
 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 

školy, jej výsledkoch a podmienkach  

v školskom roku 2017/2018 

Predkladá: Mgr. Dana Rusinová, riaditeľka školy  

Prerokované:  PR SZUŠ Quo Vadis,  dňa 27. 8. 2018 

                           RŠ SZUŠ  Quo Vadis, dňa 17.10. 2018 
 



 

 

 

1. VÝCHODISKÁ  A   PODKLADY 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach Súkromnej 

základnej umeleckej školy QUO VADIS za školský rok 2017 / 2018 je spracovaná     

v zmysle: 

 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre a 

obsahu  správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

škôl a školských zariadení, 

 Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č.9/2006 Z. z., 

 Plánu práce SZUŠ QUO VADIS na školský rok 2017/2018 (vrátane mesačných 

plánov práce), 

 Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií SZUŠ 

QUO VADIS 

 Vyhodnotenia prospechu a dochádzky žiakov ZUŠ QUO VADIS v šk. roku 

2017/2018, 

 Vyhodnotenia prezentácie a reprezentácie školy v jednotlivých odboroch SZUŠ 

QUO VADIS. 

2.  ZÁKLADNÉ  IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE 

 

Názov:                             Súkromná základná umelecká škola Quo vadis 

Adresa školy:                 Ivana Krasku 7, 960 01 Zvolen  

Tel./fax:                           045 536 6847, 0911 867 844 

E-mail:                            quovadis.zv@gmail.com 

Web:                                www.skolyquovadis.com 

IČO:                                  45024260 

DIČ:                                   2022708622 

Zriaďovateľ:                  Quo vadis, o.z.   

Riaditeľka školy 

Mgr. Dana Rusinová 
Zástupkyňa riaditeľky školy 

Ing. Zora Abrahámová 

  



 

 

Zoznam prerokovaných a schválených materiálov v Rade školy: 

 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti SZUŠ 

 Správa o hospodárení SZUŠ 

 Koncepčný zámer rozvoja školy rozpracovaný najmenej na 2 roky a jeho plnenie 

 Návrh rozpočtu SZUŠ 

 Návrhy o počte prijímaných žiakov do SZUŠ 

 Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu SZUŠ 

2.1.  Rada školy pri SZUŠ QUO VADIS 

Rada školy pri Súkromnej základnej umeleckej škole Quo vadis bola ustanovená 

v zmysle §24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samo-

správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   

  

Rada školy  pracuje v šk. roku 2017/2018 v zložení: 

Predseda:  Ing. Ingrid Kosová, PhD. (za zriaďovateľa) 

Členovia :  Mgr. Dana Rusinová  (za pedagogických zamestnancov - TO) 

                     Mgr. Zuzana Borščová  (za pedagogických zamestnancov - HO) 

                     Mgr. Lucia Gondášová  (za pedagogických zamestnancov - VO) 

                     Ing. Denisa Sciranková  (za nepedagogických zamestnancov) 

                     Bc. Marianna Hvodlíková  (za rodičov) 

 

Rada školy bola zvolená na pedagogickej rade zriaďovateľom a riaditeľom SZUŠ 

Quo vadis na začiatku školského roka 2017/2018. 

V školskom roku 2017/2018 sa rada školy stretla jeden krát 11.3.2018. Stretnutie 

ziniciovala predsedkyňa (zriaďovateľka ) Ing. Ingrid Kosová, PhD. 



 

 

2.2. Ďalšie poradné orgány riaditeľa SZUŠ Quo vadis 

 

 Predmetové komisie SZUŠ Quo vadis pre šk. rok 2017/2018 

Cieľom predmetových komisií je pomoc pri pedagogickom riadení chodu školy. Pred-

metové komisie ustanovuje riaditeľ  školy a plnia metodickú, riadiacu a kontrolnú 

úlohu.  Pracujú samostatne a iniciatívne podľa vopred vypracovaného plánu práce. 

Predmetové komisie sa stretávajú  spravidla  4 – 5 krát ročne, ktoré zvoláva riaditeľ 

školy. Okrem metodického a odborného usmerňovania sa zaujíma (stará sa 

o organizačno - materiálne zabezpečenie odborov): 

 

 - vedúci PK určuje termíny a zodpovedného pedagóga, 

 - sleduje a aplikuje do praxe nové trendy vo vyučovaní, metódy, formy, koriguje  

a formuje vzdelávacie ciele školy a ŠkVP, 

 - navrhuje úpravy tematických výchovno – vzdelávacích plánov, 

 - navrhuje metodické dni v spolupráci s učiteľmi PK podľa požiadaviek a potrieb 

(kontakt na odborníkov z iných škôl), 

 - pripravuje podklady na hodnotenie výchovno–vyučovacích výsledkov, 

 - navrhuje opatrenia na zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov, dotvára profil 

absolventov, 

 - zjednocuje kritériá hodnotenia, 

 - dbá o dodržiavanie učebných osnov, plánov,  

 - pripravuje súťaže, výchovné koncerty, školské a mimoškolské podujatia, 

 - dbá o účinkovanie žiakov na interných koncertoch, 

 - odborne, celoročne pripravuje žiakov na externé podujatia, súťaže, koncerty 

 - zasadá najmenej 4 x ročne formou zasadnutí PK. Zo zasadnutia robí záznam 

a prezenčnú listinu, 

 - do mesačného plánu školy PK aktualizuje podujatia, 

 - doporučuje odborné časopisy, literatúru, účasť na odborných seminároch 

a informuje členov PK o podujatí, 

 - vedúci PK 4 x ročne podáva písomnú správu činnosti komisie. 



 

 

 Umelecká rada SZUŠ Quo vadis pre školský rok 2016/2017  

Umelecká rada je užším odborným a poradným orgánom riaditeľa školy. Vyjadruje 

sa k závažným koncepčným zámerom školy, k operatívnym rozhodnutiam 

a organizačným opatreniam školy. Podáva návrhy k úlohám, navrhuje akcie v rámci 

školy i mimo nej. Členovia zostavujú programy a zodpovedajú za ich realizáciu. Sú 

prítomní na prehrávkach, súťažiach a verejných koncertoch. Umelecká rada hodnotí 

aktívne účinkovanie žiakov i pedagógov. Zasadá  raz za dva mesiace, v prípade po-

treby aj častejšie. 

Členovia umeleckej rady sú členmi skúšobnej komisie: 

 - pri prijímaní žiakov na štúdium v jednotlivých odboroch, 

 - pri ročníkových skúškach, 

 - pri komisionálnych skúškach. 

 

Na škole pracujú predmetové komisie: 

 

1.) Predmetová komisia na klávesových hud. nástrojoch : klavír, keyboard,  

akordeón, spev 

Predseda PK: Mgr. Zuzana Borščová 

Členovia PK :  Daniela Holomančinová 

                         Viktória Vojteková 

2.) Predmetová komisia na strunových a dychových hudobných nástro-

joch : husle, gitara, flauta : 

Predseda PK: Mgr. Ján Banga 

Členovia PK : Ladislav Trilec 

                        Darina Kadášiová 

       Jakub Strečanský 

3.) Predmetová komisia výtvarného, tanečného a literárno- dramatického 

odboru : 

Predseda PK:  Ing. Zora Abrahámová 

Členovia PK : Mgr.Dana Rusinová 

                       Mgr. Lucia Gondášová 

       Oľga Vangová 

                        



 

 

Umelecká rada pracuje v školskom roku 2017/2018 v nasledovnom zložení: 

Mgr. Dana Rusinová – riaditeľ školy 

Mgr. Zuzana Borščová—predseda UR 

 

Členovia umeleckej rady : Mgr. Ján Banga – predseda PK HO  

                                            Mgr. Lucia Gondášová – pedagóg VO 

                                            Ing. Zora Abrahámová – pedagóg PK TO 

                                            Ing. Denisa Sciranková – marketing 

 Pedagogická rada  

Je najdôležitejším odborným, poradným orgánom  školy. Zasadanie  pedagogickej 

rady  sa riadi schváleným programom zasadnutia spravidla 4-5 krát v školskom 

roku.  Termíny sú zverejnené v mesačnom pláne školy. 

Jej členmi sú všetci interní pedagogickí pracovníci. Na svojich zasadnutiach prero-

kúvajú nasledovné problematiky: 

 - plány práce jednotlivých odborov a ich aktualizáciu, 

 - celoročný plán práce, 

 - metodickú činnosť, 

 - hospitačnú činnosť  

 - koncepciu práce triedneho učiteľa 

 - plán kontinuálneho vzdelávania zamestnancov 

 - pravidelnú pedagogickú činnosť – rozvrh hodín, poplatky za jednotlivé odbory, 

počty detí, 

 - nepriamu pedagogickú činnosť – plánovanie koncertov, výstav, podujatí, vystúpe-

ní..., 

 - organizáciu školského roka, 

 - organizačný poriadok, 

 - vnútorný poriadok, 

 - pracovný poriadok, 

 - správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti. 

 



 

 

V školskom roku 2017/2018  zasadala pedagogická rada 1xkrát – na začiatku škol-

ského roka ( vyhodnotenie predchádzajúceho školského rok, príprava činnosti školy 

na nový školský rok, prerokovanie správy o výsledkoch a podmienkach výchovno – 

vzdelávacej činnosti zariadenia za šk. rok 2017/2018. 

2.3. Pracovné porady  

Pracovné porady sa uskutočňujú 1 – krát do týždňa, a to každý pondelok. Obsahom 

pracovných porád sú nasledovné problematiky: 

- kontrola úloh z predchádzajúcej porady, 

- vyhodnotenie činnosti a podujatí za predchádzajúci týždeň, riešenie problémov,       

- odstránenie nedostatkov v rámci jednotlivých koncertov, podujatí, doporučenia do    

budúceho školského roka, 

- rozbor pedagogickej činnosti a  pripravovaných podujatí, koncertov na nasledovný  

- týždeň, rozdelenie úloh podľa organizačného zabezpečenia, terminovanie úloh  

a konkrétna zodpovednosť za ich plnenie, 

 - propagácia činnosti, 

3. ODBORY SZUŠ QUO VADIS  

Priama pedagogická činnosť prebiehala podľa stanoveného rozvrhu s časovou dotáci-

ou : jedna vyučovacia hodina trvá 45 minút. 

Hudobný odbor :  

Prípravné štúdium – 2 x 0,5 hod. týždenne 

1. st. základného štúdia – 1,5 hod. týždenne (1. a 2. časť) 

 

Tanečný odbor : 

Prípravné štúdium – 2 hod. týždenne 

1. st. základného štúdia – 3 hod. týždenne 

 

Výtvarný odbor : 

Prípravné štúdium – 1,5 hod. týždenne 

1. st. základného štúdia – 3x45 

 

Literárno – dramatický odbor : 

Prípravné štúdium – 1 hod. týždenne 

1. st. základného štúdia – 2 hod. týždenne 



 

 

    V školskom roku 2017/2018  pracovali všetky odbory SZUŠ Quo vadis s počtom žia-

kov 329  k 30.9.2017, ktoré viedli okrem interných pracovníkov aj externí pracovní-

ci. Školský rok ukončilo 314žiakov. 

3.1. Údaje o žiakoch SZUŠ Quo vadis za školský rok 2017/2018 

Forma vzdelávania Stav k 30.9.2017 Stav k 30.6.2018 

Individuálna for-

ma vzdelávania 
95 96 

Skupinová forma 

vzdelávania 
234 218 

  

Spolu 

  

329 

  

314 

V tabuľke je uvedený stav detí k 30. 9.2017 ( začiatok školského roka ) a 30.6.2018 

( koniec školského roka ).  

Od 1.7. do 31.8.2018 počas prázdnin sa v našej škole výchovno vzdelávacia činnosť 

nekoná. V tomto období sme realizovali letný mestský tábor Fidlikanti, ktorý bol za-

meraný predovšetkým pre deti navštevujúce ktorúkoľvek základnú umeleckú školu, 

čomu bol prispôsobený týždenný program činnosti. 

 

Prehľad počtu žiakov v jednotlivých odborov SZUŠ 

Odbor 

  
TO VO LDO HO - I 

HO –

Sk. 

Počet žiakov 

  
154 36 34 95 10 

Žiaci hudobného odboru 

podľa hudobných nástrojov 

Prípravné 

štúdium 

Základné                 

štúdium 

Hra na klavír 2 40 

Hra na husliach 1 11 

Hra na gitaru   15 

Hra na zobcovej flaute   9 

Hra na priečnej flaute   2 

Hra na akordeón  2 

Hra na cimbal   1 

Spev   12 

Zborový spev  10 



 

 

4. ÚDAJE O ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 

V SZUŠ Quo Vadis pracovalo v školskom roku 2017/2018 11 interných pracovní-

kov, z toho 6 pedagogických, 5 nepedagogických a 12 externých pracovníkov. 

 

4.1. Údaje o pedagogických zamestnancoch  

Evidenčný počet pedagogických zamestnancov : 13 

Meno a priezvisko         

zamestnanca 
Odbor 

Dátum              

ukončenia 

prac. pomeru 

Dátum otvorenia 

prac. pomeru 

Ing. Viliam Didiáš 

  

riaditeľ 31.12.2016   

Mgr. Michal Brodniansky 

  

  

HO – husle  

  

  

31.3.2017 

Poverený zastupova-

ním riaditeľa SZUŠ 

v čase                     

1.1 – 31.3.2017 

  

Mgr. Dana Rusinová 

  

TO  

  Poverená zastupova-

ním riaditeľa SZUŠ 

od 1.4.2017 

Mgr. Cecília Brodnianska 

  

HO - klavír Odchod na 

MD 17.6.2017 

  

Mgr. Veronika Antal - 

Zummerová 

HO - flauta Odchod na 

MD 25.7.2017 

 

Mgr. Martina Gondeková 

  

  

VO 

 28.2.2017 

  

 

Ladislav Trilec 

  

  

HO - gitara 

    

  

Olga Vangová 

  

LDO 

    

  

Mgr. Jana Štefanková 

  

VO 

   1.3.2017 

  

Mgr. Ján Banga 

  

HO - husle 

   1.4.2017 

  

Mgr. Yulia Kravetz 

  

HO - klavír 

    

  

Jana Tothová Didiášová 

  

HO - spev 

    

  

Ing. Zora Abrahámová 

  

TO 

    



 

 

4.2. Údaje o nepedagogických zamestnancoch  

Evidenčný počet nepedagogických zamestnancov : 6 

Meno a priezvisko zamestnanca 

  

Pracovné zaradenie 

Ing. Angela Obročníková  Mzdová pracovníčka 

Ing. Denisa Sciranková  Marketingový manager 

Mgr. Miroslava Danajková  Administratíva 

Helena Didiášová  Mzdová pracovníčka 

Ing. Zora Abrahámová  Administratíva 

Timea Nechalová (do 31.12.2016), Jana Tóthová - 

Didiášová 

Upratovačky 

4.3. Údaje o externých pedagogických zamestnancoch  

Evidenčný počet externých pedagogických zamestnancov : 3 

Meno a priezvisko Odbor 

Matej Škoda TO - Planéta pohybu 

Juraj Fáber TO – Salsa dance 

Mgr. Štefan Chlebo TO - Wanted 

5. PRACOVNÝ ČAS PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

 

5.1. Priama pedagogická činnosť  

Podľa § 3 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch odborných za-

mestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

týždenný pracovný čas pedagogického zamestnanca tvorí čas, v ktorom pedagogický  

zamestnanec vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť (základný úväzok) a 

čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva ostatné činnosti súvisiace s jeho 

priamou výchovno - vzdelávacou činnosťou. 

Riaditeľ môže povoliť pedagogickému zamestnancovi vykonávanie ostatných činnos-

tí súvisiacich s priamou výchovno - vzdelávacou činnosťou a ďalším vzdelávaním aj 

mimo pracoviska za stanovených podmienok. 



 

 

5.1 a) Dĺžka a využitie pracovného času pedagogických zamestnancov 

Pedagogickí zamestnanci majú pružný pracovný čas. Pedagogickí zamestnanci môžu 

vykonávať vymedzenú činnosť súvisiacu s výchovno - vzdelávacím procesom počas 

vymedzeného voliteľného pracovného času aj v mieste svojho trvalého bydliska, a to 

vtedy, ak nie sú poverení činnosťou, ktorú musia vykonávať v sídle zamestnávateľa. 

Počas pracovnej činnosti v mieste trvalého bydliska sú povinní dodržiavať všetky 

pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V prípade, že v tomto čase dôjde u 

zamestnanca k úrazu, nebude tento úraz klasifikovaný ako pracovný úraz. 

Základný pracovný čas pedagogických zamestnancov je vymedzený nariadeným roz-

vrhom hodín. 

Zamestnanec si sám volí v rámci prevádzkového pracovného času začiatok a koniec 

pracovného času. V sídle zamestnávateľa alebo na elokovanom pracovisku sa musí 

počas dňa nachádzať na základe vlastného týždenného rozpisu. Začiatok pracovného 

času si pritom volí tak, aby bol na pracovisku najneskôr 15 minút pred začiatkom 

prvej vyučovacej hodiny v ZUŠ  a na elokovanom pracoviskách minimálne 5 minút 

pred začiatkom vyučovania. 

Zamestnanci pri uplatňovaní pružného pracovného času musia postupovať tak, aby 

boli na pracovisku prítomní podľa rozvrhu hodín, v čase konania porád, aktivít ško-

ly, informačných popoludní, na prechodné zastupovanie neprítomného učiteľa a v 

súlade s pokynmi riaditeľa školy a zástupcu riaditeľa školy.  

Úväzok pedagogického zamestnanca ZUŠ je 23 hodín. Ak úväzok zamestnanca pre-

sahuje stanovený počet hodín, tak hodiny odučené nad úväzok zamestnanca sú prá-

cou nadčas.  

Ak je zamestnanec zamestnaný na kratší pracovný čas, tak sa na neho ustanovenia 

odpracovanom čase vzťahujú primerane ku skráteniu pracovného času.  

Prestávku na obed a oddych si volia pedagogickí zamestnanci samostatne v rámci 

prevádzkového pracovného času.  

 

5.1 b) Povinnosť externého zamestnanca vykonávať  svoju činnosť na pra-

covisku 

Riaditeľ ZUŠ určuje rozsah týždenného pracovného času pre externých pedagogic-

kých zamestnancov individuálne, podľa rozvrhu hodín. 

Externí pedagogickí zamestnanci majú povolené vykonávanie ostatných činností sú-

visiacich s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou a ďalším vzdelávaním mimo 

pracoviska vo väčšom rozsahu za dohodnutých podmienok. 



 

 

5.2. Rozvrhnutie činností pedagogických zamestnancov podľa druhu 

Tabuľka: Činnosti s celkovou týždennou časovou dotáciou (pri základnom úväzku 23 

hodín) 

 

Zložka 

Počet    

hodín 

týždenne 

Vykonávané na 

pracovisku     
( hlavná budova,  

elok. pracoviská) 

Vykonávané 

mimo         

pracoviska 

 1. Priama výchovno – vzde-  23  x   

 2. Príprava na vyučovanie,  4  x   

 3. Pedagogická dokumentá-  1  x  x 

 4. Presun na elokované pra-  6    x 

 5. Plnenie úloh zadaných 

nadriadenými pracov-

níkmi, spolupráca s inými 

učiteli, rodičmi, podujatia 

 2  x  x 

 6. Pracovné porady, predme-

tové komisie, postupové 

skúšky, prijímacie poho-

 1,5  x   

   Spolu  37,5     

V prípade, že sa pedagóg ( bod č. 4 ) nepresúva na elokované pracovisko za plnením 

priamej výchovno – vzdelávacej činnosti, pridelená  časová dotácia sa presúva na bo-

dy 2 a 5 rovnomerne 1:1 

5.3 Evidencia pracovného času 

a) Zamestnanec sa zapíše do knihy dochádzky. Oneskorený príchod, ako aj neú-

čast na aktivitách musí ospravedlniť u riaditeľa školy, príp. zástupcu školy. Ak 

pre vážnu príčinu nemôže prísť do zamestnania, oznámi to telefonicky alebo 

osobne deň vopred (v ojedinelých prípadoch ráno). 

b) Svoju neúčasť pre prekážky v práci, ktorá je prípustná podľa zákonníka práce, 

dokladá príslušnými potvrdeniami (do troch dní pri dlhšie trvajúcich alebo 

ihneď v deň príchodu do zamestnania po jednodňových vymeškaniach). 

c) Do knihy dochádzky každý zamestnanec zapíše opustenie pracoviska za účelom 

služobnej cesty (priezvisko,dátum, hodina a minúta odchodu, miesto, kam slu-

žobne ide. Ak sa v ten istý deň ešte vráti, tak dátum, hodina a minúta príchodu 

späť na pracovisko). 



 

 

d) Opustiť pracovisko môže zamestnanec s vedomím riaditeľa školy alebo zástup-

cu riaditeľa, a to za účelom súvisiacim s výkonom práce (prieskum trhu s učeb-

nými pomôckami, nákup materiálu a pomôcok, návšteva metodicko-

pedagogického centra a podobne). Svoj odchod musí zapísať do evidencie do-

chádzky. 

e) Ak je zamestnanec vyslaný na lekársku prehliadku školou alebo ide na ošetre-

nie so žiakom (pri prvej pomoci), vyučuje na elokovanom pracovisku, alebo 

opustí pracovisko podľa odst. d) ,zapíše sa do evidencie dochádzky ako 

„opustenie pracoviska za služobným účelom“. 

f) Ak zamestnanec opustí pracovisko za súkromným účelom, zapíše do evidencie 

„opustenie pracoviska za súkromným účelom“. 

g) Do evidencie dochádzky sa tiež zapíše zamestnanec, ak „opustí pracovisko za 

účelom návštevy lekára na vyšetrenie alebo ošetrenie“ alebo „sprevádza rodin-

ného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia“. 

h) Zamestnanec je povinný odchod z budovy školy počas času na pracovisku hlá-

siť riaditeľovi alebo zástupcovi školy. 

i) Ak si zamestnanec vyčerpá stanovený limit pracovného voľna s náhradou 

mzdy na vyšetrenie alebo ošetrenie v zdravotníckom zariadení a sprevádzanie 

rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia určený Zákonníkom prá-

ce, pri ďalšej návšteve lekára alebo pri sprevádzaní rodinného príslušníka si 

bude čerpať dovolenku (prípadne náhradné voľno po dohovore s riaditeľom, 

resp. zástupcom školy). 

5.4.  Evidencia priamej výchovno vzdelávacej činnosti v i-ZUŠ 

a) Každý pedagóg má v elektronickom informačnom systéme IZUŠ vytvorený 

svoj vlastný účet s menom a heslom. 

b) Pedagóg je povinný na začiatku školského roka skontrolovať osobné údaje žia-

kov v IZUŠ. V prípade nesprávnosti údajov je povinný aktualizovať údaje žia-

ka jako aj údaje zákonného zástupcu žiaka. 

c) Pedagóg je povinný doplniť časovo tematické plány do triednej knihy každého 

žiaka alebo skupiny najneskôr do 31.10 daného školského roka. 

d) Pedagóg je povinný po každej vyučovacej hodine urobiť zápis v elektronickej 

jednej knihe, kde zapíše obsah prebranej látky na danej vyučovací hodine. 

 

 



 

 

e) V jednej knihe označí účasť, resp. neúčasť žiaka/žiakov.  

f) Ak sa žiaľ z osobných, zdravotných, resp. iných objektívnych dôvodov nezú-

častní vyučovania pedagóg v jednej knihe urobí zápis a v časti prebranej látky 

zapíše dôvod neúčasti žiaka na vyučovací hodine. 

g) Pedagóg je povinný kontaktovať rodiča a dohodnúť si náhradný termín vyučo-

vacej hodiny, čo v triednej knihe zapíše ako pravidelnú hodinu.  

h) Ak sa pedagóg nemôže zúčastniť na vyučovacej hodine s osobných, zdravot-

ných, resp. iných objektívnych príčin taktiež v triednej knihe zapíše dôvod 

nekonania vyučovania a dohodne si s rodičom náhradný termín, čo taktiež 

v triednej knihe zapíše ako pravidelnú hodinu. 

i) Zápis mimoriadnej hodiny v triednej knihe sa robí v prípade ak sa pedagog so 

žiakom žiakmi dohodne na hodine mimo pravidelnej vyučovacej hodiny, napr. 

sústredenie, spoločná skupinová zhrávka … 

j) Interné a verejné koncerty či vystúpenia pedagóg eviduje v triednej knihe da-

ného žiaka alebo skupiny. 

5.5.  Práca nadčas pedagogických zamestnancov 

a) Za jednu hodinu práce nadčas sa považuje hodina priamej výchovno-

vzdelávacej činnosti prevyšujúca základný úväzok pedagogického zamestnan-

ca. 

b) Pedagogický zamestnanec si po dohode svedením školy presne stanoví v roz-

vrhu hodín, ktoré hodiny sú nadčasové. Za prácu nadčas sa považuje len hodi-

na, ktorá bola odpracovaná. 

c) Pedagogický zamestnanec je povinný mesačne odovzdávať tlačivo s nadčaso-

vými hodinami (k dátumu stanovenému v mesačnom pláne úloh).  

d) Riaditeľ školy po dohode s pedagogickým zamestnancom môže priznať ná-

hradné voľno za inú činnosť, ktorá bude uznaná ako práca nadčas a to v na-

sledovných prípadoch:-akcie školy, ktoré sú uskutočňované v dňoch pracovné-

ho voľna alebo pracovného pokoja,-mimoriadna činnosť pedagogického za-

mestnanca, ktorá je dopredu dohodnutá s riaditeľom školy, resp. zástupcom 

riaditeľa a je vykonávaná nad rozsah pracovného času 37,5 hodín týždenne. 



 

 

6. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA VEREJNOSTI 

 

V Školskom roku 2017/2018 sa SZUŠ Quo vadis aktívne zúčastnila a organizovala 

tieto podujatia: 

12.9.2016        Nábor do tanečnej zložky DFS Rozmarínček v Pliešovciach 

17.9.2016                XI. Ročník Medzinárodného festivalu pouličného divadla 

                                „Divadelné Podzámčie  Zvolen“ 

28.10.2016      Tajomstvo strašidiel 

8.11.2016       Hurá do čítania 2, tvorivé dielne s ilustrátorom Martinom  

                                 Kellenbergerom 

14.11.2016      Prezentácia Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva 

                                 z Kremnice, Pliešovce 

16.11.2016      Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 

20.11-1.12.2016      Ochranárik čísla 112 tiesňového volania a civilnej ochrany,  

                                 výtvarná súťaž 

4.12.2016       Od Ondreja do Vianoc, vystúpenie DFS Rozmarínček, Pliešovce 

10.12.2016      Vianočné tvorivé dielne, Kafé Džezva—Klemo 

10.12.2016      Vianočný jarmok v Sáse, vystúpenie DFS Rozmarínček 

15.12.2016      Vianočná dedina, Čaro Vianoc - hudobno - tanečné pásmo,  

                                 Nám. SNP 

15.12-31.1.2017      Betlehemský príbeh – výstava žiakov výtvarného odboru 

19.12.2016      Vianočný koncert, Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen 

20.12.2016      Čaro Vianoc, hudobno tanečné pásmo, Pliešovce 

20.12.2016      Vianočné vystúpenie, Škola u Filipa, B. Bystrica 

27.2-3.3.2017      Jarný mestský tábor – Jarná fantasy 

26.4.2017       Natáčanie videa cesta za snom 

1.5.2017       Deň otvorených dverí v DJGT Zvolen 

5.5.2017       Kukulienka kuká, OK Detva 

14.5.2017       Te prindžaras amen ( Spoznajme sa ), Múzeum slovenskej  

                                 dediny Martin 

21.5.2017       Kukulienka kuká, Regionálna spevácka súťaž, Pliešovce 

27.5.2017       Dni mesta Zvolen, Nám. SNP 

28.5.2017       Rozprávkové námestie, Nám SNP 

 



 

 

12.6.2017                XVI.medzinárodný festival akordeonistov Euromusette   

                                 a Goldentango, Rajecké Teplice 

10.6.2017       Podjavorské folklórne slávnosti, Pliešovce 

15.6.2017       Záverečný koncert žiakov SZUŠ v Pliešoviach 

21.6.2017       Záverečný koncert žiakov na zvolenskom zámku 

22.6.2017       Otvorená hodina, Škola u Filipa, B. Bystrica 

7. 8. - 11.8.2017      Mestský tábor Fidlikanti 

Jednotlivým podujatiam predchádza dlhodobá príprava, viacdňové stretnutia so sú-

ťažiacimi, zhrávky, skúšky. 



 

 

Martin Ondriska 

XVI. Medzinárodný 

festival akordeonistov 

E u r o m u s s e t e  a         

Goldentango, Rajecké 

Teplice, strieborné 

pásmo 

Regionálna tlač 

 

Reklamné plagáty 

a prospekty 

 

Printové a elektronické 

pozvánky 

 

Pozvánky na webovej 

stránke a sociálnych 

sieťach  

Mediálne zviditeľnenie akcií, ktoré sa uskutočnili : 

Účasť na súťažiach a ocenenia žiakov:  



 

 

7. ÚDAJE O VYKONANEJ INŠPEKČNEJ ČINNOSTI 

 

7.1. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou   

       inšpekciou 

V školskom roku 2017/2018 nebola v SZUŠ Quo vadis vykonaná inšpekčná činnosť 

štátnou školskou inšpekciou. Prebehla kontrola správnosti vedenia dokumentov pre 

zber údajov ( prihláška, čestné prehlásenie, rozhodnutie o prijatí, vypísanie prijíma-

cích skúšok a stanovenie komisie pre prijímacie skúšky ). 

 

7.2. Vnútroškolská kontrola zamestnancov SZUŠ 

Vnútorný systém kontroly, hodnotenia pedagogických a ostatných zamestnancov 

školy, evalvácia školy.  

V školskom roku 2017/2018 vedenie školy dôsledne kontrolovalo plnenie pracovných 

povinností vyplývajúcich z pracovného poriadku školy, dodržiavanie termínov plne-

nia uložených pracovných úloh, profesionálne správanie zamestnancov, ich komuni-

káciu so žiakmi založenú na spätnej väzbe, komunikáciu s rodičmi. Hodnotenie prá-

ce vo výchovno-vzdelávacom procese, ale aj na umeleckú činnosť pedagóga a jeho 

žiakov. Jedným z kritérií hodnotenia bolo aplikovanie nových foriem práce pri vyu-

čovaní a uplatňovaných študijných programoch v zmysle schváleného Školského 

vzdelávacieho programu SZUŠ Quo vadis, využívanie inovatívnych postupov 

s dôrazom na individualitu a talent žiaka, napr. práca s notačným programom, vý-

roba hudobných aranžmánov, grafické návrhy výtvarníkov pre potreby školy, nápa-

ditosť tanečných choreografií. Riaditeľ sledoval úroveň kvality práce jednotlivých 

pedagógov aj na umeleckých podujatiach , na ktorých vždy ochotne participoval. Ve-

denie školy venovalo zvšenú pozornosť podpore kontinuálneho vzdelávania ako sú-

časti kariérneho rastu pedagógov, s cieľom zvyšovania sledovanej kvality výchovy 

a vzdelávaniu v škole.  

Posudzovala sa aj práca v metodických orgánoch SZUŠ, najmä v umeleckej rade 

a predmetových komisiách. Medzi dalšie kritéria patrilo sledovanie mimoškolskej 

činnosti spočívajúcej v prezentácii školskej práce s talentovanými žiakmi mimo pô-

dy školy. Dôležitým aspektom bola nielen kvantita, ale taktiež kvalita pripravova-

ných programov pre verejnosť. S uspokojením možno konštatovať, že v priebehu 

školského roka 2017/2018 neboli zistené žiadne závažné nedostatky. Úroveň práce 

učiteľov ZUŠ Quo vadis rastúcu tendenciu.  



 

 

Jedinečnou prezentáciou práce pedagógov a žiakov sú vernisáže, koncerty, z ktorých 

aj interné vystúpenia žiakov majú vysokú úroveň.  

Pozitívne možno hodnotiť aj prácu nepedagogických zamestnancov, ktorí často nad 

rámec svojich pracovných povinnosti vychádzali v ústrety vedeniu školy pri zabezpe-

čení hospodársko – správneho a materiálneho chodu SZUŠ. Rovnako tak ich záujem 

o ďalšie vzdelávanie a neustály profesionálny rast na svojom úseku práce. 

 8. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO - TECHNICKÝCH  

     PODMIENKACH ZARIADENIA  

Materiálne a technické vybavenie pre činnosť odborov je momentálne na mierne vy-

hovujúcej úrovni. Napriek charakteru a obsahovému zameraní bolo nútené vedenie 

SZUŠ zmeniť sídlo školského zariadenia, čo po strate predchádzajúcich priestorov 

viedlo k zmene cieľovej skupin ( nevyhovujúca dostupnosť sídla pre žiakov zo sociál-

ne znevýhodneného prostredia ) tieto zmeny vyžadovali vysoké finančné náklady na 

rekonštrukciu nových priestorov, čo značne obmedzilo finančné možnosti na zakúpe-

nie nového vybavenia školského zariadenia. V dôsledku neexistencie nových, voľ-

ných  priestorov, ktoré by mohlo lacnejšie poskytnúť mesto Zvolen, je činnosť SZUŠ 

nútené realizovať vo viacerých komerčných zariadeniach, čím narastajú finančné 

náklady na prenájom. Momentálne sú priestory v sídle pôsebenia 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 materálno – technickému vybaveniu plnohodnotne využiť aj na lektorskú činnosť. 

SZUŠ má k dispozícii dve profesionálne vybavené tanečné sály, 1 herňu, ktorá sa dá 

polyfunkčne využívať napríklad pre HO, VO,LDO. Herňa je vybavená jednym PC, 

televízorom, knižnicou, spoločenskými hrami, pohovkami, stolmi, stoličkami, sekto-

rovým zariadením. Budova nemá bezbariérový prístup. 



 

 

 9. ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ  

     VÝCHOVNO - VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 

Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok 2017 – viď. príloha č. 1. 

10. VYHODNOTENIE CIEĽA KONCEPČNÉHO ZÁMERU ŠKOLY  

      V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 

Koncepčný zámer rozvoja školy na školský rok 2017/2018 nadväzoval na predchá-

dzajúce plány rozvoja školy. Medzi základné ciele koncepčného zámeru patrila vý-

chovno – vzdelávacia činnosť, ekonomická stabilita školy, riešenie priestorových 

problémov a ich materiálno – technické vybavenie. Najväčší dôraz sa kládol na vý-

chovno – vzdelávací proces s cieľom sústavne vzdelávať žiaka a rozširovať jeho od-

bornú umeleckú úroveň s dôrazom vychovávať žiakov ako harmonicky rozvinuté 

osobnosti, citlivé a kreatívne, schopné uplatniť sa v kultúrnej spoločnosti. Pedagógo-

via vo všetkých predmetoch, aj tomto školskom roku upriamovali svoju pedagogickú 

prácu na emocionálny zážitok žiaka – radosť z hudby, z tvorivej zmysluplnej práce 

a rovnako uplatňovali psychologický aspekt práce s nadaným žiakom: vedieť odbú-

rať strach z vystúpenia, strach zo zlyhania na koncertoch za aktívnej pomoci svojho 

pedagóga – partnera počas celého štúdia. Škola dosiahla výborné výsledky vo všet-

kých oblastiach svojho pôsobenia, čo dokazuje spokojnosť žiaka, rodiča ako aj verej-

nosti v regióne našej pôsobnosti, čoho dôkazom sú prizvania k spoluprácii na vý-

znamných mestkých  či regionálnych kultúrnych podujatiach. Kultúrno osvetovým 

poslamím, spätnou väzbou od rodičov a spoločnosti si pomaly škola buduje svoj 

imidž a upevňuje charakter výnimočnosti a špecializácie. 



 

 

10.1. Analýza SWOT 

Pre získanie reálneho obrazu o stave školy bola použitá metóda SWOT, ktorej vybra-

né kritéria z materiálno technického zabezpečenia, výchovno - vzdelávacieho proce-

su, ľudského potenciálu a ostatných faktorov poskytujú prehľad nielen o silných 

a slabých stránkach skúmaného objektu, o jeho možných príležitostiach alebo ohro-

zeniach, ale analyzujú aj vonkajšie faktory, na ktoré činnosť organizácie nemá žiad-

ny vplyv, ale organizácia samotná je nimi ovplyvňovaná. 

Silné stránky Slabé stránky 

 Starostlivosť o deti vyžadujúce 

špecifick podmienky vzdelávania 

 Kvalitne fungujúca tímová práca 

zamestnancov 

 Vysoká odbornosť vyučovania 

  Kvalifikovanosť pedagogických 

zamestnancov 

 Zviditeľňovanie sa – prezentácia 

školy na verejnosti 

 Silná folklórna zložka 

 Kladný vzťah žiakov ku škole 

 Spolupráca s rodičmi 

 Absencia zoskupení – gospel, mu-

zikál, tanečné skupiny, komorné 

zoskupenia 

 Nízke využitie inovácii 

v edukačnom procese 

 Nedostatočne vypracované učebné 

osnovy 

 Zapájanie žiakov a ich úspechy 

žiakov na súťažiach 

 Neaktívne zapájanie sa do tvorby 

projektov 

Príležitosti Ohrozenia 

 Stáže a výmenné pobyty, festiva-

ly žiakov a učiteľov 

 Marketingová stratégia 

 Efektívne využívanie kultúrnych 

a vzdelávacích poukazov 

 Získavanie finančných prostried-

kov z projektov 

 Rozširovanie spolupráce pri vý-

chove a vzdelávaní MŠ, ZŠ, SŠ 

 Rozvoj kompetencií pedagogic-

kých a nepedagogických pracov-

níkov školy 

 Partnerstvo a projekty s ďalšími 

zahraničnými umeleckými inšti-

túciami 

 Demografický pokles populácie 

 Zvyšovanie výdavkov na prevádz-

ku školy, zvyšenie cien energií 

a služieb 

 Stres a frustrácia učiteľov 

 Zmeny v legislatíve a financovaní 

školstva 

 Administratívna zaťaženosť 

 Nedostatočné vybavenie učební 

novými, modernými pomôckami 

 Nepriaznivá ekonomická situácia 

v niektorých rodinách žiakov 

 Nedostatok finančných prostried-

kov na odmeňovanie pedagogic-

kých a nepedagogických zamest-

nancov školy 

  



 

 

Na zhotovenie výstupov SWOT analýzy bola použitá metóda zostavenia matíc 

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

znam jednotlivých odborov SZUŠ. Pri analýze bol spev ( ako súčasť hudobného odbo-

ru ) posudzovaný samostatne vzhľadom na odlišné zameranie a špecifikáciu žiakov. 

V rámci matice neboli posudzované, resp. analyzované všetky kritéria SWOT, ale 

len vybrané, ktoré boli posúdené ako prioritné samotnými pedagogickými zamest-

nancami. 

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 vyučovaní, financovaní ško-

ly, motivačnom ohodnotení zamestnancov, ako aj materiálno technickom vybavení 

školy. Nedostatky, s ktorými sa SZUŠ stretáva sú síce hlavne ekonomického charak-

teru, ale nezanedbatelne sú najmä v oblasti pedagogického riadenia ( absencia auto-

evalvácie zariadenia, stabilného systému odmeňovania a motivačných benefi-

tov...atď ) Z výsledkov analýzy SWOT prostredníctvom matíc sa jednoznačne potvr-

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

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

udržanie a skvalitnenie práve tohto odboru. Na druhej strane však výsledky ukazu-

jú, že najvyšší príjem finančných prostriedkov pochádza predovšetkým z tanečného 

odboru. Preto je nutné práve tento odbor udržať a vzhľadom na svoju polohu zasta-

bilizovať. Medzi najvýraznejšie slabiny a zároveň odbor s vysokou mierou príležitos-

tí 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 konkurenčne ovplyvňované najmä 

zo strany školských klubov v rámci aktivít základných škôl. 

Odporúčania : 

1) Zlepšiť prezentáciu silných stránok, podpora elokovaného pracoviska 

v Pliešovciach 

2) Zlepšiť kvalifikovanosť pedagógov 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 a tanečného odboru 

za účelom posilnenia najmä slabších odborov. 

5) Vypracovať novú marketingovú stratégiu tvorby novej atraktívnejšej ponuky 

odborov ( tanečné hudobné zoskupenia, multižánrovosť, gospel a pod. ň zlepše-

nie prezentácie navonok, zvýšenie konkurenciaschopnosti , zavedenie nových 

inovatívnych metód do edukačného procesu. 



 

 

Vo Zvolene: 27.8. 2018                                                   Mgr. Dana Rusinová 

                                                                                      Riaditeľka SZUŠ QUO VADIS  

Stratégia rozvoja Súkromnej základnej umeleckej školy Quo vadis je výsledkom 

práce pedagogického zboru SZUŠ Quo vadis v január a september 2016. V rámci 

realizácie tvorby strategických a cieľov školského zariadenia bolo definovaných 

množstvo cieľov, ktoré sa školské zariadenie rozhodlo naplniť v horizonte piatich 

rokov. 

V neistej situácii financovania školských zariadení a okresavaním veku prijatia 

žiaka na štúdium v ZUŠ je tvorba takto 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. 


