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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ  ČINNOSTI ŠKOLY, 

JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH  V ŠKOLSKOM ROKU 

2018/2019 

Predkladá: 

........................................ 

     Mgr. Dana Slejzaková 

riaditeľka ZUŠ    Prerokované v pedagogickej rade  dňa   26.8.2019 

       

Vyjadrenie rady školy:   Rada školy prerokovala správu a odporúča 

zriaďovateľovi Obec Spišský Hrhov 

s c h v á l i ť 

 Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno- 

  vzdelávacej činnosti základnej umeleckej školy za 

  školský rok 2018/2019. 

       Prerokované v Rade školy dňa  24.10.2019 .  

               .................................................... 

        PaedDr. Milan Richtarčík 

          predseda RŠ 

 

Stanovisko zriaďovateľa:            Obec Spišský Hrhov 

s c h v a ľ u j e 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti základnej umeleckej školy za 

školský rok 2018/2019. 

      .................................................... 

PhDr. Vladimír Ledecký 

Starosta obce Spišský Hrhov 

Vypracovala: Mgr. Dana Slejzáková 
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Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. 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, 

2. Metodické usmernenie MŠ SR č.10/2006-R k vyhláške MŠ SR č.9/2006 Z. z, 

3. Plánu práce ZUŠ Spišský Hrhov na školský rok 2018/2019, 

4. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií, 

5. Informácií o činnosti Rady školy pri ZUŠ, 

6. Vzdelávacieho programu školy ISCED 1B a ISCED 2B.  

 

1 ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE 

Názov:  Základná umelecká škola 

Adresa školy:  SNP 363/13, 053 02  Spišský Hrhov 

Telefónne číslo: +421 533 810 326  

Mobil:   0917 919 427 

Internet:  www.zushrhov.sk 

E-mail:  zusspisskyhrhov@gmail.com 

Zriaďovateľ:  Obec Spišský Hrhov 

Riaditeľ školy: Mgr. Dana Slejzáková 

 

Vedúci predmetových komisií: Mikuláš Demočko, DiS.art. – HO, 

     Mgr. Janka Štramová – TO, LDO, TO. 

Pedagogická rada:  členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci. 

 

Rada školy:  PaedDr. Milan Richtarčík, zástupca rodičov, predseda, 

   Mgr. Milan Glevický, zástupca zriaďovateľa, 

   Mgr. Karol Kučera, zástupca zriaďovateľa, 

   Mikuláš Demočko DiS.art., pedagóg ZUŠ, 

   Mgr. Zuzana Sivecová, pedagóg ZUŠ, 

http://www.zushrhov.sk/
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   Ing. Mária Tatarková, nepedagogický pracovník ZUŠ, 

   Mgr. Erika Süčová, zástupca rodičov. 

Rada rodičov: Mgr. Anna Soľanová, predseda, 

   Eva Horovčáková, pokladníčka, 

Mgr. Erika Süčová, 

Mgr. Jana Vondrová, 

Mgr. Jana Bandžuchová. 

    

2 SAMOSPRÁVNE ORGÁNY ŠKOLY 

2.1   Rada školy 

 Rada školy pri Základnej umeleckej škole v Spišskom Hrhove bola ustanovená v 

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

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Stručná informácia o činnosti Rady školy za šk. rok 2018/2019 

Rada školy počas školského roka prerokovala:   

- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, 

- rozpočet školy na nasledujúci školský rok, 

- Školský vzdelávací program, 

- pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, 

organizácia ďalšieho školského roka, personálne, priestorové a materiálne 

zabezpečenie, 

- informácie o využívaní priestorov školy, 

- výsledky výchovno-vzdelávacej práce. 

2.2  Rada rodičov 

 Prerokované materiály v školskom roku 2018/2019: 

- návrhy na počty prijímaných žiakov, 

- návrh Školského vzdelávacieho programu, 

- návrh rozpočtu, 

- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, 

- Správa o výsledkoch hospodárenia školy, 
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- informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno - technickom 

zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu. 

2.3  Pedagogická rada 

 Prejednávala: 

- otázky výchovy a vzdelávania z pohľadu koncepcie školy, 

- usiluje sa o dosiahnutie potrebnej zhody v postupe pedagogických 

zamestnancov školy pri výchove a vzdelávaní žiakov, 

- školskú legislatívu, 

- interné predpisy a normy školy, 

- kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu. 

2.4  Predmetové komisie 

 V základnej umeleckej škole pracujú dve predmetové komisie: predmetová komisia 

hudobného odboru, predmetová komisia výtvarného, tanečného a literárno-dramatického 

odboru. 

 Zaoberajú sa pedagogickými a výchovno-vzdelávacími problémami, koordinujú ďalšie 

vzdelávanie pedagogických zamestnancov, riešia odborné otázky z jednotlivých predmetov, 

podieľajú sa na príprave plánu práce školy na jednotlivé školské roky. Stretávajú sa na základe  

pokynov vedúcich predmetových komisií. 

 

3 ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE 

3.1  Údaje o počte žiakov a o odboroch 

Počet žiakov k 15.9.2018 

Odbor prípravné 
štúdium 

základné štúdium štúdium pre 
dospelých 

spolu 

I. stupeň II. stupeň 

Výtvarný odbor 17 77 1 6 101 

Tanečný odbor 29 47 0 0 76 

Literárno-dramatický 
odbor 

25 53 1 0 79 

Hudobný odbor 54 80 0 8 142 

Spolu 125 257 2 14 398 
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Počet žiakov k 30.6.2019 

Odbor prípravné 
štúdium 

základné štúdium štúdium pre 
dospelých 

spolu 

I. stupeň II. stupeň 

Výtvarný odbor 18 63 0 4 85 

Tanečný odbor 27 38 0 0 65 

Literárno-dramatický 
odbor 

22 43 0 0 65 

Hudobný odbor 53 74 0 8 135 

Spolu 120 218 0 12 350 

 

3.2  Údaje o počte absolventov 

Počet absolventov v šk. roku 2018/2019 

 

ODBOR 

Základné štúdium  

Štúdium pre dospelých I. stupeň II. 

stupeň 1. 

časť 

2. 

časť 

Výtvarný odbor 6 3 0 0 

Tanečný odbor 6 2 0 0 

Literárno-dramatický 

odbor 

10 0 0 0 

Hudobný odbor 7 6 0 1 

 

3.3  Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov  

Odbor Absolvovali 
prípravné 
štúdium 

Prospeli s 
vyznamenaním 

Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

Výtvarný 
odbor 

18 67 0 0 0 

Tanečný odbor 27 36 2 0 0 

Literárno-
dramatický 
odbor 

22 4 39 0 0 

Hudobný 
odbor 

53 60 22 0 0 

SPOLU 120 167 63 0 0 
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3.4 Údaje o žiakoch prijatých na stredné a vysoké školy umeleckého 

a pedagogického zamerania 

                   

 Meno žiaka Triedny učiteľ Názov školy, študijný odbor 

1 Magdaléna 

Slejzáková 

Mgr. Janka 

Štramová 

ŠUP Škola umeleckého priemyslu 

Jozefa Vydru, Bratislava 

2 Simona Semanová Mgr. Janka 

Štramová 

Škola umeleckého priemyslu, Prešov 

3 Natália Soľanová Mgr. Janka 

Štramová 

Stredná odborná škola pedagogická, 

Levoča 

 

3.5  Údaje o zamestnancoch školy 

3.5.1 Údaje o pedagogických zamestnancoch školy 

Druh pracovného pomeru  
S pracovnou zmluvou 12 
Dohoda o prac. činnosti  5 
SPOLU 17 

 

 

Pedagogickí zamestnanci v šk. roku 2018/2019 

Vysokoškolské vzdelanie            12 

Vyššie odborné vzdelanie  5 

SPOLU 17 

 

3.5.2 Údaje o nepedagogických zamestnancoch školy 

 

 

 

Nepedagogickí zamestnanci v šk. 

roku 2018/2019 

Upratovačka 2 

Ekonóm             1 

Administratívny 

pracovník 

            2 

SPOLU 5 
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4 AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI 

4.1 Hudobný odbor 

14.10.2018Vystúpenie v KD v Domaňovciach,  

31.10.2018 Noc v ZUŠ, 

09.12.2018 Vystúpenie žiakov na Kabfeste v Spišskom Hrhove v Ekocentre, 

14.12.2018 Vianočný koncert v kultúrnej sále, 

27.02.2018 Karneval pre žiakov ZUŠ, 

10.02.2019 Vystúpenie žiakov na plese v Spišskom Hrhove, 

14.03.2019 Účasť žiakov hry na akordeóne na koncerte akordeonistu Jozefa Chovanca, 

10.04.2019 Účasť žiakov na súťaži Zemplín Pop – Alexej Soľák – brondzové pásmo, 

09.05.2019 Vystúpenie žiakov v Spišskom Hrhove pri otváraní Muzikmúzea v Galérii, 

12.05.2019 Koncert ku dňu Matiek v spolupráci s obcou v Spišskom Hrhove, 

13.05.2019 Okresné kolo súťaže Slávik Slovensko- Juraj Korchňák – 2. miesto, 

20.05.2019 Výchovný koncert pre MŠ Spišský Hrhov, 

23.05.2019 Súťaž žiakov spevu – Moyzesov slávik, Prešov, 

03.06.2019 Absolventský koncert žiakov primárneho a sekundárneho vzdelávania, 

05.06.2019 Deň detí v ZUŠ, 

19.06.2019 Záverečný koncert v kultúrnej sále, 

23.08.2019Vystúpenie detského folklórneho súboru Koľesko na taričných „Harhovskych 

čudách a zábaviskách“. 

4.2 Výtvarný odbor 

14.12.2018 Výstava žiackych prác a výrobkov z hliny v priestoroch ZUŠ počas vianočného 

koncertu, 

21.03.2019 Workshop s lektorom Mgr. J. Švestkom v EQO v Spišskom Hrhove, 

27.02.2018 Karneval pre žiakov ZUŠ, 

26.05.2019 Maľovanie na tvár pri akcii Detská tour P. Sagana, 

05.06.2019 Maľovanie na tvár pri akcii Deň detí v Spišskom Hrhove, 
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09.05.2019 Maľovanie steny a otvorenie Muzikmúzea v Galérii v Spišskom Hrhove, 

03.06.2019 Absolventská výstava absolventov primárneho umeleckého vzdelávania vo 

výtvarnom odbore v priestoroch ZUŠ, 

24.08.2019 Maľovanie na tvár v areály amfiteátra pri každoročných „Harhovských čudách 

a zábaviskách“. 

4.3 Tanečný odbor 

27.10.2018 Účasť žiakov na Workshope v Prešove, 

14.12.2018 Vianočný koncert v kultúrnej sále, 

27.02.2019 Karneval pre žiakov ZUŠ, 

10.02.2019 Vystúpenie žiakov na plese v Spišskom Hrhove, 

12.05.2019 Vystúpenie žiakov v kultúrnej sále na koncerte ku Dňu Matiek, 

26.05.2019 Vystúpenie súboru Koľesko – Detská tour P. Sagana v parku v Spišskom 

Hrhove, 

02.06.2019 Tanečné vystúpenie žiakov na elokovanom pracovisku v Domaňovciach 

Juniáles, 

03.06.2019 Absolventské vystúpenie absolventov primárneho a sekundárneho umeleckého 

vzdelávania v tanečnom odbore v kultúrnej sále, 

19.06.2019 Záverečný koncert v kultúrnej sále, 

24.08.2019 Vystúpenie detského folklórneho súboru Koľesko na taričných „Harhovskych 

čudách a zábaviskách“. 

4.4 Literárno-dramatický odbor 

28.11.2018 Vystúpenie pre starých rodičov žiakov na elokovanom pracovisku 

v Roškovciach, 

05.12.2018 Vianočný koncert na elokovanom pracovisku v Roškovciach: rozprávka „O 

Betlehemskej hviezde“, 

19.02.2019 Fašiangový karneval na elokovanom pracovisku v Roškovciach, 

27.02.2019 Karneval pre žiakov ZUŠ, 

06.05.2019 Program ku Dňu matiek na elokovanom pracovisku v Roškovciach, 
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09.06.2019 Medzinárodný deň Rómov na  elokovanom pracovisku v Roškovciach. 

 

5 VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠŠI 

V ŠKOLE V ŠK. ROKU 2018/2019 

 V školskom roku 2018/2019 nebola na škole vykonaná komplexná inšpekcia ŠŠI. 

  

6 PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY 

ŠKOLY V ŠK ROKU 2018/2019 

 Škola využíva naďalej priestory Kultúrneho domu na ulici SNP 363/13.  

Hudobný odbor 

  -    koncertná sála,  

  -    4 učebne pre individuálnu nástrojovú hru, 

  -    učebňa hudobnej náuky. 

Výtvarný odbor   

- výtvarný ateliér s kabinetom, 

- dielňa a modelovňa s kabinetom. 

Tanečný odbor 

- tanečná sála, 

- šatňa, 

- krojovňa. 

Literárno-dramatický odbor 

- vyučuje sa v koncertnej sále, kde je javiskový priestor, praktikáble a ozvučenie 

priestoru. 

Ostatné priestory 

- zborovňa, 

- riaditeľňa, 

- kancelária zástupcu riaditeľa, 

- miestnosť pre ekonómov, 

- prevádzkové miestnosti (miestnosť pre upratovačku, kuchynka pre učiteľov). 
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 Základná umelecká škola má elokované pracoviská – Domaňovce a Roškovce. Na 

základe Metodického usmernenie č. 13/2013 sú všetky dve elokované pracoviská zaradené 

do siete škôl. 

 Všetky učebne sú vhodné na vyučovanie príslušného predmetu a sú aj plne využité. 

Hudobné nástroje a notový materiál sa priebežne podľa potreby zakupuje z vlastných 

zdrojov. Z vlastných zdrojov sa hradia aj drobné opravy a údržba školských priestorov. 

 V oblasti materiálneho zabezpečenia stále pretrváva nedostatok hudobných 

nástrojov najmä v oddelení strunových hudobných nástrojov a bicích.  

Rozpočet nepostačuje na pokrytie nepredvídaných havarijných situácií a tiež na pokrytie 

už známych porúch. 

 

7 FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO-

VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY 

 Základná umelecká škola je v rámci originálnych kompetencií dotovaná 

z podielových daní miest a obcí zriaďovateľom – Obec Spišský Hrhov. 

Správa o hospodárení za rok 2018  

 

Dotácia pre rok 2018 – Obec Spišský Hrhov 222 771,00 € 

Prenesené kompetencie – vzdelávacie poukazy  51,00 € 

Príjmy: 

- úhrady príspevkov na štúdium od rodičov žiakov 7 214,00 € 

- zo štátneho rozpočtu 3 093,48 € 

- z vratiek a dopropisov 2 988,89 € 

- kreditné úroky 0,00 € 

- nedaňové príjmy  0,00 €  

- príjmy celkom 13 296,37 € 

Výdavky: 

- mzdy a odvody 194 937,40 € 
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- prevádzkové náklady 41 180,97 €  

z toho  dohody o prácach vykonaných mimo prac. pomeru  13 698,42 € 

  všeobecný materiál      5 741,51 € 

  energie        4 672,97 € 

  stravovanie       3 966,00 € 

  iteriérové vybavenie      1 787,69 € 

  opravy a údržba budov     1 702,37 €  

- kapitálové výdavky 0,00 € 

- výdavky celkom 236 118,37 € 

Výsledok hospodárenia za rok 2018 0,00 € 

 

Výška mesačných príspevkov na štúdium 

- individuálne štúdium 3,00 € resp. 4,00 € 

- skupinové štúdium 4,00 € resp. 5,00 € 

- štúdium pre dospelých  5 € 

 

Hodnotenie hospodárenia za rok 2018: 

 

Finančné prostriedky rozpočtu po zmenách určené na originálne kompetencie priebežne postačovali na 

krytie výdavkov. Finančné prostriedky zo vzdelávacích poukazov boli použité na nákup pomôcok pre 

potreby výtvarného odboru. Najväčšiu časť výdavkov školy tvoria mzdy a poistné. Časť týchto 

výdavkov je refundovaná Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade.  

 

 

 

8 VYHODNOTENIE PLNENIA CIEĽOV KONCEPČNÉHO 

ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY 

 Základná umelecká škola sa naďalej snaží zvyšovať úroveň výchovno-

vzdelávacieho procesu. Vypracováva kvalitný Školský vzdelávací program, podľa ktorého 

pedagógovia školy pracujú. Učitelia sa snažia naďalej vzdelávať podľa plánu profesijného 

rastu.  
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 Základná umelecká škola propaguje svoju činnosť a naďalej sa snaží získavať 

nových žiakov, snaží sa zvyšovať úroveň verejných vystúpení a organizovať výchovné 

koncerty. Úzko spolupracuje s obcou Spišský Hrhov. 

 Základná umelecká škola skvalitňuje výchovno-vzdelávací proces aj 

prostredníctvom zavádzania informačných a komunikačných technológií do vyučovania. 

Najviac sa to škole darí v predmetoch hudobná náuka a spev a vo výtvarnom odbore 

v predmete počítačová grafika. Veľkou pomocou v tomto snažení nám je aj novo zakúpená 

interaktívna tabuľa, ktorá je umiestnená v učebni výtvarného odboru. 

 

Súťaže a prehliadky 

Okrem vystúpení a vernisáží, ktoré škola usporiada pre verejnosť, si žiaci školy 

merajú svoje sily aj na rôznych súťažiach a prehliadkach. Najlepší žiaci jednotlivých 

odborov a oddelení súťažia so svojimi spolužiakmi na školských súťažiach. Najlepší žiaci 

školy reprezentujú svoju školu a svoje obec na súťažiach krajských, celoslovenských 

a medzinárodných. 

 

9 HLAVNÉ ZÁMERY ROZVOJA  ŠKOLY 

 Ideálna škola môže byť ideálnou len vtedy, ak vedenie úspešne spolupracuje so 

svojím zriaďovateľom - obcou, zvyšuje kvalitu naplnením požiadaviek a očakávaní 

zákazníkov školy - žiakov, rodičov, zamestnancov, občanov dediny a regiónu a nezabúda 

na úroveň interakcie, vzájomnej komunikácie a psychosociálnej klímy vo výchovno-

vzdelávacom procese. Tieto tri základné hodnoty školy mnohokrát určujú úroveň kultúry 

školy. 

 Národná rada SR a vláda SR v roku 2002 prijala a zároveň schválila národný 

program výchovy a vzdelávania SR (projekt Milénium), ktorým sa bude uberať výchova a 

vzdelávanie najbližších 15 - 20 rokov na Slovensku. Ide o oficiálny dokument 

predstavujúci víziu ďalších cieľov výchovy a vzdelávania, ale aj o dosiahnutie postavenia 

učiteľa na takú úroveň, aká je dnes vo vyspelých krajinách sveta. 

Úlohou školy 21. storočia je: 

• objavovať a rozvíjať nadanie, záujmy a schopnosť tvorivo vypĺňať voľný čas, 
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• pripraviť žiakov na stredné umelecké školy, konzervatória, 

• nadväzovať na bohaté tradície regiónu a umožniť ďalším generáciám pokračovať 

vo vzdelávaní v oblasti umenia, 

• viesť žiakov aby boli kreatívni, vedeli sa uplatniť v praxi, 

• aby boli na svoju školu hrdí a spolupracovali s ňou i po ukončení štúdia. 

Cieľom umeleckého školstva je: 

• vychovávať z ľudí poslucháčov hudby, spevu, dramatického umenia a 

prijímateľov výtvarného a tanečného umenia, prostredníctvom výchovy 

umením k umeniu a pre umenie. 

 

10 SWOT ANALÝZA VÝSLEDKOV ŠKOLY 

Silné stránky školy 

- stabilita pedagogického zboru,  

- záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie, 

- atraktívnosť pedagógov - široká ponuka predmetov, 

- kompetencia pedagógov - kvalifikovanosť a odbornosť pedagogického kolektívu, 

- kvalitne fungujúca tímová práca učiteľov,  

- hodnoty školy – otvorenosť, úcta, tvorivosť, dôstojnosť, priateľstvo, tolerancia,  

- prezentovanie školy na verejnosti, 

- estetická úprava školských priestorov, 

- starostlivosť o nadaných žiakov, 

- pozitívny vplyv školy na cieľavedomé využívanie voľného času detí najmä 

v súvislosti s prevenciou spoločensky nežiaducich javov, 

- dobrá spolupráca so zákonnými zástupcami žiakov, 

- pozitívna klíma školy, 

- ochota zamestnancov zúčastňovať sa akcií aj mimo pracovného času, 

- dobrá spolupráca školy so zriaďovateľom, 

- poloha subjektu - dobrá dostupnosť školy v strede obce, 

- účelová budova - koncertná sála, ateliéry, tanečná sála a pod. 

- nízka hodnota školného, 
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- právna subjektivita ZUŠ. 

Príležitosti 

- využívanie grantov, prostriedkov EU, 

- efektívne využívanie skúseností učiteľov zaškolených v oblasti IKT, 

- progresívne metodické postupy, 

- sponzoring, 

- modernizácia a postupné dopĺňanie materiálno-technického zabezpečenia školy, 

- získanie finančných prostriedkov z 2% daní fyzických a právnických osôb, 

- medializácia a zviditeľňovanie školy, 

- záujem rodičov o kvalitné umelecké vzdelávanie. 

Slabé stránky 

- nedostatok finančných prostriedkov na nákup hudobných nástrojov, 

- chýbajú učebne pre individuálnu nástrojovú hru, preto vyučovanie často končí 

v neskorých večerných hodinách, 

- nedostatočné zapájanie sa do projektov. 

Ohrozenia 

- nedostatok finančných prostriedkov, 

- normatívny spôsob financovania, 

- nepriaznivý demografický vývoj, 

- slabé finančné ohodnotenie pedagogických pracovníkov, 

- platobné schopnosti zákonných zástupcov, 

- vysoká cena hudobných nástrojov, 

- nedokonalosť  najmä zákona 317/2009 Z. z. a jeho dopad  v praxi, 

- nízka kultúrna vyspelosť širokej verejnosti a ignorovanie podpory umeleckého 

vzdelávania a umenia ako takého. 

 

11 SPOLUPRÁCA S RODIČMI A ORGANIZÁCIAMI 

 Dobrá spolupráca vedenia školy so svojim zriaďovateľom – obcou Spišský Hrhov a 

Radou školy  pripravuje pôdu pre kvalitné fungovanie školy.  

 Naša škola spolupracuje so Základnou školou v Spišskom Hrhove pri organizovaní 

rôznych kreatívnych činností. S Materskou školou pri Základnej škole v Spišskom Hrhove 
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každoročne organizujeme výchovný koncert pre deti MŠ. Deťom z Materskej škôlky 

zároveň poskytujeme predprimárne umelecké vzdelávanie v odbore klavír, flauta, tiež 

tanečný a výtvarný odbor, na ktoré je mimoriadne pozitívna odozva z radov rodičov a detí 

samotných. 

 Aj v tomto školskom roku naša škola spolupracuje so združením Jednoty 

dôchodcov Slovenska v Spišskom Hrhove pod vedením skúseného pedagóga Mikuláša 

Demočka a detského folklórneho súboru Koľesko pri organizovaní programu na tradičných 

„Harhovských čudách a zábaviskách“ – dožinkový sprievod. 

 Škola spolupracuje aj s ekocentrom, ktoré sídli v priestoroch základnej školy, kde 

sú vernisáže miestnych aj zahraničných výtvarníkov, prednášky, worshopy pod vedením 

levočského výtvarníka Adama Macka. 

Škola taktiež spolupracuje s Občianskym združením Vlny umenia pri Základnej 

umeleckej škole Spišský Hrhov. Cez toto občianske združenie sa podarilo napísať 

niekoľko projektov. Vďaka tejto iniciatíve sme získali napríklad vypaľovaciu keramickú 

pec, ktorá už vyprodukovala veľa keramických výrobkov. Vo voľnom čase využívajú našu 

keramickú dielňu dospelí študenti - občania Spišského Hrhova a okolia, o keramickú 

tvorbu je veľký záujem. 

 Škola spolupracuje aj s Radou rodičov. Podpora rodičov pri udržiavaní kvality 

našej práce a dosahovaní koncepčných zámerov školy je neoceniteľná. Z finančných 

prostriedkov Rodičovského združenia je hradené občerstvenie pre žiakov počas verejných 

vystúpení, občerstvenie počas každoročného karnevalu a zorganizovanie dňa detí na 

futbalovom ihrisku v spolupráci s obcou. Pomáhajú s finančným zabezpečením 

absolventského koncertu a kvetmi oceňujú vyučujúcich na záverečnom koncerte školy. 

 

12 ZÁVER 

V závere patrí úprimné poďakovanie najmä všetkým zamestnancom školy. Bez ich 

spolupráce, obetavosti a ochoty by nebolo možné rozvíjať kvalitu školy a tak umožniť 

žiakom, aby získali umelecké vzdelanie na vysokej úrovni, a aby sa v našej škole cítili 

príjemne a chodili do nej radi. V tejto dobe je nesmierne dôležité, aby sme si navzájom 

pomáhali, tolerovali sa navzájom a pestovali dobré medziľudské vzťahy. 
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Poďakovanie v neposlednom rade patrí tiež Rade školy, Združeniu rodičov, nášmu 

zriaďovateľovi Obci Spišský Hrhov, kolegom z ostatných ZUŠ a samozrejme všetkým 

priaznivcom umeleckého vzdelávania. 

 

Správu o hospodárení vypracoval: Ing Jozef Polaček 

Štatistické údaje o základnej umeleckej škole vypracovala: Mgr. Zuzana Labudová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spišský Hrhov  14.09.2019                                                 Mgr. Dana Slejzáková 

                                                                                                riaditeľka  ZUŠ 

   

 


