Súkromná základná umelecká škola
Jastrabie nad Topľou
Činnosť súkromných základných umeleckých škôl v Slovenskej republike sa riadi:
 Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)a o zmene a doplnení
niektorých zákonov;
 Zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky 324/2008 Z. z. zo 6. augusta 2008 o
základnej umeleckej škole.
Výchovno-vzdelávací proces v SZUŠ sa riadi štátnym vzdelávacím programom pre ZUŠ (ISCED 1B,
ISCED 2B).
Súkromná základná umelecká škola(ďalej SZUŠ) ponúka umelecké vzdelávanie v prípravnom stupni
a v prvom stupni základného štúdia - a je určené deťom od 3 do 15 rokov (materské školy a základné
školy).
Umelecké vzdelávanie ponúkame v štyroch odboroch:
 audiovizuálnom odbore;
 literárno-dramatickom odbore.
 tanečnom odbore;
 výtvarnom odbore;
Výučba v týchto odboroch sa realizuje v skupinovej forme, pričom pre každý stupeň je učebnými plánmi
záväzne definovaný minimálny a maximálny počet žiakov v jednej skupine, ako aj počet hodinovej dotácie
v rámci týždňa.
Tieto počty sú nastavené tak, aby bola zabezpečená kvalita výučby v konkrétnom odbore vzhľadom na jeho
typ a náročnosť výchovno-vzdelávacieho procesu.
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Pre prijatie žiaka na štúdium v SZUŠ je potrebné:
 podať prihlášku na predpísanom formulári, alebo elektronickou formou v systéme iZUŠ (na
www.izus.sk);
 úspešne absolvovať talentovú skúšku.
Na základe týchto podmienok riaditeľ SZUŠ rozhodne o prijatí, resp. neprijatí žiaka do príslušnej ZUŠ.
Pedagógovia SZUŠ musia spĺňať kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé odbory, na základe:
 Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov;
 Vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v
znení neskorších predpisov.

PRÍNOS umeleckého vzdelávania, poskytovaného SZUŠ
KOMFORT PRE RODIČOV






Vzhľadom na zákonnú povinnosť vyberať školné od žiakov ZUŠ - zriaďovateľ SZUŠzáväzným
nariadením ustanovuje jeho výber, avšak výšku školného minimalizuje v podobe sumy 0,10 eur ročne
na 1 dieťa.
Zároveň SZUŠhradí materiálno-technické zabezpečenie výučby v plnej výške.
Rozvrh umeleckého vzdelávania sa prispôsobuje rozvrhu dieťaťa v ZŠ tak, aby naň kontinuálne
nadväzovalo v priestoroch tej školy, ktorú žiak navštevuje.
Rodičovi (resp. zákonnému zástupcovi) takto vznikajú minimálne finančné náklady vo výške 0,10 eur
ročne a zároveň nevzniká potreba časovo, finančne a organizačne náročného presunu dieťaťa z jeho
ZŠ do priestorov ZUŠ.
Ponúkame kvalitné plnohodnotné umelecké vzdelávanie, ktoré je dostupné každému dieťaťu bez
výnimky sociálneho či iného statusu.

KOMFORT PRE ŠKOLY






SZUŠ pôsobí výlučne v tých školách, v ktorých má zriadené elokované pracoviská. Ich zaradenie do
siete škôl a školských zariadení je podmienené (okrem iného) zmluvnou fixáciou nájomných
podmienok. Konkrétne ide o nájomné zmluvy medzi vlastníkom budovy školy (zväčša obec, mesto)
a SZUŠ, v ktorých sa definujú nájomné podmienky tak, aby škole (a v dôsledku obci, mestu)
nevznikali nijaké režijné či iné náklady, súvisiace s umeleckým vzdelávaním SZUŠ.
V prípade, že sa v škole realizuje umelecké vzdelávanie, poskytované SZUŠ- do personálneho
kolektívu školy tak čiastočne vstupujú ďalší pedagógovia, ktorí sú pripravení podieľať sa na živote
školy v miere a spôsobom, dohodnutým s vedením MŠ či ZŠ (venovanie sa nielen žiakom SZUŠ, ale
aj participácia na umeleckých projektoch MŠ či ZŠ).
Pedagógovia SZUŠ sú k dispozícii MŠ či ZŠ v prípade fakultatívnych aktivít (príprava a prezentácia
umeleckých programov, príprava rozhlasových relácií, školského časopisu, inštalácia výstav,
realizácia výzdoba školy, výroba propagačných materiálov, pozdravov a pod.)

KOMFORT PRE OBEC, V KTOREJ SA NACHÁDZA ELOKOVANÉ PRACOVISKO
SZUŠ







vytváranie priestoru pre spoločenské a kultúrne aktivity, zlepšujúce sociálnu klímu obce;
propagácia obce vďaka zapájaniu sa žiakov a zamestnancov SZUŠ do umeleckých súťaží a kultúrnych
projektov na regionálnej, celoslovenskej či medzinárodnej úrovni;
propagácia obce vďaka podpore osobnej formácie talentovaných detí a vytváranie možností pre ich
rast, umeleckú formáciu a prezentáciu talentu;
možnosť realizovania hosťujúcich prednášok či umeleckých vystúpení vďaka kontaktom SZUŠ
s osobnosťami vedy, umenia a kultúry;
realizácia vzdelávacích kurzov pre občanov obce (tanečné kurzy, kurzy kreatívnej práce v oblasti
keramiky, rezbárstva, výtvarných techník, výroby dekoračných a úžitkových predmetov a pod.)
participácia na finančnom zabezpečení materiálno-technického zabezpečenia umeleckých aktivít obce
- pre občanov i širšiu verejnosť;

