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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. Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
3. Koncepcie školy na roky 2006-2011.
4. Plánu práce školy ZUŠ Ferka Špániho, Žilina na školský rok 2011/2012.
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií.
6. Informácie o činnosti Rady školy pri ZUŠ Ferka Špániho, Žilina.
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Štruktúra a obsah nasledujúcej správy sú určené Vyhláškou Ministerstva školstva SR č.9/2006
Z.z. zo 16. decembra 2005.
a) Základné identifikačné údaje o škole:
Názov školy:Základná umelecká škola Ferka Špániho, Žilina (od 26.6.2007).
Adresa: Martinská 19, 01008 Žilina.
Telefón: 041/5655667, 5002667 mobil: 0915844499, fax: 041/5002666
Internetová adresa školy: www.spanihozus.sk
Elektronická adresa školy:ekonomicke@spanihozus.sk
Zriaďovateľ školy: Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,
PSČ: 01131
5. Vedúci zamestnanci školy:
Mgr. Štefan Bohunický-riaditeľ
Mgr. Dagmar Wróbelová-zástupkyňa riaditeľa
Anna Vajdová-zástupkyňa riaditeľa
6. Členovia rady školy:
Mgr. Alena Orlická- predsedkyňa- za učiteľov ZUŠ Ferka Špániho
Mgr. Terézia Straňáková-za poslancov MÚ
Ing. Branislav Barčík-za poslancov MÚ
Jaroslav Gažo-za poslancov MÚ
Bohumil Kostolný-za poslancov MÚ
Mgr. Janka Necpalová-za rodičov
Ing. Eduard Žanóny-za rodičov
Ing. Ľubomíra Chudadová-za rodičov
Ing. Jozef Gažo-za rodičov
Peter Ladovský-za učiteľov ZUŠ Ferka Špániho
Janka Hrušková-za hospodárskych pracovníkov ZUŠ Ferka Špániho
1.
2.
3.
4.

Členovia umeleckej rady školy:
Mgr. Štefan Bohunický-RŠ
Mgr. Dagmar Wróbelová-ZRŠ
Anna Vajdová-ZRŠ
Jarmila Moravcová-PK-akordeón, keyboard, gitara
Mgr. Eva Chovancová-PK hudobná náuka
Mgr. Zuzana Kardošová-PK výtvarný odbor
Ing. Vanda Nováková-PK tanečný odbor, LDO
Jarmila Ladovská-PK klavír
Mária Beloridová-PK spev
Anna Haviarová-vedúca pobočky v ZŠ Námestie mladosti, Žilina
Mgr. Jana Sedlická-vedúca pobočky v ZŠ Rosina a v ZŠ Teplička n/ Váhom
Peter Ladovský- PK dychové nástroje , bicie a husle.
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Hudobný odbor(HO):379, výtvarný odbor(VO): 280, tanečný odbor(TO):62,
literárno-dramatický odbor(LDO): 56.
c) Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka: 116
d) Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach:
Základné umelecké školy dávajú žiakom základy umeleckej a estetickej
výchovy, no plnia aj nemenej dôležitú úlohu, akou je výchova budúcich pestovateľov
záujmovej umeleckej činnosti a budúcich divákov divadelných, či tanečných
predstavení, poslucháčov koncertov, alebo návštevníkov galérií.
Vzhľadom k tomu, že prestíž umeleckých aj pedagogických povolaní v ostatných
rokoch prudko poklesla, z roka na rok sa hlási čoraz menej žiakov na stredné, alebo
vysoké umelecké , či pedagogické školy. Je to škoda, lebo mnoho výrazných
umeleckých talentov z existenčných dôvodov radšej študuje spoločensky
atraktívnejšie študijné odbory. Z tých žiakov, ktorí sa na vyššie školy hlásili boli všetci
prijatí, čím sme dosiahli 100%-tnú úspěšnost:žiačka Melánia Prušková z triedy Bc.
Miriam Pilnej bola prijatá na študium spevu na Konzervatóriu v Žiline , Dominika
Bahýlová z triedy Mgr. art. Evy Soviarovej bola prijatá do 1. ročníka Konzervatória
v Žiline na hru na gitare, 11-ročný Martin Chudada navštevoval popri našej škole aj
mimoriadne študium v hre na klavíri na Konzervatóriu v Žiline . Žiačky Klaudia
Hubočanová a Michaela Podhorová z triedy Mgr. Ireny Bohunickej sa dostali na
Súkromnú umeleckú školu na Hálkovej ulici v Žiline.
e) Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa
vzdelania za II. polrok:
Počet žiakov spolu: 802
Z nich PŠ:
92
I.st.
659
II.st.
38
ŠPD:
13
Absolventi: 52
Klasifikácia:
Spolu:

Vyznamenaní: Prospeli: Neprospeli: Neklasifikovaní:
622

88

-

-

Počet vymeškaných hodín:
Celkom: 2659

Priemer na žiaka: 3,3

f) Zoznam študijných odborov a jednotlivých predmetov:
Hudobný odbor:
Hra na klavíri, akordeóne, husliach, gitare, zobcovej a priečnej flaute, saxofóne ,
klarinete. keyboarde, bicích nástrojoch , spev , základy hry v tanečnej kapele, základy hry
v džezovej kapele.
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Kresba, maľba, grafika, kombinované techniky, modelovanie, keramika, video a
animácia.
Tanečný odbor:
Klasický tanec, kreatívny tanec, ľudový tanec, tance iných národov, napr. írske tance,
ale i tance moderné ako sú: hip-hop, alebo disco-tance.
Literárno-dramatický odbor:
Dramatická príprava, dramatika a slovesnosť, pohyb, prednes, práca v súbore.
V ročníkoch 3.-6. pribúdajú : pantomíma, improvizácia, štruktúrovaná dráma a
slovesnosť.
Zoznam uplatňovaných učebných plánov:
Hudobný odbor:Pre prípravné štúdium, ďalej č.2,3,4,5,7,9,12,19,21,23
Výtvarný odbor: Pre prípravné štúdium-č.42, č. 43
Tanečný odbor: č.37,38,39
Literárno-dramatický odbor: č. 47,48
g) Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu ped. zamest. školy:
Počet zamestnancov spolu: 46
Z toho hospodárskych:
5
V HO:
33
Vo VO:
4
V TO:
1
V LDO:
3
Kvalifikačné predpoklady pedagogických pracovníkov:
Veľká väčšina pedagogických pracovníkov spĺňala kvalifikačné predpoklady. Z toho
11 pedagógov v hudobnom odbore, ktorí sú zároveň absolventmi konzervatórií - čo je
dostatočná kvalifikácia pre ZUŠ -malo absolvované aj vysoké školy vo svojich
odboroch . Vo VO mali vysoké školy tri zo štyroch vyučujúcich, z troch pedagógov v
LDO bol 1 bez kvalifikácie, ale profesionálne účinkoval ako herec v Bábkovom
divadle Žilina. Ďalšia pedagogičky LDO a pedagogička TO sú absolventkami vysokej
školy.
h) Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy:
Pedagogička hry na gitare PaedDr. Katarína Šmehýlová pokračovala v doktorandskom
štúdiu na UMB v B. Bystrici, učiteľka spevu Bc. Miriam Pilná pokračovala
v magisterskom štúdiu na Žilinskej univerzite , Mgr. Jana Sedlická dokončila štúdium
muzikoterapie na Olomouckej univerzite, p. Jozef Gluch študoval v 2. ročníku na ŽU,
MgA.Marek Bohunický dokončil štúdium na Janáčkovej akadémii Brno, zástupkyňa
riaditeľa Anna Vajdová pokračovala vo funkčnom vzdelávaní. Ďalších 11 vyučujúcich
prihlásených na kontinuálne vzdelávanie nebolo bez bližšieho vysvetlenia z MPC
Žilina na zmienené vyučovanie zaradených.
i) Prezentácia školy na verejnosti:
Najprirodzenejším spôsobom prezentácie ZUŠ-iek je pravidelné predvádzanie
nadobudnutých vedomostí a zručností na verejnosti. Každá škola má vlastný systém
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vystúpenia a prezentácie v rámci kultúrnych podujatí regiónu.
Dôležité sú aj výchovné koncerty a vystúpenia HO, TO aj LDO pre ZŠ a MŠ.
HO uskutočnil 8 interných koncertov v priestoroch školy a podieľal sa na úspešnom
vianočnom koncerte na Konzervatóriu v Žiline. V mesiacoch máj sa usporiadali 3
absolventské koncerty.V priebehu roka sa previedlo 6 výchovných koncertov pre ZŠ
zo sídliska Vlčince a 11 výchovných koncertov pre MŠ.
Vystúpenia na kultúrnych a spoločenských podujatiach regiónu sa konali podľa
spoločenskej objednávky:3-krát vystúpenie pre domov dôchodcov na sídlisku Vlčince,
vystúpenie na vianočnom koncerte v ŠZŠ na ul. Vojtašáka, v ZŠsMŠ, v ZŠ Rosina,
v ZŠ Teplička n/Váhom, v ZŠ Námestie mladosti. Naša škola je už pravidelne
prizývaná na celomestské kultúrne podujatia. Kapela p. učiteľa Jurču , dychový súbor
p. uč. Ladovského a TO pod vedením ing. Vandy Novákovej úspešne účinkovali na
Staromestských slávnostiach 2012.
Za veľmi vydarené pokladáme aj vystúpenie našich hudobníkov na festivale mladých
interpretov „Nitrianska hudobná jar“, který organizovala ZUŠ Jozefa Rosinského
v Nitrianskej synagóge.
Sviatkom pre našu školu bol koncert mimoriadne nadaného žiaka našej školy Martina
Chudadu so Štátnym komorným orchestrom Žilina dňa 24. 11. 2011 (pedagog MgA.
Marek Bohunický ).
Teší nás, že na škole sa vytvárajú rôzne komorné nástrojové a spevácke zoskupenia,
ako sa to prejavilo i na koncerte súborov. Priaznivý ohlas mal aj rodinný koncert, na
ktorom sa predstavili rodičia, súrodenci, ale i starí rodičia s našimi žiakmi. Novinkou
je i výraznejšia spolupráca medzi jednotlivými odbormi, napr. speváčky p. uč.
Beloridovej a kapela p. uč. Jurča účinkovali spolu s tanečným odborom. Ďalšou
novinkou je skomponovanie hudby od nášho kolegu MgA. Mareka Bohunického pre
TO.
TO.
V júni bolo vydarené záverečné predstavenie TO v priestoroch Bábkového divadla
Žilina. Tanečný odbor pekne reprezentoval školu aj na partnerskej návšteve v ZUŠ
Vyškov (ČR). Spolu s členkami TO ZUŠ Vyškov účinkovali na záverečnom
predstavení po workshope zameranom na historické tance. Veľký ohlas dosiahli naše
žiačky s klasickým tancom.
VO.
Výtvarný odbor sa predstavil verejnosti dvomi výstavami žiackych prác v priestoroch
našej školy. Obe mali vysokú úroveň, mimoriadne zaujala výstava absolventov školy.
Máme radosť, že sa i naďalej rozvíja predmet video a animácia, ktorý vyučujeme
ako rozšírené vyučovanie výtvarného odboru.
LDO.
Literárno-dramatický odbor taktiež prejavil svoju životaschopnosť. Trieda p. učiteľa
Abafiho pokračovala v aktivitách na tzv. improligách, kde si trénovali rečovú pohotovosť a vynaliezavosť. 5 improlíg bolo na medzinárodnej úrovni, z toho 2x zvíťazili
naši žiaci.(Úspechy na súťažiach viď. v ďalšom .) Žiaci p. učiteľa Abafiho účinkovali
aj na týchto kultúrnych podujatiach: Trnovské hodové hry, Otvorenie hradu Strečno,
Stredoveký deň v Žiline, Krížová cesta v Terchovej. Novinkou sú verejné mesačné
Stand up comedy v kaviarni Café Kupé Žilina pod názvom „ Že ťa huba nebolí“, kde
si môžu žiaci konfrontovať svoje autorské vystúpenia.
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moderovaniu koncertov a predstavení na škole. Môžeme konštatovať, že spomínaná
aktivita má veľmi pozitívny ohlas. Koncerty a predstavenia moderované žiakmi
LDO sa takto stávajú atraktívnejšími.
Škola sa výrazným spôsobom prezentovala aj úspešným účinkovaním na
súťažiach a následným zverejňovaním výsledkov v médiách. V ostatnom školskom
roku veľmi pekne reprezentovali školu žiaci VO ,HO aj LDO v regionálnych,
celoslovenských i medzinárodných súťažiach.
j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená:
V projektoch MŠ SR bola podmienka celotýždennej dochádzky žiakov do školy,
ktorú žiaci ZUŠ nespĺňajú. Výzvy pre ZUŠ neboli vyhlásené. Projekt, ktorý sme pred
tromi rokmi začali realizovať z vlastnej iniciatívy je rozvíjanie partnerských
stykov so ZUŠ Vyškov (ČR). Tento projekt úspešne riadi zástupkyňa riaditeľa Mgr.
Dagmar Wróbelová. V minulom školskom roku sme uskutočnili návštevu nášho TO
v dňoch 9. – 11. 6. 2012 vo Vyškove. Návšteva mala metodické zameranie na
historické tance a vyvrcholila spoločným predstavením. 4 páry klaviristov zo ZUŠ
Vyškov sa zase zúčastnili na 17. ročníku Regionálnej súťažnej prehliadky
v štvorručnej hre na klavíri, ktorú každoročne organizuje naša škola. Túto našu
súťažnú prehliadku pokladáme taktiež za dôležitý projekt. Každoročne je spojený s
workshopom významnej slovenskej klavírnej pedagogičky Mgr. art. Dariny Švárnej.
Teší nás, že záujem o súťaž prekračuje hranice regiónu i štátu, lebo na 17. ročníku sa
zúčastnili aj súťažiaci z Bratislavy, Popradu, Dolného Kubína, východoslovenských
Smižian i z českej ZUŠ Strážnice a už zmienenej ZUŠ Vyškov. Už druhý rok
realizujeme projekt zameraný na propagáciu hudby 20. a 21. storočia pod názvom
New Music for Kids. Na škole ho úspešne riadi Mgr. Jana Sedlická.
Výsledky inšpekčnej činnosti:
Na našej škole nebola doposiaľ vykonaná kontrola Štátnou školskou inšpekciou.
k) Priestorové a materiálno-technické podmienky:
Na priestorové a materiálno-technické zabezpečenie školy chýbali v uplynulom
školskom roku finančné prostriedky. Napriek obmedzeným možnostiam sme zakúpili
lavice, stoly a poličky pre VO, stoly, skrine a vešiaky pre LDO, violončelo
AMADEUS, PC server, softvér Windows a výkonnú tlačiareň na zabezpečenie
možnosti vypisovania vysvedčení pomocou PC, skrine zásuvkové, vysávač, polové
violončelo, notebook na spracovávanie filmov pre našu webstránku, kožené baletné
cvičky pre TO a ďalšie, menej nákladné vybavenie školy a učebné pomôcky. Spolu za
6 113,- EUR.
l) Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti v sk:
a. Dotácie zo št. rozpočtu na žiakov-ZUŠ, ako originálne kompetencie sú
financované z podielových daní miest a obcí:
Na mzdy:391 500, EUR,
na prevádzkové náklady: 36 000.-EUR,
b. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením
školy od rodičov : 47 390 EUR,
c. Vzdelávacie poukazy: 577.- EUR,
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osôb/2%/:2 451,12 EUR
e. Účelové dotácie:oprava vonkajšej fasády:1990.-EUR
oprava podláh (priemyselné podlahy )vo VO a v kuchynke:
1000.-EUR
n) Cieľ vytýčený v koncepčnom zámere a jeho plnenie:
I naša škola prijala za svoj trvalý cieľ viesť žiakov cez obsah vzdelávania
k univerzálnejším schopnostiam potrebným pre život, k tzv. kľúčovým kompetenciám.
Ku konkrétnemu rozpracovaniu kľúčových kompetencií sme pristúpili pri vytváraní
školského vzdelávacieho programu pre štvrté ročníky.
Pedagogicko-umelecké ciele sme plnili vo všetkých odboroch. V hudobnom odbore
sme mali radosť najmä z toho, že i naďalej účinkovali súbory- súbor populárnej hudby
p. učiteľa Radoslava Jurču, súbor dychových nástrojov p. učiteľa Ladovského,
predstavil sa aj súbor sláčikových nástrojov podporený gitarami p. uč PaedDr. Daniely
Figurovej, niekoľkokrát vystúpil aj komorný ľudový husľový súbor p. uč. Anny
Haviarovej. Vyučovali sa nové predmety-saxofón, basgitara, elektrická gitara,
keyboard. Vo väčšej miere sa na vyučovanie využívali PC . Rozvíjala sa i komorná
hra. Každý vyučujúci hry na klavíri mal predmet štvorručnú hru na klavíri, čo sa
prejavilo úspechmi na nami organizovanej Regionálnej súťažnej prehliadke v 4-ručnej
hre na klavíri. Vo výtvarnom odbore sa úspešne pokračovalo vo vyučovaní predmetu
video a animácia a počítačová grafika.
LDO sa v snahe o praktické využitie vedomostí a zručností získaných navštevovaním
školy profiluje na tzv. improlige, čo je cvičenie sa v rečovej pohotovosti a
vynachádzavosti. Ďalšou praktickou aktivitou je moderovanie koncertov a predstavení
žiakmi LDO.
Ciele vytýčené v materiálno-technickom zabezpečení školy sme splnili iba čiastočne.
Z väčších investícií sa podarila iba oprava vonkajšej omietky na budove školy
a položenie priemyselnej podlahy do učební VO a do kuchynky.
Ostáva nám urobiť nastriekanie vonkajšej fasády a chodníky zo zámkovej dlažby.
Oblasti, v ktorých dosahuje škola dobré výsledky:
V širšom okolí sa škola a taktiež mesto i celé Slovensko najviac zviditeľňuje na
najrôznejších súťažiach –od regionálnych až po medzinárodné. Nejde nám iba
o prestíž, dôležitá je aj motivácia pre žiakov i učiteľov. Nezanedbateľná je i dôvera
verejnosti .
V uplynulom šk. roku sa ešte výraznejšie presadil výtvarný odbor našej školy, ale v
medzinárodnej súťaži zabodovali aj hudobníci. Žiaci LDO boli úspešní na
celoslovenských i medzinárodných súťažiach.
Medzinárodné výtvarné súťaže:
XVII. ročník súťaže Zelený svet 2012- Lucia Furtáková získala cenu za fotografiu,
pedagóg Mgr. Zuzana Dobroňová.
Môj región Európa ( Poľsko)- ocenenia získali žiačky Terézia Marčeková a Gabriela
Trepáčová, pedagóg Mgr. Irena Bohunická.
Bienále fantázie 2012- ocenenia získali žiaci Jozef Dolinay pedagóg Mgr. Zlatica
Lajčiaková a Tímea Necpalová, pedagóg Mgr. Irena Bohunická.
Lidice 2011- medaily získali žiačky Terézia Marčeková, pedagóg Mgr. Irena
Bohunická a Natália Nemčeková od pedagogičky Mgr. Zlatice Lajčiakovej. Čestné
uznania získali žiaci p. Bohunickej Tereza Boldizsarová a Tímea Necpalová, žiačka p.
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Barevný svět (Třinec, ČR )- 2. miesto Emma Hanáková, 3. miesto Michal Bútora, 4.
miesto Terézia Kadavá, 5. miesto Erik Chládek, ped. Zlatica Lajčiaková, 4. miesto
Miška Gažová, ped. Irena Bohunická.
Vianočná pohľadnica- 1. miesto Silvia Sekerková, ped. Irena Bohunická.
Celoslovenské výtvarné súťaže:
Dúha- Klaudia Hubočanová (ped. Irena Bohunická ) získala cenu predsedu
samosprávneho kraja, Ondrej Bazelides a Kristína Staníková ( ped. Zlatica Lajčiaková
) dostali čestné uznania.
Deti maľujú vojakov – 1. miesto Nina Miniariková, ped. Zlatica Lajčiaková.
Veľká noc na pohľadnici ( ZUŠ Myjava ) – 1. miesta vo svojich kategóriách získali
žiačky p. uč. Janky Valáškovej Ela Rašková a Barbora Krauseová.
Malé grafické formy ( Vrútky ) –cenu získal Jakub Chodelka z triedy p. uč. Ireny
Bohunickej.
Autoportrét ( ZUŠ J. Cikkera, B. Bystrica ) - ocenení boli žiaci Matej Hanko a Ema
Kretová ( ped. Zuzana Dobroňová ), Jonáš Urbaník ( ped. Janka Valášková ), Samo
Žiačik, Kristína Hrnková, Karin Kitašová a Tatiana Pavelčíková ( ped. Zlatica
Lajčiaková ) a Miška a Martin Podhorovi ( ped. Irena Bohunická ).
Vojna – 1. miesto Filip Perrot, ped. Janka Valášková.
Európa v škole – Michaela Gažová získala cenu, ped. Irena Bohunická.
Krajské výtvarné súťaže:
Dary zeme – 2. miesto Boris Heinrich, ped. Janka Valášková.
Čas vianočný – 2. miesto Dominika Klocáňová, 3. miesto Erik Kruták, ped. Janka
Valášková.
Fašiangy – plošné práce: 2. miesto Hans Joachim Reinhardt, kašírované masky: 1.
miesto Terézia Mazúrová, 2. miesto Natália Duchajová (ped. Zuzana Kardošová ).
Žilina – moje mesto: I. kategória: 1. miesto Martin Magvaši, čestné uznanie Lukáš
Kastelovič a Silvia Sekerková ( ped. Zlatica Lajčiaková ), II. kategória: 1. miesto Sofia
Rumanová (ped. Janka Valášková ), 2. miesto Tereza Boldiszarová , čestné uznanie
Simona Gažová ( ped. Irena Bohunická ), III. kategória: 3. miesto Rastislav Franc,
čestné uznanie Kristína Kubištová. Naša škola získala aj Kolektívnu cenu za kolekciu
vynikajúcich výtvarných prác.
Zdravie očami detí, Krankas – ocenenia získali žiaci Ela Rašková a T. Michalcová,
ped. Janka Valášková.
Za pozornosť stojí aj tá skutočnosť, že futbalový klub MŠK Žilina si na svoj Vianočný
pozdrav pre MŠK Žilina vybral prácu našej žiačky Ley Petrželkovej ( ped. Zlatica
Lajčiaková ).
Hudobný odbor:
Medzinárodná klavírna súťaž v talianskom meste Agropoli – Martin Chudada získal 1.
miesto, ped. MgA. Marek Bohunický.
Medzinárodn klavírna súťaž Amadeus, Brno – Martin Chudada získal 2. miesto, ped.
MgA. Marek Bohunický.
Celoslovenská gitarová súťaž s medzinárodnou účasťou v Ružomberku – Dominika
Bahylová získala 1. miesto, ped. Mgr. art. Eva Soviarová, Marko Hlavatý vo svojej
kategórii 2. miesto a Matúš Madunický vo svojej kategórii miesto tretie, ped. Radoslav
Jurčo.
Celoslovenská klavírna súťaž Detský hudobný festival Jána Cikkera – žiak Ľubomír
Fukan získal bronzové pásmo., ped. Jarmila Ladovská.
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zaradená do bronzového pásma.
Spevácka súťaž Vokálna jar v Kysuckom Novom Meste- Mária Jurgová, zlaté pásmo,
ped. Anna Vajdová, Daniela Juhásová, zlaté pásmo, ped. Mária Beloridová, Ema
Valíčková, strieborné pásmo, ped. Bc. Miriam Pilná, Melánia Prušková, strieborné
pásmo, ped. Bc. Miriam Pilná, Martina Juhásová získala cenu za interpretáciu skladby
Antonína Dvořáka, ped. Mária Beloridová.
Regionálna klavírna súťažná prehliadka 2012 v Martine – Ľubomír Fukan získal
3.miesto, ped. Jarmila Ladovská.
Regionálna súťažná prehliadka v 4-ručnej hre na klavíri ( s celoslovenskou
i medinárodnou účasťou ), ZUŠ Ferka Špániho, Žilina – žičky Lucia Trefná a Alica
Gallová, zlaté pásmo, ped. Mgr. Eva Chovancová, Tereza Labajová a Adam Král, ped.
Eva Chovancová, strieborné pásmo, Perla Hrabovská, Magda Šeligová, strieborné
pásmo, ped. Ľubica Vangelová, Aneta Bohmová a Simona Bohmová, strieborné
pásmo, ped. Mgr. Alena Orlická, Adriana Šimková, Matej Zapletal, bronzové pásmo,
ped. Alena Orlická a Michaela Šoltýsová a Peter Šoltýs, bronzové pásmo, ped.
Eleonóra Farkašová.
Literárno – dramatický odbor:
Celoslovenská súťaž mladých moderátorov Sárova Bystrica – Simona Obšivanová ,3.
miesto, ped. Jozef Abafi
Celoslovenský zraz mládeže Nitra – Simona Obšivanová, najlepší dievčenský herecký
výkon, ped. Jozef Abafi.
Celoslovenská prehliadka Divadlo a deti –Lenka Káčeríková, 2. miesto, ped. Mgr. art.
Anna Čitbajová.
Štúrov Zvolen, celoslovenská súťaž v rétorike – Simona Obšivanová, 1. miesto v 3.
kategórii, ped. Jozef Abafi.
Súťaž Slovo bolo u Boha – Simona Obšivanová, 1. miesto, ped. Jozef Abafi.
Žiačke Simone Obšivanovej sa darilo aj na krajských kolách súťaží Hviezdoslavov
Kubín a Vajanského Martin, na ktorých získala 1. miesta.
Žiačka Lenka Káčeríková z triedy Mgr. art. Anny Čitbajovej bola úspešná na
okresných kolách súťaží Detská divadelná Žilina a Detský divadelný medveď.
Na súťaži Bytčianske dividlo získal súbor Mgr. art. Barbory Juríčkovej 1. miesto za
scénické spracovanie a súbor Anny Čitbajovej miesto tretie.
Žiak Jakub Mičieta z triedy Barbory Juríčkovej bol ocenený prvým miestom za
chlapčenský herecký výkon.
Oblasti, v ktorých sú nedostatky:
Učitelia spevu i učitelia klávesových nástrojov by mali posilniť spevácky zbor
novými členmi. Očakávame nové impulzy a motivácie od pedagógov. Repertoáre
súboru dychových nástrojov a kapely populárnej hudby by mali byť trochu širšie.
Dúfame, že nová posila v predmete hra na gitare Bc. Michal Petlák založí ďalšiu
kapelu populárnej hudby. Vo vyučovaní hudobnej náuky by sa v štruktúre hodín malo
zaraďovať viac vokálnych aktivít. Očakávame väčšiu iniciatívu pri vyhľadávaní
vhodných učebných PC programov na celkovú modernizáciu vyučovania.
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v spolupráci s učiteľkami LDO Mgr.art. Annou Čitbajovovo, Mgr. art. Barborou
Juríčkovou a niektorými učiteľmi hudobného odboru vytvoria v tomto školskom roku
už dlhšie zamýšľaný muzikál.
Vo vyučovaní výtvarného odboru sa budeme usilovať, aby sa i naďalej rozvíjal
predmet video a animácia a počítačová grafika. Uvádzané predmety by sa mali
vyučovať v duchu doporučení učebných plánov z r. 2009, teda od 1. ročníka nižšieho
sekundárneho vzdelávania pridať 12 hodín ročne každému ročníku .
o) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov
na pracovnom trhu, alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium:
Vzhľadom na špecifičnosť školy pokladám za vyčerpávajúcu odpoveď, ktorú som
napísal na otázku d)
V Žiline 29. 10. 2012

Mgr. Dagmar Wróbelová
zást. riad. školy

Mgr. Štefan Bohunický
riad. školy

Anna Vajdová
zást. riad. školy

