Základná umelecká škola v Piešťanoch

SPRÁVA O VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
ZA ŠK.ROK 2008/2009

Prerokované pedagogickou radou školy dňa 7.9.2009
Rada školy pri Základnej umeleckej škole v Piešťanoch odporúča
zriaďovateľovi schváliť Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ za školský rok 2008/2009

---------------------------predseda Rady školy

Riaditeľ školy
Kamil Vavrinec

SCHVAĽUJE
Ing. Remo Cicutto
primátor mesta Piešťany

a/ základné identifikačné údaje
1. názov školy:

Základná umelecká škola

2. adresa školy:

Teplická 50, 921 01 Piešťany

3. telefónne a faxové čísla:

033/7725131

4. elektronická adresa školy:

zuspn@stonline.sk

5. zriaďovateľ školy:

Mesto Piešťany

6. vedúci zamestnanci školy:

Kamil Vavrinec – riaditeľ školy
Mgr. Emília Tuláková – zástupca riaditeľa školy

7. rada školy:

predseda Mária Králiková + 10 členov

b/ údaje o počte žiakov školy
Spolu: 957
hudobný odbor: 423
tanečný odbor: 220
výtvarný odbor: 314
c/údaje o počte zapísaných žiakov do 1.ročníka
hudobný odbor: 30
tanečný odbor: 35
výtvarný odbor: 8
d/ údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka
strednej a vysokej školy
Ţiaci prijatí na odborné štúdium:
Petra Arbetová VŠVU (šperk)
Soňa Nitková – SUPŠ (fotografia)
Kristína Sekerová - VŠVU (textil)
Nikol Kárniková - Architektúra Praha
Magdaléna Seidlová - Záhradná architektúra - Brno - Lednice
Marônková Roberta – Vysoká škola drevárska vo Zvolene – katedra dizajn
Ilenčík Matej – STU Bratislava katedra architektúry
Vitko Ľudovít – STU Bratislava katedra architektúry
Hudáková Alena – SPU Nitra – odbor záhradná architektúra
Seidlová Magda – Brno – záhradná architektúra
Michaela Bieliková SŠU Trenčín
Brašková Lujza SŠU Trenčín
Jánošíková Katarína SŠU Trenčín
Paulína Hulmanová VŠMU tanečná interpretácia
Marcela Přídavková súkromné tanečné konzervatórium Nitra
Urbanová Michaela súkromné tan.konz. Nitra

e/ údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácia žiakov
prospelo s vyznamenaním: 777
prospelo: 68
neprospelo: 0
neklasifikovaní: 10
prípravný ročník: 102 /73 postúpilo do 1.ročníka/
f/ zoznam študijných odborov:
hudobný odbor: klavír, keyboard, husle, violončelo, zobcová flauta, priečna
flauta, trúbka, klarinet, saxofón, bicie nástroje, gitara, akordeón, spev
Učebné plány: 1a,1b,2,3,4,5,7,9,12,18,19,21,27,28,29,
tanečný odbor: 35,36,37,38A
výtvarný odbor: 51,52,53,55
g/údaje o počte zamestnancov:
pedagogickí zamestnanci: 45 /6 nespĺňa kvalifikačný predpoklad
nepedagogickí zamestnanci: 6
Spolu: 51
h/údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
riaditeĺ Kamil Vavrinec MC pre vedúcich ped.zamestnancov, Monika
Bruncková sl.jazyk a literatúru pre II.stupeň ZŠ a SŠ, Anna Jonisová hra na
klavíri – Súkromné konzervatórium v Topoľčanoch.
i/ údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Školský rok 2008/2009 plynul pod novým vedením. Riaditeľom školy sa stal Kamil Vavrinec,
bývalý učiteľ dychového oddelenia, zástupkyňou riaditeľa je Mgr. Emília Tuláková.
Hudobný odbor:
V škol.r. 2008/2009 mala škola 957 ţiakov, z toho 423 ţiakov hudobnom odbore.
K l a v í r n e o d d e l e n i e.
Vyučovali: p.uč.Piovarčiová, Čermáková, Polonská, Krivoščeková, Čavojská, Magulová,
Pavláková, Hrebenárová, Duffeková a Mrňová. Hru na keyboard : p.uč.Obadalová, Zelenay,
Kubová, Adamíková a Boháčik. Všetci sa aktívne zapájali do školských i mimoškolských
akcií. Zúčastňovali sa interných a verejných koncertov. Toto oddelenie má viacero
talentovaných ţiakov. Treba predovšetkým vyzdvihnúť ţiaka Jána Lednického, ktorý na
súťaţi Schneiderova Trnava získal cenu za najlepšiu interpretáciu skladby, aj titul absolútny
víťaz súťaţe. je ţiakom p.uč. Čermákovej. ďalšou talentovanou ţiačkou je Radka Kováčová,
ktorá získala v Prahe titul „laureát“. Je ţiačkou p.uč. Piovarčiovej. I ostatní učitelia
klavírneho oddelenia sa aktívne zapájali do akcií poriadaných školou. Okrem p.uč.
Čermákovej korepetovali p.uč.Magulová, Krivoščeková a p.uč. Polonská.
S l á č i k o v é o d d e l e n i e.
Vyučovali: p.uč.Trnovcová, Ţilinková, Ondrejková, Klein, Macová A., Berky, Haring. Toto
oddelenie sa takisto zapája do akcií poriadaných školou. I v tomto školskom roku sme kládli
dôraz na rozvoj komornej a súborovej hry, čo sa i podarilo. Sláčikový orchester viedol
p.uč.Berky.Cítiť záujem zo strany učiteľa i ţiakov. P.uč.Berky vedie i ľudový súbor
Kolovrátok. V ľudovej hudbe mu je oporou p.uč. Trnovcová a Kuběnová, od ktorých preberá
skúsenosti.

P.uč.Ţilinková sa so svojou ţiačkou Beatou Pavlovičovou zúčastnila súťaţe Schneiderova
Trnava, ktorá sa umiestnila v striebornom pásme. 17. apríla sa v súaťaţi „Husľová súťaţ
Rudolfa Országa“ v Kremnici umiestnila v zlatom pásme a jej sestra Andrea v bronzovom
pásme. 13.mája na „Nitrianskej lutne“ Andrea Pavlovičová skončila na 4.mieste. Pani
učiteľka Ondrejková absolvovala prieskum detí do ZUŠ s p.zást.Tulákovou a takto pomáha
získavať deti do našej školy.Absolventské koncerty prebehli v apríli 2009, na ktorých boli
ocenení za úspešnú mimoškolskú činnosť Petra Klasovitá a Mária Krutá, Martin Skaličan.
G i t a r a. Vyučujú p.uč. Váry, Gregorová, Macová Katarína, Oľga Brázdovičová. Pán učiteĺ
Váry s Piešťanským dixielandom absolvovali veľa vystúpení. Medzi najvýznamnejšie patrí
Cinematic Dom umenia, Most 4 dámy, výstava fotografií pána Lenocha v Dome umenia,
vianočný koncert s pani Mikulášovou v kniţnici, vernisáţ karikatúry v Dome umenia, v ZUŠ,
vernisáţ p. Mikušku v Novom Meste/Váhom, absolventský koncert, vernisáţ mentálne
postihnutých detí v kniţnici, záverečný koncert jubilejnej sezóny Piešťanského dixielandu
na terase v ZUŠ.
Dychové oddelenie
Sa zúčastnilo mnohých kultúrnych podujatí. Boli to koncerty organizované školou: interné,
verejné, alebo usporiadané rôznymi organizáciami /Liga proti reumatizmu, medzinárodný
klub ţien, mestské kultúrne stredisko, mestská kniţnica . V tomto oddelení nastala zmena
u vyučujúcich. Bývalého učiteľa Kamila Vavrinca nahradil Štefan Orviský, ďalej vyučovali
Marián Valo, Roman Krajčo, Michal Šintál, Katarína Adamíková a krátkodobo zastupoval
Karol Lago. Výbornými ţiakmi sú Katarína Molnárová /p.uč.Valo/, Petra Šimončíková,
a Anna Hlbocká /p.uč. Krajčo/. Treba pochváliť i dychové oddelenie vo Veľkých
Kostoľanoch, ktoré robí kultúru v tejto obci.
Akordeónové oddelenie
Vyučujú p.uč.Kubová, p.uč. Zelenay a Boháčik. Ţiaci účinkovali na interných, koncertoch,
v kúpeľnom ústave, na vianočných koncertoch v Dome umenia, na jarnom koncerte,
v hudobnom pavilóne, zapojili sa do regionálnej súťaţe keyboard-akordeón, ktorá sa konala
v našej škole 19.3.2009
Spevácke oddelenie
Pracovalo pod vedením p.uč. Mockovej. Vyučovali p.uč. Janíčková, Petrovičová. Zúčastnili
sa súťaţe „Putujeme za ľudovou piesňou“/p.uč. Janíčková/, taktieţ súťaţe “Slávik
Slovenska“, kde najväčší úspech získala Karolína Beňačková, ktorá sa prebojovala aţ do
celoslovenského kola a získala 2.miesto. Spevácke oddelenie sa aktívne zapájalo do všetkých
podujatí poriadaných školou.
Tanečný odbor.
V tanečnom odbore ZUŠ v Piešťanoch vyučovali Mgr. Dagmar Kuběnová a Miriam
Šupenová na plný úväzok, Monika Ondrášiková a Mgr. Monika Bruncková na skrátený
úväzok. Vyučovanie prebiehalo v tanečných triedach v budove na Štúrovej ulici č. 6 a vo
vysunutej triede v budove ZŠ E.F.Scherera na sídlisku Adam Trajan. Počet ţiakov v druhom
polroku : D. Kuběnová- 74 ţiakov, M. Šupenová- 67 ţiakov, M. Ondrášiková- 60 ţiakov, vo
vysunutej triede M. Bruncková- 19 ţiakov, spolu 220 ţiakov. Vedúcou tanečného odboru
a predmetovej komisie bola D. Kuběnová. V tanečnom odbore pracovali dva tanečné súbory
a dve tanečné skupiny : DFS Striebornička pod vedením D. Kuběnovej, t.s. Austedis pod
vedením M. Šupenovej, t.s. Plejády pod vedením m. Ondrášikovej a t.s. Bella pod vedením D.
Kuběnovej. Vyučujúce sa so svojimi ţiakmi aktívne zúčastňovali na koncertoch
a vystúpeniach organizovaných školou a mestom, tieţ súťaţí a iných kultúrnych podujatí.
Prehľad vystúpení v šk. roku 2008/2009:
September
Vystúpenie pred priorom, v hoteli Máj.
Október
Súťaţ v disco tancoch, hip-hop a show dance Tyrnavia / 3krát 1.miesto, 3.miesto/
18.x. súťaţ My dance v Myjave / dve 1.miesta, jedno druhé, dve tretie/

22.X. vystúpenie v Balnea Palace
27.-31.X. – účasť na medzinárodnom festivale hudby a tanca Teplice – Karlovy Vary
November
15.XI. súťaţ Beatfórum Gbely
1.miesto scénický tanec /Kuběnová/
3.miesto scénický tanec juniori /Kuběnová/
29.XI. vystúpenie pri rozsvietení stromčeka na Winterovej ulici
December
2.XII. vystúpenie pre Ligu proti rakovine
6.XII. vystúpenie v Hôrke/Váhom
15. a 16.XII. Vianočné koncerty v Dome umenia
17.XII. program pre MŠ
18.XII. vianočný koncert v Thermii
27.XII. vystúpenie v hoteli Máj
Január
17.1. účinkovanie na plese mládeţníkov v Krakovanoch
27.1. vystúpenie v hoteli Máj

Február
7.2.

ples Zelených- Eden- Austedis- Šupenová, Plejády- Ondrášiková

7.2.

ples Hotelovej akadémie- Bella- Kuběnová

21.2.

ples Kaktusárov- Bella- Kuběnová

Marec
18.3.

návšteva SND s absolventami- všetky učiteľky

29.3.

súťaţ Povaţskobystrický pohár v disco tancoch, zúčastnili sa:
Šupenová- tanec- Hung up- 3. miesto
tanec- Mickey- 1. miesto
Kuběnová- tanec- Šampanský kvapík- 2. miesto
Ondrášiková- tanec- Blchy- 3. miesto
Tanec- Cirkus- 2. miesto

Apríl
1.4.

program ku dňu učiteľov v Kursalóne- Ondrášiková- Plejády

2.4.

program pri vyhlásení Najlepší športovec roka 2008 vo Fontáne- ŠupenováAustedis

7.4.

tanečné vystúpenie pre hostí SLK Piešťany v Balnea Palace- KuběnováStriebornička, Bella

22.4.

účasť na Krajskom detskom tanečnom festivale v Kriţovanoch nad DudváhomKuběnová- Striebornička

24.4.

Kvapka krvi- MS kniţnica- Kuběnová- Striebornička, Bella

24.4.

Otvorenie basketbalovej súťaţe- Gymnázium Piešťany- Šupenová- Austedis

30.4.

Celoslovenská tanečná súťaţ ZUŠ v Bojniciach, zúčastnili sa:

Šupenová- tanec Mickey- disco deti- 1. miesto- Austedis
Ondrášiková- tanec Cirkus- show dance deti- cena poroty- Plejády
Kuběnová- tanec Svit luny- scénický tanec- 1. miesto- Bella
30.4.

Stavanie mája- hotel MÁJ- Striebornička, dozor A. Jonisová

Máj
10.5.

Hôrka nad Váhom- Deň matiek- Bella- Kuběnová

12.5.

Fontána- 10. výročie existencie DFS Striebornička- program pripravila
D. Kuběnová

13.5.

Deň matiek- Liga proti reumatizmu- Fontána, program pripravili Kuběnová- Bella
Ondrášiková- Plejády

15.5.

tanečná súťaţ v scénických tancoch v Nových Zámkoch, zúčastnili sa, Kuběnová,
Ondrášiková- tanec Motýle- cena poroty- Plejády

15.5.

Majáles vo Fontáne- Plejády, Austedis, dozor Šupenová

19.5.

Fontána- 5. výročie existencie TS Austedis, program pripravila M. Šupenová,
hosť programu TS Plejády, pripravila M. Ondrášiková

21.5.

Hudobný pavilón- tanečný program ţiakov ZUŠ, pripravili všetky vyučujúce

22.5.

Ľudové remeslá- program v pavilóne Harmony- DFS Striebornička- Kuběnová

30.5.

Otvorenie kúpelnej sezóny- sprievod ţiakov- TS Austedis, DFS Striebornička,
zodpovedná M. Šupenová, program na otváracom ceremoniáli na schodoch Domu
umenia- TS Bella, TS Plejády a ţiaci TO- pripravili D. Kuběnová, M. Ondrášiková,
A. Jonisová

Jún
2.6.

program ku Dňu detí na Námestí Slobody- pripravili D. Kuběnová- Striebornička,
M. Šupenová- Austedis, M. Ondrášiková- Plejády

5.6.

Festival moderného tanca v Maduniciach- Austedis- Šupenová

8.6.

tanečný program vo VKÚ, pripravili D. Kuběnová- Striebornička, Bella,
M. Ondrášiková- Plejády a M. Šupenová- Austedis

12.6.

absolventské skúšky TO- všetky vyučujúce

13.6.

tanečná súťaţ v Malackách, zúčastnia sa TS Bella- Kuběnová, TS Plejády- Ondrášiková, TS Austedis- pripravila Šupenová, dozor Jonisová.
Záverečné a absolventské tanečné vystúpenie všetkých ţiakov TO v Dome umenia,
pripravili všetky vyučujúce

18.6.
19.6.
20.6.
21.6.

reprezentačný program mesta Piešťany v Poľsku v druţobnom meste Ustroň.
program pripravili D. Kuběnová- Striebornička, Bella a M. Ondrášiková- Plejády

26.6.

Talenty roka 2009- program v Dome umenia spojený s odmeňovaním najtalentovanejších ţiakov. Program pripravili: D. Kuběnová- Striebornička, Bella,
M. Ondrášiková- Plejády a M. Šupenová- Austedis

V školskom roku 2008/2009 v TO ZUŠ Piešťany pracovala ako korepetítorka Anna Jonisová,
ktorá tieţ moderovala koncerty, tanečné programy a vystúpenia.
Vyučujúce TO ZUŠ v Piešťanoch popri koordinácii výchovno-vzdelávacej činnosti vo svojich
triedach a sprevádzaní svojich ţiakov na mimoškolských činnostiach, aktívne spolupracujú
s vyučujúcimi hudobného a výtvarného odboru. DFS Striebornička spolupracuje s ľudovou
hudbou Kolovrátok, ktorá pôsobí v ZUŠ pod vedením Štefana Berkyho. Učiteľky výtvarného
odboru Svetlana Kromholcová a Jana Rojíková pripravili pre TO strihy na kostýmy, masky
a doplnky k tanečným kostýmom a tieţ dvojrozmernú maľbu Zeme na plátne. Vyučujúce TO
úzko spolupracujú s vedením školy- p.riaditeľom Kamilom Vavrincom a p. zástupkyňou
riaditeľa Emíliou Tulákovou.
Výtvarný odbor.
Vedúcou výtvarného odboru v školskom roku 2008/2009 bola p.uč. Svetlana Kromholcová.
Vyučovali: p.uč. Alena Černíková, Jana Rojíková, Jana Kriţanová, Klára Sádecká a Anna
Bachárová.Výtvarný odbor mal 314 ţiakov. Zvýšil sa počet záujemcov o počítačovú grafiku.
Činnosť VO po mesiacoch:
Október – Bienále grafického dizajnu Brno
práce ţiakov na filatelistickej výstave v Trnave
November – Učiteľský seminár Nitra „ Umenie hrou“
výroba kostýmov pre tanečný odbor
December – vianočné trhy v Dome umenia
fotografická súťaţ „Zelený objektív“ vo Zvolene
Január – organizácia výstavy známok v MsKs - (galéria Fontána) – p.uč. Černíková
príprava prác Daniely Pekarovičovej na výstavu – p.uč. Rojíková
výstava „Poštová známka očami detí MsKS Piešťany
príprava prác na polročnú výstavu v galérii Fontána
Február - príprava a inštalácia I. polročnej výstavy prác ţiakov (galéria Fontána)
Výstavy - Fínsky dizajn
Uher Rudolf, Uher Michal - všetky uč.
Daniela Pekarovičová - uverejnenie prác autorky do kalendára a na
pohľadnicu - individuálna výstava (galéria Fontána) odovzdanie ceny MsÚ
Zuzana Zelenayová - 3. miesto v súťaţi „Moja mama, otec“ p.uč. Rojíková
Prehliadka výstavy Mateja Kréna - v Bratislave so ţiakmi - všetky uč.
Výstava v kniţnici „Kvety našich záhrad“ - Laura Petričevič - 1. miesto
Jakub Lenovský - 3. miesto – p.uč. Kromholcová
Účasť ţiakov uč. Rojíkovej, Sádeckej, Kromholcovej a Kriţanovej
Marec - súťaţ - okr. kolo „Vesmír očami detí“ - v Hlohovci -T. Valach 2. miesto
p.uč. Černíková
Návšteva výstavy so ţiakmi v dome umenia - vystavujúci - študenti
VŠVU Bratislava
Apríl -

účasť na tvorivých dielňach v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici,
výstava a vyhodnotenie prác našich ţiakov:
Veronika Pevalová – 1. miesto – p.uč. Kriţanová
Tatiana Dvořáková – 2. miesto
Ester Bábiková – 3. miesto – p.uč. Černíková
Daniela Pekarovičová – zvláštne ocenenie – p.uč. Rojíková
Krajská súťaţ - „Kvety našich záhrad“ - vystavené Práce na veľtrhu
„Záhradkár“ v Trenčíne. Ocenená Katarína Orlovská, Gréta Kirková –
p.uč. Rojíková –

Máj –

Práce budú vystavené aj v Nitre – výstava „Gardénia“.
Práce na projekte „Umenie hrou“ Nitrianska galéria – p.uč. Kriţanová
Príprava a tlač grafík na koncoročnú výstavu,
Regionálna súťaţ „Známka 2009“- (galéria Fontána) všetky uč. – účasť
v porote p.uč. Černíková.

Dňa 18.5.2009 v galérii fontána sa uskutočnilo II.kolo v súťaţi Poštová známka očami detí,
kde riaditeľ Mgr.art Vančo M. udelil nasledovné ceny:
téma Slovensko: 1.miesto Chrenková Viktória – 9 rokov p.uč. Sádecká
2.miesto Lacková Veronika 16 rokov p.uč. Rojíková
3.miesto Mihálik Ján 8 rokov p.uč. Rojíková
téma Pošta: 1.miesto Vavrová Veronika 11 rokov p.uč. Černíková
2.miesto Benková Nina 9 rokov p.uč. Kriţanová
3.miesto Hanková Simona 11 rokov p.uč. Černíková
Osobitné ceny boli udelené: Pekarovičovej Danke – 30 rokov p.uč. Rojíková a Dobrovodskej
Daniele – 11 rokov p.uč. Kriţanová. Výstava bude putovať po trnavskom regióne
a v septembri bude inštalovaná v poštovom múzeu v Banskej Bystrici.
Výroba masiek a rekvizít pre vystúpenia tanečného odboru – p.uč. Kromholcová
Výroba plagátov pre všetky odbory p.uč. Bachárová
Žiaci prijatí na odborné štúdium:
Petra Arbetová VŠVU (šperk)
Soňa Nitková – SUPŠ (fotografia)
Kristína Sekerová - VŠVU (textil)
Nikol Kárniková - Architektúra Praha
Magdaléna Seidlová - Záhradná architektúra - Brno - Lednice
Marônková Roberta – Vysoká škola drevárska vo Zvolene – katedra dizajn
Ilenčík Matej – STU Bratislava katedra architektúry
Vitko Ľudovít – STU Bratislava katedra architektúry
Hudáková Alena – SPU Nitra – odbor záhradná architektúra
Seidlová Magda – Brno – záhradná architektúra
Michaela Bieliková SŠU Trenčín
Brašková Lujza SŠU Trenčín
Jánošíková Katarína SŠU Trenčín
Jún - príprava a inštalácia II. polročnej výstavy absolventských prác a ostatných prác
žiakov (galéria Fontána).
j/údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
škola nie je v súčasnosti zapojená do ţiadneho projektu
k/ údaje o výsledkoch činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole
V minulom škoskom roku sa konala inšpekcia zo Školského inšpekčného centra Trnava.
Inšpekciu vykonali p.Mgr. Štefan Zachar a Mgr. Margita Nevrlová.
Podrobnosti v prílohe č.1.

l/ údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
Opravovala sa budova na Štúrovej ulici – výmena okien, terasa pri hlavnej budove, v mesiaci
august výmena okien a výmena kúrenia /Teplická 94/, drobné opravy školníkom na všetkých
troch budovách, ladenie klavírov, oprava hudobných nástrojov, oprava a údrţba výpočtovej
techniky.
m/údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Výchovno-vzdelávacia činnosť bola zabezpečená z rozpočtu školy:
Zriaďovateľ poskytol dotáciu vo výške 541 880 euro
Z toho mzdy a odvody:
453 228 euro
Prevádzka:
78 030 euro
Kapitálové výdavky:
10 622 euro
2. o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením
školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
Školné: 50 165 euro
3. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia
v členení podľa finančných aktivít
Nemáme.
4. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov,
právnických osôb alebo fyzických osôb, ich použitia v členení podľa finančných aktivít.
Nemáme.
5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov.
Nemáme.
n/ cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy za príslušný školský
rok a vyhodnotenie jeho plnenia
Ciele stanovené umeleckou radou /plán jednotlivých vystúpení počas školského roka /boli
splnené/
o/ oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení
Dobré výsledky: tanečný odbor na vysokej úrovni, sláčikové oddelenie, klavírne, spevácke.
Zlepšiť: sláčikový orchester, v dychovom oddelení získať ţiakov na trúbku, získať viac
učební /podkrovie Teplická 94/
p/ úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Ţiaci sú uvedení v zpráve v bode i
Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade dňa 7.9.2009

