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§ 2. ods. 1 a 
Základné identifikačné údaje 

Vedúci zamestnanci školy 

Rada školy 

Názov školy Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 8164, 960 01 
Zvolen

Adresa školy Môťovská cesta 8164 960 01 Zvolen

Telefón +421 x 0455369199

E-mail ssuszv@gmail.com

WWW 
stránka ssuszv.edupage.org

Zriaďovateľ  Ing. Mariana Hriňová

 Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail

Riadite
ľ

Ing. Mariana 
Hriňová  0455369199  090780104

2  hrinova@ssuszv.sk

ZRŠ Ing. Alica Bosáková  0455369199   alicabos@gmail.com

 Titl., priezvisko, 
meno Kontakt

predseda Mgr. Vanda Kubišová  0907881942

pedagogickí 
zamestnanci Mgr. Vanda Kubišová  0907881942

 Mgr.Ivica Laurincová  0907093206

ostatní zamestnanci Martina Valentínová

zástupcovia rodičov Vladimír Kurák

 Katarína Kamenská

zástupca zriaďovateľa Bc.Lucia Hriňová  0915801945

Ing. Veronika Hriňová  0905015175

 Peter Hriň  0918806899

Iní (žiaci školy) Alexander Zigo

Aneta Debnárová



§ 2. ods. 1 b 
Údaje o počte žiakov 
Počet žiakov školy: 164 

Počet tried: 7 

Podrobnejšie informácie: 

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 
Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 69 / počet dievčat 56 

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 53 / počet dievčat 40 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: 48 / počet dievčat 36 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: 36 / počet dievčat 27. 

§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP

I.A 17 4

I.B 20 4

II.A 30 4

III.A 24 1

III.B 28 5

IV.A 23 2

IV.B 20 4 
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I.A 17 5 4 7 0 1 3 0 0

I.B 20 3 6 1 0 10 0 0 0

II.A 30 2 12 16 0 0 4 2 0
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B 28 4 8 15 1 0 1 2 0

IV.A 23 6 6 11 0 0 1 0 0
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Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 

 Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky 

§ 2. ods. 1 f 
Odbory a učebné plány 

Tried
a

Poč
et

Zamešk. 
hod.

Zam. na 
žiaka

Ospravedlne-
né

Ospr. 
na žiaka

Neospravedlnen
é

Neosp. 
na žiaka

I.A 17 2488 146,35 2352 138,35 136 8,00

I.B 20 2652 132,60 2490 124,50 162 8,10

II.A 30 5589 186,30 5387 179,57 202 6,73

III.A 24 3738 155,75 3611 150,46 127 5,29

III.B 28 6772 241,86 6473 231,18 299 10,68

IV.A 23 4182 181,83 4075 177,17 107 4,65

IV.B 20 3898 194,90 3816 190,80 82 4,10
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% 9
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jazyk B1 6 (3/3)
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% 5 57,00% 5 3 3 2,50 6
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3) 18 10 13 2 1,98 43
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§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 
Pracovný pomer 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

§ 2. ods. 1 h 
Vzdelávanie zamestnancov 

Tried
a Študijný (učebný) odbor

I.A  8260M PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO, 8259M ANIMOVANÁ TVORBA 

I.B  8259M ANIMOVANÁ TVORBA,  8297M FOTOGRAFICKÝ DIZAJN

II.A  8260M PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO, 8297M FOTOGRAFICKÝ DIZAJN

III.A  8260M PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO, 8259M ANIMOVANÁ TVORBA

III.B  8261M PROPAGAČNÁ GRAFIKA, 8297M FOTOGRAFICKÝ DIZAJN

IV.A  8260M PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO, 8259M ANIMOVANÁ TVORBA

IV.B  8261M PROPAGAČNÁ GRAFIKA, 8297M FOTOGRAFICKÝ DIZAJN

Pracovný 
pomer

Počet 
pedag. prac.

Počet 
nepedag. prac.

Počet úväzkov 
pedag. prac.

Počet úväzkov 
nepedag. prac.

TPP 18 5 17,41 4,8

DPP 2 1 1,36 1

Znížený 
úväzok 5 1 3,77 0,6

ZPS 2 0 2 0

Na dohodu 0 2 0 0

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu

učiteľov 1 19 20

spolu 1 19 20

Ďalšie vzdelávanie Počet 
absolventov

Počet 
študujúcich

1.kvalifikačná skúška 1 2

2.kvalifikačná skúška 1 0

štúdium školského 
manažmentu 0 0

špecializačné inovačné 
štúdium 0 0

špecializačné kvalifikačné 0 0



§ 2. ods. 1 i 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 
					Žiaci	školy	pod	vedením	skúsených	pedagógov	sa	zúčastňovali	jazykových	a	iných	olympiád,	rôznych	súťaží	a	akcií,	
na	ktorých	získali	množstvo	ocenení.	Ocenených	žiakov	za	jednotlivé	predmety	a	v	sumáre	za	študijné	odbory	
uvádzame	postupne	za	sebou:	

1.		Ocenení	žiaci		v	predmetoch:																																																																																																																																																																											
-		za	predmet	ANJ	sa	organizovala	súťaž	Olympiáda	v	ANJ.	V	školskom	kole		vyhral	Tomáš	Biely,	z	triedy	III.A,	ktorý	nás	
reprezentoval	na	obvodnom	kole,	kde	získal	3.miesto.																																																																																																																													
-		Olympiády	ľudských	práv	sa	zúčastnila	KrisUna	Sedláková	z	triedy	III.A	umiestnila	na	1.	mieste,	Beáta	Slováková	
z	triedy	II.A	sa	umiestnila	ako	druhá,	Zuzana	Mareková	z	triedy	IV.	A	skončila	na	3.	mieste.																																																															
-		Biblickej	súťaže	sa	zúčastnili	KrisUna	Tučeková	1B,	a	Veronika	Kamenská	1B.	Tučeková	postúpila	do	krajského	kola,	
ktoré	takYež	vyhrala.	Avšak,	z	neznámych	príčin	ju	z	krajského	kola	neprihlásili	na	celoslovenské	kolo,	takže	sa	ho	
bohužiaľ	nezúčastnila,																																																																																																																																																																																			
-		za	predmet	InformaYka	to	bola	súťaž	IBobor,	kde	žiačkou	s	najlepším	percenYlom	97%	žiačka	II.A,	Gabriela	
Gáborová.		

2.		Ocenení	žiaci	zo	študijného	odboru	animovaná	tvorba	v	slede	meno	žiaka/	Ocenenie/umiestnenie	/Súťaž	

A.Dao		III.A,		Zlatá	Klapka	2018	O	Červenej	Čiapočke	a	cudzincovi	1.	MIESTO	-	HUDOBNÝ	VIDEOKLIP																																						
T.Biely	III.A,		Zlatá	Klapka	2018	Edgar	Allan	Poe	-	Život	a	Dielo	1.MIESTO	-	RÉŽIA,	1.MIESTO	-	STRIH																																			
J.	Jelšicová	IV.A,		Zlatá	Klapka	2018	Tvor	1.	MIESTO	-	ANIMOVANÝ	FILM																																																																																	
M.Sucháč	III.B,	Zlatá	Klapka	2018	Tvor	ŠPECIÁLNA	CENA	S	ÚČASŤOU	NA	MEDZINÁRODNOM	SYMPÓZIU	V	
PADERBORNE																																																																																																																																																																																																															
Ž.	Ščuroková	III.A	,	Cineama	2018	Krajská	postupová	súťaž	a	prehliadka	amatérskej	filmovej	tvorby,	1.	MIESTO	
ANIMOVANÝ	FILM																																																																																																																																																																																											
Ž.	Ščuroková	III.A,		Cineama	2018	Celoslovenská	postupová	súťaž	a	prehliadka	amatérskej	filmovej	tvorby,	ČESTNÉ	
UZNANIE																																																																																																																																																																																																				
Ž.	Ščuroková	III.A,		ŠVOC	2018	ŠPECIÁLNA	CENA	POROTY																																																																																																																		
T.	Biely	III.A,	ŠVOC	2018	2.	MIESTO																																																																																																																																																																						
J.	Jelšicová	IV.A,	AMFO	2018	Kategória:	mulYmediálna	prezentácia	1.	MIESTO																																																																																																																
A.Dao,	T.Biely,	E.Hrušková		III.A,	AMFO	2018	2.	MIESTO																																																																																																																										
E.Hrušková	III.A,		AMFO	2018	3.	MIESTO																																																																																																																																																															
T.	Biely	III.A,	AMFO	2018	ČESTNÉ	UZNANIE																																																																																																																																																	
V.	Vrbiňáková	IV.A,	Teendesign	2017	1.	MIESTO																																																																																																																																																						
A.	Štrbová	I.A,	Teendesign	2017	3.	MIESTO																																																																																																																																																			
V.	Vrbiňáková	IV.A,	Zlatá	Klapka	2018	VECI	NOMINÁCIA	-	KAMERA		3.	MIESTO																																																																																			
Ž.	Ščuroková	III.A,	Zlatá	Klapka	2018	BUK	NOMINÁCIA	-	REŽIA	3.	MIESTO																																																																																														
T.	Biely	III.A,		UAT	Film	2018	Znovu	3.	MIESTO																																																																																																																																																			
A.	Štrbová,		VÝTVARNÉ	SPEKTRUM		2018	ČESTNÉ	UZNANIE	

3.		Ocenení	žiaci	zo	študijných	odborov	propagačné	výtvarníctvo,	propagačná	grafika	a	fotografický	dizajn	v	slede	
meno	žiaka/	Ocenenie/umiestnenie	/Súťaž	

postgraduálne 0 0

doplňujúce pedagogické 1 1

vysokoškolské pedagogické 0 0

vysokoškolské nepedagogické 0 0

Meno	žiaka Ocenenie/umiestnenie Súťaž

Štrbová	Alžbeta Čestné	uznanie Výtvarné	spektrum



     Škola organizovala výstavy žiackych prác: v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, 
Výstavu v Štátnej opere v Banskej Bystrici, v Podpolianskom osvetovom stredisku Zvolen, v Starej 
radnici vo Zvolene, prezentovala sa v Obchodnom centre Europa v Banskej Bystrici, spolupodieľala 
sa na organizácii Fubaby v Banskej Bystrici v OC Európa a pod.  

     Okrem výstav a workshopov sa žiaci pod vedením pedagógov zapájajú do verejných aktivít, 
napr. pri propagácii mesta Zvolen, s politickou a ekonomickou tematikou, napr. Olympiáda 
ľudských práv, Biblická olympiáda a pod. , zorganizovali sme 13. ročník súťaže Panel story pre 
žiakov ZŠ, pravidelne sa vydáva školský časopis Playart a pod. Zo športových aktivít  sme 
zorganizovali výstup na Pustý hrad v rámci Európskeho týždňa športu 2017,  zastrešovaného 
Národným  športovým centrom SR, ktoré nám následne poďakovalo za aktívnu účasť a podporu 
aktivít Európskeho týždňa športu 2017. 

Debnárová	Aneta Bronzové	 pásmo/	 kombinovaná	
technika

Bohúňova	paleta	2018

Erika	Czaková			 2.	miesto UAT	GRAPHIC

Barbora	Orošová		 Čestné	uznanie UAT	GRAPHIC

Šályová	Beáta 2.	miesto Majstrštyk	2017

Beňo	Dominik 1.	miesto	 Majstrštyk	2017

Urbánková	Gréta 2.	miesto	far.	foto.	do	21	r.	 Amfo	2018	regionálne	kolo

Borovová	Mariana 3.	miesto	far.	foto.	do	21	r. Amfo	2018	regionálne	kolo

Čierna	Patrícia Čestné	uznanie	far.	foto.	do	21	r. Amfo	2018	regionálne	kolo

Beňo	Dominik Čestné	uznanie	far.	foto.	do	21	r. Amfo	2018	regionálne	kolo

Kuklovský	Oliver Čestné	uznanie	far.	foto.	do	21	r. Amfo	2018	regionálne	kolo

Féderová	Laura 1.	miesto	čb	foto.	do	21	r.	 Amfo	2018	regionálne	kolo

Borovová	Mariana 2.	miesto	čb	foto.	do	21	r. Amfo	2018	regionálne	kolo

Šneková	Sophia 1.	miesto	far.	foto.	do	16	r.	 Amfo	2018	regionálne	kolo

Šnircová	Barbora 2.	miesto	far.	foto.	do	16	r.	 Amfo	2018	regionálne	kolo

Homolová	Viktória 3.	miesto	far.	foto.	do	16	r.	 Amfo	2018	regionálne	kolo

Kuklovský	Oliver 1.	miesto	far.	foto.	do	21	r.	 Amfo	2018	krajské	kolo

Borovová	Mariana 3.	miesto	čb	foto.	do	21	r.	 Amfo	2018	krajské	kolo

Féderová	Laura Čestné	uznanie Amfo	2018	krajské	kolo

Šneková	Sophia 2.	miesto	far.	foto.	do	16.	r.	 Amfo	2018	krajské	kolo

Homolová	Viktória 3.	miesto	far.	foto.	do	16	r.	 Amfo	2018	krajské	kolo

Chrenová	Nikola Zlaté	pásmo Bohúňová	paleta

Stračinová	Silvia Zlaté	pásmo Bohúňová	paleta

Ivaničová	Michaela Zlaté	pásmo Bohúňová	paleta



§ 2. ods. 1 j 
Projekty 

     V rámci operačného programu Vzdelávanie,  škola implementovala projekt ESF: 
„Skvalitnenie odborného vzdelávania a prípravy v oblasti digitálneho spracovania 
obrazov, videa a animovaného filmu“ . Výsledky projektu sa overovali v predmete 
Dejiny výtvarnej kultúry, Základy fotografie a v odborných predmetoch študijného 
odboru animovaná tvorba.                   

     Okrem tohto projektu využívame výsledky projektu Rozvoj stredného odborného 
vzdelávania, ktorý realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania. Realizátor projektu 
škole poskytol odbornú a metodickú podporu, zariadenia IKT, didaktické pomôcky 
zamerané na modernizáciu obsahu a metód vzdelávania pre žiakov, licencie... 

     Spolupodieľame sa  na realizácii národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho 
systému regionálneho školstva. Cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného 
vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, tak ako aj 
zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu, vyškolenie 
zamestnancov, viac na www.digiskola.sk 

      Veľké nádeje sme vložili do Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 
Integrovaného regionálneho operačného programu, špecifického cieľa 2.2.3 – Zvýšenie 
počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Výzvu vyhlásilo 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Zapojili sme sa do výzvy, 
vypracovali sme stavebnú štúdiu, ktorú posúdilo v predkole ministerstvo kladne, na 
základe toho sme pokračovali vo vypracovaní projektu, vynaložili sme značné finančné 
prostriedky na vypracovanie stavebného projektu, ktorý riešil rozšírenie odborných 
učební v priestoroch pod strechou budovy školy. Rok trvalo, kým sme sa dozvedeli 
výsledok hodnotenia projektu ako neschváleného.  

     Taktiež neúspešne bol vyhodnotený projekt Erazmus +, z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov.  
§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Inšpekcia v školskom roku 2017/18 nebola vykonaná. Posledná následná inšpekcia 
prebehla v šk. roku 2013/2014, nadväzovala na komplexnú inšpekciu č. 
6126/2012-2013. Predmetom inšpekcie bola kontrola stavu a úrovne pedagogického 
riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v strednej odbornej škole.  
§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 
     Všetky priestory určené pre výchovno-vzdelávací proces udržujeme v prevádzkyschopnom 
stave. Počas minulých rokov sme investovali do ich zriadenia (fotografický ateliér, učebne 
počítačovej grafiky, štúdio animovanej tvorby, školská výdajná jedáleň a pod.), modernizácie 
a technického vybavenia. Pri súčasnom počte žiakov naďalej pociťujeme potrebu skvalitnenia 
odborných učební, či už z technického hľadiska alebo vyššieho komfortu. Tento proces je 

http://www.digiskola.sk


nezastaviteľný, pretože nároky na technické parametre zariadení, ktoré využívame vo vzdelávacom 
procese rastú a morálne opotrebenie je veľmi rýchle, týka sa to hlavne výpočtovej 
techniky( hardvér, softvér, prístroje a zariadenia) a fotografickej techniky.                                         
V súčasnosti škola využíva 17 učební, z toho 10 odborných. Pedagogický proces prebieha podľa 
rozvrhu hodín tak, aby boli využité na maximum. Jediný predmet, ktorý sa nevyučuje v priestoroch 
školy je Telesná a športová výchova, nakoľko nemáme zodpovedajúce priestory a sme nútení 
prenajímať telocvične Technickej univerzity vo Zvolene. Výuka prebieha podľa rozvrhu hodín tak, 
aby bol dostatok času na premiestnenie žiakov do školy a nenarúšal sa výchovno-pedagogický 
proces. 

     Snažíme sa skvalitniť proces výuky v odborných učebniach doplnením, resp. repasovaním 
pôvodných technických zariadení, napr. štúdio animovanej tvorby sme doplnili o vysokokvalitné 
tablety Vacom, slúchadlá pre žiakov, PC, pevné disky a 6D fotoaparáty v hodnote cca 7 400,- eur, 
do učebne informatiky sme investovali do nákupu nových PC a monitorov cca 1 100,- eur, do 
posilňovne sme kúpili rotopédy v hodnote 365,- eur. Obnovili sme vybavenie výtvarného 
a grafického ateliéru nákupom maliarskych stojanov, podložiek a keramickej pece na vypaľovanie 
v hodnote 2 700,- eur.  

Nezabúdame ani na zamestnancov, staráme sa o ich bezpečnosť a zabezpečenie komfortu pri 
práci. Posilnili sme vybavenie kancelárii výpočtovou technikou (PC, osobné notebooky, harddisky), 
nábytkom (stoličky a pod.) v hodnote cca 3 900 eur. 

Najväčšou investíciou bolo zriadenie nového fotoateliéru nákupom dvoch obytných modulov, jeden 
bol obstaraný z finančných prostriedkov zriaďovateľky v sume 9 300,- eur a jeden z vlastných 
finančných prostriedkov školy v sume 10 530,- eur.  Do nového fotoateliéru sme obstarali 
výpočtovú techniku a fotoaparáty v sume cca 6 500,- eur.  Do budúcnosti predpokladáme ešte 
nákup vybavenia, napr. PC stoly, stoličky a regále a pod. 

     Po zhrnutí, len na nákup drobného dlhodobého majetku sme vynaložili viac ako 20 000,- eur, 
na obstaranie dlhodobého  (investičného) taktiež 20 000,- eur. 

     Skvalitnenie výučby podporujeme aj nákupom nových učebníc pre žiakov, MŠVVaŠ SR 
podporilo nákup učebníc z Anglického jazyka vo výške 1 035, eur, ostatné knihy a literatúru sme 
nakúpili vo výške cca 360 eur. Na odmeny motivujúce žiakov k učeniu a aktivite sme vyplatili 
v sume cca 380,- eur. 

    Okrem spomenutých finančných nákladov vložených do pedagogického procesu sme investovali 
do opráv a údržby s cieľom zvýšiť komfort v učebniach a kanceláriách, napr. výmenou radiátorov 
a el. zariadení v sume cca  6 600,- eur, vykonali sme revízie a kontroly el. a ostatných zariadení 
v sume  1 480,- eur, na prenájmy prístrojov a zariadení na ich opravu a údržbu  sme vynaložili cca 
1 100,- eur, cestovné vyše 660,- eur, nákup xeroxového papiera a kancelárskych potrieb cca 820,- 
eur, tonery cca 500,- eur a pod. 

      Do budúcnosti hľadíme s predstavou kvalitne zabezpečenej školy, či už po stránke materiálnej, 
technickej alebo personálnej. Dôležité je mať dostatok finančných prostriedkov, ktoré škola zatiaľ 
získava len zo štátnej dotácie a vlastnej činnosti (napr. bufet). Viaczdrojové financovanie by 
zabezpečilo viac možností investovania. Niektoré priestory, napr. bývalý fotoateliér, šatne, niektoré 
sociálne zariadenia, vyžadujú vysoké náklady na ich rekonštrukciu a opravu. Uvažujeme 
o zavedení školného, ktoré by podporilo práve takéto aktivity. 

§ 2. ods. 1 m 
Finančné a hmotné zabezpečenie 
     Finančné prostriedky na rok 2017 boli určené na základe výkazov Eduzber podľa študujúcich 
žiakov k 15.9.2017. Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky štátneho rozpočtu 
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, V V a Š SR v zmysle zákona č.597/2003 Z.z. 
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov 
boli škole poskytované prostredníctvom Okresného úradu v Banskej Bystrici. Ďalšími zdrojmi 
financovania boli príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu 



povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie, nenormatívne finančné 
prostriedky na vzdelávacie poukazy. Ďalšie zdroje financovania škola  nadobudla z vlastnej 
podnikateľskej činnosti, všetky finančné prostriedky využila výlučne pre potreby výchovy 
a vzdelávania žiakov školy. 

 1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov: 

Finančné prostriedky určené podľa normatívu na príslušný počet žiakov  boli z MŠ V V a Š SR 
prostredníctvom Okresného úradu, odboru školstva v Banskej Bystrici poukazované na účet 
zriaďovateľa.  Zriaďovateľ všetky finančné prostriedky pravidelne mesačne poukazoval na dotačný 
účet  školy.   

Na základe rozpisov  normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov  MŠ VV a S SR na 
rok 2017 boli  škole poskytnuté dotácie  zo ŠR v celkovej sume   559 952,- eur, z toho: 

1.  normatívne finančné prostriedky boli vyplatené vo výške  549 828,- eur, z toho na mzdy 
a odvody do poisťovní vo výške   443 550,- eur, priemerná mzda na jedného zamestnanca 
v hrubom sa pohybovala okolo 1 085,- eur.                                                                                     
Na prevádzku  školy sa vynaložilo  106 278,- eur,  v percentuálnom vyjadrení mzdy a odvody 
predstavovali  80,7  % z prideleného objemu normatívnych finančných prostriedkov náklady na 
prevádzku 19,3 %.    

Dotácie na prevádzku boli vyčerpané  na úhradu energií (voda, elektrická energia, teplo)  v sume 
12 265,- eur, náklady sa mierne zvýšili oproti minulému obdobiu vzhľadom na zvýšený počet 
žiakov. Zo zdrojov ŠR boli financované náklady na spotrebu materiálu  20 053,- eur, údržbu                 
7 246,- eur, náklady na cestovné 1 047,- eur , nájomné a služby 65 667,- eur. Výdavky na 
výchovno-vzdelávací proces   z toho predstavovali čiastku 67 338,-, ktorá bola použitá na 
prenájom priestorov na vyučovanie, nákup školských pomôcok, IT techniky a pod. na ďalšie 
vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa použilo 805,- eur.  

2. Finančné prostriedky – nenormatívne a spôsob ich použitia: v pridelenom rozpočte školy boli 
poukázané finančné prostriedky nenormatívne v sume   10 124,- eur . V tom z rozpočtovej 
kapitoly MŠ VVaŠ SR boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 5 217,- eur na lyžiarsky výcvik 
žiakov, príspevok na učebnice Anglického jazyka vo výške 1 035,- eur a ostatné vo výške 3 872,- 
eur boli použité na činnosť krúžkov.                                                                                                                   
Vzdelávanie žiakov prostredníctvom krúžkovej činnosti bolo zabezpečené internými zamestnancami 
školy, pracovali krúžky:  literárny seminár, krúžky kresby, maľby, anglického jazyka, prípravy na 
vysoké školy a pod. Z vyčlenenej sumy 3 872,- eur boli financované mzdy a poistné učiteľov  
v sume 2 822,- eur a 1 050,- eur bolo použité na materiál pre výchovno-vzdelávací proces. 

3. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov a spôsob ich 
použitia v členení podľa finančných aktivít.                                                                                                               
Finančné prostriedky vo forme školného, zápisného boli vybraté v sume 5 881,- eur. Prostriedky zo 
školného  sa použili na zaplatenie prevádzkových nákladov školy.  

   4. Z podnikateľskej činnosti – prevádzkovanie bufetu školy, výroba el. energie vo fotovoltaickej 
elektrárni - škola získala financie vo forme tržieb vo výške 7 455,00 eur. Tieto zdroje boli použité 
na energie, materiál, služby a údržbu. 

       Náklady z hlavnej činnosti na prevádzku školy za rok 2017 predstavovali čiastku 581 945,89 
eur, výnosy z hospodárenia  predstavovali 573 295,77 eur. Za kalendárny rok 2017 bola vykázaná 
strata vo výške - 8 650,12 eur. Strata vznikla obstaraním projektovej dokumentácie na projekt ESF 
Skvalitnenie odborného vzdelávania..., ktorý nebol úspešný.  



§ 2. ods. 1 o 
Úspechy a nedostatky 
• proces edukácie zameraný na konkrétneho žiaka, na jeho možnosti rastu, na jeho tempo 

a sebarealizáciu, 
• takmer 100%-tné uplatnenie absolventov na trhu práce, dobrá pripravenosť žiakov pre 
štúdium na vysokých školách, záujem VŠ o našich absolventov aj v zahraničí, 

• verejnosť vníma školu ako inštitúciu s kvalitným profesionálnym aj technickým vybavením, 
• SSUŠ Zvolen je spádovou školou tohto zamerania pre oblasť stredného Slovenska, poskytuje 

vzdelanie žiakom z okresov Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom, Lučenec, ale aj z iných 
krajov, 

• tradícia, dlhoročné pôsobenie a bohaté skúsenosti v poskytovaní odborného vzdelávania 
a prípravy v umeleckej oblasti (25 rokov existencie súkromnej školy),  

• stále stúpajúci záujem žiakov ZŠ o absolvovanie štúdia v študijných odboroch propagačná 
grafika, propagačné výtvarníctvo, animovaná tvorba a fotografický dizajn, 

• zvyšovanie úrovne vzdelávania, zapájanie so do projektov, 
• veľmi dobré hodnotenie prípravy žiakov na praktické maturitné skúšky, 
• motivačné a sociálne programy dostatočné priestorové a personálne vybavenie študijných 

odborov, 
• modernizácia vyučovacích metód prostredníctvom audiovizuálnej techniky a kvalifikovaných 

zamestnancov, 
• odbornosť pedagogických zamestnancov, profesionalita zamestnancov, motivácia a zručnosti 

v práci s modernou technológiou, 
• vytváranie podmienok, podpora a umožnenie kariérneho rastu a prehlbovania kvalifikácie  

pedagógov, zabezpečuje účasť pedagógov na podujatiach MPC, KPPP a pod. 
• individuálna integrácia žiakov so ŠVVP, 
• motivácia žiakov v zapájaní sa do súťaží národného i medzinárodného významu, pravidelné 

zabezpečovanie prezentácie výtvarných a audiovizuálnych diel žiakov na verejnosti, 
• množstvo ocenených žiakov v súťažiach, 
• vhodná klíma školy podporená ústretovosťou pedagógov a ich snahou motivovať žiakov 

k záujmu o štúdium a dosiahnutiu lepších študijných výsledkov, 
• podpora kreativity žiakov v záujmových útvaroch podľa vlastnej požiadavky, 
• akceptácia a zviditeľnenie sa v sieti škôl v regióne. 

- nedostatky, resp. slabé stránky 

• rozhodovanie VÚC o počte tried prvých ročníkov, 
• motivácia niektorých študentov s cieľom zlepšenia výsledkov prospechu a dochádzky je stále 

nepostačujúca, 
• málo odborníkov s potrebnými kompetenciami IKT na trhu práce,   
• nedarí sa nám zabezpečiť výmenné pobyty žiakov, kde by si zdokonalili profesionálne 

kompetencie a výuku cudzieho jazyka, 
• neustále rastúci počet prijímaných žiakov zo ZŠ už s vytvoreným návykom na fajčenie, 
• žiaci málo dbajú na ochranu zdravia a orientáciu na zdravý životný štýl s dostatkom pohybu,  
• každoročne narastá počet oslobodených žiakov od telesnej výchovy (cca 40% úplne 

oslobodených od TV), 
• slabá komunikácia s rodičmi žiakov, vo vyšších ročníkoch malá účasť rodičov na rodičovských 

združeniach, rodičia reagujú až keď má dieťa vážne problémy v škole, 
• nedostatok kvalitných a komplexných učebných materiálov a didaktických pomôcok pre výučbu 

odborných predmetov umeleckého charakteru, 
• slabé internetové pripojenie,  
• na bezpečnosť náročný a nedostatočný komunikačný prístup kratšou trasou k budove školy. 



Návrh opatrení: 
• zorganizovať pre žiakov aktivity podporujúce zdravý životný štýl, 
• podporiť kontinuálne vzdelávanie pedagógov, určené k rastu odbornosti, 
• zvýšiť komunikáciu s rodičmi prostredníctvom e-mailovej pošty a aktivitami žiakov, 

smerovanými k zvýšeniu záujmu zákonných zástupcov o dieťa, 
• neustále pripomínať zástupcom samosprávy bezpečnosť príjazdovej cesty ku škole.  

§ 2. ods. 2 b 
Voľnočasové aktivity 

Vypracoval: Ing. Mariana Hriňová 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 18.10.2018 

Názov záujmového krúžku Počet 
detí

Počet 
skupín Vedúci

Anglický jazyk pre 
maturantov 17  Mgr. Gabriela André

Anglický jazyk pre 
maturantov 18  Mgr. Lucia Polčicová

Kresba 20  Mgr. Miroslav Páv

Literárny seminár 42  Mgr. Vanda Kubišová

Maľba 10  PaedDr. Ľudovít Polčic, 
PhD.

Matematický krúžok 6  Mgr. Ivica Laurincová

Multimédiá 18  Mgr. Alena Glončáková

Odevná tvorba 14  Mgr. Zuzana Chovanová

Seminár z nemeckého jazyka 6  Mgr. Vanda Kubišová


