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ÚVOD 

 

„Zistil som, že dôležité v živote nie je to, kde stojíme, ale kam kráčame.“ (Oliver 

Wendell Holmes )
1
 

 

 

Budúcnosť a konkurencieschopnosť našej krajiny závisí od našej ďalšej generácie, 

od toho, čo do nej dnes vložíme. Nepopierateľne teda závisí od úrovne kvality 

a rozsahu poskytnutého vzdelania na všetkých stupňoch, porovnateľného 

s vyspelými európskymi krajinami. A to aj v oblasti umeleckého vzdelávania, ktoré 

zušľachťuje ducha a robí človeka lepším. Preto je našou povinnosťou nie len 

poskytovať primerané vzdelávanie, ale byť neustále tvorivými a kreatívnymi pri 

zamýšľaní sa nad smerovaním školstva s cieľom pripraviť absolventov škôl 

a školských zariadení tak, aby nielen uspeli v živote a praxi, ale vedeli flexibilne 

reagovať na zmeny vyplývajúce z neustále meniacich sa požiadaviek. Kvalitné 

umelecké vzdelávanie môže vo vysokej miere prispieť k rozvoju nových trendov, 

s prídavkom kreativity a estetického cítenia. 

K uskutočneniu tejto vízie  je potrebné, aby škola ako vzdelávacia inštitúcia mala 

jasne definované nové formy a metódy práce zabezpečujúce ciele výchovy 

a vzdelávania tak, aby súčasné, ale aj budúce potreby a  požiadavky na kvalitu tohto 

procesu boli stanovené na základe dobre fungujúceho systému. 

Poslanie a ciele v procese výchovy a vzdelávania sú zadefinované hodnotami 

a profiláciou školy, ako aj profilom absolventa s jeho všeobecnými a špecifickými 

kompetenciami. 

Stratégia rozvoja súkromnej základnej umeleckej školy QUO VADIS je postavená 

na potrebe prevedenia dôkladnej analýzy, ktorá by dávala reálny obraz o súčasnom 

stave školského zariadenia, o kvalite vnútorného ale i vonkajšieho prostredia 

s následným vymedzením atribútov a zmien nevyhnutných na posilnenie 

a skvalitnenie umeleckého vzdelávania. 

Obsah dokumentu je výstupom procesu tvorby strategického zámeru rozvoja 

Súkromnej základnej umeleckej školy Quo vadis vo Zvolene, na ktorého tvorbe sa 

priamo podieľali pedagogickí zamestnanci konkrétneho školského zariadenia 

v časovom období 01/2013 – 09/2013. Práca má svoju analytickú a strategickú časť. 

Analýzy boli zamerané na činnosť školského zariadenia, kvalitu výchovno – 

umeleckej činnosti, kapacitu a pripravenosť ľudských zdrojov, 

konkurencieschopnosť a finančné zdroje. Rovnako sa analyzovali kategórie image 

organizácie a externá spolupráca školského zariadenia. Získané informácie sa stali

                                                             
1
 citát: O l iv e r  W e nd e l l  H o lme s  www.citaty.sk, 05.09.2013,16.20hod. 

http://www.citaty.sk/
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 podkladom pre strategickú časť dokumentu, návrhy smerovania školského 

zariadenia, formulácie cieľov a zámerov, rozpracovaných do projektového cyklu 

metódou PDCS na obdobie rokov 2013 – 2018.    

1 ANALÝZA ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA 

 

„Veďme deti k túžbe po poznaní a umení.“
2
 

Názov školského zariadenia:  Súkromná základná umelecká škola    

     Quo vadis, n.o. 

Adresa:  I. Krasku 7, 960 01 Zvolen 

IČO: 45024260 

Tel. + fax.: 045/ 53 66 847 

Mail: quovadis.zv@gmail.com,   

web:  www.quovadis-oz.sk 

Zriaďovateľ: QUO VADIS, .o.z. 

Riaditeľ:  Viliam Didiáš 

Základná umelecká škola QUO VADIS ( ďalej len SZUŠ ) zahájila svoju činnosť 

v septembri 2008, pričom v počiatku svojej činnosti vznikla ako inštitúcia 

zameriavajúca sa na deti z málopodnetného prostredia, resp. zo sociálne 

znevýhodneného, s dôrazom na umelecké vzdelávanie rómskych detí. K 15.9.2008 

pomer detí v hmotnej núdzi dosahoval 82% z celkového počtu 375 detí. Títo žiaci 

navštevovali SZUŠ bezodplatne.  

 

Podľa výročnej správy výchovno – umeleckej činnosti z roku 2012 SZUŠ 

zabezpečuje výchovno-umeleckú činnosť detí a mládeže pre 432 žiakov. Je školským 

zariadením s celoročnou činnosťou. Usmerňuje vývoj záujmov, utvára podmienky na 

rozvíjanie, zdokonaľovanie schopností a praktických zručností. Podieľa sa na 

formovaní nielen talentov, ale aj širokej cieľovej skupiny a zároveň pomáha utvárať 

návyky k umeleckému prejavu a estetickému cíteniu. 

 

Cieľové skupiny realizácie určených cieľov: 

Hlavnou cieľovou skupinou sú deti a mládež z málopodnetného prostredia: 

 Deti zo Špeciálnej základnej školy na Sokolskej ulici vo Zvolene. 

 Deti z ostatných Základných škôl vo Zvolene, ktoré nemajú vytvorené 

podmienky a možnosť vzdelávať sa v umeleckej oblasti pod vedením 

                                                             
2
 slogan SZUŠ Quo vadis in Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti z roku 2010, www.quovadis-

oz.sk, 03.09.2013, 14.21hod. 

mailto:quovadis.zv@gmail.com
http://www.quovadis-oz.sk/
http://www.quovadis-oz.sk/
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odborných pedagógov, nakoľko ich rodičia z akýchkoľvek dôvodov  

( finančné, osobné ) svojim deťom neumožňujú takýto rozvoj ich osobnosti. 

 Deti rómskych marginalizovaných komunít, ktoré žijú segregovane, resp. 

separovane od majoritnej spoločnosti a nemajú príležitosť, ani finančné 

podmienky, aby napriek svojmu talentu navštevovali ZUŠ za poplatok. 

 Handicapované deti a deti rodičov v sociálnej núdzi. 

 Deti týrané, resp. deti týraných matiek. 

 Mládež a dospelí so záujmom vzdelávať sa v umeleckej oblasti, resp. 

absolvovať alebo dokončiť si umelecké vzdelanie.  

 

SZUŠ deklaruje prostredníctvom Koncepcie rozvoja z roku 2008 a štatútu výchovno 

– vzdelávacieho procesu tento obsah výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle 

uplatňovania  nasledovných princípov: 

1. presadzovanie ľudských práv 

Posilňovanie humánnych hodnôt a vzťahov medzi deťmi a dospelou 

populáciou. Osobitnú pozornosť venovať deťom zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, zdravotne, zmyslovo či mentálne postihnutým a talentovaným 

deťom.  

2. antidiskriminácie 

V rámci výchovno-vzdelávacích aktivít viesť deti k spoločensky uznávanému 

správaniu, formovať v nich pozitívne vzťahy k okoliu, k spolužiakom, 

kamarátom, potierať v nich rôzne negatívne medziľudské vzťahy (rasová, 

názorová, náboženská či iná diskriminácia). Pôsobiť na znižovanie 

intolerancie k handicapom a inakosti. 

3. multikulturalizmu 

Poukázanie na jedinečnosť, svojráznosť a právo na miesto svojej i každej inej 

medzi ostatnými kultúrami. Deti (ľudia) sa učia vďaka odlišnosti viacej 

uvedomovať vlastné, spoznávať a rešpektovať iné hodnoty. So zaostrením na 

rómsku populáciu, vyzdvihnúť inakosť druhých kultúr, poukázať na ich 

bohatstvo a upozorniť na spolužitie kultúr v dejinách i dnes, konkrétne v 

našej krajine.  

4. rodovej rovnosti 

Vo výchovno – vzdelávacej činnosti uplatňovať princíp rodovej rovnosti - 

spravodlivé zaobchádzanie so ženami a mužmi, čo môže znamenať tak 

rovnaké zaobchádzanie, ako aj zaobchádzanie, ktoré je rozdielne, ale je 

ekvivalentné z hľadiska práv, výhod, povinností a možností. Vychádza z 

princípu, že všetky ľudské bytosti majú právo slobodne rozvíjať svoje 

schopnosti a vyberať si z možností bez obmedzení rodovými rolami.  

 

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Gender_%28rod%29
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5. vlastenectva 

Realizovať koncepciu na základe programu OSN. Presadzovať u detí 

a mládeže zdravý spôsob života, viesť k aktívnej ochrane a tvorbe životného 

prostredia a taktiež k zachovaniu prírodného dedičstva pre ďalšie generácie.  

 

6. demokracie 

Uplatňovať princíp participácie - aktívneho zapájania sa detí a mládeže do 

života v rôznych oblastiach. Participácia môže mať rôzne úrovne - od 

informovania, konzultácií až po skutočné spolurozhodovania.  

7. radosti z tanca, pohybu, resp. umenia 

 

 

Proces výchovno – umeleckej činnosti prebiehal v rokoch 2008 - 2012 v 4 – och 

odboroch: 

Výtvarný odbor – rozvoj estetického cítenia, pracovných návykov, práce 

s materiálom, rozvoj jemnej motoriky, vyhlásenie rôznych súťaží a zapájanie do 

súťaží. 

Tanečný odbor – pohybová príprava, Hip Hop, Break Dance, Latinsko americké 

tance, Rómske tance, Rómsky folklór, vytvorenie špecifických učebných osnov. 

Hudobný odbor – Husle, Cimbal, Klavír, Flauta, Gitara, Výtvarná výchova, Tvorivé 

dielne, Rómsky spev, Pop spev. 

Dramatický odbor – rozvoj prezentačných a komunikačných zručností, príprava 

muzikálu a divadielka. 

 

Podľa zriaďovacej listiny SZUŠ a jej dodatkov k 15.9.2012 pôsobila SZUŠ v týchto 

detašované pracoviskách Sielnica, Detva, Pliešovce, Tŕnie, Sekier, Krupina, 

Podzámčok.   

 

 

1.1  Východiskový stav 
 

Od počiatku svojho vzniku, t.j. pred piatimi rokmi, prešla SZUŠ významnými 

zmenami, ktoré čiastočne spôsobili zmeny vo vnímaní školského zariadenia, jeho 

poslania, vízie i zámerov. V rámci stanovenia cieľov smerujúcich k progresu 

školského zariadenia je nevyhnutné prikročiť k analýze súčasného stavu a zistiť 

smerovanie, preferencie súčasného vedenia v jednotlivých oblastiach ( 

pedagogického prístupu, cieľovým skupinám, klímy školy, externým podmienkam 

apod.). 
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1.1.1 Poslanie školského zariadenia 

  

Podľa Koncepcie rozvoja školského zariadenia z roku 2008
3
 filozofia školy smeruje 

ku kvalite výchovno - vzdelávacieho procesu, zdravej klíme na škole, kultúre 

vzťahov, vytváraniu priestoru pre tvorivosť, kreativitu v podmienkach humánne 

citovo, esteticky orientovanej školy. Žiakom  poskytnúť kultúrno - umelecký rast, 

mysliac na jeho osobnostné predpoklady, viesť ho kultúrne žiť a prežiť svoj život 

zmysluplne, k človeku, úcte k jeho práci, rešpektovaniu  osobnosti. 

 

 

Medzi významné úlohy, ktoré si vedenie SZUŠ vytýčilo, je prispievať: 

 k utváraniu charakterových vlastností, hodnotovej orientácie a zdravého 

spôsobu života mladého človeka, 

 ku kvalitnej profesionálnej príprave detí a mládeže, 

 k rozvoju záujmov, schopností, tvorivosti a nadania mladých ľudí, 

 k produktívnemu využívaniu voľného času, k vytváraniu podmienok pre 

aktívny oddych detí a mládeže, regeneráciu duševných a fyzických síl, 

rekreáciu, ale aj pre ich sebavzdelávanie a sebavýchovu. 

 

Zistenia: V rozvojových a pedagogických dokumentoch sme sa stretli s podobnými 

definíciami vo forme všeobecných a nemerateľných zámerov, ktoré neboli 

rozpracované na úroveň cieľov. Na základe takto klasifikovaných údajov nie je 

možné zistiť, či školské zariadenie bolo pri plnení stanovených zámerov úspešné, 

resp. či bol v období posledných piatich rokov zaznamenaný progres v závislosti od 

efektivity plnenia koncepcie rozvoja. V rôznej dokumentácii sme sa zároveň stretli 

s rôznym poslaním a víziami, resp. s nejednotnou terminológiou, čo dokazuje, že 

procesu strategického plánovania nebola doposiaľ venovaná náležitá pozornosť. 

Z rozhovorov s pedagogickými zamestnancami vyplýva, že zatiaľ neparticipovali na 

tvorbe koncepcie, avšak v poslednom období sa o nej začalo hovoriť a vedenie sa 

snaží o tvorbu nových strategických zámerov. 

Odporúčania: Po analýze základných pedagogických a rozvojových dokumentoch 

školského zariadenia možno konštatovať, že rozvojové zámery je nutné prehodnotiť, 

resp. vytvoriť nové. Na základe definovania nových zámerov je nutné stanoviť jasné 

a merateľné ciele a spôsoby evaluácie ich implementácie.  

  

                                                             
3
 Koncepcia rozvoja Súkromnej základne umeleckej školy QUO VADIS do roku 2013, 2008, interný 

materiál 
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1.1.2 Klíma školského zariadenia 

 

V roku 2012 pristúpilo vedenie SZUŠ Quo vadis k procesu vytvárania autoevaluácie 

školského zariadenia. V rámci tohto procesu boli vytvorené a expedované 

dotazníkyza účelom zistenia spokojnosti s výsledkami umeleckého vzdelávania 

žiakov SZUŠ ku všetkým zainteresovaným subjektom, t.j. žiakom, pedagógom, 

rodičom.  

Zistenia: Z výsledkov dotazníka interakčného štýlu učiteľa pre žiakov  možno vo 

všeobecnosti konštatovať veľmi dobré výsledky dosiahnuté najmä v umeleckom 

vzdelávaní hudobného odboru, kde žiaci vyjadrili svoju najväčšiu spokojnosť. Aj 

v ostatných odboroch dosahovali pedagógovia výborné výsledky, čo svedčí o fakte, 

že SZUŠ môže stavať na kvalite pedagogického zboru.  

Počet vyplnených a odovzdaných dotazníkov: 212 

Rovnaké výsledky boli zaznamenané i v oblasti hodnotenia SZUŠ rodičmi. Opätovne 

je najviac rodičov spokojných s činnosťou a výsledkami hudobného odboru, pričom 

najvyššia angažovanosť rodičov ( meraná aj návratnosťou dotazníkov ) bola 

zaznamenaná v detašovanom pracovisku Pliešovce. Za najvyššie pozitívum rodičia 

pokladajú cestovanie pedagógov do miesta ich bydliska, nízke školné poplatky oproti 

ostatným zariadeniam, prístup, ochotu a odbornosť učiteľov. Uvítali by vyššiu 

informovanosť o dianí v škole, sú ochotní pomôcť. Práve na základe ich požiadaviek 

bol v Pliešovciach založený detský ľudový súbor Javorinka, ktorý je pokladaný 

rodičmi za najefektívnejší výstup práce pedagogického zboru Quo vadis. 

Počet odovzdaných dotazníkov: 62 

Pri analýze spokojnosti pedagogického zboru sme sa zamerali na osobné pohovory. 

Z odpovedí pedagógov vyplýva, že aj keď sú na jednej strane spokojní so 

smerovaním a výsledkami SZUŠ, na strane druhej sa necítia byť dostatočne 

motivovaní, najmä v oblasti finančného odmeňovania. Napriek tomu, že si 

uvedomujú finančnú situáciu školských zariadení na Slovensku vo všeobecnosti, 

očakávajú od vedenia vyššie ocenenie ich práce, napr. aj vo forme iných benefitov, 

ako len finančných. Na strane druhej však prejavujú chuť pracovať v školstve, majú 

svoju prácu radi a aktívne sa zapájajú do všetkých aktivít školského zariadenia.   

Odporúčania: Momentálne možno zhodnotiť, že SZUŠ má silný potenciál mladého 

pedagogického zboru zastúpeného v každom odbore školského zariadenia, na čom je 

možné určite stavať do budúcnosti.  V čo najkratšom čase je však nutné zamerať sa 

na vytvorenie požadovaných kritérií, resp. profilu pedagogického zamestnanca, na 

základe ktorého bude možné vytvoriť spravodlivý hodnotiaci a odmeňovací systém 
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školského zariadenia, podľa požiadaviek zamestnancov s prihliadnutím na finančné 

obmedzenia školského zariadenia. 

V prvom rade je však najpodstatnejší záujem a spokojnosť rodičov a žiakov. Ten 

môžeme doposiaľ hodnotiť ako veľmi dobrý, preto je nutné zvoliť taký strategický 

zámer, ktorý bude postavený na udržaní spokojnosti, resp. na efektívnejšom zúročení 

tejto silnej stránky SZUŠ v podobe vyššej participácie rodičov na internom 

fungovaní školy. 

 

1.1.3 Materiálovo – technologické vybavenie  

 

 

Materiálne a technické vybavenie pre činnosť odborov je momentálne na mierne 

vyhovujúcej úrovni. Napriek charakteru a obsahovému zameraniu bolo nútené 

vedenie SZUŠ zmeniť sídlo školského zariadenia, čo po strate predchádzajúcich 

priestorov viedlo k zmene cieľovej skupiny ( nevyhovujúca dostupnosť sídla pre 

žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia).  Tieto zmeny vyžadovali vysoké 

finančné náklady na rekonštrukciu nových priestorov, čo značne obmedzilo finančné 

možnosti na zakúpenie nového vybavenia školského zariadenia. V dôsledku 

neexistencie voľných priestorov, ktoré by mohlo lacnejšie poskytnúť mesto Zvolen, 

je vedenie SZUŠ nútené realizovať svoju činnosť vo viacerých komerčných 

zariadeniach, čím narastajú finančné náklady za prenájom. Momentálne sú priestory 

v sídle pôsobenia SZUŠ veľmi dobre vybavené pre prácu pedagógov, každý 

zamestnanec má k dispozícii svoj stôl s PC a všetky potrebné kancelárske potreby. 

Miestnosti je možné vďaka rozlohe a materiálno-technickému vybaveniu 

plnohodnotne využiť aj na lektorskú činnosť. SZUŠ má k dispozícii počítačovú 

miestnosť– spolu 10PC s vybavením, dve profesionálne vybavené tanečné sály, 1 

herňu, ktorá sa dá polyfunkčne využívať napríklad pre hudobný, výtvarný, 

dramatický odbor. Herňa je vybavená jedným PC, televízorom, klavírom, knižnicou 

a spoločenskými hrami, šijacím strojom, pohovkami, stolmi a stoličkami, 

sektorovým zariadením. Momentálne sa vedenie SZUŠ snaží o zriadenie  

nahrávacieho amatérskeho štúdia, ktoré bude slúžiť pre hudobnú aj literárnu činnosť. 

Budova nemá bezbariérový prístup. 

 

Odporúčanie: Do budúcna sa javí ako nevyhnutné vybaviť školské zariadenie 

v oblasti IKT ( softwarové vybavenie – grafické a hudobné softwary ), kostýmové 

vybavenie a zakúpenie hudobných nástrojov za účelom rozšírenia ponuky v oblasti 

multižánrových hudobných a tanečných skupín ( pop – kapela, ľudový súbor apod.) 
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1.1.4 Finančná stabilita školského zariadenia 

 

Počas piatich rokov existencie školského zariadenia sa v dôsledku viacerých 

legislatívnych zmien dostalo SZUŠ aj vďaka zameraniu sa na deti z málopodnetného 

prostredia do finančných problémov. Výsledkom zmien je v súčasnosti zníženie 

počtu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na súčasných 35%. Podľa názoru 

zriaďovateľky školského zariadenia je tento trend spôsobený z väčšej miery práve 

nesystémovým prístupom vlády SR k riešeniu rómskej problematiky a nielen 

nezáujmom rómskych rodičov o neformálne vzdelávanie svojich detí.
4
 

Pri analýze trendu poklesu žiakov z málopodnetného prostredia a jeho nahradením 

žiakmi, ktorých rodičia sú schopní financovať umelecké vzdelávanie svojich detí, sme 

vychádzali z týchto charakteristík v kontexte na podmienky všeobecné a potom aj na 

podmienky v SZUŠ Quo vadis. 

Dostupnosť školského zariadenia je pre vedenie SZUŠ problémom, v dôsledku 

ktorého musí  voliť spôsoby spojené s vyššími nákladmi ( cestovanie, nájom v ŽS, či 

iných inštitúciách, pravidelné návštevy v segregovaných a separovaných rómskych 

lokalitách). Takáto práca je nielen náročnejšia na čas pedagogických zamestnancov, 

ale nesie so sebou nároky aj na ich zanietenosť v práci a samozrejme je finančnejšie 

náročnejšia, ako v prípadoch, keď rodič vodí svoje dieťa do zariadenia. Z 

dlhodobého hľadiska je pre školské zariadenia bez možnosti príjmu zo školného 

dlhodobo neudržateľná. 

Okrem toho podľa vyjadrení riaditeľa SZUŠ Quo vadis je vzdelávanie rómskych detí 

z nepodnetného prostredia spojené i s náročnosťou v oblasti vytvárania vhodných 

podmienok a to najmä zabezpečenie ich cestovného v prípade vystúpení, súťaží a 

pod, zabezpečenie kostýmového vybavenia na náklady školských zariadení, či 

hudobných nástrojov. Rómske rodiny prežívajúce zo dňa na deň a bez pracovných 

príležitostí jednoducho nemajú reálnu možnosť zabezpečiť svojim deťom dostatočné 

vhodné podmienky. Preto v školských zariadeniach Quo vadis zriadili fond pre 

pomoc deťom v núdzi, z ktorého každoročne zakupujú týmto deťom hudobné 

nástroje a kostýmové vybavenie. Vláda SR a ani predstavitelia miest a obcí neberú 

tento fakt za relevantné dôvody na zmenu financovania školských zariadení, ktoré 

majú vyšší podiel detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, tak ako je to v prípade 

základných škôl. 

„Všetky naše snahy o vymanenie rómskych detí zo začarovaného kruhu chudoby 

prostredníctvom efektívneho trávenia voľného času zlyhávajú na nesystémových 

opatreniach vlády SR, stále znižujúcich sa normatívnych príspevkoch do SZUŠ, 

likvidačné snahy vlády voči CVČ a súkromnému sektoru vo všeobecnosti. V takýchto 

                                                             
4 Správa o výchovno  - vzdelávacej činnosti SZUŠ Quo vadis  v školskom roku 2012/2013 
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podmienkach sa nedá pracovať. Okrem toho voľnočasové aktivity v oblasti 

neformálneho vzdelania nestačia. Je nutné zmeniť celý systém vzdelávania vo vzťahu 

k rómskym deťom.“
5
 

Z tohto pohľadu sa javí zníženie podielu detí z nepodnetného prostredia ako 

nevyhnutný predpoklad k udržaniu existencie školského zariadenia. Napriek tomu sa 

však charakter školského zariadenia výrazne nezmenil. Väčšina detí navštevujúcich 

SZUŠ je z blízkeho okolia, obcí. Stále teda problémom zostáva nutnosť dochádzať 

v rámci vyučovacieho procesu do elokovaných pracovísk a neprináša to ani možnosť 

získania vyššej finančnej alokácie prostredníctvom školných poplatkov. Priemerná 

výška školného sa pohybuje na úrovni hlbokého podpriemeru, t.j. 

1,8€/mesiac/jedného žiaka. Ak zvážime, že okrem normatívnych prostriedkov 

a príspevkov od Krajského školského úradu ( vzdelávacie poukazy ) je školné 

jediným vedľajším príjmov SZUŠ, nie je prekvapením, že školské zariadenie je vo 

vysokej miere zadlžené. Saldo SZUŠ sa mierne podarilo znížiť v roku 2012, kedy sa 

vedenie školského zariadenia zameralo na zvýšenie počtu detí z majority, tak ako to 

deklarujú aj závery zo Správy o hospodárení SZUŠ Quo vadis za rok 2012: 

 „V školskom roku 2011/2012, 2012/2013 sa SZUŠ začala orientovať  vo vyššej 

miere aj na deti z majority, pretože vďaka týmto deťom a školnému môže SZUŠ viac 

podporovať svojich žiakov, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi. Vedenie SZUŠ Quo 

vadis pochopilo, že ak sa chce venovať vo vyššej miere žiakom z málo podnetného 

prostredia, ktorí kvôli svojmu sociálnemu statusu neplatia školné, normatív pridelený 

z Mesta Zvolen im nebude postačovať na ich bežné prevádzkové náklady a preto je 

potrebné mať dostatok spokojných  žiakov , ktorý môžu  platiť aj školné.“
6
 

 

Odporúčania: Pre stabilitu finančných zdrojov organizácie je potrebné zabezpečiť 

niekoľko podstatných prvkov finančného manažmentu. Okrem stabilného príjmu 

finančných zdrojov z normatívnych prostriedkov využiť vo vyššej miere iné 

možnosti:  

 2% z daní 

 sponzorov 

 projekty a granty 

 tržby z vlastných aktivít, napríklad vzdelávacích služieb, poradenských 

a konzultačných služieb prostredníctvom workshopov a seminárov, či nových 

akreditovaných programov. 

 

                                                             
5
 citát zriaďovateľky Quo vadis zo správy o činnosti SZUŠ a SCVČ Quo vadis za školský rok 

2012/2013 
6
 Správa o hospodárení SZUŠ Quo vadis za rok 2012  
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Výhodou navrhovaných zmien je, že takéto finančné zdroje  nie sú účelovo viazané, 

sú nezávislé a použiteľné na čokoľvek podľa potrieb SZUŠ v súlade s cieľmi. 

Nevýhodou však je, že tieto programy vyžadujú odbornú prípravu, efektívny 

marketing a vytvorený systém komunikácie s trhom, projekty spravidla vyžadujú 

kofinancovanie, veľkú konkurenciu a neistotu získania zdrojov. Tento prístup 

samozrejme vyžaduje aj vytvoriť novú fundraisingovú stratégiu. 

Okrem toho sa musí školské zariadenie zamerať aj na efektívne používanie 

finančných zdrojov.  Základným nástrojom pre efektívne riadenie organizácie je 

rozpočet. Plánovaný rozpočet na prevádzkový rok by mal obsahovať v prehľadnej 

forme plánované zdroje financovania a predpokladané výdavky. K efektivite 

prispieva rozpočet predovšetkým tým, že plánuje výdavky podľa cieľov organizácie, 

čím je možné vyhnúť sa prípadným ad hoc riešeniam pri použití finančných zdrojov 

v priebehu roka. S tým je spojené aj transparentné a zrozumiteľné riadenie 

finančných tokov, čiže pravidelné hodnotenie rozpočtu z hľadiska finančných tokov 

napríklad prostredníctvom sledovania finančných hotovostných tokov – cash-flow.  
 

1.2 Analýza vnútorného a vonkajšieho prostredia SWAT 
 

Pre získanie reálneho obrazu o stave školy bola použitá analytická metóda  SWOT, 

ktorej vybrané kritériá z materiálno-technického zabezpečenia, výchovno-

vzdelávacieho procesu,  ľudského potenciálu a ostatných faktorov poskytujú prehľad 

nielen o silných a slabých stránkach skúmaného objektu, o jeho možných 

príležitostiach alebo ohrozeniach, ale analyzujú aj vonkajšie faktory, na ktoré činnosť 

organizácie nemá žiadny vplyv, ale organizácia samotná je nimi ovplyvňovaná. 

 

Tabuľka 1 SWOT analýza SZUŠ Quo vadis 2013 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Mladý a malý kolektív 

Komunikácia, vzťahy na pracovisku v HO  

IKT gramotnosť pedagogických pracovníkov 

HO 

Kvalifikovanosť pedagogických 

zamestnancov HO 

Motivácia a záujem učiteľov vzdelávať sa 

Atraktívnosť edukačnej ponuky 

Priestorové podmienky vo ZV 

Stav budovy ZV 

Zviditeľňovanie sa – prezentácia školy na 

verejnosti 

Škola= veľká rodina – učiteľ – rodič - žiak 

Detašované pracoviská -  výhoda pre 

Absencia zoskupení – gospel, muzikál, 

tanečné skupiny, komorné zoskupenia 

Nízke využitie inovácii v edukačnom 

procese 

Nedostatočne vypracované učebné osnovy 

Nedostatočná  ponuka predmetov a odborov 

Absencia marketingovej stratégie – 

propagácia a PR 

Nízky efekt z náborových vystúpení 

Absentujúci plán vystúpení a náborových 

akcií 

Kvalifikovanosť pedagogických 

zamestnancov v ďalších odboroch 

Slabé vybavenie detašovaných pracovísk 
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rodičov 

Silná folklórna zložka 

Kladný vzťah žiakov ku škole 

Hodnotenie školy okolím – rodičov a žiakov 

Prístup na internet 

Podpora zriaďovateľa 

Absencia plánu kvalifikačného rastu 

zamestnancov 

IKT zručnosti zamestnancov v ostatných 

odboroch 

Komunikácia medzi odbormi 

Nefunkčné predmetové komisie, umelecká 

rada 

Zapájanie sa rodičov do diania školy 

Komunikácia rodič a škola 

Využívanie IKT na vyučovaní v iných 

pracoviskách  

IKT vybavenie 

Materiálno – technické vybavenie 

Úspechy žiakov v súťažiach 

Vybavenosť a využívanie školskej knižnice 

Zapojenosť žiakov do súťaží 

Motivačné ohodnotenie pedagogických  

zamestnancov 

Kostýmové vybavenie 

Projektové zručnosti pedagogického 

zboru 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

Získavanie finančných prostriedkov 

z projektov 

Efektívne využitie kultúrnych a vzdelávacích 

poukazov 

Štipedijný program pre žiakov zo soc. 

prostredia a motivačné a prospechové 

štipendiá 

Vedenie žiakov k finančnému príjmu 

z vystúpení a využitiu pre ďalšie aktivity 

Partnerská spolupráca so zahraničím 

Stáže a výmenné pobyty žiakov a učiteľov 

Marketingová stratégia 

Fundraisingová stratégia 

Odchod mladých ľudí z regiónu 

Blízkosť inej ZUŠ – konkurencia 

Nedostatok finančných prostriedkov 

Politická a ekonomická situácia v štáte 

Zmeny v legislatíve a financovaní školstva 

Krúžková činnosť ZŠ ŠKD 

Sociálne problémy v regióne – 

nezamestnanosť 

Demografický pokles populácie 

Ceny energií, plynu, PHM 

Stres a frustrácia učiteľov 

 

 

Na zhodnotenie výstupov SWOT analýzy bola použitá metóda zostavenia matíc 

SWOT, kde každý z výslednej matice predstavuje svojou veľkosťou a plochou 

význam jednotlivých odborov pre SZUŠ. Pri analýze bol spev ( súčasť hudobného 

odboru ) posudzovaný samostatne vzhľadom na odlišné zameranie i špecifikáciu 

žiakov. V rámci matice neboli posudzované, resp. analyzované všetky kritériá 

SWOT, ale len vybrané, ktoré boli posúdené ako prioritné samotnými 

pedagogickými zamestnancami.  
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1.3  Identifikácia kľúčových odborov a aktivít 
 

Tabuľka 2 SWOT analýza – príprava na SWOT matice 

(aký to má vplyv, resp. aktuálna úroveň na jednotlivé odbory od 1 najmenší vplyv – 10 maximálny vplyv) 

SILNĚ STRÁNKY Hudobný 

odbor 

Spev Výtvarný 

odbor 

Tanečný 

odbor 

Dramatický 

odbor 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov  7 5 9 4 4 

Zviditeľňovanie sa – prezentácia školy na verejnosti 8 5 5 7 6 

Škola= veľká rodina – učiteľ – rodič - žiak 9 8 7 9 8 

Detašované pracoviská -  výhoda pre rodičov 9 9 9 9 9 

Kladný vzťah žiakov ku škole 8 8 4 8 8 

SPOLU 41 35 34 37 35 

SLABÉ STRÁNKY Hudobný 

odbor 

Spev Výtvarný 

odbor 

Tanečný 

odbor 

Dramatický 

odbor 

Absencia zoskupení – gospel, muzikál, tanečné skupiny, 

komorné zoskupenia 

8 8 2 5 4 

Absencia marketingovej stratégie – propagácia a PR 8 8 8 8 8 

Absencia plánu kvalifikačného rastu zamestnancov 7 7 7 7 7 

Materiálno – technické vybavenie 8 7 8 7 7 

Projektové zručnosti pedagogického zboru 9 9 9 9 9 

SPOLU 40 39 34 36 35 

PRÍLEŽITOSTI Hudobný 

odbor 

Spev Výtvarný 

odbor 

Tanečný 

odbor 

Dramatický 

odbor 

Získavanie finančných prostriedkov z projektov 10 10 10 10 10 

Partnerská spolupráca so zahraničím 10 9 5 10 8 
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Fundraisingová stratégia – stratégia pre získavanie 

finančných mimonormatívnych príjmov pre ŠZ 

9 9 9 9 9 

SPOLU 29 28 24 29 27 

OHROZENIA Hudobný 

odbor 

Spev Výtvarný 

odbor 

Tanečný 

odbor 

Dramatický 

odbor 

Blízkosť inej ZUŠ – konkurencia 7 8 10 9 8 

Krúžková činnosť ZŠ ŠKD 5 3 10 9 10 

Stres a frustrácia učiteľov 4 4 6 7 7 

SPOLU 16 15 26 25 25 

 

 

 

Tabuľka 3 Vyhodnotenie SWOT analýzy – matice SWOT 

Porovnanie Hudobný 

odbor 

Spev Výtvarný 

odbor 

Tanečný 

odbor 

Dramatický 

odbor 

Silné verzus slabé 1 -4 0 1 0 

Ohrozenie verzus príležitosti 13 13 -2 4 2 
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Graf 1 SWOT matica ( os x – slabé verzus silné stránky, os y – ohrozenia verzus príležitosti ) 
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Vyhodnotenie a interpretácia analýz. 

 

Z uvedenej SWOT analýzy vyplýva, že kolektív, vzťahy na pracovisku, prezentácia 

školy v oblasti ohlasov z vystúpení žiakov, školská ľudová hudba, bohatosť 

a atraktívnosť ponuky odborov, alokované pracoviská  patria medzi silné stránky 

školy. Rezervy a teda slabé stránky školského zariadenia sa ukázali v komunikácii 

rodič a škola, v zapájaní sa rodičov do diania školy, IKT vo vyučovaní, financovaní 

školy, motivačnom ohodnotení zamestnancov, ako aj materiálno-technickom 

vybavení školy. Nedostatky, s ktorými sa SZUŠ stretáva sú síce hlavne 

ekonomického charakteru, ale nezanedbateľné sú najmä v oblasti pedagogického 

riadenia ( absencia autoevaluácie školského zariadenia, kvalifikačného rastu 

pedagogických zamestnancov, stabilného systému odmeňovania a motivačných 

benefitov,   a pod.).  

Z výsledkov analýzy SWOT prostredníctvom matíc sa jednoznačne potvrdili 

predpoklady o najsilnejšom elemente SZUŠ, ktorým je hudobný odbor, najmä 

v elokovanom pracovisku v Pliešovciach. Preto by sa snahy SZUŠ mali zamerať na 

udržanie a skvalitňovanie práve tohto odboru. Na druhej strane však výsledky 

ukazujú, že najvyšší príjem finančných prostriedkov pochádza z tanečného odboru. 

Preto je nutné práve tento odbor udržať a vzhľadom na svoju polohu zastabilizovať. 

Medzi najvýraznejšie slabiny a zároveň odbor s vysokou mierou príležitostí sa 

zaradil spev. V prípade zvýšenia kvalifikovanosti a miery prezentácie odboru 

navonok sa spev môže zastabilizovať. Najhoršie postavenie majú výtvarný 

a dramatický odbor. Tieto dva odbory sú najviac ovplyvňované konkurenciou najmä 

zo školských klubov v rámci aktivít základných škôl.  

 

Odporúčania:  

1. zlepšiť prezentáciu silných stránok - hudobného odboru, podpora 

elokovaného pracoviska Pliešovce, 

2. Zvýšiť kvalifikovanosť pedagogického zboru v tanečnom odbore a speve, 

3. realizovať stáže, partnerské výmeny za účelom získania nových skúseností 

a know-how, motivovať pedagógov k zvyšovaniu si profesionálnej stránky 

a odbornosti prostredníctvom inovačného a kvalifikačného štúdia, 

4. zamerať sa na tvorbu novej ponuky SZUŠ v rámci prierezového charakteru -. 

muzikál – spojenie výtvarného, dramatického, hudobného odboru za účelom 

posilnenia najmä najslabších odborov, 

5. vypracovať novú marketingovú stratégiu  - oblasť tvorby novej atraktívnejšej 

ponuky odborov( tanečné a hudobné zoskupenia, multižánrovosť, gospel 

a pod.), zlepšenie prezentácie navonok, zvýšenie konkurencieschopnosti, 

zavedenie nových inovatívnych metód do edukačného procesu. 
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2 STRATÉGIA ROZVOJA ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA 
 

Na základe analýzy východiskového stavu prezentovanej v prvej časti strategického 

dokumentu boli výsledky zistení a odporúčaní aplikované v tvorbe nového strategického 

zámeru SZUŠ Quo vadis. 

Proces tvorby stratégie sa realizoval v priestoroch sídla SZUŠ od januára 2013 a počas 

šiestich stretnutí bolo vytvorené nové poslanie, vízia, zámery a ciele, ktoré boli rozpracované 

do projektového cyklu PDCS.  

 

2.1 Definovanie poslania a vízie školského zariadenia 
 

Novou víziou SZUŠ je dosiahnuť status kvalitnej, otvorenej umeleckej školy so 

spoločenstvom žiakov, pedagógov a rodičov, ktorej hlavným poslaním je poskytovať 

komplexné služby v oblasti umeleckej výchovy a vzdelávania s ohľadom na kvalitnú 

umeleckú prezentáciu. Škola by mala vychovávať žiakov ako harmonicky rozvinuté 

osobnosti, citlivé a kreatívne, schopné uplatniť sa v kultúrnej spoločnosti so 

špecifickým dôrazom na: 

Vzdelanie – vytvoriť prostredie širšej ponuky umeleckých výchovno-vzdelávacích 

príležitostí, zamerať sa na skvalitnenie služieb vo výchovno – vzdelávacom procese. 

Vzájomnú  úctu talentov- žiakov viesť k úcte jednotlivých umeleckých odborov 

a k ich vzájomnému prepojeniu a spolupráci medzi sebou.  

Prezentáciu- učiť žiakov adekvátne sa kvalitne umelecky prezentovať na verejnosti. 

Súťažne podporiť a motivovať jednotlivcov i kolektívy.    

Podporu kreativity- viesť žiakov k čo najväčšej kreativite, umeleckej slobode 

a využitiu vlastnej osobnosti v zvolenom umeleckom smere.                             

Harmonickú  osobnosť- zo žiakov sa snažiť vytvoriť harmonickú osobnosť – 

naplnenú psychicky, emocionálne i fyzicky. Vyzdvihnúť emocionalitu žiaka a jej 

využitie v umení.                                                                                                

Podporu rodiny - prehlbovať spoluprácu rodiny a školy formou angažovanosti 

rodičov do diania v škole, a tak posilniť vzájomné vzťahy.                                    

Vzdelávanie pedagógov- dať možnosť pedagógom sa v svojom umeleckom odbore 

ďalej profesijne vzdelávať a zdokonaľovať.                                                                

Vzťah k okoliu a regiónu- formovať u detí hrdosť na kultúrne tradície regiónu a 

regionálnu kultúru, vytvárať aktívny zásah do umeleckého života obce.  

Stop drogám, vulgarizmu a vandalizmu- naučiť žiakov využiť plnohodnotne, 

prospešne svoj voľný čas a poukázať na nepriazeň drog, vulgarizmu a vandalizmu. 

Uvedomiť si vyššiu hodnotu človeka zaoberajúceho sa svojim vzdelávacím i 

umeleckým rastom.    
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SZUŠ QUO VADIS  bude 

 škola preferujúca rovnosť šancí pre deti pochádzajúce z rôzneho 

sociálneho prostredia, 

 škola v ktorej každý žiak môže byť lepším a zodpovedným za svoj rozvoj, 

 škola do ktorej všetci chodia radi, 

 škola, ktorá kvalitne pripravuje deti pre tvorivý aktívny a plnohodnotný 

život a kde všetci  žiaci môžu zažiť pocit úspešnosti. 

Poslanie školy 

 

Poslaním SZUŠ Quo vadis  je v spolupráci s rodičmi bez rozdielu pohlavia a rasy, 

poskytnúť talentovaným deťom základné umelecké vzdelanie, ktoré umožňuje 

jednotlivcom možnosť ďalšieho vzdelávania na stredných, vyšších  odborných 

školách umeleckého alebo pedagogického zamerania, konzervatóriách, poprípade 

vysokých školách s umeleckým alebo pedagogickým zameraním.     

Vo všetkých predmetoch upriamiť pedagogickú prácu na zážitkovú sféru - radosť 

z hudby, dokázať vyjadriť sa pomocou hudby, vedieť odbúrať strach z vystúpenia, 

z chýb, pri aktívnej pomoci svojho pedagóga - partnera počas celého štúdia, aby  

každý absolvent po absolvovaní základného umeleckého štúdia bol pripravený pre 

život, vybavený nielen množstvom odborných vedomostí a zručností, ale aj vedel  

prejaviť svoju individualitu a umeleckú orientáciu. 

 

2.2 Návrh zámerov a strategických cieľov školského 

zariadenia 
 

Najdôležitejším predpokladom ktorejkoľvek umeleckej školy je kvalita, ktorá sa 

prezentuje najmä kvalitným výchovno-vzdelávacím procesom, čoho predpokladom 

je na prvom mieste kvalifikovaný pedagogický zbor a s tým súvisiace podmienky 

výchovy a vzdelávania, ktoré sú zabezpečené predovšetkým  dostatočným materiálno 

– technickým zabezpečením. Po analýze východiskovej situácie v SZUŠ a po 

aktualizácii a preformulovaní vízie a poslania školského zariadenia sa 

v brainstormingu vyprofilovali nasledovné strategické zámery rozvoja na obdobie 

piatich rokov. 

 

Zámery SZUŠ Quo vadis do roku 2018 

 

1. Dopracovať autoevaluáciu a hodnotenie kvality školy za účelom zlepšenia 

klímy na škole a hodnotenia zamestnancov. 
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2. Vytvoriť skupinové aktivity žiakov pre zvýšenie motivácie a radosti : 

hudobné zoskupenia – pop, ľudový, džezový, tanečný odbor – skupiny, 

gospel, a pod. 

3. Vytvoriť plán kvalifikačného rastu zamestnancov so zámerom zvyšovať 

kvalifikáciu zamestnancov v jednotlivých odboroch, zvýšiť ich IKT zručnosti 

a projektové zručnosti. 

4. Zvýšiť projektovú zručnosť zamestnancov za účelom rozbehnutia projektovej 

činnosti v škole. 

5. Vypracovať plán marketingovej stratégie – propagácia, plán vystúpení 

a náborov, rozpracovanie novej ponuky predmetov a odborov. 

6. Vypracovať fundraisingový plán získavania externých finančných zdrojov, 

plán zberu a využitia kultúrnych a vzdelávacích poukazov, tvorba 

štipendijného programu, motivačného a prospechového, plán príjmu 

finančných prostriedkov žiakov z vystúpení. 

7. Získať partnerov so zahraničia a naštartovať partnerskú spoluprácu. 

8. Sfunkčniť Radu školy a predmetové komisie. 

9. Doplniť materiálovo – technologické vybavenie, kostýmové vybavenie a IKT 

do detašovaných pracovísk. 

10. Zvýšiť účasť žiakov na súťažiach. 

11. Vytvoriť elektronickú školskú knižnicu. 

12. Zefektívniť obsah edukačného procesu inovatívnymi postupmi, metódami 

a formami so zámerom skvalitnenia učebných osnov. 

 

Následne boli zámery pretransformované do strategických cieľov školského 

zariadenia a rozdelené podľa obsahového zamerania do troch skupín. Prvá skupina 

cieľov sa týka skvalitnenia pedagogického procesu a teda odráža požiadavky na 

stanovený profil žiaka - absolventa a jeho kompetencie ( kapitola 2.3 ). Druhá 

skupina je svojím obsahom naviazaná na kompetencie a požiadavky na 

pedagogického zamestnanca ( kapitola 2.4 ) a v tretej skupine sú ostatné ciele, ktoré 

sa týkajú oblasti pedagogického a ekonomického riadenia školského zariadenia.  

 

Definovanie strategických cieľov: 

Oblasť 1 – kompetencie žiaka 

1. Do konca školského roka 2014/2015 dosiahnuť, aby žiaci SZUŠ získali 

spôsobilosť na prezentáciu v novovytvorených zoskupeniach ( HO- spevácky 

zbor, inštrumentálny súbor a TO- ľudový súbor, moderný tanec). 

2. Do konca roka 2014/2015 sa minimálne 10% žiakov HO zúčastní partnerskej 

výmeny v zahraničí za účelom prezentácie SZUŠ a výmeny skúseností. 

3. Do konca školského roka 2016/2017 bude každý žiak posledného ročníka VO 

a HO schopný prezentovať svoje spôsobilosti prostredníctvom IKT na 

záverečných skúškach. 
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4. Do konca školského roka 2017/2018 sa minimálne 5% žiakov všetkých 

odborov SZUŠ zúčastní postupovej súťaže. 

 

 

Oblasť 2 – kompetencie učiteľa 

1. Do konca šk. roka 2014/2015 získajú minimálne dvaja pedagogickí 

zamestnanci SZUŠ externé finančné zdroje za účelom implementácie 

projektového zámeru v závislosti od strategických zámerov SZUŠ.  

2. Do konca školského roka 2017/2018 všetci pedagogickí zamestnanci SZUŠ 

vytvoria nové UO so zapracovaním inovatívnych metód do edukačného 

procesu. 

3. Do konca roka 2017/2018 zamestnanci so špecifickými potrebami žiakov ( 

TO, DO, HO ) vypracujú minimálne 2 individuálne učebné osnovy a zašlú 

ich na akreditáciu na MŠ. 

 

Oblasť 3 – zefektívnenie pedagogického riadenia a edukačného procesu 

1. Do konca šk. roka 2013/2014 sfunkčniť Radu školy a predmetové komisie, 

umelecké komisie atď. 

2. Do konca šk. roka 2014/2015 zapracovať výstupy autoevaluácie a hodnotenia 

kvality SZUŠ do chodu ŠZ za účelom zlepšenia klímy na škole a hodnotenia 

zamestnancov.  

3. Do konca šk. roka 2014/2015 vytvoriť plán kvalifikačného rastu 

zamestnancov. 

4. Do konca školského roka 2015/2016 vypracovať marketingovú stratégiu 

školského zariadenia. 

5. Do konca školského roka 2015/2016 vypracovať fundraisingovú stratégiu. 

6. Do konca školského roka 2016/2017 vytvoriť elektronickú knižnicu s 

minimálne 300 elektronickými titulmi. 

7. Do konca školského roka 2017/2018 vybaviť učebňu pre inštrumentálne 

skupiny na Prachatickej ( pop, ľudová, nahrávacie štúdio), kostýmy pre 2 

súbory po 16 členov, vybavenie výtvarnej učebne, zrkadlá pre tanečnú sálu 

v Banskej Bystrici, IKT učebňu do Pliešoviec. 

   

2.3 Kompetencie žiaka 

 

Hlavným cieľom výchovno-umeleckej činnosti na všetkých stupňoch vzdelania 

SZUŠ je upriamiť prácu celého pedagogického kolektívu pri plnení učebných plánov 

a osnov, tak aby bol dosiahnutý jeho  zmysel a cieľ t.j. : 

 výchova umením ako formovanie osobnosti žiaka a k umeniu – schopnosť 

nielen tvoriť, ale vedieť aj prijímať. 
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 sústavne vzdelávať a rozširovať obzor žiaka v odbornej umeleckej úrovni, ale 

i komunikačno-ľudskej 

 klásť dôraz na zaujímavosť vyučovania pre žiaka a na zážitkovú sféru   

 rozvíjať kreatívne myslenie, emočnú inteligenciu, tým pestovať zmysel pre 

dobro a krásu,  

 budovať v žiakovi hodnotový systém, usmerňovať k vyšším duchovným 

hodnotám a tým usmerňovať jeho vkusovú orientáciu, 

 zohľadňovať nové trendy vo vývoji v umení, vedieť následne aplikovať 

v praxi 

 rozvíjať kľúčové spôsobilostí primerane veku žiaka, zmysluplné základné 

vedomosti a znalosti a tým vypestovať základ pre záujem o celoživotné 

vzdelávanie 

 upevňovať povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva 

 do vyučovacieho procesu zaradiť vyučovanie aj iných žánrov a hudobných 

štýlov /jazz, pop hudba...../ moderná hudba 

Na základe týchto deklarovaných cieľov boli identifikované požiadavky na kompetenčný 

profil žiaka SZUŠ Quo vadis. 

Absolvent SZUŠ Quo vadis bude: 

 pripravený na umelecké štúdium na 2.stupni umeleckého štúdia, alebo 

konzervatóriu, či strednej umeleckej škole, 

 vedieť uplatniť svoje schopnosti a vedomosti v praxi, 

 schopný improvizovať minimálne na elementárnej úrovni, 

 schopný harmonizovať v základných harmonických funkciách, 

 schopný zhodnotiť seba a svoje okolie, resp. porovnať sa s ostatnými, 

 aktívne vyhľadáva kultúrne podujatia, obohacovať svoju osobnosť, so snahou 

zúročiť skúsenosti vo svojom umeleckom cítení, 

 schopný dôstojnej prezentácii na verejnosti, 

 schopný odborne komunikovať v umeleckej brandži v jeho odbore, 

 schopný rozlišovať rôzne hudobné štýly – klasika, jazz, pop, kabaret 

a interpretovať rôzne štýly podľa svojho výberu, 

 aktívne vyhľadávať účasť v hudobných a iných umeleckých zoskupeniach 

podľa vlastného výmeru, 

 vedieť uplatniť IKT gramotnosť v umeleckom prednese a prezentácii, 

 schopný tvoriť jednoduché tanečné choreografie, 

 mať zdravý vzťah k svojmu telu v harmónii s duchom. 

 

 



Stratégia rozvoja SZUŠ QUO VADIS 2013 - 2018 
 

 
21 

2.4 Kompetencie pedagogického zamestnanca 
 

Na základe kompetenčného profilu žiaka – absolventa SZUŠ Quo vadis boli formulované 

základné požiadavky na pedagogického zamestnanca. 

1. Profesionálna aktivita vo všetkých znakoch a činnostiach 

a charakteristikách učiteľa. Vyznačuje sa najmä týmito kompetenciami:  

 je schopný rýchleho a objektívneho poznávania osobnosti žiakov, 

 vie prispôsobiť edukáciu individuálnym potrebám žiaka, 

 dokáže vyhľadávať primeraný kompezačno -dokumentačný materiál,  

 je schopný a ochotný aktívne sa zúčastňovať na dotváraní vlastných 

profesijných predpokladov – ochotný vzdelávať sa.  

2. Odbornosť, profesionalita je bázovou charakteristikou osobnosti učiteľa. 

Vychádza z kvalifikovanosti, ale nestotožňuje sa s ňou. Odbornosť sa 

prejavuje v nasledovných kompetenciách: 

 je dostatočne odborne a pedagogicky vzdelaný v príslušnom odbore 

v zmysle zákona,  

 intenzívne pracuje na zvyšovaní svojej kvalifikácie a schopnostiach, 

 ovláda základné harmonické funkcie, 

 je schopný odovzdať improvizačné zručnosti a skúsenosti, 

 je schopný rozvíjať muzikalitu u žiakov, 

 je schopný funkčne didakticky spracovať učivo, 

 je schopný hľadať účinné metódy a technické prostriedky práce,  

 je schopný nachádzať vzťahy medzi odborom (vyučovacím 

predmetom) a pedagogickými, psychologickými a ďalšími 

disciplínami, najmä didaktikou odborného predmetu, 

 má IKT znalosti, 

 je schopný rozvíjať u žiaka intuíciu, 

 je schopný rozvíjať u žiaka hudobný vkus, 

 je schopný aktivizovať žiaka, 

 je schopný žiaka motivovať k vyšším výkonom a vnútornej motivácii. 

Odborne erudovaný učiteľ nebude ten, ktorý žiakom odovzdá informácie, ale 

ten, ktorý žiakov aktivizuje tak, aby oni prijímali informácie, pracovali s nimi 

a premieňali ich na vedomosti, zručnosti a návyky. Učiteľova odbornosť sa 

prejaví v žiakovej aktivite, myslení, v postupnom odhaľovaní a uplatňovaní 

žiakovej tvorivosti. 

3. Pedagogický takt sa prejavuje predovšetkým vo vzťahoch k žiakom. 

Učiteľova tolerancia, humánnosť, rešpektovanie osobnosť žiakov, kultúrne 

a prirodzené správanie zdôrazňuje učiteľove čestné vzťahy k žiakom. 

Učiteľova trpezlivosť, objektívnosť, vysoká, ale k štruktúre osobnosti žiaka 
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primeraná náročnosť, rozvážnosť dávajú predpoklady na dobrú spoluprácu 

učiteľa so žiakom. Intolerantné, povýšenecké, ironizujúce správanie učiteľa 

vedie k dysfunkčným, neraz k vzájomne sa provokujúcim vzťahom, ktoré 

výrazne negatívne ovplyvňujú vzťah žiakov k učebnej činnosti, k predmetu. 

Majú negatívny dosah aj na vzťahy medzi žiakmi a pod. Súhrnne bola táto 

kompetencia naformulovaná: 

 je schopný vytvoriť harmonickú a pokojnú klímu a podmienky vo 

vyučovacom procese, 

 je vyzretou osobnosťou, čestný, rozvážny, tolerantný a humánny.  

4. Organizačné predpoklady učiteľa súvisia so všetkými systémami 

procesného charakteru, ktoré zabezpečujú poznávací proces. Uplatňujú sa pri 

zabezpečovaní kontaktu žiaka s obsahom učiva, pri komunikácii medzi 

učiteľom a žiakom a medzi žiakmi navzájom. Výrazne dynamizujú vyučovací 

proces. Svojimi organizačnými predpokladmi môžu žiaka postaviť do pozície 

pozorovateľa alebo aktívneho účastníka procesov. Organizačné predpoklady 

sa odrážajú v týchto kompetenciách: 

 je schopný variovať metódy práce, štruktúry vyučovacích hodín,  

 je schopný organizovať a realizovať vystúpenia, 

 je schopnosť vyhľadávať kultúrne podujatia a inšpirovať žiakov k ich 

vyhľadávaniu, 

 vie účelne využívať žiacke skúsenosti a schopnosti,  

5. Demokratickosť je jedným z prejavov, ktorý charakterizuje vyváženosť práv 

a povinností učiteľa pri kontakte so žiakmi, ktorý umožňuje žiakom 

spoluúčasť na formovaní všetkých stránok vyučovacieho procesu. 

Demokraticky štruktúrovaná osobnosť učiteľa má tieto kompetencie: 

 uznáva a prijíma názory žiakov, žiackeho kolektívu,  

 vytvára podmienky na to, aby žiaci mohli verejne prejaviť svoje 

postoje a niesť za ne aj zodpovednosť, 

 v spolupráci so žiakmi trpezlivo hľadá východiská z výchovných 

a vzdelávacích „kríz,“ ktoré môžu vzniknúť z rozporuplných názorov 

a postojov, 

 vie žiaka objektívne zhodnotiť, 

 vedie žiaka s sebahodnoteniu.  

Demokratický učiteľ nepoužíva nariaďovanie, prikazovacie, či zakazujúce 

metódy práce. Pritom však v požiadavkách, v plnení úloh je náročný. Aj od 

žiakov vyžaduje plnenie úloh, sľubov, vzájomnú úctu, toleranciu. Svojou 

prácou vytvára otvorený priestor na prácu, aktivitu, tvorivosť. Netoleruje 

lajdáctvo, bezohľadnosť, deformované prejavy spolupráce. 

6. Komunikatívnosť sa prejavuje v nasledovných kompetenciách:  

 je schopný prijať a sprostredkovať informácie,  
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 je schopný využívať bohatú verbálnu i neverbálnu formu komunikácie 

a tým je schopný štrukturovať myšlienky do primeraných 

a zrozumiteľných celkov, 

 má prezentačné schopnosti, 

 pozná metódy vedenia žiakov k osvojeniu si prezentačných 

schopností, 

 vie uplatniť interpretačný kódex. 

Relatívne rigorózna, vecne presná komunikácia zo strany učiteľa vyvoláva 

rovnako precíznu komunikáciu aj zo strany žiakov. Citovo podfarbená, 

obrazotvornými zvratmi obohatená komunikácia rozvíja fantáziu, evokuje 

citové prežívanie stavov, procesov a pod. Komunikatívne disponovaný učiteľ 

s určitou dávkou ľahkosti dokáže stimulovať žiakov k náročným činnostiam.  

     7.Náročnosť – demokraticky chápaná náročnosť je prejavom pocitu 

zodpovednosti za akúkoľvek činnosť. Učiteľova náročnosť a dôslednosť nie 

je v rozpore s jeho tolerantnosťou k neúspechom, napr. k nevydarenej 

odpovedi. Rešpektuje omyl, ale  zároveň hľadá príčiny tohto omylu, 

nevedomosti, hľadá spôsoby, ako ich odstrániť. Opakom náročnosti 

a dôslednosti je benevolencia, povrchnosť, ktoré v určitých súvislostiach 

môžu mať populistické tendencie. 

 je tolerantný k neúspechom žiaka, hľadá spôsoby zlepšenia výsledkov 

žiaka. 

8. Vynachádzavosť učiteľa závisí od schopnosti učiteľa prijať nedeformovanú 

 informáciu od žiaka, o žiakovi, rýchle ju zhodnotiť a promptne na ňu 

 reagovať. Čím je osobnosť učiteľa  vynachádzavejšia, tým je hodina 

nápaditejšia, pestrejšia, lákavejšia,  motivačne účinnejšia. Vynachádzavý 

učiteľ mení, kombinuje materiálne a nemateriálne prostriedky práce, 

predvídavo, pružne narába s obsahom učiva, čím didakticky ozvláštňuje 

expozičnú časť vyučovacej hodiny. Zavádzaním netradičných metód na 

upevňovanie učiva, hľadaním väzieb medzi žiackou skúsenosťou s novým 

učivom, netradičnými  regulačnými opatreniami premení fixačnú časť 

hodiny z nezaujímavej opakovacej na tvorivo povzbudzujúcu činnosť.  

 pozná inovatívne edukačné postupy, 

 vie reálne uplatniť v edukačnom procese inovatívne postupy a metódy 

práce so žiakom, 

 vie uplatniť zážitkové učenie. 
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3 PROGRAM STRATÉGIE ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA V PDCA CYKLE 
Tabuľka 4 Časový plán realizácie strategických cieľov SZUŠ v období 09/2013 – 08/2018 

Ciel – oblasť 1 – kompetencie žiaka 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1.Do konca školského roka 2014/2015 dosiahnuť, aby žiaci 

SZUŠ získali spôsobilosť na prezentáciu v 

novovytvorených zoskupeniach ( HO- spevácky zbor, 

inštrumentálny súbor a TO- ľudový súbor, moderný tanec). 

     

2.Do konca roka 2014/2015 sa minimálne 10% žiakov HO 

zúčastní partnerskej výmeny v zahraničí za účelom 

prezentácie SZUŠ a výmeny skúseností. 

     

3.Do konca školského roka 2016/2017 bude každý žiak 

posledného ročníka VO a HO schopný prezentovať svoje 

spôsobilosti prostredníctvom IKT na záverečných skúškach. 

     

4.Do konca školského roka 2017/2018 sa minimálne 5% 

žiakov všetkých odborov SZUŠ zúčastní postupovej súťaže. 

     

Ciel – oblasť 2 – kompetencie učiteľa 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1.Do konca šk. roka 2014/2015  získajú minimálne dvaja 

pedagogickí zamestnanci SZUŠ externé finančné zdroje za 

účelom implementácie projektového zámeru v závislosti od 

strategických zámerov SZUŠ. 

     

2. Do konca školského roka 2017/2018 všetci pedagogickí 

zamestnanci SZUŠ vytvoria nové UO so zapracovaním 

inovatívnych metód do edukačného procesu. 

     

1.Do konca roka 2017/2018 zamestnanci so špecifickými 

potrebami žiakov ( TO, DO, HO) vypracujú minimálne 2 

individuálne učebné osnovy a zašlú ich na akreditáciu na 
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MŠ. 

Ciel – oblasť 3– zefektívnenie pedagogického riadenia 

a edukačnej činnosti 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1.Do konca šk. roka 2013/2014  sfunkčniť Radu školy a 

predmetové komisie, umelecké komisie atď. 

     

2.Do konca šk. roka 2014/2015  zapracovať výstupy 

autoevaluácie a hodnotenia kvality SZUŠ do chodu ŠZ za 

účelom zlepšenia klímy na škole a hodnotenia 

zamestnancov. 

     

3.Do konca šk. roka 2014/ 2015 vytvoriť plán 

kvalifikačného rastu zamestnancov. 

     

4.Do konca školského roku  2015/2016 vypracovať 

marketingovú stratégiu ŠZ. 

     

5.Do konca školského roka 2015/2016 vypracovať 

fundraisingovú stratégiu. 

     

6.Do konca školského roka 2016/2017 vytvoriť 

elektronickú knižnicu s minimálne 300 elektronickými 

titulmi. 

     

7.Do konca školského roka 2017/2018 vybaviť učebňu pre 

inštrumentálne skupiny na Prachatickej ( pop, ľudová, 

nahrávacie štúdio), kostýmy pre 2 súbory po 16 členov, 

vybavenie výtvarnej učebne, zrkadlá pre tanečnú sálu v BB, 

IKT učebňu do Pliešoviec. 
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3.1 Strategické ciele v oblasti rozvoja kompetencií žiaka 

Oblasť 1, cieľ 1: 

Do konca školského roka 2014/2015 dosiahnuť, aby žiaci SZUŠ získali spôsobilosť na prezentáciu v novovytvorených zoskupeniach ( HO- 

spevácky zbor, inštrumentálny súbor a TO- ľudový súbor, moderný tanec). 

Tabuľka 5 PDCS cyklus strategického cieľa 1/1 

aktivita Termín zodpovednosť € 

P – príprava 09/2013 – 12/2013 

C1:Vytvoriť realizačný tím 9/2013 Didiášová, 

Budinský, 

Brodniansky, 

Lihocká 

1000 

C2:Vytvoriť súbor kompetencií žiaka na prezentáciu – s diagnostickým 

hodnotiacim hárkom  

10/2013 Budinský  

C3:Vypracovať štruktúru tvorby speváckeho zboru, inštrumentálneho súboru 

a moderného tanca a štruktúru prvého Vianočného koncertu  

10-11/2013 Didiášová  

C4:Pripraviť podklady na vyhlásenie súťaže o téme muzikálu v spojení 

s výtvarnou súťažou 

10- 12/2013 Vidholdová  

D – pilotná fáza 12/2013 – 05/2015 

C1:Realizovať Vianočný spoločný koncert HO a TO  žiakov SZUŠ v 

Pliešovciach 

12/2013 Budinský, Lihocká  

C2:Zhodnotiť vstupnú úroveň prezentačných schopností u vybraných žiakov 

prostredníctvom diagnostického hárku 

1/2014 Realizačný tím  

C3:Pripraviť a zorganizovať konkurz do plánovaných nových zoskupení 1-4/2014 Vidholdová, 

Budinský 

200 

C4:Vyhlásiť súťaž o téme muzikálu s výtvarnou súťažou 1/2014 Vidholdová  
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C5:Realizovať konkurz do zoskupení 5/2014 Realizačný tím 200 

C6:Realizovať Koncert k MDD – moderný tanec a spev vo Zvolene 6/2014 Didiášová, Oláhová, 

Lenďáková 

300 

C7:Pripraviť záverečnú vernisáž k vyhlásenej súťaži 4 – 6/2014 Vidholdová 200 

C8:Zorganizovať záverečné vyhlásenie súťaže v galérii – vernisáž v Kleme 6/2014 Vidholdová  

C9:Vytvoriť scenár muzikálu 6-9/2014 Vierka Dubačová 400 

C10:Realizovať nácvik muzikálu 9/2014-5/2015 Realizačný tím 600 

C – hodnotiaca fáza 6/2015 

C1:Realizovať Koncoročné vystúpenie - muzikál 5-6/2015 Realizačný tím 300 

C2:Zhodnotiť výstupnú úroveň prezentačných schopností – záverečná 

diagnostika 

6-7/2015 Realizačný tím  

S – realizačná fáza 01 – 08/2016 

C1:Pripraviť a realizovať turné s novým muzikálom Do 6/2016 Realizačný tím 1000 

C2:Vytvoriť propagačné video k muzikálu 6-9/2016 Realizačný tím 200 

 

Oblasť 1, cieľ 2: 

Do konca roka 2014/2015 sa minimálne 10% žiakov HO zúčastní partnerskej výmeny v zahraničí za účelom prezentácie SZUŠ a výmeny 

skúseností. 

Tabuľka 6 PDCS cyklus strategického cieľa 1/2 

aktivita Termín zodpovednosť € 

P – príprava 01/2014 – 6/2014 

C1:Vytvoriť realizačný tím 1/2014 Budinský, Lihocká  

C2:Vybrať partnerskú školu 1 -3/2014 Budinský, Lihocká  

C3:Dohodnúť podmienky spolupráce a vzájomnej výmeny skúseností 3-6/2014 Realizačný tím 100 

C4:Hľadať finančné zdroje, resp. pripraviť a podať projekt partnerskej 1-5/2014 Realizačný tím 500 
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cezhraničnej spolupráce a výmeny žiakov SZUŠ 

D – pilotná fáza 07/2014 – 06/2015 

C1:Vybrať žiakov SZUŠ na partnerskú výmenu 7-9/2014 Realizačný tím  

C2:Pripraviť propagačný materiál pre partnerskú organizáciu 10-12/2014 Realizačný tím 300 

C3:Pripraviť program výmeny s partnerskou organizáciou 1-3/2015 Realizačný tím  

C4:Vytvoriť systém hodnotenia efektivity a spokojnosti zúčastnených 

strán v partnerskej výmene 

1-3/2015 Realizačný tím  

C5:Realizovať výmenu s partnerskou organizáciou 4/2015 Realizačný tím 3000 

C – hodnotiaca fáza 04/2015 – 08/2015 

C1:Zhodnotiť úroveň efektivity a spokojnosti zúčastnených strán 

prostredníctvom dotazníka spokojnosti 

4/2015 Realizačný tím  

C2:Realizovať spoločné stretnutie realizačného tímu oboch partnerských 

strán a vybraných rodičov 

4/2015 Realizačný tím 200 

C3:Vytvoriť propagačné video z výmeny 5-8/2015 Realizačný tím 200 

S – realizačná fáza 09 – 12/2015 

C1:Rozšíriť projekt výmeny o ďalšie zúčastnené krajiny V4 a ďalšie 

odbory 

 Realizačný tím  
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Oblasť 1, cieľ 3:  

Do konca školského roka 2016/2017 bude každý žiak posledného ročníka VO a HO schopný prezentovať svoje spôsobilosti prostredníctvom 

IKT na záverečných skúškach. 

Tabuľka 7 PDCS cyklus strategického cieľa 1/3 

aktivita Termín zodpovednosť € 

P – príprava 09/2014 – 08/2015 

C1: Vytvoriť realizačný tím 09-10/2014 Vidhodlová, 

Budinský, Didiáš 

- 

C2: Vyškoliť pedag. zamestnancov HO a VO v oblasti digitálnych 

kompetencií 

01-05/2015 Externý dodávateľ - 

C3: Zakúpiť softwarové vybavenie a potrebné MTV 11-12/2014 Machavová 2000 

C4: Vytvoriť hodnotiace kritéria a indikátory sledovania nových 

kompetencií žiakov v oblasti IKT zručností a prezentačných zručností 

10/2014  - 02/2015 Vidholdová, 

Budinský 

- 

C5: Vypracovať súbor nových edukačných postupov a aktivít vedúcich 

k požadovaným kompetenciám žiakov 

03 – 06/2015 Vidholdová, 

Budinský 

1200 

D – pilotná fáza 09/2015 – 08/2016 

C1: Zmapovať vstupnú úroveň kompetencií žiakov v oblasti digitálnych 

a prezentačných kompetencií 

09/2015 Pedagogickí 

zamestnanci 

 

C2: Realizovať umelecké vzdelávanie v posledných ročníkoch SZUŠ 

podľa nových edukačných postupov 

09/2015 – 06/2016  1200 

C – hodnotiaca fáza 09/2016 – 12/2016 

C1: Zhodnotiť výstupnú úroveň digitálnych a prezentačných kompetencií 

žiakov 

09/2016 Pedagogickí 

zamestnanci 

 

C2: Zanalyzovať výstupy  - efektivitu – zlepšenie výsledkov vo vzťahu 

k vstupným údajom v oblasti digitálnych a prezentačných kompetencií 

10/2016 – 12/2016 Didiáš  
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žiakov 

S – realizačná fáza 01 – 09/2017 

C1: Aktualizovať UO v nadväznosti na výstupy hodnotenia a nové 

edukačné postupy v oblasti digitálnych kompetencií a prezentačných 

zručností žiakov 

01 – 06/2017 Ped. zamestnanci 1200 

C2: Realizovať záverečné skúšky, ktorých obsahom aj prezentácia 

digitálnych a prezentačných zručností žiakov v IKT 

06/2017 Didiáš  

 

 

 

Oblasť 1, cieľ 4: 

Do konca školského roka 2017/2018 sa minimálne 5% žiakov všetkých odborov SZUŠ zúčastní postupovej súťaže. 

Tabuľka 8 PDCS cyklus strategického cieľa 1/4 

aktivita Termín zodpovednosť € 

P – príprava 09/2015 – 08/2016 

C1:Vytvoriť realizačný tím 9/2015 Vedúci odborov  

C2:Zanalyzovať možnosti vysielania žiakov na súťaže a vybrať príslušné 

% žiakov 

9-11/2015 Vedúci umeleckej 

rady 

 

C3:Zhodnotiť aktuálny stavu počtu zúčastnených žiakov na súťažiach 12/2015-2/2016 Vedúci umeleckej 

rady 

 

C4:Vytvoriť plán progresu počtu žiakov na súťažiach do konca šk. roka 

2017/2018 

3-6/2016 Realizačný tím  

C5:Vytvoriť plán vlastných súťaží minimálne v dvoch odboroch SZUŠ 1-6/2016 Realizačný tím  

D – pilotná fáza 09/2016 – 08/2017 

C1:Realizovať plán progresu počtu žiakov na súťažiach do konca šk. roka 9/2016 – 08/2017 Realizačný tím 500 
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2017/2018 

C2:Realizovať plán ( usporiadať dve súťaže ) vlastných súťaží minimálne 

v dvoch odboroch SZUŠ 

9/2016 – 06/2017 Realizačný tím 1000 

C – hodnotiaca fáza 09/2017 – 12/2017 

C1:Zhodnotiť aktuálneho stavu ( z minulého školského roka ) počtu 

zúčastnených žiakov na súťažiach 

9-12/2017 Vedúci umeleckej 

rady 

 

S – realizačná fáza 01 – 08/2018 

C1:Vytvoriť a realizovať plán postupného zvyšovania % počtu žiakov na 

súťažiach  

01-08/2018 Vedúci umeleckej 

rady 

 

 

 

3.2 Strategické ciele v oblasti rozvoja kompetencií pedagogického zamestnanca 

Oblasť 2, cieľ 1: 

Do konca šk. roka 2014/2015  získajú minimálne dvaja pedagogickí zamestnanci SZUŠ externé finančné zdroje za účelom implementácie 

projektového zámeru v závislosti od strategických zámerov SZUŠ. 

Tabuľka 9 PDCS cyklus strategického cieľa 2/1 

aktivita Termín zodpovednosť € 

P – príprava 01 – 04/2014 

C1:Vytvoriť realizačný tím 01/2014 Vidholdová  

Vyhodnotiť zámery školy a určiť priority projektových zámerov a ich anotácie 02/2014 Vidholdová a všetci 

ped.zamestnanci 

 

C2:Analyzovať projektovú zdatnosť pedagogického zboru prostredníctvom 

dotazníka 

03/2014 Vidholdová  

C3:Vytvoriť prehľad možností uchádzania sa o finančné prostriedky 04/2014 Vidholdová  

C4:Vybrať externého/ interného školiteľa projektového manažmentu pre 04/2014 Kosová  
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pedagogických zamestnancov 

D – pilotná fáza 05 – 12/2014 

C1:Realizovať vzdelávanie projektového manažmentu 05 – 09/2014 Kosová 400 

C2:Pripraviť a podať vypracované projekty 10 – 12/2014 Administratívny tím 

a Vidhodlová 

100 

C – hodnotiaca fáza 01 - 03/2015 

C1:Analyzovať kvalitu pripravených a podaných projektov a efektivitu 

v závislosti od schválenia/ neschválenia 

01-03/2015 Vidholdová  

S – realizačná fáza 01 – 04 - 08/2015 

C1:implementovať schválené projekty. 04 – 08/2015   

 

Oblasť 2, cieľ 2: 

Do konca školského roka 2017/2018 všetci pedagogickí zamestnanci SZUŠ vytvoria nové UO so zapracovaním inovatívnych metód do 

edukačného procesu. 

Tabuľka 10 PDCS cyklus strategického cieľa 2/2 

aktivita Termín zodpovednosť € 

P – príprava 01/2014 – 08/2017 

C1:Vytvoriť realizačný tím 01/2014 Pedagogická rada 

Brodniansky, 

Zummerová 

 

C2:Zmapovať úroveň aplikácie inovatívnych  metód v edukačnom procese 

v súčasnom období 

01/2014 – 06/2014 Pedagogická rada, 

Brodniansky, 

Zummerová 

 

C3:Vypracovať plán profesijného rozvoja PZ s dôrazom na požiadavky 03/2014 – 06/2014 Kosová, ped.  
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inovatívneho vzdelávania. zamestnanci 

C4:Realizovať vzdelávanie inovatívnych metód pre vybraných PZ 09/2014 – 08/2015 Vybraní PZ  

C5:Vytvoriť koncepciu tvorby inovatívnych učebných osnov. 09/2015 – 03/2016 Pedagogická rada  

C6:Vytvoriť vzorové učebné osnovy s inovatívnymi metódami na jeden odbor 

v 1.ročníku 

03 – 08/2016 Pedagogická rada 

a vybraný PZ 

 

D – pilotná fáza 09/2016-06/2017 

C1:Implementovať nové UO v praxi na jednom odbore v 1.ročníku 09/2016-06/2017 Vybraný PZ  

C2:Vytvoriť hodnotiaci model efektivity inovatívnych metód v skúmanom 

odbore 

01/2017-06/2017 Vedúci ped.rady. 

Brodniansky, 

Zummerová 

 

C – hodnotiaca fáza 07/2017 – 8/2017 

C1: Zhodnotiť efektivitu a atraktivitu inovatívnych metód v edukačnom procese 

v skúmanom odbore. 

07/2017-8/2017 Vedúci ped.rady. 

Brodniansky, 

Zummerová 

 

S – realizačná fáza 09/2017 – 08/2018 

C1:Aplikovať nové UO s inovatívnymi metódami minimálne v dvoch odboroch 

SZUŠ 

09/2017-08/2018 Vybraní PZ  
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Oblasť 2, cieľ 3: 

Do konca roka 2017/2018 zamestnanci so špecifickými potrebami žiakov ( TO, DO, HO ) vypracujú minimálne 2 individuálne učebné 

osnovy (jeden individuálny a jeden skupinový ) a zašlú ich na akreditáciu na MŠ. 

Tabuľka 11 PDCS cyklus strategického cieľa 2/3 

aktivita Termín zodpovednosť € 

P – príprava 01/2014 – 08/2017 

C1:Vytvoriť realizačný tím 01/2014 Oláhová, Vangová, 

Vidholdová 

 

C2:Aktualizovať kompetenčný profil žiaka s ohľadom na špecifické potreby 

žiakov ( zo znevýhodneného prostredia) 

01/2014 – 06/2014 Oláhová, Vangová, 

Vidholdová 

 

C3:Vypracovať plán profesijného rozvoja PZ s dôrazom na požiadavky 

špecifického prístupu PZ k žiakovi z SZP 

03/2014 – 06/2014 Kosová, ped. 

zamestnanci 

 

C4:Realizovať vzdelávanie tvorby učebných osnov 09/2014 – 08/2015 Vybraní PZ  

C5:Vytvoriť koncepciu tvorby učebných osnov pre žiaka zo SZP 09/2015 – 03/2016 Pedagogická rada  

C6:Vytvoriť vzorové učebné osnovy pre žiaka zo SZP na jeden odbor 

v 1.ročníku 

03 – 08/2016 Pedagogická rada 

a vybraný PZ 

 

D – pilotná fáza 09/2016-06/2017 

C1:Implementovať nové UO v praxi na jednom odbore v 1.ročníku 09/2016-06/2017 Vybraný PZ  

C2:Vytvoriť hodnotiaci model efektivity nových UO 01/2017-06/2017 Vedúci ped.rady. 

Oláhová, Vangová, 

Vidholdová  

 

C – hodnotiaca fáza 07/2017 – 8/2017 

C1: Zhodnotiť efektivitu a atraktivitu nových UO 07/2017-8/2017 Vedúci ped.rady  

S – realizačná fáza 09/2017 – 08/2018 

C1:Aplikovať nové UO minimálne v dvoch odboroch SZUŠ 09/2017-08/2018 Vybraní PZ  
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3.3 Strategické ciele v oblasti zefektívnenia pedagogického riadenia a edukačného procesu 
 

Oblasť 3, cieľ 1: 

Do konca šk. roka 2013/2014  sfunkčniť Radu školy a predmetové komisie, umelecké komisie atď. 

Tabuľka 12 PDCS cyklus strategického cieľa 3/1 

aktivita Termín zodpovednosť € 

P – príprava 09-11/2013 

C1:Vytvoriť realizačný tím  Didiáš  

C2:Vypracovať plán nominácii do RŠ, obsahu stretnutí, termínov stretnutí. 09/2013 Didiáš, Brodniansky, 

Budinský 

 

C3:Stanoviť termíny predmetových komisií a umeleckej komisie. 10/2013 Lihocká, Budinský  

D – pilotná fáza 12/2013 – 06/2014 

C1:Do konca 10/2013 zvolať prvé stretnutie Rady školy 12.10.2013 Lihocká, Budinský  

C2:Vypracovať štatút Rady školy. 12/2013 Didiáš  

C3:Realizovať stretnutia predmetových komisií 10/2013 – 06/2014 Pedagogickí 

zamestnanci 

 

C – hodnotiaca fáza 07/2014 – 09/2014 

C1:Zhodnotenie práce a efektivity predmetových komisií a Rady školy. 07-08/2014 Didiáš  
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Oblasť 3, cieľ 2: 

Do konca šk. roka 2014/2015  zapracovať výsledky autoevaluácie a hodnotenia kvality SZUŠ do chodu ŠZ za účelom zlepšenia klímy na 

škole a hodnotenia zamestnancov. 

Tabuľka 13 PDCS cyklus strategického cieľa 3/2 

aktivita Termín zodpovednosť € 

P – príprava 09/2013-03/2014 

C1:Vytvoriť realizačný tím 09/2013 Kosová, Didiáš   

C2:Vytvoriť strategický zámer rozvoja školského zariadenia Do 10/2013 Kosová  

C3:Vytvoriť systém hodnotenia pedagogických zamestnancov 10-12/2013 Kosová, Didiáš  

C4: Vytvoriť systém hodnotenia školy žiakom a rodičom 01 – 03/2014 Kosová, Didiáš  

D – pilotná fáza 01-08/2014 

C1: Realizovať hodnotiaci systém evaluácie školského zariadenia 04-08/2014 Pedagogickí 

a riadiaci 

zamestnanci 

 

C – hodnotiaca fáza 09/2014 – 12/2014 

C1: Zhodnotiť výstupy evaluácie školského zariadenia 09-12/2014 Kosová  

S – realizačná fáza 01 – 01-06/2015 

C2: Zapracovanie výsledkov evaluácie do chodu školského zariadenia 01-06/2015 Pedagogická rada  
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Oblasť 3, cieľ 3: 

Do konca šk. roka 2013/ 2014 vytvoriť plán kvalifikačného rastu zamestnancov. 

Tabuľka 14 PDCS cyklus strategického cieľa 3/3 

aktivita Termín zodpovednosť € 

P – príprava 01-03/2014 

C1:Vytvoriť realizačný tím 01-03/2014 Kosová, PZ  

S – realizačná fáza 04 – 06/2018 

C1: Vypracovať plán kvalifikačného rastu PZ 04-06/2014 Kosová  

 

Oblasť 3, cieľ 4: 

Do konca školského roku  2015/2016 vypracovať marketingovú stratégiu ŠZ. 

Tabuľka 15 PDCS cyklus strategického cieľa 3/4 

aktivita Termín zodpovednosť € 

P – príprava 09/2014 – 12/2015 

C1:Vytvoriť realizačný tím 09/2014 Riaditeľ ŠZ, 

zriaďovateľ 

 

C2:Výbrať externého/interného zamestnanca zodpovedného za marketing 10/2014 Kosová, riaditeľ ŠZ 5000 

C3:Výbrať vhodné vzdelávanie a jeho realizácia v oblasti marketingu  10/2014-06/2015 Kosová 500 

C4:Vypracovať analýzu súčasného stavu propagácie, efektivity náborov, 

fluktuácie žiakov, konkurencieschopnosti ŠZ 

06/2015 – 12/2015 Poverený 

zamestnanec 

 

S – realizačná fáza 01 – 08/2016 

C1: Vypracovať marketingovú stratégiu 01-08/2016 Poverený 

zamestnanec 
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Oblasť 3, cieľ 5: 

Do konca školského roka 2015/2016 vypracovať FS. 

Tabuľka 16 PDCS cyklus strategického cieľa 3/5 

aktivita Termín zodpovednosť € 

P – príprava 09/2013-04/2014 

C1:Vytvoriť realizačný tím 09/2013 Kosová, Machavová  

C2: Výbrať externého školiteľa vzdelávania na tému fundraising v n.o. 10/2013 Kosová 350 

C3: Realizovať vzdelávací cyklus fundraisingu 11/2013 – 04/2014 Kosová  

P – pilotná fáza 05/2014 – 08/2015 

C1: Analyzovať súčasný stav fundraisingu v organizácii 05-12/2014  Machavová  

C2: Vytvoriť nový fundraisingový plán. 01-08/2015 Machavová  

S – realizačná fáza 09/2015 – 06/2016 

C1: Realizovanie fundraisingového plánu 09/2015-06/2016 Pedagogickí 

zamestnanci 

 

H – hodnotiaca fáza 07/2016 – 08/2016 

C1: Zhodnotenie realizácie získavania finančných zdrojov podľa nového 

fundraisingového plánu 

07-08/2016 Machavová  
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Oblasť 3, cieľ 6: 

Do konca školského roka 2016/2017 vytvoriť elektronickú knižnicu s minimálne 300 elektronickými titulmi. 

Tabuľka 17 PDCS cyklus strategického cieľa 3/6 

aktivita Termín zodpovednosť € 

P – príprava 09/2013-04/2014 

C1:Vytvoriť realizačný tím 09/2013 Didiáš  

C2:Vytvoriť zoznam potrebnej literatúry k výučbe 09-12/2013 Didiáš, všetci PZ  

C3: Vytvoriť systém IS databázy elektronickej knižnice  01-03/2014 Budinský, Didiáš 100 

C4: Vytvoriť návod archivovania elektronických materiálov do knižnice 01 – 03/2014   

C5: Realizovať školenie pre zamestnancov s príručkou 04/2014 Budinský  

D – pilotná fáza 05-12/2014 

C1: Priebežne archivovať elektronické materiály 05/2014 – 12/2014 Všetci PZ  

C – hodnotiaca fáza 01/2015 – 06/2015 

C1: Zhodnotenie úrovne a množstva uložených materiálov do elektronickej 

knižnice 

01-06/2015 Budinský  

S – realizačná fáza 07 – 08/2016 

C1: Realizovať opatrenia na zabezpečenie potrebného množstva elektronických 

materiálov 

07-12/2015 Budinský, všetci PZ  

C2: Archivovať ďalšie elektronické materiály na dosiahnutie cieľa 01-08/2016 všetci  
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Oblasť 3, cieľ 7: 

Do konca školského roka 2017/2018 vybaviť učebňu pre inštrumentálne skupiny na Prachatickej ( pop, ľudová, nahrávacie štúdio – 

2014/2015), kostýmy pre 2 súbory po 16 členov, vybavenie výtvarnej učebne, zrkadlá pre tanečnú sálu v BB, IKT učebňu do Pliešoviec, 

vybavenie hudobnej triedy. 

Tabuľka 18 PDCS cyklus strategického cieľa 3/7 

aktivita Termín zodpovednosť € 

P – príprava 09-12/2013 

C1:Vytvoriť realizačný tím 09/2013 Machavová, Kosová, 

Didiáš 

 

C2: Pripraviť rozpočty na všetky definované ciele 09/2013-12/2013 Machavová  

C3: Navrhnúť plán rozpočtu na 4 roky  01-04/2014 Machavová, Kosová, 

Didiáš 

 

C4:Pripraviť plán kampane na 2% z daní 10-12/2013 Pedagogická rada  

D – pilotná fáza 01-06/2014 

C1: Zosumarizovať zoznam grantov na materiálno-technické vybavenie 01-04/2014 Vidholdová  

C2:Vypracovať plán externého zdroja financovania materiálno-technologického 

vybavenia 

05-06/2014 Machavová, 

Vidholdová, všetci 

PZ 

 

C3: Realizovať plán kampane na 2% daní  01-03/2014 Vedenie SŽ 100 

S – realizačná fáza 04/2014 – 08/2018 

C1: Pripraviť projekty na realizáciu zakúpenia materiálovo – technologického 

vybavenia 

04/2014 – 08/2018 Všetci PZ  

C2: Realizovať kúpu MTV z rozpočtu ŠZ 04/2014-08/2018 Machavová, Didiáš  
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ZÁVER 
 

Stratégia rozvoja Súkromnej základnej umeleckej školy Quo vadis je výsledkom 

práce pedagogického zboru SZUŠ Quo vadis v období od januára do septembra 

2013. V rámci realizácie tvorby strategických zámerov a cieľov školského zariadenia 

bolo definovaných množstvo cieľov, ktoré sa školské zariadenie rozhodlo naplniť 

v horizonte piatich rokov. V neistej situácii financovania školských zariadení, 

v neustálom prostredí stále sa znižujúcich normatívnych prostriedkov je tvorba tato 

definovaných cieľov a ich napĺňania aktom odvahy a zanietenia. Vedenie SZUŠ 

a celý pedagogický tím je pripravený ciele naplniť, realizovať a zotrvať v boji 

s víziou presadiť sa v silnom konkurenčnom prostredí ako školské zariadenie 

formujúce novú umeleckú generáciu schopnú estetického cítenia a humanity bez 

ohľadu na rasu, pohlavie, či etnicitu. 
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