
S p r á v a
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

 Základnej umeleckej školy Imra Weinera Kráľa, Jesenského 246/10, Považská Bystrica
za školský rok 2013/2014.

Základné identifikačné údaje o     škole: (§ 2ods. 1 písm. a)

1. Názov školy:  Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa
2. Adresa školy: Jesenského 246/10, 017 01 Považská Bystrica
3. Telefónne číslo: +421 42  432 25 09,  +421 911 363 064, +421 948 020 630
4. Internetová adresa: www.zusiwk.sk          e-mailová adresa: zusiwk@zusiwk.sk
5. Zriaďovateľ: Mesto Považská Bystrica

2. Vedúci zamestnanci školy:

Meno a priezvisko Funkcie
Mgr. Blanka Cedzová riaditeľ školy
Mgr. Veronika Mikulášová zástupca riaditeľa školy 
Mgr.Art. Zuzana Pekarová zástupca riaditeľa školy

Údaje o rade školy:
Rada  školy  pri  Základnej  umeleckej  škole  Imra  Weinera  Kráľa  ukončila  svoje  volebné
obdobie vo februári 2012. Následne bola ustanovená Rada školy pre nové volebné obdobie
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. Voľba  Rady školy
pre nové volebné obdobie sa uskutočnila dňa 22. 3. 2012 Funkčné obdobie začalo dňom 23.3.
2012 na obdobie 4 rokov. 

Členovia rady školy:

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  +
1. Mgr. Tomáš Krivý predseda pedagogických zamestnancov
2. Emília Cabalová člen rodičov
3. Mgr. Ivana Semančíková člen pedago. zamestnancov(za Lojkovú MD)
4. MUDr. Igor Steiner člen zriaďovateľa  
5. Ing. Juraj Pekár člen zriaďovateľa  
6. Slávka Maliňáková člen rodičov
7. Mgr. Janka Novosadová člen nepedagogických zamestnancov
8.
9.

10.
11.

+  za rodičov,  za pedagogických zamestnancov, za nepedagogických zamestnancov,  delegovaný za
zriaďovateľa, delegovaný zástupca práv. alebo fyz. osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní

mailto:zusiwk@zusiwk.sk


Údaje o predmetových komisiách  - poradných orgánoch riaditeľa školy: 

1. Prehľad (zoznam)  poradných orgánov riaditeľa školy:
Gremiálna rada, Pedagogická rada, Predmetová komisia, Umelecká rada,
Rada školy, Rodičovská rada

2. Stručná charakteristika:
Gremiálna rada je zvolávaná v súlade s plánom práce školy riaditeľkou školy 2-4 krát
do mesiaca. Rieši všetky problémy týkajúce sa chodu školy, ukladá úlohy jednotlivým
členom GR a kontroluje ich.
 
Pedagogická  rada sa  vyjadruje  k všetkým úlohám  školy  a rozhodnutiam riaditeľa
školy  (organizácii  chodu  školy,  plánu  práce  školy,  klasifikácii,  hodnoteniu,
komisionálnym,  postupovým,  absolventským skúškam ...).  Je zvolávaná riaditeľom
školy 1x za mesiac.

Predmetová  komisia rieši  otázky  metodického  charakteru,  obsahovú  a metodickú
náplň vyučovania, školský vzdelávací program školy,  projekty, úroveň vzdelávania,
postupové a absolventské skúšky žiakov školy, prezentáciu výsledkov školy.

Umelecká  rada je  pomocným  orgánom  riad.  školy  pri  riešení  problematiky
umeleckého charakteru. Je zvolávaná podľa potreby.
- výber výtvarných prác do súťaží, oceňovanie žiakov
- aktivity školy smerom ku kontaktom s umením a výtvarnými umelcami, tj. exkurzie,
galérie, besedy ...

Rada  školy iniciatívny  a poradný  orgán  presadzujúci  miestne  záujmy  rodičov.
Posudzuje činnosť školy, plány, úspechy, školskú problematiku. Z tohto  pohľadu sa
vyjadruje k činnosti obecných zastupiteľstiev a orgánov odboru školstva. Je zvolávaná
predsedom rady školy.

Rodičovská  rada sa  vyjadruje  k činnosti  školy  k výchovno-vyučovaciemu  procesu
školy, presadzuje záujmy rodičov a je nápomocná pri riešení problémov školy i pri jej
aktivitách. Je zvolávaná predsedom rodičovskej rady v súčinnosti s vedením školy.

Plán  práce  školy  je  rozpracovaný  do  plánov  poradných  orgánov  riaditeľky  školy,
pedagogickým zástupcom a ich predsedami.
Riaditeľ školy sa zúčastňuje zasadaní poradných orgánov, prípadne je informovaný
zástupcom alebo predsedom poradného orgánu.



Údaje o     žiakoch školy za školský rok 2013/2014 (§ 2 ods. 1 písm. b)

Základná umelecká škola

O d b o r  /  s t u p e ň
Stav k 15. 9. 2013 Stav k 30. 6. 2014

Počet žiakov Počet žiakov

VO/PŠ 162 164

VO/I. st. 488 472

VO/II. st. 44 33

VO/Dospelí 16 18

LDO/PŠ - -

LDO/I. st. 42 46

LDO/II. st. 11 9

LDO/Dospelí - 5

TO/PŠ - -

TO/I.stupeň 12 12

TO/II.stupeň - -

TO/Dospelí - -

Spolu 775 761

Údaje o  úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí  na
štúdium na stredné umelecké školy (§ 2 ods. 1 písm2.. c)

Na stredné umelecké školy s     výtvarným zameraním boli prijatí:

Patrícia Velčická  – SUŠ Trenčín
Šarlota Stráňovská – SUŠ Trenčín
Martin Šušlík – SUŠ Trenčín
Šimon Baran – SUŠ Trenčín
Katarína Zddurienčíková – SUŠ Trenčín
Lucia Vaňková – SUŠ Trenčín
Lucia Kvaššayová – SUŠ Trenčín
Zuzana Marošová – SUŠ Trenčín
Alexandra Závracká – SSUŠ Žilina
Peter Pozník – SSUŠ Žilina



Na  vysoké školy  boli prijatí :

Dominik Haviar -  Fakulta architektúry  Bratislava
Martina Turičíková – Fakulta architektúry  Bratislava
Paulína Janičíková – Fakulta architektúry Brno, ČR

Údaje o     aktivitách a     prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i)

Údaje o aktivitách  organizovaných školou Údaje o aktivitách, do kt. sa škola zapojila
KURZ KRESBY, MAĽBY, INŠTALÁCIE 
pre starších žiakov školy, sústredenie VO  
v Milochove

BYSTRICKÝ JARMOK – stánok školy 
prezentácia žiakov školy

Periodické výstavy z prác žiakov školy 
v priestoroch MÚ

Budík – benefičný koncert pre detské 
oddelenie NsP v P. Bystrici-organizačné 
zabezpečenie v spolupráci s mestom a POS

ŠKOLSKÁ SÚŤAŽ s tematickým zadaním
 

Výtvarný kurz , účasť žiakov  z VO v ZUŠ 
Rožnov pod Radhoštěm

 ŠKOLSKÁ SÚŤAŽ – odevná tvorba Filmy v podkroví v spolupráci s OZ 
Horomil a Slovenským filmovým ústavom

Periodické  výstavy z tvorby mladších a 
starších žiakov – po chodbách

Prezentačná výstava školy v partnerskej 
ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm v ČR

Výstava výtvarných prác pedagógov
 ZUŠ IWK

Spolupráca s Vlastivedným Múzeom v PB 
pri organizovaní cestopisných prednášok 
po celý školský rok

Výtvarné alternatívy – celoslovenská 
súťaž, výstava a celoslovenský seminár pre 
ped.Vv

Výtvarná dielňa v rámci Folklórneho 
festivalu Horná Mariková

Vystúpenie literárno – dramatického 
odboru –DDS IMRO najstarší pre stredné 
školy

Výstava prác žiakov v rámci Hodových 
slávností v Brvništi

Literárno – dramatický odbor – vystúpenia
pre rodičov a žiakov školy, verejnosť

Tvorivá dielňa v spolupráci s eRko – 
HKSD na Rozprávkovom lese

Vystúpenie DSD pre verejnosť Výstava žiackych prác v rámci Detskej 
výtvarnej Dubnice – hosť výstavy

Vianočka podľa Imra – vystúpenie LDO a 
TO

VA Netradičná MÓDNÁ prehliadka –
celoslovenská výtvarná súťaž 
Dobročinná predajná výstava  Výtvarníci 
deťom 
Vystúpenie literárno – dramatického 
odboru a tanečného odboru  pre rodičov

Vystúpenie pre stredné školy: LDO 



Výstava z tvorby absolventov a starších 
žiakov ZUŠ IWK- hosť- partnerská ZUŠ 
Rožnov pod Radhoštem, výtvarný odbor, 
ČR“
Medzinár. umelecká dielňa – Považská 
Bystrica / Internetová súťaž 2014
Sústredenia pre žiakov VO,LDO,TO

Údaje o     projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j)

Názov projektu
realizovaného

školou

Termín začatie
realizácie projektu

Termín ukončenia
realizácie projektu

Výsledky

Výtvarné 
alternatívy – 
Netradičná módna 
prehliadka 

           1994         pokračuje úspešný
záštita MŠVVaŠ SR

Výtvarné
alternatívy
-bienále 

            1992        pokračuje úspešný
záštita  MŠVVaŠ SR

Výtvarné
alternatívy
celoslovenský
dvojdňový  seminár
pre pedagógov Vv

            1992         pokračuje Stály 
záujem u pedagógov
Vv 
záštita MŠVVaŠ SR

Počítačová  grafika
ako  súčasť
klasického
vyučovania

         2006/2007       pokračuje Overovaný  v ZUŠ
výsledky   dobré

Medzinárodná
výtvarná  súťaž  pre
krajiny  EU  cez
internet 

2005 pokračuje úspešný,  vyšší  počet
záujemcov z EÚ
záštita MŠVVaŠ SR,



Ďalšie informácie: 

Výtvarné  alternatívy  –  Netradičná  módna  prehliadka je  priestor  pre  prezentáciu
výsledkov v odevnej tvorbe základných umeleckých škôl zo Slovenska. Súťaže sa zúčastňujú
aj stredné odborné školy a školy úžitkového výtvarníctva. V rámci prehliadky sa prezentujú aj
bývalí  žiaci  školy,  ktorí  sa  etablovali  v odevnom  návrhárstve  a iní  profesionálni  módni
tvorcovia.
Výtvarné  alternatívy  -  bienále  celoslovenská  súťaž  ponúka  priestor  pre  porovnanie
výsledkov škôl zo Slovenska, ale aj zahraničia.  Na bienále sa pravidelne zúčastňujú školy
z ČR, Poľska, Chorvátska, Maďarska,  atď.
Výtvarné  alternatívy  -  celoslovenský  dvojdňový  seminár  pre  pedagógov  Vv  sa  stal
pevnou súčasťou života pedagógov Vv z celého Slovenska. Pod vedením renomovaných VŠ
lektorov  tu  účastníci  získavajú  nové podnety  do  výchovno  –  vzdelávacej  činnosti  a majú
možnosť  vzájomne  si  vymieňať  vlastné  skúsenosti  z pedagogickej  praxe.  Seminár  je  aj
priestorom pre tvorbu ŠkVP.
Predprípravná výtvarná výchova pre deti 2 – 5 r. s rodičmi – po ukončení overovania bola
PpVv  zaradená  do  systému  vyučovania  na  ZUŠ  (  rozširuje  systém  vyučovania  na  ZUŠ
o predprípravný stupeň na Slovensku ). O toto vyučovanie prejavujú rodičia stály záujem.
Počítačová grafika ako súčasť klasického vyučovania podstatne rozširuje možnosti 
vyučovania o prácu s PC grafikou. Integruje vyučovanie predmetov Vv obsiahnutých 
v osnovách pre ZUŠ s prácou s informačnými technológiami.
Medzinárodná výtvarná súťaž pre krajiny EU cez internet ponúka možnosť komunikácie 
medzi študentmi a výtvarnými pedagógmi v celoeurópskom priestore. Je zameraná na nové 
postupy v priestorovej tvorbe. Súčasťou projektu je týždňová umelecká dielňa, 
na ktorej sa pod vedením VŠ lektora študenti zoznamujú s novými postupmi v priestorovej 
tvorbe. Vzniká tu priestor pre komunikáciu a nadväzovanie vzťahov medzi študentmi z krajín 
EU. Na základe tohto projektu – dielne, naša škola nadviazala vzťah so školami v Českej 
republike a Poľsku.  

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a)
Psychohygienické  podmienky  zamestnancov  školy  a žiakov  sú  dobré.  Stále  sa  zvyšuje
záujmu o vyučovanie  na našej  škole.  Splnila  sa naplnenosť  tried.  Priestorovú otázku rieši
ukončená rekonštrukcia budovy školy z fondov EÚ.

Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom (§ 2
ods. 2 písm. c)
Rodičia pomáhajú škole pri aktivitách školy - organizácii  výstav,  seminárov, novoročného
stretnutia rodičov a priateľov školy. Na základe rozhodnutia  výboru ZRR bolo realizované
vybavenie  niektorých ateliérov a kabinetov.  Rodičia  plne financujú zakúpenie klimatizácie
do ateliéru v nadstavbe budovy školy a záhradnú úpravu vonkajšieho areálu školy.  Rodičia
prispievajú na nákup materiálu a pomôcok. Spolok rodičov a priateľov pri ZUŠ IWK finančne
zabezpečuje  aktivity  školy  a  podporuje  žiakov  školy  VO, LDO  a  TO  pri  sústredeniach
a verejných  vystúpeniach.  Oba  spolky  finančne  podporujú  sústredenia  žiakov  školy
a zabezpečujú realizáciu partnerského vzťahu so ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm, ČR, ako aj
účasť žiakov na celoslovenských a medzinárodných súťažných dielňach.čí. 



Vzájomné  vzťahy  medzi  školou  a deťmi  alebo  žiakmi,  rodičmi  a ďalšími
fyzickými osobami a právnickými osobami,  ktoré  sa  na výchove a vzdelávaní  v škole
podieľajú
Žiaci aj rodičia sa aktívne zúčastňujú na živote školy, podporujú jej aktivity a prezentáciu na
verejnosti.  O dobrom  vzťahu  žiakov  k škole  svedčí  aj  spolupráca  s viacerými  bývalými
žiakmi školy, ktorí sa zúčastňujú na organizácii podujatí školy.
Škola dlhodobo spolupracuje s POS Považská Bystrica, Knižnicou mesta Považská Bystrica,
Považským múzeom, Galériou M. A. Bazovského v Trenčíne, mestom Považská Bystrica, OZ
Horomil,  Spolkom  Imra  Weinera  -  Kráľa   a  s   Ministerstvom  školstva,  vedy,  výskumu
a športu Slovenskej republiky.


