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      Správa  Základnej umeleckej školy 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku   

2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá : 

Patrik Gontko Dis.art 

riaditeľ 

 

 

 

 

 

Vypracovali:    Patrik Gontko Dis.art 

   Eva Branická Dis.art 

 

 

 

 

Východiská a podklady: 

Správa je spracovaná v zmysle: 

1. Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 

    predpisov. 

2. Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ 

    o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej  výsledkoch a podmienkach  škôl a školských zariadení 

3. Metodického  usmernenia  č.  10/2006 - R   k  vyhláške   Ministerstva   školstva   Slovenskej 

    republiky o  štruktúre  a  obsahu správ o výchovno-vzdelávacej  činnosti,  jej  výsledkoch  a 

    podmienkach škôl a školských zariadení 

4. Koncepcia školy na roky 2018-2020 



2 

 

1. Základné identifikačné údaje o škole: 

a) názov školy: Základná umelecká škola  

b) adresa školy: Dolná 25, 96681 Žarnovica 

c) telefónne čísla školy: 0915182959  

d) internetová a elektronická adresa školy: www.zuszarnovica.sk  

                                                                     mail :zus@zuszarnovica.sk 

e) údaje o zriaďovateľovi školy: Mesto Žarnovica 

f) mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie :  

    Patrik Gontko       riaditeľ 

    Eva Branická        zástupca riaditeľa 

g) údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch :  

    Rada školy funkčné obdobie (2013-2017) 

    Rada školy  

- Beata Škarbová – predseda  

    Za rodičov:                                 

- Ing. Jana Forgáčová 

- Ingrid Mladoňová 

- Miloš Marko 

- Vladimír Černák 

    Za zriaďovateľa:                          

- Ing. Oľga Šurková 

- Eva Tomová 

- Ing. Jana Vavrová 

- Jaroslav Ubert 

    Pedagogický pracovník: 

- Mgr.Michaela Reichmanová Dis.art 

    Nepedagogický pracovník:                  

- Oľga Kunská 

                           

    Rada školy funkčné obdobie (2017-2021) 

    Rada školy                                  

- Mgr.Andrea Číková – predseda  

    Za rodičov:                                  

- Mgr. Peter Bakoš – podpredseda 
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- Ing. Jana Forgáčová 

- Ingrid Mladoňová 

- Maroš Kráľ 

    Za zriaďovateľa:                          

- Ing. Oľga Šurková 

- Eva Tomová 

- Ing. Jana Vavrová 

- Jaroslav Ubert 

    Pedagogický pracovník: 

- Mgr. Michaela Reichmanová Dis.art 

    Nepedagogický pracovník:                  

- Oľga Kunská 

 

    Rod. združenie pri ZUŠ                

- Vladimír Černák - predseda  

    Pedagogická rada:  

- členovia pedagogickej rady školy sú všetci pedagogickí pracovníci školy                    

     

    Umelecká rada:  

- hudobný odbor – Mgr. Dalibor Zmoraj 

- výtvarný odbor – Mgr  Katarína Bobišová 

- tanečný odbor – Anna  Žarnovičanová/Ing. Ľubica Kristová 

    Predmetové komisie: 

- predseda:   Mgr. Michaela Reichmanová  

 

2. Údaje o počte žiakov školy :     výkaz 24-01 

 

Spolu : 313                 k 15.9.2017                            

Hudobný odbor (HO): 169                                

Tanečný odbor (TO):    33                                    

Výtvarný odbor (VO):  106 

Literárno-dramatický odbor (LDO): 5                              
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3. Údaje o počte zapísaných žiakov na šk.r.2017/2018 :         výkaz 40-01 

 

Po odčítaní žiakov  s 2 predmetmi v individuálne forme vzdelávania -7 žiakov, do 25 rokov -6 

žiakov 

Po odčítaní žiakov s 2 predmetmi v skupinovej forme vzdelávania – 7žiakov , do 5 rokov -5 žiakov 

 

Individuálna forma vzdelávania: 156 žiakov 

Skupinová forma vyučovania: 132 žiakov 

Spolu: 288 žiakov 

 

4. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov : 

 

Klasifikácia :     I. polrok 

Klasifikovaní : 268 

Neklasifikovaní – prípravný ročník 8 VO(PŠ), 26 HO (PŠ) -(žiaci PŠ sa neklasifikujú) 

Prospeli s vyznamenaním : 237 

Prospeli :30 

Neprospeli :  1 

 

Klasifikácia :     II. polrok 

Klasifikovaní : 265 

Neklasifikovaní – prípravný ročník 8 VO(PŠ), 26 HO (PŠ)  -(žiaci PŠ sa neklasifikujú) 

Prospeli s vyznamenaním : 229 

Prospeli : 35 

Neprospeli : 1 

 

V školskom roku 2017/2018 absolvovalo štúdium v ZUŠ spolu 51 žiakov. 

 

ISCED 1B (žiaci 4.(HO)a 5.(VO) ročníka,1.časti základného štúdia) 

HO:14 

VO:16 

TO:7 
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ISCED 2B (žiaci 4. Ročníka,1.časti základného štúdia) 

HO:9 

VO:2 

TO:2 

 

Štúdium pre dospelých- VO:1 

 

Škola v školskom roku 2017/2018 poskytovala výchovu a vzdelávanie základného štúdia so 4 od-

bormi (hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický)  s klasickou všeobecnou koncepciou, v 

súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre ZUŠ, Vzdelávacími štandardami pre ZUŠ a Rám-

covými učebnými plánmi pre ZUŠ schválených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky dňa 20. januára 2016 pod číslom 2016-8597/1575:1-10A0 pre základné ume-

lecké školy s platnosťou od 20. januára 2016 

 

5.Údaje o počte zamestnancov : 

 

a) 

Zamestnancov spolu : 20              z toho: znížený úväzok 10 a  na dohodu 3 

Nepedagogických : 2                    z toho: znížený úväzok 1 a na dohodu 1 

Pedagogických : 18                        

Hudobný odbor : 15                       

Tanečný odbor :  1                         

Výtvarný odbor : 2                         

 

b) 

Kvalifikačný predpoklad : v TO  1 pedagóg  nespĺňa,  HO 2 pedagógovia nespĺňajú 

 

Zoznam zamestnancov školy : 

 

1. Baumann Lukáš: : hra na bicie nástroje 

2. Mgr.Bobišová Katarína: výtvarný odbor 

3. Branická Eva Dis.art.: hudobný odbor, dychové nástroje, zástupca riaditeľa 

4. Mgr.Búciová Petra: hudobná náuka 

5. Černajová Viktória: spev 
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6. Mgr.Andrea Číková: hra na gitare  

7. Mgr.art.Glezgová Oľga: hra na klavíri 

8. Gontko Patrik : hudobný odbor, keyboard ,riaditeľ školy 

9. Akad.mal. Komendová Zuzana: výtvarný odbor 

10.       Kunská Oľga : školníčka, upratovačka 

11. Mgr.art. Kytková Monika: hra na husliach 

12. Mgr. Mečko Kristína: spev, literárno-dramatický odbor 

13. Mgr. Prôčka Martin: plechové dychové nástroje, vedenie dychového súboru 

14. Mgr.Reichmanová Michaela: hra na klavíri 

15. Škarbová Beata Dis.art: hra na klavíri 

16.       Ing. Škodová Svetlana: účtovníčka 

17. Volejník Jaromír: hra na bicie nástroje 

18. Mgr.Zmoraj Dalibor: hra na gitare 

19. Ing. Ľubica Kristová: tanečný odbor, tanec od10.11.2017 

20.       Anna Žarnovičanová : tanečný odbor, tanec do 18.10.2017 

21. Mgr.art Žufka Jordan: hra na akordeóne 

 

Škola nemá administratívneho pracovníka. 

 

6. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

 

Oľga Glezgová  Mgr.art                                  DPŠ AMÚ Banská Bystrica 

Monika Kytková Mgr.art                                 DPŠ AMÚ Banská Bystrica 

Andrea Mašíčková, Mgr.                                 5,6.roč.  SKDK Topoľčany 

Branická Eva Dis.art                                        Predatestačné vzdelávanie MPC Bratislava 

Gontko Patrik                                                   Predatestačné vzdelávanie MPC Bratislava  

 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 

Prezentácia školy na verejnosti : 

 

Vystúpenia našich žiakov a učiteľov : 
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28.11.2017 

Program k schôdzi zväzu protifašistických bojovníkov Žarnovici, Dolný kaštieľ Žarnovica 

 

30.11.2017 

Program k oceneniu darcov krvi, Dolný kaštieľ Žarnovica  

 

15.12. 2017  

Vianočné trhy mesta Žarnovica 

 

19.12.2017 

Zimný koncert ZUŠ, kinosála kultúrneho domu v Žarnovici 

 

04.03.2018 

Koncert k MDŽ dychový orchester ZUŠ a Hodrušanka 

 

28.03.2018  

Program na slávnostnú akadémiu zväzu protifašistických bojovníkov Žarnovica, Dolný kaštieľ Žar-

novica 

 

05.04.2018  

3.ročník súťažnej prehliadky detských a mládežníckych hudobných skupín základných umelec-

kých škôl Žarnovické pódium, kinosála kultúrneho domu v Žarnovici 

 

15. 05. 2018 

Jarný koncert - kinosála kultúrneho domu v Žarnovici 

 

01.06.2018 

Výchovný koncert ZUŠ pre MŠ a ZŠ v Žarnovici- kinosála kultúrneho domu v Žarnovici 

 

14. 06. 2018  

Absolventský koncert  - kinosála kultúrneho domu v Žarnovici 

 

Verejné koncerty ZUŠ: 

19. 12. 2017  
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Zimný koncert  - kinosála kultúrneho domu v Žarnovici 

 

15. 05. 2018 

Jarný koncert ZUŠ  - kinosála kultúrneho domu v Žarnovici 

 

01.06.2018 

Výchovný koncert pre MŠ a ZŠ- kinosála kultúrneho domu v Žarnovici 

 

14. 06. 2018 

Absolventský koncert  - kinosála kultúrneho domu v Žarnovici 

 

Interné koncerty Hudobná sieň ZUŠ: 

13. 11. 2017 

06. 12. 2017 

26. 01. 2018 

16. 02. 2018 

14. 03. 2018 

23. 03. 2018 

18. 04. 2018 

24. 05. 2018 absolventská prehrávka 1.čsti I. stupňa, základného štúdia 

20. 06. 2018  

 

Súťaže a prehliadky : 

 

HUDOBNÝ ODBOR 

 

30. 11. 2017  

Klavírny seminár ZUŠ Prievidza 

 

02. 05.  2018 Akordeónová prehliadka ZUŠ Nová Baňa 

Lucia Boháčová- 2. miesto  4.roč. 1.časť 

Timotej Boháč – 3.miesto 4.roč.1.časť 

 

05. 04. 2018 
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Žarnovické pódium- kapela Limetka 3.miesto 

 

19.04.2018 

Ružomberská klasická gitara 

 

03. 05. 2018   

Novácky Talent- kapela Limetka 2. miesto  

Cena poroty: Melisa Mendy Marušková 

 

24.05.2018 

Klavírna súťaž Piano v modernom rytme Bojnice 2018 

Peter Tabernaus – zlaté pásmo 

 

                              

VÝTVARNÝ ODBOR 

 

15.11.2017 

Výtvarná súťaž 5.ročník Rodina bez cigariet OZ rodina a spoločnosť Skalica 

Karolína Klienová-diplom 

 

05.12.2017 

Výroba adventného venca pre mesto Žarnovica  

 

19.12.2017 

Scénická výzdoba pódia na Zimný koncert ZUŠ, kinosála kultúrneho domu v Žarnovici 

 

22. 01. 2018 

Výtvarná súťaž - Salamander očami detí 20.ročník, POS ZH-pracovisko B.Štiavnica 

Viliam Majerčík- 3.miesto 

 

22. 01. 2018 

Výtvarná súťaž- Z rozprávky do rozprávky, ZUŠ Brezno 

Dominika Véghová 3. miesto 

 



10 

 

05. 02. 2018 

Výtvarná súťaž- TUK Hodruša-Hámre 

Samuel Slávik 1.miesto-fotografia, Jessica Vnemčáková 1.miesto návrh úžitkového predmetu 

 

16.2.2018 

Výtvarná súťaž -Vesmír očami detí- Planetárium Žiar nad Hronom. 

Samuel Bakoš, Linda Linderová – postup do celoslovenského kola 

 

23.03.2018 

Výtvarná súťaž  Maľovaná zuška 2018-Písmo-ZUŠ JC B.Bystrica 

 

23.03.2018 

Výtvarná súťaž Ríša fantázie, SZUŠ Lučenec. 

Nela Samantha Kolínková-strieborné pásmo 

Simona Kopecká-bronzové pásmo 

Lea Čákovská-bronzové pásmo 

 

29.03.2018 

Výtvarná súťaž  My sa nevieme sťažovať nahlas- Každý deň je deň Zeme 

Cena za kolekciu Monotypií -kolektív autorov 

 

05.04.2018 

Medzinárodná výtvarná súťaž v Číne 

 

19.04.2018 

Výtvarná súťaž 21. medzinárodné bienále detí a mládeže v grafickom umení – Torúň Poľsko 

 

26.04.2018 

Výtvarná súťaž Móda budúcnosti – 3.ročník medzinárodnej súťaže SZUŠ Lučenec 

Laura Hanusová – 3.miesto 2. kategória 

 

26.04.2018 

Výtvarná súťaž Bohúňova paleta 2018 Dolný Kubín 

Simona Kopecká – Strieborné pásmo, Eva Kuklová – Strieborné pásmo 
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26.04.2018 

Výtvarná súťaž Maľovaná cyklo-mapa Tekov deťom CBS B. Bystrica 

 

15.05.2018 

Jarný koncert ZUŠ Žarnovica – výzdoba javiska a výstava prác žiakov 

 

24.05.2018 

Výtvarná súťaž maľujeme s primalexom, Primalex Žilina 

 

24. 05. 2018  

Absolventská prehrávka 1.čsti I. stupňa, základného štúdia, výzdoba a výstava prác žiakov  

 

14.06.2018 

Absolventský koncert  - výzdoba javiska a výstava prác žiakov, kinosála kultúrneho domu v Žar-

novici 

 

TANEČNÝ ODBOR 

 

19.12.2017 

Tanečné vystúpenie na Zimnom koncerte ZUŠ v Žarnovici. 

 

11.3.2018 

Majstrovstvá Slovenska v Hobby párov a Choreopohár 2018 v Žiline. 

 

15.05.2018 

Tanečné vystúpenie na jarnom koncerte ZUŠ Žarnovica 

 

8. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 

-Národný projekt profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov. Moderné  

  vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Metodicko-pedagogické centrum.  
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9. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 

 

V školskom roku 2017/2018 nebola v našej škole vykonaná žiadna inšpekcia Štátnou školskou 

inšpekciou. 

 

10. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

 

Škola sídli v budove kultúrneho domu v Žarnovici ktorá prešla celkovou rekonštrukciou a dnes sa 

všetky odbory nachádzajú pod jednou strechou s dostatkom priestorov na vyučovanie. Hudobný 

odbor- 12 tried, Výtvarný odbor-2 triedy, Tanečný odbor- 1 tanečná sála (hudobná sieň), Literárno-

dramatický odbor - tanečná sála/javisko kultúrneho domu po dohode s odborom kultúry, mládeže 

a športu,  zborovňa, riaditeľňa, registratúrne stredisko, toalety a sprchy pre žiakov a učiteľov. Škola 

užíva spoločne s oddelením kultúry, mládeže a športu chodbu na 1. poschodí budovy kultúrneho 

domu. Vybavenie školy hudobnými nástrojmi a učebnými pomôckami je na dobrej úrovni, ktoré 

sa každoročne servisne udržujú a postupne dokupujú. Škola disponuje 4 notebookmi, 4 osobnými 

počítačmi, 1 kopírkou, 4 tlačiarňami a pripojením do internetu. Triedy nie sú vybavené počítačmi 

(notebookmi) na vedenie školskej agendy triednymi učiteľmi. Škola nemá bezpečnostný kamerový 

systém.  Chýbajú šatne pre tanečný odbor.   

Dobrá spolupráca vedenia školy so svojim zriaďovateľom – Mestom Žarnovica, Radou školy pri 

Základnej umeleckej škole, Rodičovským Združením pri Základnej umeleckej škole a inými orga-

nizáciami –Materská škola ,Základná škola v Žarnovici, Základná škola Andreja Kmeťa, Stredná 

odborná škola v Žarnovici, Súkromná stredná odborná škola v Hodruši Hámroch, Základná škola 

s Materskou školou Župkov ako aj inými organizáciami v meste Žarnovica, škole pripravuje pôdu 

pre jej kvalitné fungovanie. 

 

11. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy:  

 

a) o dotáciách zo štátneho rozpočtu : 

Základná umelecká škola je financovaná v súlade so zákonom NR SR č. 564/2007 Z. z. o roz-

počtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov na 

ktoré nadväzujú VZN Mesta Žarnovica č. 3/2016 o určení výšky dotácie na rok 2017 na pre-

vádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia so sídlom na území Mesta Žarnovica , VZN č. 3/2014 o určení výšky príspevku na 
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čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v škol-

ských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žarnovica. 

 

Príjmy organizácie  

 

 Upravený rozpočet 

k 31.12.2017 

Skutočnosť 

plnenie k 31.12.2017 

Dotácia v súlade s VZN č. 3/2016 213 520,00 213 161,67 

   

 

 

b) školy od rodičov, o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabez-

pečením alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť:  

 

 Upravený rozpočet 

k 31.12.2017 

Skutočnosť 

plnenie k 31.12.2017 

Príjmy v súlade s VZN č.  3/2014 18 000,00 17 857,00 

 

 

c) o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v členení 

podľa financovaných aktivít:      

 

Ekonomická 

klasifikácia 

rozpočtovej 

klasifikácie Názov  

Upravený rozpočet 

k 31.12.2017  Čerpanie k 31.12.2017 

611 Tarifné platy 958,00 958,00 

614 Odmeny   

633002 Výpočtová technika 49,00 49,29 

633006 Všeobecný materiál 1 317,00 1 317,11 

637027 Odmeny DoPČ, DoVP, DoBPŠ 1 000,00 1 000,00 

 
Spolu 3 324,00 3 324,40 
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d) o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, práv-

nických alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít : Z pro-

striedkov Rodičovského združenia bolo v školskom roku 2017/2018 financované: 

 

- štartovné na súťaže    

- cestovné  

- absolventi - darčeky, tablo  

- poštovné   

- noty, pomôcky na VO, kopírovanie 

 

12. Cieľ ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný šk.r. a vy-

hodnotenie plnenia : 

 

Vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy k 28.8.2018 

 

1.Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Úlohy:  

a/ Využívať moderné informačné technológie v skupinovom vyučovaní hudobnej náuky, vý-

tvarnej výchovy, v hre na keyboarde a bicích nástrojoch.  

Termín: 2017  

Zodpovední: vedúci PK                                                plní sa 

b/ Podporovať medzitriednu spoluprácu v rámci komornej hry.  

Termín: trvalý  

Zodpovední: vedúci PK                           plní sa 

c/ Zaviesť predmet počítačová grafika vo výtvarnom odbore.  

Termín: 2018  

Zodpovední: vedenie školy, VO         nesplnené 

d/ Zaviesť organizovanie koncertov k výročiam významných hudobných osobností.  

Termín: trvalý  

Zodpovední: vedenie školy, vedúci PK                                                                 nesplnenée/ 

Organizovať výchovné koncerty pre žiakov základných a stredných škôl.  

Termín: trvalý  

Zodpovední: vedenie školy, vedúci PK             plní sa 

f/ Organizovať celomestský „ outdoorový happening“   školskej kapely, výtvarníkov 
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Termín:  každoročne, jeseň,leto  

Zodpovední: riaditeľ školy ,vedúci kapely, učiteľ VO           plní sa 

 

Odborný rast pedagogických zamestnancov  

Cieľom odborného rastu pedagogických zamestnancov je ich celoživotné vzdelávanie. Aj na-

priek takmer stopercentnej kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov, je potrebné a nevy-

hnutné, aby ich odborná a umelecká úroveň naďalej rástla a tým sa zvyšovala kvalita vzdelá-

vania.  

Úlohy:  

a/ Zvyšovať počítačovú gramotnosť pedagogických zamestnancov školy.  

Termín: trvalý  

Zodpovední: príslušní pedagógovia               plní sa 

b/ Zúčastňovať sa odborných seminároch, školeniach, workshopoch, odborných kurzoch ohľa-

dom hry a metodiky na hudobných nástrojoch.  

Termín: trvalý  

Zodpovední: všetci pedagógovia               plní sa 

c/ Podporovať u učiteľov ich umeleckú, koncertnú a interpretačnú činnosť.  

Termín: trvalý  

Zodpovední: vedenie školy                plní sa 

d/ Naďalej usporadúvať vianočný, jarný koncert a koncert pedagógov školy. 

Termín: trvalý     

Zodpovední: vedenie školy                        plní sa 

e/ Získať stálych kvalifikovaných pedagogických zamestnancov v predmete Hra na husle, kde 

dochádza k častej migrácii učiteľov  

Termín: trvalý  

Zodpovední: vedenie školy               plní sa 

 

2.Skvalitnenie materiálno - technického zabezpečenia školy. 

 

Škola sídli v budove zrekonštruovaného kultúrneho domu. Momentálne s dostatočnými 

priestormi na vyučovanie vo všetkých odboroch.  

Úlohy:  

1/ Účelne využívať priestory školy na výchovno-vzdelávací proces. Zachovať status quo  

Termín: trvalý  
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Zodpovední: vedenie školy, celý pedagogický zbor            plní sa 

2/ Akusticky upraviť a zvukovo izolovať triedy   

Termín:2017 

Zodpovedný: riaditeľ                               čiastočne splnené 

3/ Zaviesť informačný systém základných umeleckých škôl iZUŠ.  

Termín: 2020                    

Zodpovedný: riaditeľ                                                                                                        splnené 

 

13. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení :  

 

Vynikajúce výsledky škola dosahuje vo výtvarnom odbore  - na súťažiach, v hudobnom odbore 

na verejných vystúpeniach, vernisážach, súťažiach, výchovných koncertoch. 

                         

14. Ďalšie informácie 

a) psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania  :  - vyhovujúce 

b) voľnočasové aktivity školy :  - škola je sama voľnočasovou aktivitou 

c) spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom : - veľmi dobrá  

d) vzájomné vzťahy medzi školou a  žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnic-

kými  osobami,  ktoré sa na výchove  a  vzdelávaní  v  školách  podieľajú : - veľmi dobrá 

e)  Správa  o  výchovno-vzdelávacej  činnosti,  jej  výsledkoch  a podmienkach Základnej ume-

leckej  školy  v Žarnovici  v  školskom  roku  2017/2018 bola  prerokovaná  a schvá-

lená  na  Pedagogickej  rade dňa  28.08. 2018. 
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 15. Doložka z Rady školy 

 

Dňa 23.10.2018 sa uskutočnilo zasadnutie Rady školy Základnej umeleckej školy v Žarnovici. 

Rada školy berie na vedomie ,,Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a pod-

mienkach Základnej umeleckej  školy  v Žarnovici  v školskom roku 2017/2018“ a odporúča 

zriaďovateľovi Mestu Žarnovica ,,Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach Základnej umeleckej  školy  v Žarnovici  v školskom roku 2017/2018“ schvá-

liť. 

                                                                                            

    

                                                                                                    Mgr. Andrea Číkova 

                                                                                                    predseda Rady školy 

 

 

 

V Žarnovici, dňa 23.októbra 2018                                     

 Patrik Gontko Dis.art 

          riaditeľ ZUŠ 

 

 

 16. Vyjadrenie zriaďovateľa 

 

Mesto Žarnovica v zastúpení Kamil Danko- primátor , ako zriaďovateľ,  schvaľuje / neschva-

ľuje  ,,Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  Základnej ume-

leckej  školy  v Žarnovici  v školskom roku 2017/2018“. 

 

 

 

V Žarnovici dňa:  

 

 

                                                                                                Kamil Danko 

                                                                                                          primátor mesta Žarnovica 
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