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Súkromná základná umelecká škola Ul.Aurela Stodolu 60,036 01 Martin 

 

 

 

                                   S P R Á V A                             

           o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach  

                                            za školský rok 2019/2020 
 

 

Predkladá: 

Mgr.Libuša Turicová 
riaditeľka školy 

                                                Prerokované  na pedagogickej rade, URŠ 

                                                        21.septembra 2020 

                                                        Vyjadrenie umeleckej rady školy a Rady školy: 
Umelecká rada školy a Rada školy ,uznesením zo dňa 21.09.2020 

odporúča zriaďovateľke  školy    

Mgr.Alexandre Pilkovej 
schváliť - neschváliť                 

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, 

jej výsledkoch a podmienkach  

za školský rok 2019/2020   
 

Mgr.Katarína Thron, 
                                                                    Vedúca  umeleckej rady školy  

                                                                    Mgr.Peter Turic, 

                                                                     Predseda Rady školy 

 

 

                                                                      Stanovisko zriaďovateľky: 
                                                          Zriaďovateľka   Súkromnej základnej umeleckej školy 

                                                                      Ul.A.Stodolu 60 v Martine 

                                                               schvaľuje – neschvaľuje 

 Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, 

 jej  výsledkoch a podmienkach  

 za školský rok 2019/2020   
 

                                                                

                                                               V Martine dňa 21.septembra 2020. 

 

 

 

                                                                Mgr.Alexandra Pilková 

                                                           zriaďovateľka školy                                                          
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S P R Á V A 

 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

za školský rok 2019 - 2020 
 

 

Podľa  „Vyhlášky Ministerstva školstva SR  č.9/2005 Z.z.“ a  „Metodického usmernenia  

MŠ SR  č.10/2006-R“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. 

 

Podkladov  a informácií z vnútorných zdrojov a dokumentov školy: 

°°správy o výchovno-vzdelávacej činnosti počas vyučovania na diaľku - Home Office,v čase COVIT 

19 v hudobnom a výtvarnom odbore.  

°°podklady a informácie rady školy, pedagogických rád školy, pracovných porád, umeleckej rady školy 

°°zoznam žiakov v jednotlivých odboroch a oddeleniach 

°°prehľad o počte žiakov zúčastnených na prijímacích skúškach na umelecké školy, počte prijatých na umelecké školy 

°°prehľady o výsledkoch klasifikácie a hodnotenia žiakov 

°°školský vzdelávací program,učebný plán školy 

°°zoznam zamestnancov školy, prehľad o plnení kvalifikačných predpokladov 

°°vyhodnotenie ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov 

°°prehľad aktivít a verejných prezentácií školy 

°°výsledky koncertnej činnosti, výstav, súťaží 

°°vyhodnotenie plánu práce  školy v príslušnom školskom  roku 

°°správy o výchovno-vzdelávacej činnosti počas vyučovania na diaľku - Home Office,v čase COVIT 19 

v hudobnom a výtvarnom odbore.  
°°vyhodnotenie URŠ,PK 

°°vyhodnotenie projektov,do ktorých bola škola zapojená 

°°prehľad o priestorových  a materiálnych podmienkach školy 

°°správa o hospodárení za predchádzajúci rok 

°°hodnotiaca správa o plnení plánu vnútroškolskej kontroly 

°°podklady, vyhodnotenie a výsledky SWOT analýzy 

°°výsledky sebahodnotenia školy v oblasti psychohygienických podmienok a vzájomných vzťahov (učiteľov, žiakov, rodičov 

žiakov, partnerov školy) 

 

§ 2. odst. 1a 

 

 

 

1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  

 

Názov školy Súkromná  základná umelecká škola 

 

Adresa školy Ul.Aurela Stodolu 60  036 01 Martin 

 

Telefón 0915 340 135 

+421918393177,+421918393167 

E-mail suzus@zoznam.sk 

suzustodolu@gmail.com  

Internetová stránka www.suzus.org. 

 

Zriaďovateľ školy Mgr.Alexandra P i l k o v á 

Fínska 27 

038 61 Vrútky 

 

 

mailto:suzus@zoznam.sk
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2. VEDENIE  ŠKOLY 

Funkcia: Titul, meno a priezvisko: 

Riaditeľka Mgr.Libuša Turicová 

Účtovníčka školy,ekonómka školy 

Ekonomická a projektová manažérka školy 

Gabriela Vidová 

Mgr. Alexandra Pilková 

Zástupkyňa riaditeľky 

Vedúca výtvarného odboru 

Vedúca hudobného odboru 

Mgr.Alexandra Pilková 

Mgr.art. Alexandra Pilková 

Mgr.Katarína Thron 

  

  

 

3.A RADA RIADITEĽKY 

Funkcia: Titul, meno a priezvisko: 

Riaditeľka školy  Mgr.Libuša Turicová 

Ekon.a projekt.manažérka školy, zást.riad.. 

Ekonómka, účtovníčka,sekretariát  

Mgr. Alexandra Pilková 

         Gabriea Vidová,Erika Fečková 

Vedúca umeleckej rady školy Mgr.Katarína Thron 

 Rada školy pri SúZUŠ  Martin Mgr.Andrea Jastrabanová, Mgr.Peter Turic 

 

3.B RADA ŠKOLY 

Funkcia: Titul, meno a priezvisko: 

predseda RŠ Mgr.Peter Turic 
podpredseda RŠ Mgr.Andrea Jastrabanová 

zapisovateľ RŠ Mgr.Katarína Thron 

člen RŠ Mgr.A.Marcel Turic 

 Rada školy sa zišla 4x–k problematike: 

Zástupcovia rady školy boli prítomní na rokovaní pedagogickej  rady školy 

a umeleckej rady školy  21.septembra 2020 pri schvaľovaní školských 

dokumentov na školský rok 2020/2021. 

Boli oboznámení so: 

Správou o výchovno-vzdelávacej  činnosti školy, jej výsledkoch, podmienkach 

v školskom roku  2019/2020. 

Plánom práce školy na školský rok 2020/2021. 

Školským vzdelávacím programom na školský rok 2020/2021. 

 Zástupcovia rady školy boli prítomní na rokovaní pedagogickej rady školy 

a umeleckej rady školy 26.januára 2020 zameranej k hodnoteniu výsledkov 

výchovno-vzdelávacej. práce, slávnostným posedením zamestnancov 

v neformálnom stretnutí odsúhlasili pripravované projekty na záchranu školskej 

záhrady.Prezentáciu pripravil Ing.architekt p.Jurista, záhradný architekt, garantom 

realizácie bude Mgr.A., architekt Marcel Turic v spolupráci s vedením školy, 

poslancami mesta Martin – najmä časti Záturčie, mestom Martin. 

3. Zástupcovia rady školy boli prítomní na rokovaní pedagogickej rady školy 

a umeleckej rady školy 26. apríla 2020 . 

      Boli oboznámení so: 

Správou o hospodárení školy za rok 2019 a rozpočtom a materiálnom  

zabezpečení školy v školskom roku 2019/2020 a v roku 2019 . 

S podrobným projektom školy „Zachráňme našu záhradu“, projektami – 

schválenými, na finančné zabezpečenie projektu, dotácie, pomoc rodičov, 

schválená verejná zbierka, ktorú pripravila Mgr.Alexandra Pilková, 

zriaďovateľka školy. 

Stavom výchovno-vzdelávacej práce na škole, koncertnej a výstavnej činnosti, 

účasti žiakov na exkurziách, výstavách, súťažiach, festivaloch a prezentáciách. 
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*stavom a počte prijatých žiakov na umelecké školy, počte novoprijatých 

žiakov na školu. Škola bude držať stabilizovaný počet žiakov na škole, 

v záujme udržania kvality výchovno-vzdelávacej práce na škole cca 500 žiakov. 

4. Zástupcovia rady školy boli prítomní na rokovaní pedagogickej rady školy 

a umeleckej rady školy 26. júna 2020 . 

Závery:- kontroly na škole boli ukončené a uzavreté bez uložených opatrení, 

boli v súlade s platnou legislatívou. 

 

Analýza a podnety pre školský rok 2020/2021: 
1.Posilniť Radu školy o zástupcu rodičov, poslanca MZ v Martine- Záturčí, opäť 

užšie spolupracovať s mestom Martin, poslancami mesta Martin. 

2.Hľadať pomoc pri riešení problémov školy v oblasti materiálneho zabezpečenia 

(výmena okien,maľovanie školy, osvetlenie koncertnej sály,zariadenia tried 

ateliérov.),u rodičov,v občianskom združení T+P, sponzorov,vždy v spolupráci 

s mestom v zmysle zmluvy o nájme, žiadať o pomoc projektami o poskytnutí 

finančných prostriedkov. 

3.Skorigovať ŠkVP pre všetky ročníky  základného umeleckého vzdelávania 

vzhľadom na COVID 19,doplniť projektami vyučovania na diaľku,Home Office, 

sktorým má škola prvé skúsenosti.. 

4.Kvalifikovanie a odborne dbať o úroveň výchovno-vzdelávacej práce vo všetkých 

odboroch-podporovať projektové vyučovanie, nové oddelenia – 

gitarové,spevácke  oddelenie,zborový spev na škole,rozvíjať komornú a súborovú 

hru. 

5.Zabezpečiť plynulé vyučovanie za neprítomných učiteľov,vyučovanie Home 

offise. 

6.Prezentovať úspešné projekty na národných a medzinárodných prezentáciách 

a súťažiach. 

7.Ďalej úspešne riešiť projekt „Školského átria“. 

8.Podporovať individuálne projekty zanietených pedagógov aj v hudobnom odbore. 

  

  

4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY 

1. Pedagogická rada školy 

2. Umelecká rada školy 

3.         Predmetové komisie 

 

4.1       PEDAGOGICKÁ RADA ŠKOLY 
 Funkcia: Titul, meno a priezvisko: 

 RŠ Mgr.Libuša Turicová 

Zástupca RŠ Mgr.Alexandra Pilková 

Vedúca HO,uč. Mgr.Katarína Thron 

Vedúca VO  Mgr.art.Alexandra Pilková      

člen PRŠ Mgr.A.Marcel Turic, Mgr. 

JUDr.,Mgr.Katarína Pilková,zapisovateľka 

Mgr.art.Mária Kosperová 

Mgr.Ivana Brisudová. 

Bc..Michal Haľama 

Mgr.Ján Bóna 

Mgr.Helena Chomová 

Mgr.art.Jana Kulkovská 

Mgr.A.Lenka Turčanová 

Daniela Čerňanská 

Mgr.art.Marián Lepieš 



5 

 

 Analýza a podnety pre školský rok 2020/2021: 
1.Pedagogická rada školy pracovala v zmysle Rokovacieho poriadku pedagogických 

rád a pracovných porád na školský rok. 

2.Zišla sa v zmysle plánu rokovaní 5x. Záznamy, zápisy, uznesenia dokladované 

v prílohe zasadnutí PP,PR. 

3.Navrhuje poveriť činnosťou výchovno-vzdelávacej práce triednych učiteľov. 

4.Navrhuje pokračovať v  PK na škole a povereným vedením PK - vedúcich. 

4.2 UMELECKÁ RADA ŠKOLY 
Funkcia: Titul, meno a priezvisko: 

Vedúca  URŠ Mgr.Katarína Thron 

Člen URŠ Mgr.Libuša Turicová,Mgr.Alexandra Pilková 

 Mgr.art.Alexandra Pilková 

 JUDr.,Mgr.Katarína Pilková,zapisovateľka   

 Bc.Michal Haľama 

 Mgr.art..Mária Kosperová 

 Mgr.A.Marcel Turic, Mgr. 

Mgr.Ivana Brisudová. 

Mgr.Ján Bóna 

Mgr.Helena Chomová 

Mgr.art.Jana Kulkovská 

Mgr.A.Lenka Turčanová 

Daniela Čerňanská 

Mgr.art.Marián Lepieš 

 Analýza a podnety pre školský rok 2020/2021: 
1.Umelecká rada školy bude naďalej pracovať v zmysle schváleného rokovacieho 

poriadku a plánu zasadnutí pedagogických rád a pracovných porád. Na školský rok. 

2.Zíde sa v zmysle plánu rokovaní 5x.Záznamy , zápisy, uznesenia budú 

dokladované v prílohách zasadnutí URŠ,PP,PR.RŠ. 

3.Triedni učitelia a všetci vyučujúci budú pracovať a viesť školskú 

dokumentáciu,budú spolupracovať s tajomníčkou školy v iZUŠ, projekte pod 

vedením administrátora školy a vedúcich odborov. 

Jej činnosť sa bude viesť v duchu impulzov, podnetov, konkrétnej činnosti 

v odboroch. 

4.URŠ navrhuje prijať učiteľa HO, na nástroj vyučovanie hry na gitaru. 

3.Udržať a neprekročiť stav žiakov na škole. 

4.Venovať pozornosť inovovanému ŠkVP  s účinnosťou od 1.9.2015.vo všetkých 

stupňoch  a ročníkoch umeleckého vzdelávania . 

5.Doplniť školský vzdelávací program o učebný plán v oddelení spev, zborový spev. 

 

 

Prevádzkoví zamestnanci školy a zamestnanci poskytujúci služby: 
 

Sekretariát – 

Erika Fečková, administratívna pracovníčka 

Mgr.Katarína Pilková, vzdelanie VŠ -  PEVŠP, absolvovala 1 rok ekonomické vzdelávanie, absolvovala 

právo,odborný poradca  

Školník - údržbár 

Mgr.Peter Turic,vzdelanie VŠ,administrátor školského programu aSc (pracoval ako riaditeľ školy) 

Upratovačka-hygienicko,zdravotný dozor 

Zuzana Camacho 

Peter Pilka –,študent Jeseniova lekárska fakulta Martin, ateliéry , el.pracovisko SMŠ a SZŠ T.Zanovita-  
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Pedagogickí zamestnanci školy v školskom roku  2020/2021: 
 

Výtvarný odbor: 

 
     1.  Mgr.Libuša Turicová-vyučovanie:predprimárne,primárne a sekundárne umelecké 

vzdelávanie,vyučovanie  na II.stupni-výtvarná príprava na školy s umeleckým zameraním,ŠPD. 

      2.   Mgr.Alexandra Pilková-vyučovanie- predprimárne,primárne a sekundárne umelecké 

vzdelávanie, výtvarná príprava na školy s umeleckým zameraním, projekt-Twinning, práca na www 

stránke školy,fotodokumentácia,archív. 

      3.          Mgr.art.Alexandra Pilková- (od decembra – mája na MD).výtvarná    príprava   študentov 

na vysoké školy rozšírené vyučovanie-počítačová    grafika,  pozvánky   na   aktivity,kronika školy, 

návrhová tvorba v oblasti architektúry,designová tvorba. 

      4.  Mgr.A.Marcel Turic- vyučovanie-predprimárne,primárne a sekundárne umelecké 

vzdelávanie,vyučovanie na II.stupni-výtvarná príprava na školy s umeleckým zameraním,www   stránka  

školy,návrhová tvorba v oblasti architektúry,designová tvorba a počítačová grafika, Kalendár aktivít, 

novoročenky,logo školy. 

      5.    JUDr.Katarína Pilková –vyučovanie-predprimárne,primárne a sekundárne umelecké 

vzdelávanie,tvorba legislatívnych dokumentov školy. 

      6.           Mgr.Helena Chomová- primárne a sekundárne umelecké  vzdelávanie. 

      7.     Mgr.Ján Bóna - vyučovanie  na II.stupni-výtvarná príprava na školy s umeleckým 

zameraním,ŠPD. 

 

Hudobný odbor: 

 
1.     Mgr.Katarína Thron – vyučovanie primárne a sekundárne umelecké  

        vzdelávanie oddelenie klávesov. nástrojov, hra na keyboard, akordeón, klav.,HN. 

2.     Mgr.art.Jana Kulkovská- vyučovanie- primárne a sekundárne umelecké vzdelávanie   

       odd.dych. nástrojov,hra na zobcovu ,priečnu flautu, HN . 

      3.    Daniela Černianska - vyučovanie- primárne a sekundárne umelecké vzdelávanie oddelenie   

             strunových nástrojov,  hra na husle,komorná hra. 

4.   Mgr.art.Mária Kosperová- primárne a sekundárne umelecké vzdelávanie   

        oddelenie klávesových nástrojov,hra na klavír,korepetície,HN. 

5.   Bc.Michal Haľama  - predprimárne,primárne a sekundárne umelecké     

  vzdelávanie  oddelenie dych.nástrojov hra na zobcovu flautu,HN. 

6.     Mgr.Ivana Brisudová- primárne a sekundárne umelecké vzdelávanie   

       oddelenie strunových  nástrojov, hra na gitaru . 

7.    Mgr.art.Marian Lepieš - primárne a sekundárne umelecké vzdelávanie   

       oddelenie strunových  nástrojov, hra na gitaru . 

8.   Mgr.A.Lenka Turčanová- vyučovanie- primárne a sekundárne umelecké  

        vzdelávanie oddelenie klávesov. nástrojov, hra na klavír, spev, zborový spev, HN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

§ 2. odst. 1b 

 

5     ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV -prehľad počtu žiakov podľa odborov 

Forma 
štúdia 

Stav 

k 15.9. 

 

2010 

Stav 

k 15.9. 

 

2011 

Stav 

k 15.9. 

 

2012 

Stav 

k 15.9. 

 

2013 

Stav 

k 15.9. 

 

2014 

Stav 

k 15.9. 

 

2015 

 Počet 
žiakov 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Počet  

tried 

denná 313 12,6 407 16,86 478 19,91 540 22,05 545 22,69 511 20.98 

Výtvarný odbor 221   9,1 282 11,75 328 13,66 347 14,45 377 15,70 337 14.4 

Hudobný odbor   63   2,5  94   3,91 124   5,16 168  7,00 133   5,54 154   5.75 

Lit.-dram.odbor   14   0,5  16   0,06   26   1,08   25  1,04  35   1,45   20   0.83 

             

Spolu: 313 12,6 407 16,86 478 19,91 540 22,5 545 22,69 511  20.98 
 

Forma 
štúdia 

Stav 

k 15.9. 

 

2016 

Stav 

k 15.9. 

 

2017 

Stav 

k 15.9. 

 

2018 

Stav 

k 15.9. 

 

2019 

Stav 

k 15.9. 

 

2020 

Stav 

k 15.9. 

 

2021 

 Počet 
žiakov 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Počet 

 tried 

denná 562 23,30 521 21,70 505 21,04 528 22,00 523 21,79   

Výtvarný odbor 401 16,70 421 17,54 426 17,75 450 18,75 442 18,4   

Hudobný odbor 141   5,87   91   3,79   79   3,29   78   3,25 81 3,37   

Lit.-dram.odbor   20   0,83     9   0,37     0   0  0   0 0 0   

             

Spolu: 562 23,30 521 21,70 505 21,04 528 22,00 523 21,79   

Na škole, ktorá je 2 poschodová,(v prenajatých priestoroch ľavého krídla budovy PAVILÓNE C )  
študovalo celkom 524 žiakov a študentov, z toho vo výtvarnom odbore:448 žiakov, v hudobnom 
odbore: 76 žiakov. Na štúdium  bolo k dispozícii 7 učební,4 učebne na elokovaných pracoviskách, (štyri 
na SZŠ T.Zanovita, 1 SMŠ Ul.Zvolenská).Dva výtvarné ateliéry sú takmer komplexne vybavené, vybavili 
sa priestory modelovne, kúpila sa keramická pec a jej vybavenie-hlina, glazúry, pomôcky na 
modelovanie.Ostatné novovzniknuté učebne sa postupne vybavujú, ako učebne hudobného odboru, 
(nákupom hudobných nástrojov-klavír, husle, gitara, keyboard..),pripravuje sa projekt osvetlenia 
koncertnej sály, pokračovalo ďalšie vybavenie učební a ateliérov nábytkom, pomôckami . Vymaľovali sa 
učebne výtvarných ateliérov, vyriešilo sa uskladnenie pomôcok v jednom výtvarnom aj druhom ateliéri 
zhotovením regálov a skrine. 
 

 

6. ÚDAJE  O  PRIJÍMACOM KONANÍ  PRE  ŠKOLSKÝ ROK  2019 - 2020 

dš – denné štúdium 

                                

Názov  odboru Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Druh+typ 

štúdia 

Dĺžka 

štúdia 

Prihlásení Prijatí 

Výtvarný odbor 18.75          450     denné 2+8+4 49 49  

Hudobný odbor   3.25           78  denné 2+8+4 19 7  
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§ 2. odst. 1c 

 

7. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH  POLROĆNEJ  A  KONCOROČNEJ KLASIFIKÁCIE    

 

 

Prehľad celkového prospechu žiakov a dochádzky. 

 

Žiaci prípravného štúdia 
Stupeň celkového 

hodnotenia:  

Absolvovalo: Neabsolvovalo: Celkom: Ospr.hod.: Neospr.h.: 

Na konci 1.polroka 40 žiakov 0 žiakov 40 žiakov 46 hodín 1 

Na konci školského roka 40 žiakov 0 žiakov 40 žiakov 17 hodín 0 

 

Žiaci mimo prípravného štúdia 

 
Stupeň 

celkového 

hodnotenia: 

Prospelo 

s vyznam.: 

Prospelo: Neprosp.: Neklas.: Celkom: Ospr.hod.: Neospr.h.: 

Na konci 

1.polroka 

500 žiakov 5 žiakov 0 0 506 

žiakov 

1 009 

hodín 

13 hodín 

Na konci 

školského roka 

505 žiakov 1 žiak 0 0 507 

žiakov 

527 hodín 0 hodín 

 

Od 12.marca 2020 škola prešla na  vzdelávanie na diaľku,On 

line-cestou Home offisse nariadením MŠ SR.Žiaci sa vrátili do 

procesu vzdelávania v mesiaci júni.V tom čase mali možnosť 

plne využívať nielen lekcie, ale aj individuálne konzultácie. 

Údaje o dochádzke na vyučovanie, preto v druhom polroku 

školského roku  nie sú celkom presné.             
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13 ÚDAJE O ABSOLVENTSKÝCH A ZÁVEREČNÝCH SKÚŠKACH 

 

V školskom roku 2019 -2020 štúdium na Súkromnej základnej umeleckej škole ukončili 

absolventi školy v rámci dištančného vzdelávania formou Home Ofisse nasledovne:  

1.Zadanými témami a zadaniami  projektom vzdelávania cez webové stránky na www.suzus.org.                  

konzultáciami cez mailovú stránku, záverečnou výstavou v mesiaci júni . 

2.V hudobnom odbore  absolventi vykonali písomné testy z HN,koncert v mesiaci jún po nástupe na 

vyučovanie.. 

-boli nasledovné : 

-vo výtvarnom odbore 

 

Priemer  Ú s p e š n o s ť  P e r c e n t. 

             100 % 

Najlepší žiak dosiahol     100 % 

-v hudobnom odbore : 

Priemer  Ú s p e š n o s ť  P e r c e n t . 

  92 % 

Najlepší žiak dosiahol  98 % 

 

 

 

Prijatí žiaci a študenti na umelecké školy 

 
- prehľad,od založenia školy 

P.č.: Školský rok:      Počet 

Prijat. Ž.:    neprijat.ž. 

Poznámka: 

1. 2006-2007   8          0 100 % 

2. 2007-2008 14          0 100 % 

3. 2008-2009 13          0 100 % 

4. 2009-2010 19          0 100 % 

5. 2010-2011 16          0 100 % 

6. 2011-2012 17          1  99% 

7. 2012-2013 15          0 100% 

8. 2013/2014 17          0 100% 

9. 2014/2015 11          0 100% 

10. 2015/2016   8          0 100% 

11. 2016/2017 14          2   98% 

12. 2017/2018   8          1   98% 

13. 2018/2019 11          0 100% 

14. 2019/2020 10          1   98% 

 Spolu: 181        5  

 

Výtvarnú prípravu na umelecké školy realizovali: 
1.Mgr.art.Alexandra Pilková, samostatný výtvarný pedagóg 

2.Mgr.art.Marcel Turic, samostatný výtvarný pedagóg 
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Prijatí žiaci a študenti na školy s umeleckým zameraním  

                        v školskom roku 2019/2020. 

 

 
Richard Vangel  SOŠ Martin,dizajn 

 

 

Agáta Grolmusová ŠUV   Bratislava  
Alžbeta Tomková ŠUV Žilina, grafický design  
Angelika Partiková SPŠ Turčianske Teplice  
Rebeka Hlavatová ŠUV Ružomberok  
Samuel Kováčik ŠUV Martin  
Marian Štefanides ČVUT architektúra a urbanizmus Praha, VUT 

Brno- architektúra a urbanizmus 
 

Petra Palečková ČVUT architektúra a urbanizmus Praha, VUT   
Michaela Valocká UKaM v Nitre, výtvarná výchova  
Lea Mališáková BU Zlín, grafický design  
   
Výtvarnú prípravu 

realizovali: 

Mgr.art.Alexandra Pilková,Mgr.art.Marcel Turic 

 
 

 

 

V školskom roku 2019/2020   ukončilo štúdium  164 žiakov, z  toho na I. stupni v primárnom 

umeleckom vzdelávaní absolvovalo 45žiakov v sekundárnom umeleckom vzdelávaní 

základného štúdia 50žiakov, na  prvom stupni ukončilo štúdium   95 žiakov,  na druhom 

stupni vo výtvarnom odbore ukončilo štúdium  20 žiakov, v štúdiu ŠPD ukončilo štúdium 4 

žiaci 

 

10 študentov  školy bolo prijatých na školy s umeleckým zameraním- 
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§ 2 odst. 1f 

 

9.        ŠTUDIJNÉ ODBORY V ŠKOLSKOM ROKU  2018/2019 

V školskom roku 2018/2019 sa na SúZUŠ v Martine vyučovalo v odboroch : 
P.č. Názov študijného odboru Forma štúdia (A) Aktívny odbor Experiment 

1. Výtvarný odbor dš A  od roku 2006 0 

2. Hudobný odbor dš A  od roku 2007 0 

     

Výchova a vzdelávanie sa riadili v zmysle platnej legislatívy:  

*Zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

*Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.280/1994 o súkromných školách 

*Vyhlášky MŠ SR č.324/2008 o základných umeleckých  školách 

*Štátneho vzdelávacieho programu základnej umeleckej školy v SR,Školského  vzdelávacieho  programu 

Súkromnej ZUŠ A.Stodolu spracovaného na podmienky školy. 

 

Výtvarný odbor-v súlade s platnými učebnými plánmi  schválenými MŠ SR dňa 22.12.2003  pod číslom 

11215/203 s platnosťou od 01.09.2004,a učebných osnov dňa 14.08.1995 pod č.729/1995-15. 

Hudobný odbor-v súlade s platnými učebnými osnovami schválenými MŠ SR 

dňa 28.07.2000  pod číslom 2458/2000-42 s platnosťou od 01.09.2000. 

 

 

§ 2. odst. 1g 

 

10. ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH   ŠKOLY 

            KU DŇU KONCOROČNEJ KLASIFIKÁCIE 

              
P o č e t   z a m e s t n a n c o v-pracovníkov 

Ukazovateľ  kvalifikovaní nekvalifikovaní Na 

dohodu 

Na prac. 

zmluvu 

Ženy          11 - 1 10 

Muži            4 - 1  3 

Spolu:           15  2 13 

Absolventi 1.rok po VŠ  - - - - 

Veková štruktúra do 30 rokov 5 - 1 4 

 do 40 rokov 3 -       - 3 

 do 50 rokov 2 - - 2 

 do 60 rokov 1 - - 1 

 dôchodcovia 4 - 2 2 

S p o l u:  15 - 3      12 

 

11. ÚDAJE O NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH 

 
Ukazovateľ   P o č e t    z a m e s t n a n c o v                     

Ženy  3 

Muži  1 

Veková štruktúra do 30 rokov 1      Dohoda 

 do 40 rokov - 

 do 50 rokov 1      Zmluva 

 do 60 rokov 1      Zmluva      

 dôchodcovia 1      Dohoda 

S p o l u  4 
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§ 2. odst. 1h 

12. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

 

Poznámka :  priebeh štúdia – začal (Z),  pokračuje (P),  ukončil (U) 

 
Ukazovateľ  Počet Druh štúdia Forma 

štúdia 

Priebeh Garant štúdia 
(napr.: MPC,PF,FF a iné) 

Do 30 rokov muži 1 Mgr.art. 

Akadémia umení 
Interné 

štúdium 

P AU Banská Bystrica 

       

 ženy 1 Doplňujúce  

Kvalifikačné, 

pedagogické minimum 

Externé 

štúdium 

P Uherské Hradište 

 ženy 1                        

       Konzervatórium 
Interné 

štúdium 

P Zvolen 

Do 40 rokov ženy    

 

  

       

Do 50 rokov ženy 1 Inovačné štúdium pre  

riaditeľa školy 
Externé 

štúdium 

P Krajské metod.centrum 

       

Do 60 rokov ženy      

        

Dôchodcovia ženy      

 muži      

S p o l u  4     

 

 

 

 

 

13. ODBORNOSŤ VYUČOVANIA  -  

 - KVALIFIKOVANOSŤ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV 

  
P o č e t nekvalifikovaných kvalifikovaných na 

Dohodu 

na 

zmluvu 

S p o l u 

pedagógov 

pedagógov 0 15 3 12 15 

      

      

S p o l u 0 15 3 12 15 
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§ 2. odst. 1i 

 

14. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCIÁCH ŠKOLY 

 

Prehľad výsledkov súťaží  

 

 Vo výtvarnom odbore bolo uskutočnených 5 verejných prezentácií projektov školy v Martine . 

Škola sa prezentovala projektami:“Jeseň v Turci“,“Život vo vode“,“Poznajme svoje telo“), ktoré 

boli zamerané na kresbu, maľbu, grafiku, modelovanie, počítačovú grafiku, priestorové výtvarné 

artefakty v Turčianskej galérii,Café Gallery,Zdravotnom stredisku v Záturčí. 

Mesiace : september 2019 – jún 2020 

Vyučovali:Mgr.Libuša Turicová,Mgr.Alexandra Pilková,Alexandra Pilková,Mgr.art.Marcel Turic, 

JUDr.Katarína Pilková, Mgr.Ján Bóna, Mgr.Helena Chomová. 

Škola sa pripravovala na celoštátne a medzinárodné prezentácie a súťaže, z dôvodu COVID 19 

a uzatvorenia školy od 12. marca 2020 – júna 2020 boli zrealizované a odprezentované projekty : 

1.„LES“, Kto žije v lese“ v školskej galérii za účasti rodičov a žiakov školy. 

2. Výstava výtvarných prác, zo zadaných tém a zadaní žiakom, počas prerušenia vyučovania, 

„virtuálnej galérie“ z www.suzus.org. 

 

*výtvarné práce  v počte 150 boli graficky sformátované a vystavené na otvorení školskej záhrady 

za účasti vedenia mesta Martin, poslancov mesta Martin, rodičov a žiakov, priateľov školy. 

 

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

*   Pravidelne 2-krát do roka – január a máj, vo svojich výstavných priestoroch, škola uskutočnila verejnú  

     prehliadku prác žiakov výtvarného odboru sprístupnenú rodičom a verejnosti (dňa  2.02.2020 a  

     dňa  23.06.2020). 

*   Pravidelne sa hudobný odbor  prezentuje na verejnej „koncertnej činnosti“,(21.12.2019,22.6.2020). 

*   Hudobný odbor zorganizoval slávnostný koncert  pre  Darcov „Zachráňme našu záhradu“ v koncertnej   

     sále  školy  22. júna 2020 za účasti darcov a rodičov školy.    

*   SúZUŠ v Martine organizuje projekt  „Prípravu študentov na štúdium do škôl s umeleckým   

     zameraním “   v termíne od septembra  do januára daného školského roku. 

    Vyučovali:Mgr.art.Alexandra Pilková, Mgr.A.  Marcel Turic .(Doposiaľ bolo prijatých na    

     umelecké školy 181 žiakov a študentov .)   

*   Tvorivé dielne počítačovej grafiky boli zamerané v tomto roku s presahmi do mediálnej oblasti. 

     Boli zrealizované projekty žiakov a študentov:“Výtvarnej prípravy-architektúra, design“,   

     Vyučovali:Mgr.Alexandra Pilková,Mgr.art.Alexandra Pilková,Mgr.A.Marcel Turic 

*   Hudobný odbor uskutočnil „vianočný koncert  pre žiakov SZŠ a SMŠ T.Zanovita.  

*   Na elokovaných pracoviskách T.Zanovita , Bell.Amos a Zvolenská výtvarný odbor  prezentoval    

     výsledky práce z projektového vyučovania:“LES“, Kto žije v lese“.Na všetkých pracoviskách  

     boli zrealizované výstavy prác z projektu v školských galériách do 12. marca 2020. 

*   Priebežne sa aktualizuje webová stránka školy.  Mgr.A.Marcel Turic,Mgr.Alexandra Pilková. 

*   Škola organizuje projekty výchovno-vzdelávacej práce v odboroch a oddeleniach, 

      najmä vo výtvarnom odbore . Koncepčne, metodicky, ich spracovávajú vyučujúci odborov. 

  

     Vo výtvarnom odbore bol úspešne prezentovaný projekt:“LES“,“Kto žije v lese“ . 
Aj za nezvyčajných podmienok sme si dokázali, že projektové vyučovanie na škole vo výtvarnom 

odbore je jedinou koncepčnou cestou vo výchovno-vzdelávacom procese a sledovaní výsledkov 

práce žiakov a pedagógov školy.Prezentované výstavy školy sú toho dôkazom. 

 

 

 

http://www.suzus.org/
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   Aktivity školy v školskom roku 2019/2020: 
Dátum:     Podujatie-aktivita: Kto uskutočnil:  
       2.09.2019   

 

 

3.-12.09. 2019  

 

 

6.-10.12.2019 

Slávnostné otvorenie školského roka a  činnosti na 

elokovaných pracoviskách,  SZŠ T.Zanovita, 

SMŠ  Zvolenská za účasti VO.. 

Spracovanie školských dokumentov, zoznamov 

žiakov, triednej agendy a jej nastavenie v iZUŠ 

pre školský rok 2019/2020. 

Výstava v  T.Galérii:Výber výtvarných 

prác počítačovej grafiky :“Život vo vode „ 

z kolekcie zaslanej na BF ..  

Koncertné vystúpenie žiakov. 

Mgr.L.Turicová,Mgr.K. Thron 

Mgr.A. Pilková, Dis.art..M.Haľama, 

 

 

 

 

Všetci uč.VO 

 

 

Bc..M.Haľama, Dis.art 

 

 

       6.09.2019 

     26.09. 2019 

      

 

  

 

 

3.-30.09. 2019 
 

Operatívna pracovná porada 

Pracovná porada,URŠ. 

Pedagogická rada školy,Rada školy. 

Plán úloh školy, SkVP, práva o výchovno-

vzdelávacích výsledkoch. 
Výstava v Caffé Gallery,Výber-krajina Turca, 

Výstava v  zdravotnom stredisku MUDr. 

Zajacovej v Záturčí. 

Projekty:Výtvarnej prípravy na škole. 

  

Vedenie školy a ved.odborov 

Všetci zamestnanci školy. 

Uč.HO.,Thron Haľama 

 

Mgr.Libuša Turicová 

Všetci zamestnanci školy 

 

 

Uč.VO 

 

10.-

31.12.2019 

 
 

 

6.- 20.10.2019 

Spolupráca s holandským inkubátorom Martin-

výstava výtvarných prác z projektu: 

„Moje mesto a jeseň v Turci“ 

 

 

Koncertné vystúpenia žiakov a  pedagógov školy  

v koncertnej sále SúZUŠ. 

Uč.VO,Mgr.A.M.Turic,Mgr.L.Turicová 

 

 

 

 Mgr.Katarína Thron , Dis. art. Michal  Haľama  

 

 

 22.11.2019 

 

 

Predbežné hodnotenie výsledkov  výchovno-

vzdelávacieho procesu za I.štvrťrok školského 

roku 2019-2020,stretnutia s rodičmi . 

Prehrávky žiakov na vianočný koncert. 

 

Pedagogická rada,Umelecká rada školy 

Všetci pedagógovia VO, HO,LDO 

Vyučujúci HO 

3.12.2019 

 

 

3.-6.12.2019 

Pracovné stretnutie s poslancami mesta Martin-

Záturčia  

 

Mikulášske vystúpenia  pre detí. 

Mikulášske triedne besiedky v hud.odb. 

 

Vianočný dopoludňajší koncert žiakov pre SZŠ 

v Martine. 

 

Vianočný koncert žiakov HO. 

ITK koncert žiakov HO.   

 

Výstava výtvarných prác v SúZUŠ galérii 

„LES“,“Kto žije v lese“ 1.časť. 

Návrhy a  realizácia novoročných pozdravov 

školy, pozvánok na vernisáže. 

 

Mgr.L.Turicová, Mgr.A.Pilková 

 

 

Mgr.K.Thron,R.Varga,Mgr.I.Lahutová,A.Volentierová,  

Dis.art.M.Haľama,M.Lepieš 

 

Mgr.K.Thron 

 

 

Mgr.K.Thron,R.Varga,Mgr.I.Lahutová,A.Volentierová,  

Dis.art.M.Haľama,M.Lepieš 

 

 

Mgr.L.Turicová,Mgr .A.Pilková,Mgr.A. M. Turic 

Mgr.art.A.Pilková 

 

     08.01.2020 

 

     08.01.2020 

 

 

 

     24.01.2020 

 

Pracovné stretnutie k rozpočtu na rok 2020. 

Kalendár aktivít na rok 2020. 

Novoročný koncert  v SúZUŠ . 
Hodnotenie výsledkov  výchovno-vzdelávacieho 

procesu za I.polrok školského roku 2019-2020, 

stretnutia s rodičmi vo všetkých odboroch-

besiedky. 

Výstava v zdravotnom stredisku –

 

 

 

Pracovná rada 

Mgr.A. M. Turic,uč. 
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     24.01.2020 

Záturčie,ŠPD-„Jeseň v Turci“,výtvarný rad. 

KONCERT ŽIAKOV HO,II.časť. 

 

Pedagogická rada,Umelecká rada školy 

 

    11.02.2020 

 

 

Vernisáž výstavy v galérii SúZUŠ “Život 

v lese,1.časť-projekt. 

Mgr.L. Turicová,Mgr.A.M.Turic,Mgr.A. 

Pilková, JUDr. K. Pilková,H.Chomová 

 

 

     

    09.3.2020 

     

 

 

 

     

   

    

12.03.2020 

 

 

 

22.06.2020 

 

Vyhodnotenie regionálneho kola výtvarnej 

súťaže neeprofesionálnych výtvarníkov 

v Martine: 

Ceny 

získali:A.Letková,D.Fundárková,J.Vaváková 

-práce postúpili do krajského kola súťaže.-

blahoželáme.Vaváková,Rizmanová, 

postup do celoslov.kola. 

 

Prerušenie vyučovania ministerstvom školstva 

SR – od 12.marca 2020 – 22.júna 2020. 

Vyučovanie Home offise, na diaľku, dištančné 

vzdelávanie. 

Príloha správy . 

Mgr.L. Turicová 

 

 

 

 

Mgr.L. Turicová  

 

 

 

Všetci zamestnanci školy 

 

    

    

   22.06-9.9.2020  Prijímacie skúšky na šk.r. 2020-21. Všetci  vyučujúci po odboroch SúZUŠ 
 

 
 

    24.06.2020 

 

 

Záverečné skúšky primárneho 

a sekundárneho zdelávania ISCED –IB 

a absolventov hudobného odboru. 

Absolventský koncert. 

Vyučujúci po odboroch,RŠ 
Mgr..M.Kosperová,Dis.art.M.Haľama  

 

 

 

 

 25.06.2020 

      

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie krajskej súťaže 

Výtvarné  

spektrum v Čadci. 

Ceny: 

J.Vaváková,B.Rizmanová, s postupom 

do celoslovenského kola. 

 

 

Mgr.L. Turicová 

 

 

 

 

 

     24.6.2020 -Vernisáž absolventských a  

záverečných  prác, projektu „LES,kto 

žije v lese „ v   SúZUŠ, odovzdávanie 

vysvedčení  absolventov.  

Zoznam žiakov :+odovzdávanie 

záverečných vysvedčení absolventom 

školy.  

II.polrok-Príprava portfólií žiakov,  na 

prijímacie skúšky  umelecké školy. 

Mgr. Turicová, Mgr.Pilková, Mgr.Turic, Mgr.art.  

Pilková, JUDr. K. Pilková , Mgr.Chomová 

 

 

 

 

      26.06.2020 Záverečné koncerty žiakov hudobného 

odboru, v koncertnej sále SúZUŠ. 

Vyučujúci hudobného odboru  
      24.06.2020 Technické skúšky absolventov hudobného 

odboru . 
  

      26.06.2020 Hodnotenie výsledkov  výchovno-vzdelávacieho 

procesu za II.polrok školského roku 2019-2020, 

stretnutia s rodičmi vo všetkých odboroch.. 

 

Pedagogická rada,URŠ, Rada školy 

 

 
 

     2.-12 09.2020 Prijímacie skúšky na šk.r. 2020-21,II.kolo. 

 

Všetci  vyučujúci po odboroch SúZUŠ 
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Multimediálne prezentácie 

 

*   Škola má vlastnú webovú stránku ( www.suzus.org. ) Na stránke sú uvedené zásadné infor- 

     mácie o živote v škole, o študijných odboroch, aktivitách, prezentáciách. 

     Autorom loga školy je architekt, designér,Mgr.art.A.Marcel Turic, (absolvent VŠUP,DAMU   v    

     Prahe,VŠVU-graf.designu-externého doplnkového štúdia v Bratislave). 

     Správcom www   stránky je v spolupráci s Mgr.Alexandrou Pilkovou. 

     *    Škola sa prezentuje pred konaním talentových prijímacích skúšok  verejnými prezentáciami -   

      vystúpeniami, výstavami,na stránkach ,INFO TURIEC. 

      *    Pri príležitosti  medzinárodnej prezentácie v Toruni-Poľsku .   

      *    Za účelom prezentácie na verejnosti má škola vypracovaný  KALENDÁR AKTIVÍT-INFO na    

      obdobie daného kalendárneho roka. 

  

 

Spolupráca školy s rodičmi 

• Dvakrát ročne sa na škole konali  stretnutia s rodičmi, priebežné stretnutia s rodičmi, na ktorých 

sú  rodičia podrobne informovaní o práci v škole a prospievaní svojho dieťaťa. Pre rodičov je 

vytvorený priestor pre komunikáciu s pedagógom o prospechu žiakov vo forme možných  kon-

zultačných hodín,priebežne denne. 

• 2-krát ročne škola uskutočnila verejné prezentácie - výstavy polročných prác.Škola uskutočnila 8 

verejných výstav výtvarných prác v zdravotnom stredisku 2x MUDr. Zajacovej,1x TG 

v Martine,2x Reštaurácia Maťovčík v TG Martine,1x v Tulipe Martine, na elokovaných 

pracoviskách, v galérii školy. 

• Hudobný odbor –spolupracoval s rodičmi realizovaním triednych besiedok. 

• Literárno-dramatický odbor-uskutočnil stretnutie s rodičmi,Verejnú premiéru predstavenia : 

DS Kľúčik,  ktorým postúpilo do krajského kola súťaže a získalo ocenenie.... 

 

 

§2. odst. 1j 

 

15. ÚDAJE O PROJEKTOCH V ŠKOLSKOM ROKU  2019 – 2020 

 
Názov projektu Vyhlasovateľ Stručná charakteristika projektu Fáza projektu 
    

Modernizácia: 

vzdelávacieho procesu na 

SúZUŠ,projekt počítačo-

vej grafiky 

Vlastný 

projekt 

Zapájanie moderných technológií 

do vyučovacieho procesu, počítačovej, 

digitálnej techniky, realizovali Mgr.A. 

M.Turic  ,Mgr.art..A.Pilková,  

Zrealizované dve výstavy 

výstupu projektu: 

1.Život vo vode 

2.Človek . 

 

§ 2. odst. 1k 

 

16.      Kontrolná činnosť 

 

*kontrola mestom Martin – zameraná na súlad počtu žiakov s hláseným stavom k 15.09.2018 na 

školský rok 2018/2019. 

**kontrola  ekonomického odboru VÚC v Žilina – zameraná na súlad počtu žiakov s hláseným 

stavom k 15.09.2018 na školský rok 2018/2019. 

*kontrola ekonomického odboru VÚC v Žilina a školského úradu v Žiline 11.04.2018 – 31.05.2018. 

*kontrola zo sociálnej poisťovne zo dňa 23.02.2018. 

*kontrola hlavného kontrolóra mesta Martin  

v mesiaci  21.augusta.2020 do14.septembra2020,zameraná na kontrolu čerpania dotácie, 

efektívnosti a účelnosti využitia dotácie. 

 

http://www.suzus.org/
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Závery:-všetky kontroly boli ukončené a uzavreté bez uložených opatrení, boli v súlade s platnou 

legislatívou. 

 

Kontrola hospodárenia je priebežne realizovaná mestom Martin v štvrťročných štatistikách , VÚC 

v polročných spracovaniach štatistík a kópií dokladov v oblasti hospodárenia. 

 

§ 2. odst. 1l 

 

 

17.      ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH  

            PODMIENKACH ŠKOLY 

Od založenia v roku 2006, až do súčasnosti, škola sídli v prenajatých priestoroch. Je to ľavé krídlo 

budovy  s priestranným areálom Pavilónu C. Jednoposchodová budova je v blízkosti materskej školy, 

základnej školy.Vybavenosť učební,ateliérov, je na dobrej úrovni.  

 

 

Plánovaná kapacita školy                                         (počet žiakov)     500    

Naplnenosť školy v školskom roku 2018-2019       (v %)      100  

 

Prízemie 

Učebne:4 výtvarné ateliéry 

             S p o l u  učební : 4 

I. poschodie 

Učebne: 1 hudobná výchova-keyboard,akordeón,hudobná náuka, 

              1 koncerná sála,  hudobná náuka(multifunkčná miestnosť) 

              2 hudobná výchova, klavír, husle, zobcova flauta,gitara,elektrická gitara, priečna flauta. 

S p o l u  učební :            6 

Na elokovaných pracoviskách boli podmienky pre výchovno-vzdelávací proces schválené hygienou 

aj BOZ, podmienky sú dobré. Škola zabezpečila na elokovanom pracovisku T.Zanovita klavír, má 

dobre vybavené učebne a 2 výtvarné ateliéry. 

 

 

 

§ 2. odst. 1m 

 

18.      FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE  

1. Dotácie z rozpočtu podielových daní mesta Martin a  VÚC Žilina 

  Škola získala finančné prostriedky:   

Dotáciami z rozpočtu podielových daní mesta Martin a  VÚC Žilina. 

Prehľad o zdrojoch financovania príjmov a výdavkov je spracovaný v Správach o hospodárení za 

rok 2018 prerokovaných a schválených na pedagogickej rade dňa 26.apríla  2019,24.apríla 2020. 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov s hmotným zabezpečením škol. 

            od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakom vyživovaciu povinnosť 

Škola čerpala finančné prostriedky  od rodičov (§2, odst.2, pism.d/  Zákona NR SR   č.597/2003 Z.z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  v znení neskorších predpisov),podľa vyhlášky MŠ SR 

č.324/2008 o základných umeleckých školách, vyhlášky MŠ SR č.280/1994 Z.z. o    súkromných školách. 

Prehľad o zdrojoch financovania príjmov a výdavkov je spracovaný v Správe o hospodárení za rok 

2018, prerokovaných a schválených na pedagogickej rade dňa 26.apríla 2019, 24.apríla 2020. 

3.        Príspevky od rodičov alebo iných osôb 2%   cez Občianske zruženie Tvorivý priestor. 

Finančné prostriedky boli využité na estetizáciu a vybavenie výtvarných ateliérov, zakúpenie 

nových  pomôcok. 

4.        Prvýkrát škola získala finančné prostriedky z mimorozpočtových zdrojov, kapitoly školské 

vzdelávacie poukazy, ktoré využila na prevádzkové náklady a zabezpečenie vyučovania na škole 

v čase pandémie COVID 19. 
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§ 2. odst. 1n 

 

19. PLNENIE STANOVENÉHO CIEĽA 

 

Filozofia pôsobenia školy vo všetkých sférach jej činnosti (školskej aj mimoškolskej) je rozpraco- 

vaná  v školskom vzdelávacom programe,bola naplnená v procese . 

Metódy a formy vzdelávania na škole majú výrazný medzipredmetový a tímový charakter, čo je v 

zmysle reformných krokov MŠVVŠ SR. 

Cieľom našej školy je vytvárať priaznivé estetické prostredie, so zdravou klímou a kultúrou 

v oblasti medziľudských vzťahov pre : 

1.Podnecovanie  a vedomé vytváranie  a využívanie potenciálu detí,študentov i dospelých,ako zdrojov  

ich  tvorivosti. 

2.Vyučovací proces, didaktiku vyučovacieho procesu , staviame na  zdrojoch  projektového vyučovania, 

jeho metodike a prístupoch k umelecko-estetickej činnosti. 

3.Interdisciplinárnym pôsobením vo viacerých odboroch  a umeleckých zložiek  (výtvarné umenie,  

literatúra, hudba) sa pokúšame  o komplexnú podporu rozvoja osobnosti. 

4.Škola kladie veľký dôraz na modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, zaviedla vyučovanie 

počítačovej grafiky ako rozšíreného vyučovania. 

5.Venuje pozornosť medzinárodnému multimediálnemu projektu e-Twinningu. 

6.Venuje pozornosť získavaniu informačno-komunikačných kompetencií. 

7.Venuje pozornosť medzinárodnej spolupráci s Poľskou galériou dieťaťa v Toruni, so SZUŠ v Trenčíne 

spoločnými aktivitami. 

8.Škola kladie veľký dôraz na metodiku výchovno-vzdelávacieho procesu spoluprácou so ZUŠ  

v Čechách, návštevou celoštátnej súťaže ZUŠ Oči dokorán. . 

 

§ 2. odst. 1o 

 

20. SWOT ANALÝZA 

 

Silnou stránkou školy  je : 

* okolnosť, že sa nachádza v prostredí jedného z najväčších sídlisk mesta Martin,v Záturčí,kde pôsobí 

doposiaľ ako jediná mimoškolská vzdelávacia inštitúcia zameraná na umelecko-estetické vzdelávanie .  

*  individuálny prístup pri práci so žiakmi,o čom svedčia výchovno-vzdelávacie výsledky a 100% ús- 

    pešnosť  prijatia  žiakov a študentov na školy s umeleckým  zameraním  na  Slovensku  v  Čechách,   

   Anglicku,Nórsku, USA...) 

*  zapájanie sa školy do rôznych projektov a súťaží, verejná prezentácia 

*  aktívne  pôsobenie pedagógov na poli vlastnej pedagogicko-umeleckej prezentácie 

*  vedenie žiakov k samostatnosti, aktívneho, zmysluplného využitia voľného času 

*  vysoká kvalifikovanosť a odbornosť, profesionalita v oblasti metodiky a didaktiky  vyučujúcich 

*  dôraz položený na interdisciplinárnu formu a metódy projektového vyučovania  

*  tvorenie nových projektov v umeleckej oblasti a v oblasti medzinárodnej spolupráce 

Slabou stránkou školy  sú : 

•  masovokomunikačné prostriedky často dezorientujú žiakov v   ich  hodnotovej   orientácii 

            (konzumný prístup k životu), žiada sa prehodnotenie štátu v oblasti mediálnej kultúry  vo     

            vzťahu k mladému človeku .   

• Nedostatočné finančné dotácie zo strany mesta a VÚC, ktoré nedosahujú stanovený 

celoslovenský koeficient. (11,4 na žiaka v individuálnom vzdelávaní,4,8 v skupinovom 

vzdelávaní –koeficient, ktorý dostalo mesto Martin 94.  

 

Príležitosti 

*  Škola zapája žiakov do umeleckých činností a aktivít v rámci svojho mesta,spolupracuje s MŠ,ZŠ,  

    SMŠ,SZŠ, SNLM,MS,TG,Turčianskym reg.centrom,na Slovensku a v zahraničí. 

*  Zabezpečuje možnosti umeleckej prezentácie žiakov a študentov vo výstavných priestoroch  
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    školy,SNM,SNLM,štúdiu komorného divadla  v Martine,tak ako je uvedené v prehľade aktivít. 

*  Zabezpečuje celoživotné vzdelávanie koncepčne od 5 rokov až po štúdium pre dospelých.  

 

Riziká 

*  Zanedbávanie výchov na základných školách, nízka dotácia vyučovacích hodín výchovných  

    predmetov.. 

*  Nedostatočná spätná väzba spoločnosti na riziká dnešnej doby (podhodnotené  financovanie    

    umeleckého školstva ), neprajné,až nevraživé vystupovania a konania voči súkromnej škole bez   

    ohľadu na výkony a aktivity, kvalitu práce . 

 

Návrh opatrení pre školský rok 2020/2021: 

 

*  Škola buduje počítačovú učebňu.Zabezpečila 4 počítače a programy na jej vyučovanie, zaviedla  

    rozšírené vyučovanie počítačovej grafiky pre študentov I. a II.stupňa, pokračovať v jej budovaní. 

*  Škola zorganizovala III.ročník Letnej  výtvarnej školy -tvorivých dielní  v Skanzene, kde  

    Vystavila  kolekciu vytvorených výtvarných prác . 

*  Pokračovať v kontaktoch s družobnou Galériou dieťaťa v Poľsku, Nadviazať kontakty  v Českej  

    republike, pokračovať v kontaktoch so SZUŠ v Trenčíne..  

    Zapojenie školy do sektorových projektov „Leonardo da Vinci“, „Comenius“ v projekte „Celoži- 

    votného vzdelávania“, projekty „eTwinning-elektronické partnerstvá škôl“. 

*  Pokračovať v nadviazaných užšie kontaktoch medzi SúZUŠ A.Stodolu Martin, SMŠ ,SZŠ a SZUŠ   

    v regióne Turca . 

*  ŠkVP spracovať pre odbory pre tretie ročníky druhého stupňa základného štúdia. 

*  Vyriešiť platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov elektronicky priamo cez bankový účet  

     v spolupráci s bankami.. 

*  Rozvíjať občianske združenie pri SúZUŠ, verejnú zbierku  a získavať finančné prostriedky pre   

    výchovno-vzdelávaciu činnosť a pre zabezpečenie projektu školy „Zachráňme našu 

záhradu“.Pokračovať v projekte „Zachráňme našu záhradu „. 

*Škola vyriešila :-v zastúpení zriaďovateľky školy a riaditeľky školy  

 Prenájom a zabezpečenie prevádzky školy do budúcna v spolupráci so zriaďovateľkou školy 

a mestom Martin zmluvou o nájme nebytových priestorov na dobu určitú  20 rokov, 

 

 

21. ZHODNOTENIE ČINNOSTI  SÚČASTÍ ŠKOLY 

 * Škola nemá žiadne súčasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Martine, dňa  21.09.2020.                                                      Mgr.Libuša Turicová 

                                                                                                       Riaditeľka školy 
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