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Súkromná základná umelecká škola 

Bučany 155,  919 28 Bučany 

Výročná správa o činnosti 

Súkromnej základnej umeleckej školy 

za školský rok 2016/2017 

 

Správa je vypracovaná v zmysle Vyhlášky č.9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o 

výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení. 

Základné identifikačné údaje  
Názov školy, sídlo: Súkromná základná umelecká škola, Bučany 155,  919 28 

BUČANY 

 

Dátum založenia školy: 1. marca 2015 

 

Elokované pracoviská  : 

ZŠ s MŠ Malženice 203, 

919 29 Malženice 

ZŠ s MŠ Vančurova 38, 

917 01 Trnava 

MŠ Vajanského 3, 

917 01 Trnava 

ZŠ Jána Bottu 27,  

917 01 Trnava 

 

Kontakty na školu : 
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tel. :  0905 281 606 

Forma hospodárenia : nezisková organizácia s právnou subjektivitou  

http:  www.suzus.sk 

e-mail:  informacie@suzus.sk 

 

Zriaďovateľ:  

Ing. Mgr. Michaela Moyzesová 

 

Vedenie školy: 

Mgr. Adriana Máliková  -  riaditeľka 

 

Ďalšie poradné orgány:  

- Umelecká rada  

Členovia Umeleckej rady:  

Ing. Mgr. Michaela Moyzesová, Mgr. Adriana Máliková, Mgr. Marcel Málik, Mgr. Jana 

Máliková, Mgr. Lukáš Kijac, Eva Bednárová 

-  Pedagogická rada, k 30.6.2017 ju tvorili 4 pedagogickí pracovníci SZUŠ  

 

Formy vyučovania:  skupinové 
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1. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ZUŠ 
 Rozdelenie žiakov podľa umeleckých odborov:  

Umelecké odbory Počet žiakov 

Výtvarný odbor 203 

 

 

2. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE  

Hodnotenie je nevyhnutnou a dynamizujúcou súčasťou vyučovania. Plní viacero 
funkcií – výchovnú, kontrolnú, motivačnú či prognostickú. Sme základným článkom 
umeleckého školstva. 

Metódy a prostriedky hodnotenia 

 Učiteľ hodnotí žiaka štvorstupňovým hodnotením. Hodnotenie často ovplyvňuje 

žiakovu sebadôveru, utiahnutosť, ale aj priebojnosť, či sebavedomie. Formuje 

osobnosť žiaka  a jeho talent. Preto musí byť učiteľ pri hodnotení objektívny a žiakov 

hodnotiť diferencovane, podľa  stupňa talentu a ich individuálnych schopností.  

Kritéria hodnotenia  

Stupeň 1 – výborný Žiak sa systematicky pripravuje na vyučovanie. Jeho vedomosti 

a zručnosti sú v súlade s učebnými osnovami. Zvláda predpísané množstvo učiva.  

Stupeň 2 – chválitebný Žiak sa pripravuje na vyučovanie, ale jeho príprava nie je 

pravidelná. Jeho vedomosti sú v súlade s učebnými osnovami. Jeho prejav má však 

nedostatky po stránke výrazovej alebo technickej.  

Stupeň 3 – uspokojivý Žiak sa nepripravuje systematicky na vyučovanie. Nespĺňa v 

úplnej miere požiadavky predpísané učebnými osnovami.  

Stupeň 4 – neuspokojivý Žiak sa nepripravuje na vyučovanie. Jeho vedomosti sú 

nedostatočné a nie sú v súlade s učebnými osnovami. Nemá záujem o štúdium vo 

vybranom odbore v SZUŠ. 

 Celkové hodnotenie žiaka sa vyjadruje stupňami:  

• prospel s vyznamenaním,  

• prospel,  

• neprospel. 

 

Celkové hodnotenie 

  

Prospel  

s vyznamenaním: 

126 

 

 Prospel: 0 
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 Neprospel: 0 

 Neklasifikovaný: 4 

 Prípravné štúdium: 73 

 Celkom: 203 

 

3. ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV 
 

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy k 30.6.2017: 

 Interní:       Kvalifikovaní:  5 

                   Nekvalifikovaní: 0   

                   Doba určitá: 0 učiteľov  

                   Doba neurčitá:  3 učiteľov                     

                   Dohoda o pracovnej činnosti: 2 učitelia 

         Dohoda o brigádnickej práci študenta: 0 učiteľov 

         Z toho na MD: 1 učiteľ 

Nepedagogickí zamestnanci školy: 2 

Z toho na MD: 1 zamestnanec 

 

4.  ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA VEREJNOSTI  

V školskom roku 2016/2017 usporiadala škola a jej elokované pracoviská 
pravidelné verejné i interné výstavy a úspešne sa zúčastnila výtvarných súťaží. 
 

- zabezpečili sme výzdobu kultúrneho domu pre akadémiu ZŠ Bučany pri 
príležitosti výročia Ľ. Štúra 

- žiaci prezentovali svoje výtvarné práce na polročnej výstave v Kultúrnom dome, 
Bučany 

- zúčastnili sme sa súťaže Vianočné pohľadnica 
- vyrobili sme dekoratívne predmety na predajné Vianočné trhy pre ZŠ Malženice 
- zabezpečili sme výzdobu ku dňu matiek pre ZŠ Bučany a ZŠ Malženice 
- realizovali sme maľovanie na tvár na malženickom karnevale 
- realizovali sme maľovanie na tvár na malženickej Húštináde 
- pripravili sme deti na výtvarnú súťaž Moja Trnava, v ktorej  žiaci obsadili 1., 2. 

a 3. miesto 
- žiaci našej SZUŠ sa zúčastnili Letného výtvarného workshopu v Skalici 
- žiaci našej SZUŠ sa zúčastnili výtvarného workshopu Bučianska venuša, ako 

sprievodného podujatia výstavy pedagóga Mgr. Marcela Málika Zub času 
v Nyáryovskej kúrii, Bučany.  
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- žiaci našej SZUŠ sa zúčastnili tvorivých dielní Majster maliar ako sprievodného 
podujatia výstavy Strom a jablko pedagóga Mgr. Marcela Málika a Daniely 
Málikovej v Nyáryovskej kúrii, Bučany 

- žiaci prezentovali svoje výtvarné práce počas koncoročnej výstavy SZUŠ v 
Nyáryovskej kúrii, Bučany, júl – september 2017 

- zabezpečili sme tvorivé dielne pre deti z obce Bučany ako sprievodné podujatie 
k výstave SZUŠ v Nyáryovskej kúrii, Bučany 
 
 

Spolupráca s materskými, základnými školami a inými organizáciami ako i s rodičmi 

je trvale na veľmi dobrej úrovni.  

 

5. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 

PODMIENKACH ŠKOLY 

Priestorové a materiálno-technické podmienky sú dobré a zodpovedajú 

požadovaným podmienkam pre odborné vyučovanie na SZUŠ. Tento škol. rok sme 

využívali 7 tried. Škola sa modernizuje v oblasti informatiky a softvérových 

edukačných programov pre SZUŠ.  

Výtvarný odbor sa vyučujú v priestoroch 5 pracovísk.  

 

6.  ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANIE  

Škola má zriadený 1 umelecký odbor:  

• výtvarný  

Výtvarný odbor: 

Vyučujú sa tieto disciplíny: kresba, maľba, grafika, dekoratívna činnosť, práce s 

výtvarným materiálom, počítačová grafika. Prezentácia tvorby sa realizuje formou 

výstav, vernisáži  a projektov. Do budúcna by sme v SZUŠ radi zriadili aj iné 

umelecké odbory, napr. hudobný a literárno-dramatický.  

Zoznam uplatňovaných učebných plánov 

 - učebné plány Štátneho vzdelávacieho programu základnej umeleckej školy pre 

hudobný, tanečný, literárno-dramatický a výtvarný odbor ( schválených Ministerstvom 

školstva Slovenskej republiky dňa 20. augusta 2009 pod číslom CD-2009- 

27474/21375-1:911 s platnosťou od 1. septembra 2009 

 - učebné plány základnej umeleckej školy pre hudobný, tanečný, výtvarný 

a literárno-dramatický odbor ( schválených Ministerstvom školstva Slovenskej 

republiky dňa 22. 12. 2003 pod číslom 11215/2003 s platnosťou od 1. septembra 

2004 

Zoznam uplatňovaných učebných osnov  
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Učebné osnovy zo dňa 20. januára 2016, číslo 2016-8597/1575:1-10A0  pre 

základné umelecké školy s účinnosťou od 20. januára 2016. 

• učebné osnovy výtvarného odboru základnej umeleckej školy  

Štátny vzdelávací program základnej umeleckej školy v Slovenskej republike 

ISCED 1B – Primárne umelecké vzdelanie  

ISCED 2B - Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie 

Školský vzdelávací program Súkromnej základnej umeleckej školy  

ISCED 1B – Primárne umelecké vzdelanie  

ISCED 2B – 1.2.a 3. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania  

 

V tomto školskom roku, ako i po minulé škol. roky, sa pedagógovia v učebnom pláne 

riadili inštrukciami Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP). Skutočnosť, že ŠVP 

umožňuje aj variabilný študijný program a alternatívne  metódy práce, mimoriadne 

oceňujeme. 

 

Hlavným cieľom SZUŠ je výchova talentovaných detí umením, k umeniu a pre 

umenie. 

Naším cieľom je :  

- formovanie osobnosti žiaka 

- rozvoj schopnosti žiaka tvoriť a prijímať umenie 

- príprava žiaka na profesionálnu umeleckú činnosť 

- rozvíjať talent žiaka vo volenom odbore 

 

SZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie podľa § 17 Školského zákona 

o výchove a vzdelávaní.   

Učitelia boli i naďalej  oboznamovaní so školskou legislatívou a vedome ju aplikovali 

do práce s nadanými deťmi.  

Prioritou školy je sústavné skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, 

motivácia žiakov, ich príprava na ďalšie umelecké štúdium, príprava na súťaže 

a vernisáže.   

V uplynulom šk. roku  sa naši žiaci počas práce vo výtvarnom ateliéri zoznámili 

z technikami maľba, kresba, grafika, kombinovaná technika, modelovanie a 

dekoratívna činnosť . 

  

7.  ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ KVALIFIKAČNÉHO 

PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 
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Všetci pedagogickí zamestnanci školy, spĺňajú kvalifikačné predpoklady. V SZUŠ  

Bučany 155  vyučujú: 4 pedagogický zamestnanci. Všetci zamestnanci majú 

ukončené vysokoškolské vzdelanie umeleckého a pedagogického zamerania. 

 

Prehľad pedagogických zamestnancov podľa vyučovacieho predmetu 

Vyučovací predmet  VO Poč. učiť. Meno 

Maľba 

Grafika  

Kresba  

Dekoratívna činnosť  

Práca s materiálom 

4 Mgr. Adriana Máliková 

Mgr. Marcel Málik 

Mgr. Jana Máliková 

Mgr. Lukáš Kijac 

 

Prehľad pedagogických zamestnancov podľa pôsobiska 

Vyučujúci škola poznámka 

VÝTVARNÝ ATELIÉR 

Mgr. Adriana Máliková 
Mgr. Jana Máliková 

MŠ Vajanského  

Mgr. Adriana Máliková ZŠ Malženice  

Mgr. Adriana Máliková ZŠ Bučany  

Mgr. Adriana Máliková 
Mgr. Marcel Málik 

ZŠ Jána Bottu  

Mgr. Marcel Málik MŠ Vančurova  

Mgr. Marcel Málik 

Mgr. Lukáš Kijac DiS 

ZŠ Vančurova  

 

 

8.  ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

ŠKOLY  

Cieľom ďalšieho vzdelávania je zvyšovať osobný rozvoj pedagóga vo všetkých 

pedagogických a odborných kompetenciách, čo možno dosiahnuť len kontinuálnym 

vzdelávaním a nadstavbovou odbornou prípravou.  

Plán kontinuálneho vzdelávania vychádza z plánov vedenia školy a osobného plánu 

profesijného rastu pedagogického zamestnanca, ktorý vyplýva z potrieb školy, ale aj 

z potrieb rozvoja jednotlivého zamestnanca. 

 



8 

 

Meno a priezvisko Druh 

vzdelávania 

Poskytovateľ Harmonogra

m 

Mgr. Adriana 

Máliková 

Funkčné 

vzdelávanie 

Metodicko-

pedagogické 

centrum 

ukončené 

 

 

Vypracoval:  

Ing. Michaela Moyzesová, Mgr, 

      (zriaďovateľ školy) 

Mgr. Adriana  Máliková 

(riaditeľ školy) 

V Bučanoch, dňa: 30.8.2017                V Bučanoch, dňa: 30.8.2017 

Podpis zriaďovateľa školy:                Podpis riaditeľky školy: 

  

 

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

Súkromnej základnej umeleckej školy Bučany 155 bola prerokovaná na zasadnutí 

Umeleckej rady dňa 31.augusta 2017. 


