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Východiská a podklady: 
 
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. Koncepcia školy na roky 2012 - 2016 
4. Plán práce školy na školský rok 2012/2013 
5. Vyhodnotenie plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií a 

oddelení 
6. Informácie o činnosti Rady školy pri ZUŠ Bytča 
7. Ďalšie podklady 
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III. Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov ZUŠ za školský rok 
      2012/2013 
 
IV. Analýza vnútro-školskej kontroly 
 
V. Záver, podnety, opatrenia 
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Základná umelecká škola, Zámok č.105, 014 01 Bytča 
 
 
 
 
 
Telefón: 041/ 553 3986-5 
 
 
 
 
www.zusbytca.sk 
e-mail:zusbytca@gmail.com 
 
 
 
 
Zriaďovateľ  Mesto Bytča, Námestie Slovenskej republiky č. 1, Bytča 
 
 
 
 
Riaditeľ školy: Mgr. Viera Křížová 
Zástupca riaditeľa: Mgr. Katarína Hrtánková 
 
 
 
 
Rada školy: 7 členov 
1. Peter Vaňouček, predseda 
2. Mgr.Marta Búšfyová, člen 
3. Božena Majtánová, člen 
4. Peter Ballo, člen 
5. Ing.arch.Jozef Olšavský, člen 
6. Alica Weberová, člen 
7. Ing. Peter Solčanský, člen 
 
 
 
Rodičovské združenie pri ZUŠ v Bytči: predseda Mária Weberová 
 
Odborový zväz pri ZUŠ v Bytči: predseda Dana Terešová 
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Organizácia školského roka 2013/2014 – návrh 
 
Počet žiakov: 585 
Hudobný odbor: 263 
Výtvarný odbor: 160 
Tanečný odbor: 135 
Literárno-dramatický odbor: 27 
 
 

II. Analýza plnenia strategického cieľa a Koncepcie rozvoja 
školy 

 
 

Plnenie hlavných úloh ZUŠ Bytča v školskom roku 2012/2013 
 

 
Základná umelecká škola v Bytči je v školskom roku 2012/2013  plne 

organizovaná. Poskytuje umelecké vzdelanie v štyroch odboroch: hudobnom, 
výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom, s počtom žiakov 556, na ktorý 
je stanovený normatívny počet učiteľov 24,2 s počtom tried 30, s klasickou, 
všeobecne odbornou koncepciou, v zmysle učebných plánov a učebných 
osnov pre ZUŠ schválených MŠ SR. 
 

Filozofia školy smerovala ku kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu, 
zdravej klíme na škole, kultúre vzťahov, vytváraniu priestoru pre tvorivosť, 
kreativitu v podmienkach humánne a esteticky orientovanej školy. 
Cieľ vzdelávacieho programu je pripraviť žiaka školy na kontakt s umením 
v praktickej činnosti, odovzdať mu elementárne zručnosti a schopnosti z 
umeleckých disciplín, poskytnúť mu umelecký rast na základe jeho 
osobnostných predpokladov, viesť ho kultúrne žiť viesť ho k úcte k človeku, k 
jeho práci a naučiť ho zmysluplne prežiť svoj život. 

Stratégia školy smerovala v zmysle konkrétnych, merateľných, 
realizovateľných cieľov ako je výber vyučovacích metód podľa cieľov, učiva, 
rôznych ciest a spôsobov ako dosiahnuť cieľ vyučovacieho predmetu. 
Smerovala k podpore výučby pomocou didaktickej techniky, samostatných a 
tímových projektov a praktickej výučby. 
V oblasti rozumovej výchovy bolo cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, 
kreativitu, samostatnosť, aktivitu a sebahodnotenie. Snahou bolo rozvíjať 
talent žiakov do maximálnej možnej miery. Dôležitou bola potreba orientácie 
na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slabo prospievajúcich, pre zvýšenie 
vnútornej motivácie. 

Pedagogický kolektív zamestnancov školy v školskom roku 2012/2013 
plnil úlohy a ciele vychádzajúce z Plánu práce školy, zo záverov a odporúčaní 
pre školský rok 2012/2013, ktoré boli začlenené do hlavných úloh školy. 
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Cieľom ZUŠ v Bytči bolo poskytovať kvalitnú výchovno-vzdelávaciu 
činnosť a pedagogicko-umeleckú prácu s talentovanými deťmi, stabilizovať 
počet žiakov, pokračovať v ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 
školy, rozšíriť ponuku vzdelávania pre žiakov, zabezpečiť možnosť 
prezentácie výsledkov práce žiakov na verejnosti.  
Plán práce mal stanovený obsah aj prostriedky, metódy a formy práce, ktorými 
bolo možné tento cieľ dosiahnuť. Tímová, metodická a systematická práca 
učiteľov vedúca k výchove a k tvorivému mysleniu bola meradlom pri 
hodnotení úspešnosti práce školy, jednotlivých odborov a učiteľov. 
Obrazom činnosti bolo pravidelné vyhodnocovanie práce jednotlivých odborov 
na pracovných poradách a pedagogických radách. 
Plánovanie práce pre školský rok 2012/2013 bolo realizované na základe 
Plánu práce školy, Plánu PK, Plánu VO,TO a LDO, tematických plánov a 
individuálnych študijných plánov. 
 
Participatívny model riadenia bol realizovaný: 
– ustanovením poradných orgánov riaditeľky školy: PK, Pedagogická rada 
školy, Rada školy, Rodičovské združenie 
– formami spolupráce: dohodami, zmluvami (MÚ, DK, OZ, TS), plánom 
spolupráce s materskými školami, ZŠ, Špeciálnou školou,  úzkou spoluprácou 
so zriaďovateľom 
– jasne formulovanými kompetenciami v pracovných náplniach zamestnancov 
školy, organizačnou štruktúrou vzťahov v ZUŠ, vnútorným mzdovým 
predpisom, kritériami na motivovanie a hodnotenie zamestnancov školy, 
rokovacím protokolom PP, PR, PK, RŠ, RZ, kontrolnou a hospitačnou 
činnosťou RŠ v zmysle Plánu kontrolnej a hospitačnej činnosti 
 
Vedenie záznamov o výchovno-vzdelávacej práci školy: 
– v školskej kronike, v audio, video, v archíve 
– v propagácii v médiách, tlači, rozhlase, televízii 
Spolupráca so ZUŠ, MŠ, ZŠ, CVČ, Konzervatóriom Žilina, ROS Žilina 
 
1. Kvalita výchovno-vzdelávacej práce bola budovaná na zodpovednom 
prístupe k práci, individuálnom prístupe k deťom a uplatňovaním nových 
foriem metodiky výchovno-vzdelávacej práce. 
 
2. Plnenie učebných plánov a učebných osnov bolo zrealizované v zmysle 
platnej legislatívy a v súlade s koncepciou ZUŠ a nového Školského 
vzdelávacieho programu ISCD 1 B, ISCD 2 B. 
 
3. Prezentácia školy verejná a interná prezentácia bola realizovaná na 
základe dôslednej prípravy a výbere koncertnej a výstavnej kultúrno-umeleckej 
činnosti, na princípe spolupráce, na kvalitnej úrovni.  Výsledkom prezentácie 
ZUŠ boli uskutočnené kultúrno-umelecké aktivity pedagógov a žiakov podľa 
plánu koncertnej, výstavnej činnosti, súťaží v rámci školy i mimo nej. 
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4. Organizačne škola pripravila 
- Výchovné koncerty pre MŠ, ZŠ 
- Verejné žiacke koncerty 
- Absolventské koncerty 
- Vianočné koncerty  
- Koncerty TO 
- Prehliadky klavírneho, akordeónového, dychového, husľového,  

keyboardového a gitarového oddelenie  
- Výstavy prác žiakov VO 
- Predstavenia žiakov LDO 
- Divadelná súťažná prehliadka Bytčianske Dividlo 2013 
- Verejné vystúpenia žiakov v rámci mesta 

 
5. Riaditeľstvo školy vytváralo podmienky pre ďalšie vzdelávanie    
pedagogických zamestnancov školy v zmysle osobnostného rastu pedagógov 
školy. 
 
6. Riaditeľstvo školy dbalo o materiálne zabezpečenie prevádzky školy, 
učebných pomôcok, údržbu a opravu učebných pomôcok a budovy školy v 
spolupráci so zriaďovateľom školy Mestom Bytča, RZ a sponzormi. 
 
7. Riaditeľstvo školy dbalo na dodržiavanie pracovnoprávnych vzťahov na 
škole v zmysle POP a platnej legislatívy OP, PP, ZP, ZO, pracovných zmlúv, 
náplní a plnenia pracovných povinností. 
 
 

III. Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov ZUŠ za školský rok 
2012/2013 

 
 
Výsledky prospechu a dochádzky v šk.roku 2012/2013 
 
Celkový počet žiakov:   560 
Prípravné štúdium    62 žiakov  
I.stupeň    470 žiakov  
II. Stupeň      20 žiakov  
ŠPD:       8 žiakov  
Rozšírené štúdium      0 žiaci 
 
Hudobný odbor: 256 žiakov 
Prospeli: 256    Vyznamenaní: 69   Neklasifikovaní: 2 
Vymeškané hodiny: 885  ospravedlnených 885  neospravedlnených 67 
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Výtvarný odbor: 164 žiakov 
Prospeli: 164   Vyznamenaní: 145  Neklasifikovaní: 7 
Vymeškané hodiny:  516 ospravedlnených 
 
Tanečný odbor: 119 žiakov 
Prospeli: 119   Vyznamenaní: 93  Neklasifikovaní: 2 
Vymeškané hodiny:  438 ospravedlnených  
 
Literárno-dramatický odbor: 21 žiakov 
Prospeli: 21   Vyznamenaní: 21 
Vymeškané hodiny:  144 ospravedlnených  
 
Rozšírené vyučovanie 0 
 
Výchovno- vzdelávací proces sa riadil podľa platných učebných osnov a 
plánov schválených MŠ SR a bol zrealizovaný v zmysle konkrétnych úloh a 
cieľov školy. 
 
 

Súťaže v školskom roku 2012/2013 
 
 
Hudobný odbor: 
 
14.11.2012 - 11.ročník súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených  

Dychových nástrojoch „Čarovná flauta“ v ZUŠ v Nižnej obsadili:  
Michaela Hudčeková- zobcová flauta 2.miesto v 1 kategórii  
Adam Holáš – flauta Čestné uznanie v 5 A kategórii 
pedagóg Mgr. K. Hrtánková 
Korepetícia – Peter Vaňouček  

 
 
30.5.2013  XI. Medzinárodný festival akordeónistov „ Euromusette-Golden  

tango“v Rajeckých Tepliciach 
Damián Gloser – strieborné pásmo 
Romana Zadubanová – zlaté pásmo 
Soňa Jakubíková – bronzové pásmo 
Adam Litvík – strieborné pásmo 
pedagóg: Harvaníková E., Harvancová V., Špirec Š. 
 
 

31.5.2013 - Klavírna súťaž „Piano v modernom rytme“ Bojnice sa umiestnil  
Tomáš Bielik – strieborné pásmo 
Daniel Bielik – strieborné pásmo 
Veronika Holašová – zlaté pásmo 
pedagóg: Dana Terešová, Mgr. Marta Búšfyová,  
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Tanečný odbor: 
 
26.4.2013 – Scénický tanec 2013 Kysucké nové Mesto 
  Motýle – cena za kostýmy 
  Plamienok – 3.miesto 
  Masky – 3.miesto 
  Stretnutie – 1.miesto 
  Čas – 1.miesto 
  Čas – cena detskej poroty 
  pedagóg: Mgr.Marta Búšfyová, Mgr.art.Renáta Gálová  
 
 
Literárno-dramatický odbor 
 
20.3.2013 – Regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti  

„Detská divadelná Žilina“ – Dramaťáci získali diplom za účast 
 
11.4.2013 – Krajská súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti „Detský  

divadelný medveď „ Žilina – Dramaťáci získali diplom za účast,  
Pedagóg: Mgr.art. Radovan Kianica 

 
 
Koncerty a vystúpenia hudobného odboru 2012/2013 
 
 
17.10.2012  Verejný žiacky koncert v sále ZUŠ            Mgr.V.Harvancová 
27.11.2012  Verejný žiacky koncert v sále ZUŠ  E.Harvaníková 
4.12.2012   Triedna besiedka a RZ     Mgr.I.Mičacíková 
5.12.2012   Triedna besiedka a RZ     E.Harvaníková 
6.12.2012   Triedna besiedka a RZ     Mgr.V.Harvancová 
13.12.2012   Triedna besiedka a RZ     D.Terešová 
14.12.2012  Triedna besiedka a RZ    Mgr.K.Hrtánková 
18.12. 2012  Vianočný koncert v sále ZUŠ   Mgr.K.Hrtánková 
19.12.2012  Triedna besiedka a RZ    Mgr.V.Kolková 
19.12.2012  Triedna besiedka a RZ    M.Vaňoučková 
19.12.2012  Triedna besiedka a RZ    P.Vaňouček 
22.1.2013  Triedna besiedka a RZ    D.Vrúbel 
29.1.2013  Triedna besiedka a RZ    Mgr.A.Čičková 
29.1.2013  Triedna besiedka a RZ    D.Gomolová 
30.1.2013  Verejný žiacky koncert v sále ZUŠ   Mgr.A.Čičková 
31.1.2013  Triedna besiedka a RZ    M.Bulíková 
14.3.2013   Verejný žiacky koncert v sále ZUŠ      Mgr.V.Harvancová 
17.4.2013  klavírna prehliadka     D.Terešová 
18.4.2013  Triedna besiedka a RZ     Mgr.K.Hrtánková 
19.4.2013  dychová prehliadka     Mgr.K.Hrtánková 
23.4.2013  keyboardová  prehliadka    D.Vrúbel 
23.4.2013  Triedna besiedka a RZ     Mgr.V.Harvancová 
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25.4.2013  akordeónová prehliadka     Mgr.V.Harvancová 
30.4.2013  Triedna besiedka a RZ    Mgr.V.Kolková 
30.4.2013  gitarová prehliadka      Mgr.I.Mičacíková 
7.5.2013  Triedna besiedka a RZ    E.Harvaníková 
9.5.2013  Triedna besiedka a RZ    Mgr.M.Búšfyová 
14.5.2013  Triedna besiedka a RZ    Mgr.J.Labajová 
15.5.2013  Triedna besiedka a RZ     Mgr.I.Mičacíková 
16.5.2013  Triedna besiedka a RZ    D.Terešová  
22.5.2013  Absolventský koncert HO     Mgr.V.Harvancová 
24.5.2013  Absolventský koncert HO   Mgr.art.M.Ostrochovská 
28.5.2013  Verejný žiacky koncert v sále ZUŠ  Mgr.V.Harvancová 
30.5.2013  husľová prehliadka     Mgr.A.Čičková 
31.5.2013  Triedna besiedka a RZ    Mgr.A.Čičková 
31.5.2013  Triedna besiedka a RZ    D.Gomolová 
5.6.2013  Absolventský koncert HO    Mgr.K.Hrtánková 
6.6.2013  Absolventský koncert  HO    Mgr.I.Mičacíková 
11.6.2013   Absolventský koncert  HO    Mgr.J.Labajová 
24.6.2013  Záverečný koncert HO  

spojený s vyradením absolventov  triedni učitelia 
 
 
Klavírny sprievod na uvedených koncertoch :    Mgr.art.M.Ostrochovská 
         P.Vaňouček 

             Mgr.J.Labajová 
 
 
Iné vystúpenia žiakov HO ZUŠ: 
 
29.-30.10.12  2 výchovné koncerty pre MŠ   Mgr.I.Mičacíková 
17.12.2012  Vianočný koncert v ZŠ Veľké Rovné           E.Harvaníková 
19.12.2012  Vianočný koncert v ZŠ Hvozdnica  D.Vrúbel 
26.3.2013  Učiteľský koncert v Sobášnom paláci  Mgr.K.Hrtánková 
4.-5.4.2013  3 výchovné koncerty pre II.st.ZŠ   P.Vaňouček 
          Mgr.art.R.Gálová 
9.-10.4.2013  3 výchovné koncerty pre I.st.ZŠ   D.Terešová 
          Mgr. M.Búšfyová 
13.5.2013  Deň matiek – Jesienka    Mgr.V.Harvancová 
 
 
 
V hudobnom odbore sa konali : 
 
14.1.2013   postupové skúšky do vyššieho ročníka 
2.-3.5.2013  prijímacie skúšky do všetkých odborov 
29.5.2013  písomné absolventské skúšky 
12.6.2013  postupové skúšky z PHV do 1.ročníka 
24.6.2013  slávnostné vyradenie absolventov v DK 
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Koncerty a vystúpenia tanečného odboru 2012/2013 
 
 
29.-30.10.12  2 výchovné koncerty pre MŠ   Mgr.I.Mičacíková 
7.12.2012  Vianočný koncert v DK    Mgr.art.R.Gálová 
14.12.2012  Vianočný koncert v DK    Mgr. M.Búšfyová 
17.12.2012  Vianočný koncert v ZŠ Veľké Rovné           E.Harvaníková 
19.12.2012  Vianočný koncert v ZŠ Hvozdnica  D.Vrúbel 
19.12.2012  Gymnázium Bytča     Mgr.art.R.Gálová 
12.1.2013  Ples KDH Sobášny palác    Mgr.art.R.Gálová 
12.1.2013  Ples Predmier     Mgr.art.R.Gálová 
20.3.2013  Divadelná Žilina     Mgr.art.R.Gálová 
22.3.2013  Absolventský koncert v DK   Mgr. M.Búšfyová 
4.-5.4.2013  3 výchovné koncerty pre II.st.ZŠ   P.Vaňouček 
          Mgr.art.R.Gálová 
9.-10.4.2013  3 výchovné koncerty pre I.st.ZŠ   D.Terešová 
          Mgr. M.Búšfyová 
24.5.2013  Absolventský koncert TO    Mgr.art.R.Gálová 
4.6.2013  Dividlo Bytča      Mgr.art.R.Gálová 
7.6.2013  Záverečná koncert v DK    Mgr.art.R.Gálová 
14.6.2013  Záverečný a absolventský koncert II.st.  Mgr. M.Búšfyová 
24.6.2013  slávnostné vyradenie absolventov v DK Mgr. M.Búšfyová 
 
V TO sa konali prijímacie skúšky dňa 2.- 3.5. 2013 
 
 
Výstavy a práca výtvarného odboru 2012/2013 
  
 
1.-16.12. 2012  tvorba vianočných pozdravov    K.Prítelová 
17.-21.12.2012 Vianočná keramika -  prezentácia prác   K.Prítelová 
14.1.2013  Postupové skúšky  
7.5.2013  vernisáž výstavy mladších žiakov  Sobášny palác  
          K.Prítelová 
3.6.2013  vernisáž výstavy starších žiakov v DK  Mgr.V.Křížová 
2.-30.5. 2013  Návrh a realizácia  absolventského tabla  Mgr.V.Křížová 
24.6.2013  vernisáž výstavy absolventov v DK  Mgr.V.Křížová 
24.6.2013  slávnostné vyradenie absolventov v DK 
 
Prijímacie skúšky do VO sa konali 2.- 3.5. 2013 
 
V priebehu školského roka VO pripravoval plagáty na všetky akcie školy, robil 
výzdobu v priestoroch školy. 
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Vystúpenia literárno-dramatického odboru 2012/2013 
 
29.-30.10.12  2 výchovné koncerty pre MŠ   Mgr.I.Mičacíková 
17.12.2012  Triedna besiedka a RZ    Mgr.art.R.Kianica 
17.12.2012  Vianočný koncert v ZŠ Veľké Rovné           E.Harvaníková 
19.12.2012  Vianočný koncert v ZŠ Hvozdnica  D.Vrúbel 
12.2.2013  Fašiangový sprievod Bytča   Mgr.art.R.Kianica  
20.3.2013  Divadelná Žilina     Mgr.art.R.Kianica 
4.-5.4.2013  3 výchovné koncerty pre II.st.ZŠ   P.Vaňouček 
          Mgr.art.R.Gálová 
9.-10.4.2013  3 výchovné koncerty pre I.st.ZŠ   D.Terešová 
          Mgr. M.Búšfyová 
26.3.2013  Učiteľský koncert v Sobášnom paláci  Mgr.K.Hrtánková 
11.4.2013  Detský divadelný medveď    Mgr.art.R.Kianica 
 
3.6.2013  Súťažná prehliadka divadelných súborov „DIVIDLO 2013“ 
          Mgr.art.R.Kianica 
13.6.2013  Dramavečer v DK     Mgr.art.R.Kianica 
 
Prijímacie skúšky do LDO sa konali 2.-3.5.2013 
 
 
 
 
Žiaci prijatí v školskom roku 2012/2013 na školy umeleckého 
zamerania 
 
Výtvarný odbor: 
Žiaci výtvarného odboru úspešne absolvovali prijímacie skúšky na umelecké školy, 
pokračovať v štúdiu sa rozhodli: 
 
Petra Solárová – SUŠ Žilina – propagačné výtvarníctvo   Mgr.V. Křížová 
Silvia Bednárová  – SUŠ Žilina – propagačné výtvarníctvo  Mgr.V. Křížová 
Alžbeta Adamíková – SUŠ Žilina – propagačné výtvarníctvo  K.Prítelová 
Karolína Čičková – SUŠ Žilina – propagačné výtvarníctvo  K.Prítelová 
Hudobný odbor: 
Adam Holáš – Konzervatórium Žilina – hra na flaute   Mgr.K.Hrtánková 
 
 
Účasť žiakov ZUŠ na podujatiach: 
 
13.3.2013  Účasť na predstavení Don Quijote Mgr.art.R.Kianica 
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IV. Analýza vnútroškolskej kontroly 
 

Plán vnútroškolskej kontroly bol súčasťou Plánu práce školy na školský 
rok 2012/2013. 
Cieľ kontroly : model kvalitného a plynulého vyučovania, dodržiavanie 
pracovnej disciplíny, individuálny prístup učiteľa ku žiakovi, pripravenosť 
učiteľa na vyučovanie po metodickej stránke, hodnotenie žiakov... 
Spôsob kontroly: priama hospitačná činnosť – bol ňou sledovaný výchovno- 
vzdelávací proces, plnenie plánu práce , práca predmetových komisií, 
dodržiavanie učebných osnov, úroveň vyučovania v jednotlivých odboroch, 
triedna dokumentácia,..... 
 
Vedúci predmetových komisií: 
 
PK – klavír, organ     D.Terešová 
PK – akordeón, spev, keyboard, HN   Mgr.V.Harvancová 
PK – sláky, gitara, dychy   Mgr.A.Čičková 
VO        K.Prítelová 
TO        Mgr.M.Búšfyová 
LDO        Mgr.art.R.Kianica 
 
 
Vyhodnotenie Práce PK na základe predložených správ vedúcich predmetových 
komisií  jednotlivých oddelení: 
 
Členovia Umeleckej rady: 
 
Mgr.M.Búšfyová  predseda 
Mgr. K.Hrtánková  
Mgr.V.Křížová 
Mgr.V.Harvancová 
Mgr.A.Čičková 
K.Prítelová 
D.Terešová 
 
Práca jednotlivých oddelení je rôznorodá. 
Pozitívne hodnotím: 

1. prácu dychového oddelenia - mimoriadne úspešná  reprezentácia na 
súťažiach – niekoľko hlavných cien v rámci Slovenska, účinkovanie na  
koncertoch i v zahraničí 

2. prácu klavírneho oddelenia- reprezentácia na súťažiach – popredné 
umiestnenia, účasť na koncertoch, korepetície v HO a TO, organizácia 
koncertov pre verejnosť 

3. prácu akordeónového oddelenia - účinkovanie na koncertoch, príprava 
absolventov, účinkovanie v ľudovom súbore 
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4. prácu speváckeho odboru - účasť na súťažiach, koncertoch, spoluprácu s HO-
dychovým a akordeónovým oddelením, LDO 

5. prácu husľového oddelenia – mimoriadne úspešná reprezentácia na súťažiach 
v rámci Slovenska i v zahraničí, účinkovanie na všetkých koncertoch, prácu v 
ľudovom súbore  

6. prácu VO -  prezentáciu práce na výstavách – záverečnej a absolventskej, 
spoluprácu s oddelením TO, LDO, HO, prijatie žiakov na VŠ, SŠ  umeleckého 
zamerania 

7. prácu tanečného odboru - tvorbu tanečných projektov, spoluprácu s HO,VO 
a úspešná reprezentácia školy na súťažiach – získanie niekoľkých ocenení a 
mimoškolských predstaveniach 

8. prácu LDO - účasť na súťažiach, verejných vystúpeniach, spoluprácu s 
HO,VO, príprava 2. ročníka súťažnej prehliadky divadelných súborov 
„Dividlo 2013“ 

 
 
Počet zamestnancov v školskom roku 2012/2013 
 
pedagogických   24   kvalifikovanosť  95,8% 

  
prevádzkových:     3 
 
 
Menný zoznam zamestnancov ZUŠ Bytča v školskom roku 
2012/2013 
 
Pedagogickí zamestnanci: 
 

1. Martina Bulíková, uč. dychy  
2. Mgr. Marta Búšfyová, uč.klavír, TO 
3. Mgr.Alena Čičková, uč.husle 
4. Mgr.art. Gálová Renáta, TO 
5. Gomolová Denisa, uč.husle 
6. Mgr. Veronika Harvancová, uč. akordeón 
7. Eva Harvaníková, uč. akordeón, spev 
8. Mgr. Katarína Hrtánková, uč. dychové nástroje  
9. Mgr.art. Radovan Kianica, uč.LDO 
10. Mgr. Kolláriková Zuzana, uč. VO – MD 
11. Mgr.Kolková Veronika, uč. HN 
12. Mgr. Viera Křížová, uč. VO 
13. Mgr.Jana Labajová, uč. klavír 
14. Katarína Lučanová, uč.klavír 
15. Mgr. Ivana Mičacíková, uč. gitara  
16. Mgr.art. Monika Ostrochovská, uč. klavír, korepetície 
17. Katarína Prítelová, uč. VO 
18. Špirec Štefan, uč. akordeón 
19. Dana Terešová, uč.klavír, klav.spr. 
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20. Peter Vaňouček, uč,klavír, korepetície 
21. Magdaléna Vaňoučková , uč. klavír – D 
22. Kristína Vrecková, uč.gitara 
23. Dušan Vrúbel, uč.akordeón, keyboard,gitara 
24. Juraj Vrúbel, uč. bicie nástroje, keyboard 
 
 

Nepedagogickí zamestnanci: 
 

1. Ľudmila Bučová, upratovačka 
2. Božena Majtánová, ekonómka 
3. Stanislav Slaninka, školník-údržbár 

 
 
MD - materská dovolenka, D – dôchodca 

 
 

V ZUŠ Bytča sa v priebehu celého školského roka vytváral priestor pre 
kreatívnych pedagógov, pre ich samostatnú prácu v záujme naplnenia ich 
predstáv výchovno-vzdelávacej práce. 
Riaditeľstvo školy podporovalo aj tímovú prácu medzi jednotlivými oddeleniami 
a odbormi, venovalo podporu ďalšiemu odbornému rastu pedagógov. 
Jeden vyučujúci si dopĺňa vzdelanie na Konzervatóriu v Žiline ďalší ukončil 
doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na pedagogiku umeleckého 
odboru – Divadelné umenie. Pedagógovia získavali odborné skúsenosti 
účasťou na odborných seminároch, školeniach a ako pozorovatelia na 
súťažiach: 
 
2.-7.7.2012  Letná škola – klasický tanec   Mgr.M.Búšfyová 
10.-15.9.2012 Workshop s A.Petrovičom Bratislava  Mgr.art.R.Gálová 
8.1.2013   Funkčné vzdelávanie – Žilina   Mgr.V.Křížová 
   Obhajoba záverečnej práce   Mgr.K.Hrtánková 
22.-24.2.2012 Funkčné vzdelávanie – Žilina   Mgr.V.Křížová 
          Mgr.K.Hrtánková 
12-.13.4.2013 Tvorba a hodnotenie projektu vyučovania  
26.-27.4.2013 zameraného na rozvoj hudobno-tvorivých  
17.-18.5.2013 schopností žiakov ZUŠ – Oščadnica  D.Terešová 
2.-5.5.2013   Riadenie interpersonálnych konfliktov  

v práci učiteľa - Čadca    D.Terešová 
15.-16.3.2013 Seminár barokovej hudby Olomouc  Mgr.K.Hrtánková 
          Mgr.M.Búšfyová 
14.-21.7.2013 Letná škola starej hudby v Prachaticiach Mgr.K.Hrtánková 

Mgr.M.Búšfyová 
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Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 
činnosti školy 
 
 
Rozpočet školy na rok 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo v Bytči uznesením č.191/2011 schválilo nasledujúci rozpočet 
na rok 2012 
 
bežné výdavky:    345 660 €  (z toho vlastné príjmy školy 28 264,75 €) 
z toho: 
osobné náklady:   61  205 850 €  

62    74 110 €  
prevádzkové náklady: 63    64 700 €  

64      1 000 € 
kapitálové výdavky:         713     1 000 € - č 27/2012 – úprava zo 630 

713           1 700 € - č.  7/2012 -  úprava zo 630 – navýšenie       
rozpočtu 

 
Z materiálneho vybavenia bolo v školskom roku 2012/2013 zakúpené 
 
Hudobný odbor 
 
- elektronické bicie, akordeón Delícia 120 basový 
- stoličky do koncertnej sály 
- magnetofóny 
– mixpult, káble, mikrofóny 
– nábytok, stolík, sedačka, tepovač 
-notebook 
-reproduktor 
 
Výtvarný odbor: 
 
- odborná literatúra 
– hlina, glazúry, temperové farby, rôzny drobný materiál 
– výkresy, farebný papier, baliaci papier 
-figuríny do VO 
 
Tanečný odbor: 
 
– kostýmy na jednotlivé choreografie 
– drobný materiál k jednotlivým choreografiám 
-baletné tyče do TO 
– odborná literatúra 
-kovové lavice do šatne TO 
 
Literárno-dramatický odbor: 
 
– materiál na scénu a kostýmy, rôzny drobný materiál 
– odborná literatúra 
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Požiadavky na učebné pomôcky a doplnenie materiálno technického vybavenia 
školy na školský rok 2013/2014 (návrh) 
 
hudobný odbor: 
 
- spinet 
- harfa 
- zvuková aparatúra 
– CD prehrávače, odborná literatúra 
 
výtvarný odbor: 
 
– hlina 
– maliarske plátno 
– kartóny, výkresy, baliaci papier 
– štetce, pastelky, lepidlá, fixky 
– valčeky na grafiku 
– pletivo 
– odborná literatúra 
 
tanečný odbor: 
 
– tanečný koberec baletizol 
– odbornú literatúru 
– materiál na jednotlivé choreografie 
 

 
literárno-dramatický odbor: 
 
– materiál na scénu a kostýmy 
– rôzny drobný materiál 
 

 
Činnosť všetkých odborov je bohatá, na kvalitnú prácu sú potrebné hudobné 

nástroje a rôzne rekvizity a materiál bez ktorého sa kvalitná výchovno-vzdelávacia 
činnosť školy vo všetkých odboroch dá len ťažko realizovať. Uvedené učebné 
pomôcky a drobný materiál je preto nutné zabezpečiť. 
 
 
Priestorové podmienky školy: 
 
 

Vyučovanie je realizované v klasicistickej budove v areáli Bytčianskeho zámku 
v 20 triedach. Na individuálne vyučovanie sa používa 14 učební, na kolektívne 
vyučovanie 6 učební . Budova patrí zriaďovateľovi školy MsÚ v Bytči. 
Na koncertnú, výstavnú činnosť a vyučovanie TO  škola využíva chodbu (60 miest ) a 
Dom kultúry v Bytči. Na vyučovanie tanečného odboru škola využívala 4 krát v týždni 
priestory DK. Prínos pre činnosť školy je možnosť nácvikov priamo v Dome kultúry v 
Bytči (TO,LDO). 
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Škola je vybavená hudobnými nástrojmi a učebnými pomôckami pre všetky odbory. 
Je ich však potrebné udržiavať v dobrom technickom stave stálou údržbou, kontrolou 
bezpečnosti a neustále ich doplňovať. 
V budove školy je nevyhovujúce neónové osvetlenie, je potrebné postupne ho 
vymeniť, podľa finančných možností školy. 
Hlučnosť tried hudobného odboru znížiť tapacírovaním dverí a doplniť triedy 
nábytkom. 
V najbližšej budúcnosti bude potrebné pristúpiť k rekonštrukcii sociálnych 
zariadení, ktoré sú v súčasnosti v nevyhovujúcom stave. 
 
 
 
V. Závery, podnety odporúčania pre školský rok 2013/2014 
 
 
Pre školský rok 2013/2014 vypracovať plán na základe analýz hodnotenia PK, 
Umeleckej rady školy, POP MŠ, Programového vyhlásenia vlády SR, zákona 
317/2009, vyhlášky 324/2008 o ZUŠ 
 
 
Plán úloh na školský rok 2013/2014 
Zodpovední: RŠ, PK,VO Termín:      jún  2013 
 
 
 
 

1. Podľa platného učebného plánu schváleného 1.9.2004  
vytvoriť Školský vzdelávací program pre 2. ročník sekundárného vzdelania 
základného štúdia     

Zodpovední: UR,PK 
 

2. Pokračovať v zodpovednej príprave žiakov ZUŠ na budúce povolania v štúdiu 
na stredných a vysokých školách umeleckého zamerania 

Zodpovední: triedni učitelia, ved. PK 
 

3. Vytvoriť podmienky pre prípravu žiakov (bez predchádzajúceho štúdia v ZUŠ) 
na talentové skúšky na stredné umelecké školy. 

Zodpovední: triedni učitelia,ved.PK 
 

4. Dodržiavať a priebežne kontrolovať plnenie učebných plánov a osnov, 
zameriavať sa na individuálne rozvíjanie osobného potenciálu žiakov 

Zodpovední: triedni učitelia, ved.PK, Umelecká rada 
 

5. Uplatňovať motivačné prostriedky pri odmeňovaní učiteľov, ktorí iniciatívne 
rozpracúvajú filozofiu umeleckého školstva v koncepčnej výchovno-
vzdelávacej práci, kriticky sa stavať ku komerčnému krúžkovému spôsobu 
práce pod hlavičkou ZUŠ 

Zodpovední: vedenie školy 
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6. Naďalej spolupracovať s materskými školami, poskytovať priestor pre 
vyučovanie detí predškolského veku, detí z MŠ v dopoludňajších hodinách, 
prípadne v MŠ. 

Zodpovední: Umelecká rada, vedenie školy 
 

7. Zúčastňovať sa naďalej  súťaží, prehliadok, festivalov, dielní, odosielať 
kvalitnými prácami súťaže detskej výtvarnej tvorby 

Zodpovední: Umelecká rada, triedni učitelia, ved. PK 
 

8. Pripravovať a realizovať projekty – spolupráca medzi odbormi TO,HO,VO,LDO 
Zodpovední: Umelecká rada , ved. PK 

 
9. Kontaktovať profesionálnych umelcov z jednotlivých umeleckých odborov a 

pripraviť s nimi stretnutia so žiakmi školy. 
Zodpovední: Umelecká rada 
 

10. Pripravovať výchovné koncerty pre MŠ, ZŠ, gymnázium, SŠ a verejnosť. 
Pripraviť 3.ročník súťažnej prehliadky detských divadelných súborov 
„Bytčianske Dividlo 2014“ 

Zodpovední: Umelecká rada ,ved. PK, vedenie školy 
 

11. Pripravovať umelecké aktivity pre žiakov v rámci prázdnin 
Zodpovední: Umelecká rada 

 
12. Pripraviť pobytový letný tábor „Happy art“ pre žiakov všetkých odborov. 

Zodpovední: Umelecká rada, vedenie školy 
 
Schválené uznesením PR 
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Z á v e r 
 
 

Všetci pracovníci školy pracovali s školskom roku 2012/2013 podľa svojich 
najlepších možností a schopností. Vložili do výchovno-vzdelávacej práce svoje 
praktické skúsenosti ochotne a nezištne. Naplnili aj oblasť medziľudských vzťahov, 
hľadaním nových možností a východísk, a preto bolo možné predložiť hodnotenia a 
aktivity ktorými sa ZUŠ v Bytči udržala až do konca školského roka v pracovnej a 
tvorivej aktivite, čo predpokladáme zanechalo pozitívny ohlas v živote mesta Bytča. 
Všetky odbory spolupracovali vo vzájomnej symbióze a každý z nich sa zaslúžil o 
kvalitné zviditeľnenie našej školy. 

Ďakujeme rodičom, ktorí nám zverili svoje deti, budeme sa aj naďalej snažiť, 
aby dostali kvalitné umelecké vzdelanie. Systém umeleckého školstva bol v SR 
kvalitne prepracovaný a je len na škodu, že pod hlavičkou umeleckého školstva sa 
snažia mnohí podnikať a rozvíjať krúžkový systém, v ktorom odbornosť učiteľa nie je 
potrebná. Treba odlišovať a nedať takýmto snahám priestor na podnikanie na úkor 
kvality vyučovania detí.. 

Poďakovanie patrí aj nepedagogickým zamestnancom školy, Rade školy, 
Rodičovskému združeniu, Umeleckej rade a zriaďovateľovi školy MsÚ v Bytči, 
metodickému oddeleniu, ktorí sa nezištne podieľali na napĺňaní úloh v tomto 
školskom roku. 
 
 
 
VI. Uznesenie 
 
z vyhodnocovacej Pedagogickej rady konanej dňa 19. júna 2013 
 
 
Pedagogická rada na svojom zasadnutí: 
 
 
– prerokovala správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a aktivitách ZUŠ 
Bytča v školskom roku 2012/2013 
– súhlasí so Správou o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a aktivitách ZUŠ 
v školskom roku 2012/2013 
 
ukladá : RŠ, PK 
 
prijať   Podnety PK a zaradiť ich do plánov PK pre školský rok 2013/2014 
prijať   Závery, podnety, odporúčania pre školský rok 
 
 
Uznesenie bolo bez pripomienok prijaté. 
 
V Bytči, dňa 19.júna 2013     Mgr.Viera Křížová 

riaditeľka ZUŠ 
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