracoval ţiadosť o riešenie 

havarijného stavu na jar 2008 a predloţil na MŠ SR. Vzhľadom na 

dopad hospodárskej krízy na štátny rozpočet nebola ţiadosť do 

dnešného dňa(október 2010)riešená. 

Listom zo septembra 2010 sme žiadali zriaďovateľa o vyčlenenie 

sumy  z rozpočtu mesta Topoľčany na rok 2011 na výmenu okien.  

Výsledok bude známy po zasadnutí zastupiteľstva mesta v decembri 

2010.  

    

     e/  ZUŠ v školskom roku 2009/2010 bola poberateľom  

vzdelávacích  poukazov. Získali sme 90 poukazov, ročná  hodnota 

jedného poukazu bola 28 €. Vzdelávacie poukazy boli pouţité na 

materiálne zabezpečenie verejných vystúpení školy ako aj na 

zakúpenie vstupeniek pre deti na rôzne koncerty a predstavenia.  

 

 

      11. Cieľ v koncepčnom zámere v školskom roku 2009/2010 

 

Výchovno-vzdelávacím cieľom školy na školský rok 2009/2010 ako 

aj cieľom vyplývajúcim z koncepcie školy bolo zabezpečenie 

vzdelávania pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami : 
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- cieľ sme realizovali so SIC Topoľčany, napriek 

iniciatíve zo strany vedenia ZUŠ máme v odboroch 

len 4 deti 

     -  vznikol komorný dychový súbor zameraný na renesačnú 

     hudbu 

        

Cieľ bol splnený čiastočne. 

 

 Ďalším cieľom bolo hľadanie talentovaných detí v materských 

školách v zmysle učebných plánov pre ZUŠ, hlavne detí 

predškolského veku. Nakoľko sa vyučuje opäť na 6 materských 

školách, cieľ  je splnený.  

 

        

    

12. Pozitíva školy: 

 

 1.Škola dosiahla výborné výsledky na súťaţiach v 

 keyboardovom, klavírnom , gitarovom oddelení. 

 
2.Flexibilita pri zriaďovaní nových umeleckých telies 

 

  3.Najväčší záujem je o štúdium v hudobnom odbore, v ktorom         

 majú deti moţnosť navštevovať 10 oddelení./viď stranu č.2/ 

 
 4.Z hľadiska lokálnej polohy je budova školy veľmi dobre 

  umiestnená – širšie centrum mesta,blízkosť autobusovej   

 stanice,  čo umoţňuje primeranú  dostupnosť detí 

 z okolitých ZŠ a tým aj neustály záujem detí  a rodičov 

 o štúdium na našej škole. 

 
 5.koncertami,muzikálmi, divadelnými hrami, výstavami ako aj 

 inými  aktivitami škola prispieva k rozvoju kultúry 

 nielen v meste  a v okolitých obciach, ale zabezpečuje 

 kultúrne programy aj  pre podnikateľské subjekty a firmy.  

 

  6. ZUŠ ponúka zaujímavé vzdelávacie aktivity v rámci ŠkVP  

 

 

 

 Negatíva školy: 

   1.nízky záujem rodičov o výchovno-vzdelávacie výsledky 

 ţiakov 

riešenie:zapájanie rodičov do aktivít školy (Rodinný 

koncert) 

   2.nízky záujem ţiakov o vyučovanie hudobnej náuky, ktorá        

 je však na ZUŠ povinný predmet 

 

 



 

 

    11   

 

 

riešenie: nové metódy vyučovania – projektové vyučovanie 

hudobnej náuky – podanie projektu na vytvorenie počítačovej 

učebne so softwérom pre vyučovanie predmetu Hudobná náuka. 

 

   3.nedostatok ţiakov v dychovom oddelení, hlavne v hre na 

trúbku, saxofón, klarinet 

riešenie: neustále propagovať v rámci výchovných koncertov 

ako aj priamo na ZŠ spomínaný typ nástrojov, zároveň 

osloviť obce, kde je tradícia dychových hudieb. 

 

   4.nepodarilo sa nám začleniť viac detí so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami do procesu vyučovania 

     Riešenie: usporiadanie koncertov len pre túto kategóriu 

 detí 

 

 

ZÁVER  VÝROČNEJ SPRÁVY 

 

Personálna stránka: 

- Od 1.1.2010 bola na čiastočný úväzok prijatá 

ekonómka školy poverená aj spravovaním kniţnice 

- Na vyučovanie predmetu umelecká fotografia bol 

prijatý nový pedagóg na dohodu 

- Od septembra bol prijatý do pracovného pomeru nový 

p. učiteľ v hre na bicie nástroje 

- Pracovný pomer ukončila s osobných dôvodov  

p.učiteľka spevu 

       

        

Pedagogická stránka: 

Je viazaná na odbornosť a aprobácie vyučujúcich, čo je uvedené 

vyššie. Pedagógovia sa pravidelne vzdelávajú prostredníctvom 

seminárov a prednášok. Osobitý prínos má stretnutie so 

zahraničnými umeleckými školami a účasť na súťaţiach ako aj 

 štúdium odborného umeleckého zamerania a autoevalvácia. Z počtu 

39 pedagógov sú 2 bez patričnej kvalifikácie, 1 je bez 

doplňujúceho pedagogického štúdia. Pedagógovia sa vzdelávali 

v kontinuálnom vzdelávaní. 

 

Umelecká stránka: 

V časovom pláne sú uvedené akcie a koncerty. V pravidelných 

intervaloch sa konajú interné a verejné koncerty, tradičný je 

koncert vianočný, absolventský a výchovné koncerty pre MŠ a ZŠ.  

Veľkým pozitívom sa pre školu stal Detský folklórny súbor 

Ţochárik,ktorý reprezentuje školu nielen v rámci mesta ale aj na 

festivaloch na Slovensku. 
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 ZUŠ sa pravidelne podieľa na kultúrno-spoločenskom ţivote v 

 meste Topoľčany a okolitých obcí. 

Po umeleckej stránke sa snaţíme vplývať nielen odborným 

prístupom, ale aj v celkovom vystupovaní na verejnosti, 

v estetickom vnímaní umeleckých hodnôt.Je to naše poslanie. 

       

 

 Priestorové podmienky: 

Priestorové podmienky sú dlhodobým cieľom školy. Súčasný stav je 

po čiastočnej rekonštrukcii vnútorných priestorov , kde sme 

zabezpečili vzdelávanie vo všetkých odboroch v jednej budove, 

ale budova je ešte stále v zlom technickom stave. Je potrebná 

celková vonkajšia rekonštrukcia budovy, v súčasnosti hlavne  

výmena okien, zateplenie a fasádna omietka.  

 

        Mgr.Hana Ferancová 

           riaditeľka 

  

 

 

 

Topoľčany, 14.10.2010                  

 

 

 

          

     

     


