
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 2016/2017. 
 

Základné identifikačné údaje o škole:(§ 2 odst. 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 

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 a iných poradných orgánoch: 
1) Údaje o rade školy 
Rada školy pri Základnej umeleckej škole Imra Weinera Kráľa ukončila svoje volebné 

obdobie vo februári 2016. 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. Voľby Rady školy pre nové 

volebné obdobie sa uskutočnila v dňoch 16. a 17. 3. 2016 Funkčné obdobie začalo dňom 

23.2.2016 na obdobie 4 rokov. 

 
Členovia rady školy: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ za rodičov, za pedagogických zamestnancov, za nepedagogických zamestnancov, delegovaný za 

zriaďovateľa, delegovaný zástupca práv. alebo fyz. osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní 

 

 

 

 

 

 

 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za + 
1. Mgr. Tomáš Krivý predseda pedagogických zamestnancov 
2. MUDr.HelenaKmecíková člen rodičov 
3. Mgr.Marcel Pekar člen pedagogických zamestnancov 
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.    

 

http://www.zusiwk.sk/
mailto:zusiwk@zusiwk.sk


2) Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2016/2017 

 

Počet zasadnutí rady školy – 4 

Obsah zasadnutí rady školy: 

 oboznámenie sa s vyhodnocovacou správou za školský rok 2015/2016 

 výročie školy 

 prerokovanie a schválenie školského vzdelávacieho programu a plánu práce školy na 

školský rok 2016/2017 

 oboznámenie sa s personálnym obsadením školy a so stavom počtu žiakov v školskom 

roku 2016/2017 

 privítanie novodelegovaných zástupcov zriaďovateľa do rady školy s účinnosťou od 

23.2.2016 

 informovanie rady školy o školských aktivitách a úspechoch v školskom roku 

2016/2017 
 

3) 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 2016/2017 (§ 2 ods. 1 písm. b) 

 

 

 
Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa 

 
 

O   d   b   o   r / s   t   u   p   e   ň 
 Stav k 15. 9. 2016     Stav k 30. 6. 2017 

Počet žiakov Počet žiakov 

VO/PŠ 159 168 

VO/I. st. 549 530 
 

VO/II. st.  

48 
 

41 

VO/Dospelí 19 16 
 

LDO/PŠ  

1 
 

1 

LDO/I. st. 41 42 
 

LDO/II. st.  

10 
 

8 
 

LDO/Dospelí  

4 
 

4 
 

TO/PŠ  

4 
 

4 
 

TO/I.stupeň  

25 
 

25 
 

TO/II.stupeň  

- 
 

- 
 

TO/Dospelí  

- 
 

- 

Spolu 860 837 

 

Údaje o úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na 

štúdium na stredné umelecké školy (§ 2 ods. 1 písm2.. c) 

 

Stredné školy: 

Renáta Rezáková - SUŠ Trenčín 

Lucia Pozníková - SUŠ Trenčín 

Natália Štefániková - SUŠ Trenčín 

Mária Chudovská - SUŠ Trenčín 

Ema Tkáčová  -SSUŠ Žilina 

Nikolas Žilovec  - SSUŠ Hodruša Hámre 

 

 

Vysoké školy:  

Tereza Rusnáková  - Akadémia umení Banská Bystrica 

Kristína Králiková  - STU Bratislava - Záhradná architektúra 

Eva Bieliková  - Technická univerzita Zvolen – Interiérový dizajn 

Boris Dubík -  FAMO – kamera, Písek, 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 

Budík – divadelné predstavenie  

 Výročie školy Vianočný jarmok 

 ŠKOLSKÁ SÚŤAŽ s tematickým zadaním Výstava žiackych prác pri kultúrnych 

slávnostiach Jasenické nôtenie. 

 ŠKOLSKÁ SÚŤAŽ – odevná tvorba Výtvarná dielňa v rámci Folklórneho 

festivalu Horná Mariková 

Periodické výstavy z tvorby mladších a 

starších žiakov – po chodbách 

Výstava prác žiakov v rámci Hodových 

slávností v Brvništi 

Výstava výtvarných prác pedagógov 

ZUŠ IWK 

Spolupráca s Vlastivedným Múzeom  

Výtvarné alternatívy - celoslovenská súťaž, 

výstava a celoslovenský seminár pre 

ped.Vv 

Spolupráca s POS 

Vystúpenie literárno – dramatického 

odboru –DDS IMRO najstarší pre stredné 

školy 

Spolupráca s Považskou knižnicou 

Literárno – dramatický odbor – vystúpenia 

pre rodičov a žiakov školy a verejnosť 

Realizácia nadrozmernej maľby pre 

Mestské lesy PB 

Vystúpenia DSD pre verejnosť Výzdoba onkologického oddelenia 

reprodukciami detských prác 

Vianočka podľa Imra – vystúpenie LDO a 

TO 

Realizácia scény a výstavy pre Mladý talent 

– Nadácia Medeko 

VA Netradičná MÓDNÁ prehliadka – 

celoslovenská výtvarná súťaž 

 

Spolupráca s Mestom PB na 

medzinárodnom projekte V4 – organizácia 

záverečnej umeleckej dielne 

 dielňa v PB Dobročinná predajná výstava Výtvarníci 

deťom 

 

Vystúpenie literárno – dramatického 

odboru a tanečného odboru pre rodičov 

 

Periodické výstavy z prác žiakov školy v 

priestoroch MÚ 

 



 

Výstava z tvorby absolventov a starších 

žiakov ZUŠ IWK 

 

Medzinár. umelecká dielňa – Považská 

Bystrica / Internetová súťaž 2017 

 

Návšteva Galérie mesta Bratislavy  

 

 

 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, 

 

 

Cieľ,ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok 

a vyhodnotenie jeho plnenia ( §2 ods. 1 písm.n.) 

Ďalšie skvalitňovanie výchovno – vzdelávacieho procesu, podporené: 

 - vzdelávaním pedagógov na seminároch, kurzoch, tvorivých dielňach, 

- zvyšovanie odbornosti a kvalifikovanosti pedagógov 

- obnovovaním materiálno – technického vybavenia školy 

Pokračovanie v projektoch, ktoré škola organizuje ( Výtvarné alternatívy, Medzinárodná súťaž 

cez internet. ) 

Stabilizácia odborov . LDO a TO 

Organizovanie kultúrnych, spoločenských a výchovných podujatí pre žiakov a verejnosť. 

Prezentácia výsledkov školy na verejnosti formou výstav, tvorivých dielní a vystúpení žiakov 

LDO a TO. Spolupráca so zriaďovateľom , školami a kultúrnymi zložkami mesta.  

Naďalej rozvíjať vzťahy so školami v ČR a Poľsku. 

Oboznamovať sa s reformou školstva SR. 

Vypracovávať a dopĺňať ŠkVP, sústrediť sa na kvalitu pedagogického procesu, analyzovať , 

plánovať, kontrolovať a hodnotiť zadané úlohy. 

 

 



Oblasti ,v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti,v ktorých sú nedostatky  

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení( § 2 ods. 1 písm. o) 

 

 

SILNÉ STRÁNKY 

- vysoká odbornosť pedagogických  

  zamestnancov 

- študijný plán ponúkajúci rozšírené  

  vyučovanie  pre žiakov so záujmom o  

  špecifické oblasti výtvarnej tvorby 

- zapájanie sa do projektov 

- tvorba projektov s celoslovenským  

  a medzinárodným dosahom 

- zapájanie sa do kultúrnych aktivít v rámci  

  mesta 

- tímová práca pedagógov pri organizovaní  

  akcií školy 

- spolupráca s odborníkmi v oblasti výchovy  

  a vzdelávania 

- nulový výskyt drog v škole 

- nezaznamenaný výskyt šikanovania 

- spolupráca s rodičmi 

 

 

SLABÉ STRÁNKY 

- nedostatok finančných prostriedkov na  

  ohodnotenie pedagogických a ostatných  

  zamestnancov 

 

PRÍLEŽITOSTI  

- zlepšenie podmienok pre vzdelávanie žiakov 

- zlepšenie podmienok na vzdelávanie  

  informačno-komunikačných technológií 

- širšia prezentácia aktivít školy na verejnosti 

- obnova vybavenia ateliérov 

- získanie finančných prostriedkov na 

skvalitnenie vzdelávania  

- získanie prostriedkov z fondov EU  

 

 

RIZIKÁ 

- nepriaznivý demografický vývoj 

- nedostatok finančných prostriedkov 

 

Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať :  

 

1.)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. 

 

2.)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  a exkurzie pre 

žiakov školy na Slovensku v ČR a účasť žiakov na celoslovenských a medzinárodných 

prezentáciách . 



 

3)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 a 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 , Knižnicou, Vlastivedným múzeom, MG Art galériou 

Mestom Považská Bystrica a s Ministerstvom školstva , vedy , výskumu a športu SR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.6.2017 v Považskej Bystrici                                                   Mgr. Blanka Cedzová 

                                                            



 


