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Cirkevná základná umelecká škola,Ul. T.G. Masaryka 9, 
 Lučenec, telef. fax – 0917 527 468 

 
Plán práce výchovno - vzdelávacej činnosti v školskom roku 2016/2017 

pre Cirkevná základnú umeleckú školu 
 

a) základné identifikačné údaje o škole 
 
Názov školy:    Cirkevná základná umelecká škola,Ul.T.G.Masaryka 9,Lučenec 
 
Adresa školy:    T. G. Masaryka 9,984 01 Lučenec 
 
Telefón, fax:     0917 527 468 
 
Elektronická adresa školy: cirkevnaumelecka@gmail.com 
 
Webové sídlo:  www.cirkevnaumelecka.sk 
 
Zriaďovateľ školy :            Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Rožňava, Nám. Baníkov 20, 

048 01Rožňava 
 
Štatutárny zástupca zr.: Mons.Stanislav Stolárik 
 
Riaditeľ DŠÚ:  Mgr.Norbert Bize 
 
Duchovné vedenie školy: Vdp.Mgr.Marián Krupčiak 

 
Právna forma:  Nezisková organizácia 
 
SK NACE:   Umelecké vzdelávanie-855 20 
 
IČO:    423 10 601 
 
Vedúci pedagogický pracovníci školy: 

 Gabriel Nagy-riaditeľ školy 
 
Metodické združenie pri CZUŠ: 
    PhDr.František Mihály-predseda 
    Členovia všetci triedni učitelia 
 
Združenie rodičov školy pri CZUŠ v Lučenci:        
Predseda:   Ing. Mgr. Ľudmila Šprláková 
Tajomník:   PhDr.František Mihály 
Pokladník:   Jana Marková 
Predseda revíznej komisie:  
Členova výboru:  triedni dôverníci všetkých tried hudobného, výtvarného   
  a hudobno-dramatického odboru 
 
Rada školy:   Ing.M.Pribilincová-predseda RŠ 
    Mgr.E.Kurucová-podpredseda RŠ 
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Mgr.M.Látková-zástupca za ped.zamestnanecov 
G.Kelemen-zástupca za neped.zamestnanec 
Ing.L.Šprláková-zástupca za rodičov 
Ing.M.Mikulášová-zástupca za rodičov 
Ing.A.Zimanová-zástupca za rodičov 
Mgr.N.Bize-zástupca za zriaďovasteľa-riaditeľ DŠÚ 
Mgr.P.Fabián.-zástupca za zriaďovateľa 
Dôstojný pán dekan A.Olach-zástupca za zriaďovateľa 
Mgr.V.Paulíček-zástupca za zriaďovateľa 
 

b) Do nového školského roka 2016/2017 na základe dvoch kôl prijímacích 
pohovorov bolo prijatých 25 žiakov v hudobnom odbore a 19 žiakov vo 
výtvarnom odbore.Na základe tejto skutočnosti Cirkevnú základnú umeleckú 
školu v Lučeneci navštevuje v školskom roku  2016/2017  celkom 398  žiakov 
v troch odboroch - v hudobnom 215 žiakov, výtvarnom 169 a literárno-
dramatickom odbore 14 žiakov. 

c) Dotácie je možné požiadať na žiakov do 15 rokov na 294 žiakov. 
d) Dotácie je možné požiadať na žiakov nad 15 rokov na 74 žiakov. 
e) Sumárne je možné podľa platnej legislatívy a na základe čestných prehlásení  

požiadať o datácie na 368 žiakov. 

Schválené dotácie v kategorizácii podľa veku a formy štúdia ku 15.09.2016: 

Žiaci do 15 rokov mesto LC:   Žiaci nad 15 rokov BBSK  
   

Ind.forma: 129 žiakov    Ind.forma: 24 žiakov 

Skup.forma: 165  žiakov    Skup.formaI.kategória: 36  žiakov 

Ind.forma II.kategória : 4        

       Skup.forma II.kategória : 10        

 

Spolu:294 žiakov     Spolu:74 žiakov 

Škola okrem kmeňového pracoviska v Lučenci  škola  prevádzkuje  3 elokované pracoviská 
a to v Divíne v Brezničke, Haliči.Elokované pracoviská sa nachádzajú v budove základných 
škôl vyššie uvedených obcí. 

Stav žiakov v šk.roku 2016/2017 na jednotlivých pracoviskách je nasledovný: 

1.Kmeňové pracovisko Lučenec:293 žiakov 

2.EP Breznička: 50 žiakov 

3.EP Divín:25 žiakov 
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c) Na škole pracuje 14 pedagogických zmestnancov z toho 9 pedagógov na plný 
úväzok  a 5 pedagógov na čiastočný úväzok v nasledovných odboroch a 
predmetoch: 

 
 

Hudobný odbor 
Pedagógovia na plný úväzok: 

 
1.Gabriel Nagy-klavír ,keyboard,korepetícia 
2.Mgr.Mária Látková-klavír,keyboard 
3.PhDr.František Mihály-dychové nástroje,HN 
4.Mária Šufliarska-klavír,HN 
5.Eva Ticháková-klavír,keyboard 
6.Otto Nagy-hra na gitaru 
7.Zoltán Kelemen-klavír,keyboard 
 
Pedagógovia na čiastočný úväzok: 
 
8.Mgr.Terézia Kelementová-zborový spev,spev,LDO,klavír – EP Breznička 
9.Katarína Kusnyírová-husle 
10.Katarína Botošoá-spev 
11.Jozef Botoš-hra na bicie nástroje 

 
Výtvarný odbor 

Pedagógovia na plný úväzok: 
 
12.Mgr.Eva Kurucová 
13.Mgr.Eva Dvorská 
 
Pedagógovia na čiastočný úväzok: 
  
14.Mgr.Viera Čiežková-EP Breznička-č.ú 
 
Nepedagogickí pracovníci školy: 
 
1.Gabriel Kelemen-školník 
2.Henrieta Jančkárová-upratovačka 
3.Mariana Kunová-upratovačka v rámci projektu Rodina a práca 
4.Jana Marková-vedenie podvojného účtovníctva /externe/ 
 

d) Študijné zamerania CZUŠ  v Lučenci - šk.rok 2016/2017 
 

Hudobný odbor ponúka v šk.roku 2016/2017 nasledovné študijné zamerania : 
 
Hra na  klavíri   
Hra na keyboarde 
Hra na husliach  
Hra na gitare 
Hra na dychové nástroje-zobcová flauta,priečna flauta,altová flauta,klarinet      
Hra na elektrickú gitaru 
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Hra na bicie nástroje 
Spev  
Zborový spev 
Hra v tanečnom orchestri 
Hra na organ 
Cirkevná a chrámová hudba 
 
Výtvarný odbor ponúka v šk.roku 2016/2017 nasledovné študijné zamerania: 
 
Výtvarná výchova-kresba,maľba,grafika,dekoratívne činnosti 
Výtvarná výchova zacielená ako intenzívna príprava na ďalšie štúdium 
Výtvarná výchova zacielená na samostatnú tvorbu 
 
 
Literárno-dramatickýodbor ponúka v šk.roku 2016/2017 nasledovné študijné 
zamerania: 
 
Prípravná dramatická výchova 
Dramatika a slovesnosť 
Prednes 
 
e ) Povinný obsah vzdelania 
 

Povinný obsah vzdelania sa uvádza v inovovaných platných učebných plánoch pre ZUŠ 
schválenom dňa 4. 2. 2015 pod číslom 2015-6346/5841:1-10A0  s platnosťou od 1. 
septembra 2015. (primárne a nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie). Zmeny boli 
zapracované do pôvodných materiálov. Upravené materiály dostali novú schvaľovaciu 
doložku „Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
dňa 15. júna 2015 pod číslom 2015-6346/29045:3-10A0 pre základné umelecké školy s 
účinnosťou od 1. septembra 2015.“ 
 

Prípravné štúdium HO 
 

Učebný plán č.2 - prípravné štúdium 
 
 

I.stupeň základné štúdium-HO 
 

UP č. 3 - hra na klavíri, - hra na keyboarde 
UP č.4 - hra na husliach, a gitare  
UP č.4a-hra na elektrickú gitaru 
UP č.8 – zborový spev 
UP č.9,13 – cirkevná hudba 
UP č.12 - hra na zobcovej flaute  
UP č.5-hra na sopránovej zobcovej flaute 
UP č.9,12 - hra na priečnej flaute  
UP č. 14 - spev 
UP č.7 - hlasová výchova, spev 
UP č.8 - zborový spev 
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UP č.9-  hra na bicích nástrojích 
UP č.2- hra v orchestri 
 

II.stupeň a Štúdium pre dospelých-HO 
 
UP č. 18 – všetky zamerania,  
UP č. 19  -hra klávesových a dychových nástrojoch   
UP č. 21 -spev 
UP č. 22- zborový spev 

 
 

 
    
       
 

VO-prípravné štúdium 
 
       UP č.51-výtvarná výchova 
 

I.stupeň základné štúdium-VO 
 
      UP č.52-výtvarná výchova 
 

II.stupeň a Štúdium pre dospelých-VO 
       
     UP č.53,55-výtvarná výchova 
 
 

LDO 
 
      UP č.40-prípravná dramatická výchova 
 

I.stupeň-základné štúdium-LDO 
      
      UP č.41-Dramatické a slovesné oddelenie 
 

 
UP MŠ SR dňa 22. 12. 2003 pod číslom 11 215/2003 s platnosťou od 1. septembra 2004, 
ktorý je záväzný pre všetky odbory v ostatných ročníkoch ZUŠ. 
 
UP 1a,1b-prípravné studium 
UP 1 –hra na klavíri 
UP 4-hra na husliach,gitan 
UP 4a-hra na elektrickú gitaru 
UP8-zborový spev 
UP 13-cirkevná hudba 
UP 12-hra na zobcovej flaute 
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UP 9-  hra na priečnej flaute 
UP 14-spev 
UP 15-hlasová výchova 
UP 18-ŠPD všetky zamerania 
UP 19-hra na klávesové nástroje a dychy ŠPD 
 
 
        f ) Zadelenie tried pre CZUŠ v šk. r. 2016/2017 
 
 
Výtvarný odbor:  
Mgr. E.Kurucová      trieda VO č.33 
Mgr.E.Dvorská                trieda č.23 
Mgr.V.Čiešková-     EP Breznička 
 
Literárno dramatický odbor :  Mgr.T. Kelementová EP-Breznička , LC-č.52 
 
Hudobný odbor: 

 
G.Nagy     trieda č.44 
Z.Kelemen     trieda č.20,52 
M. Šufliarska     trieda č.29  
E.Ticháková     trieda č.18,EP-Divín 
K. Kusnyírová     trieda č.20 
T. Kelementová    trieda č.52 , EP-Breznička 
Mgr. Látková     trieda č.28 
PhDr. Mihály     trieda č.43 
O.Nagy     trieda č.45 
K.Botošová     trieda č.52,44 
J.Botoš     trieda.č.33 
     
 

 
g) Metodické združenie pri CZUŠ v Lučeneci  
 

Umelecké aktivity školy a smerovanie výchovno - vzdelávacieho procesu bude napomáhať 
korigovať a rozvíjať spoločne s vedením školy v šk.roku 2016/2017 Metodické zdurženie 
pri CZUŠ v Lučenci.Metodické združenie pri Cirkevnej ZUŠ je poradným a iniciatívnym 
orgánom vedenia školy v otázkach umeleckého vzdelávania žiakov a organizácie kultúrnych 
aktivít školy. 
Jej predsedom  v šk.roku 2016/2017 i naďalej ostáva  PhDr.František Mihály . Členmi 
Metodického združenia pri CZUŠ v Lučenci sú všetci triedni učitelia ako aj riaditeľ školy. 
 

 
 
 

Predseda:PhDr.František Mihály-HO 
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1. Gabriel Nagy-HO 
2. Mgr. Marta Látková-HO 
3. Zoltán Kelemen-HO 
4. Mária Šufliarska-HO 
5. Katarína Botošová-HO 
6. Katarína Kusnyírová-HO 
7. Otto Nagy-HO 
8. Mgr.Terézia Kelementová-HO,LDO 
9. Otto Nagy-HO 
10. Eva Ticháková-HO 
11.Jozef Botoš-HO 
12. Eva Dvorská-VO 
13. Mgr.Eva Kurucová-VO 
14.Mgr.Viera Čiešková 
 
 
*vysvetlivky-HO-hudbný odbor 
      VO-vytvarný odbor 
       LDO-literárno-dramatický odbor 
 
 

h) Zadelenie úväzkov CZUŠ  v Lučenci v šk roku 2016/17-I.polroku 
 

  
1. Gabriel Nagy r.š.    15    hod.-p.ú. 
2. Zoltán Kelemen    22    hod.-č.ú. 
3. Kelementová Terézia    20    hod.-p.ú. 
4. Kusnyírová Katarína    10    hod.-č.ú. 
5. Jozef Botoš     7,5   hod.-č.ú. 
6. Kurucová Eva Mgr.    26    hod.-č.ú.  
7. Látková Marta Mgr    24    hod.-p.ú. 
8. Mihály František PhDr.   26,5 hod.-p.ú. 
9. Otto Nagy      26   hod.-č.ú. 
10. Šufliarska Mária    24,5 hod.-p.ú.  
11. Eva Ticháková    28,5 hod.-p.ú. 
12. Viera Čiešková       3   hod.-č.ú.  
13. Mgr.Eva Dvorská    24    hod.-p.ú 

 
 

i) Zadelenie trvalých úloh 
 

Konkrétne úlohy: 
 

Eva Ticháková -inventár a koordinácia elokovaného pracoviska   
Divín,organistka sv.omší pre žiakov a pedagógov   

Kelementová Terézia Mgr. -inventár a koordinácia elokovaného pracoviska Breznička  
Nagy Gabriel   -.r.š.,technické zabezpečenie,WEB stránka,propagácia 
Látková Marta Mgr             -členka RŠ, notový archív,nábor detí v MŠ 
Mihály František PhDr. -predseda MZ, školská kronika,publikačná činnosť  
Šufliarska Mária  -organistka sv.omší pre žiakov a pedagógov   
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Kurucová Eva,Mgr.  -nástenky, propagácia, plagáty, kabinet VO, WEB stránka 
Dvorská Eva   - nástenky, propagácia, plagáty, kabinet VO, WEB stránka 
Zoltán Kelemen  -technické zabezpečenie koncertov a výstav,kontrola školného 
Kelemntová Terézia  -vedenie speváckeho zboru 
 
 
 
j) Terminovník porád a úloh 
 
a/ pedagogické  rady - 5 x ročne : august, november, január, apríl, jún 
 
b/ pracovné porady -    1x mesačne 
 
c/ metodické združenie - 5 x ročne : august, november, január, apríl, jún ( podľa potreby) 
 
d/ operatívne porady-podľa nariadenia riaditeľa školy 
 
e/povinné triedne prehrávky  s rodičmi -  2 x ročne, január – máj - jún 
 
f/nepovinné triedne prehráhky -2x november,marec 

g/ školenia BOZP a PO podľa pokynov vyšších orgánov 
 
h/ žiacke koncerty   1 x štvrťročne s určeným tematickým obsahom 
 
i/ verejné koncerty a  akadémie 1 x polročne 
 
j/výchoné a prezentačné koncerty pre MŠ 3x ročne-december,marec,apríl 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
k)  Ostatné aktivity školy 

 
- triedne ZRŠ     2x ročne 
 
- výbor  ZRŠ    -september,február 
 
-celoškolské                                        -október 
 
- výbor rodičov absolventov   -február,  máj 
 
-duchovné obnovy pre pedagóg         -1x za mesiac 
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- duchovné cvičenie                           -1x polročne 
 
 
 
 

 Plán činnosti spolupráce s Rodičovským združením - využitie  poplatku RZ pre žiakov: 
 
a/ Podporovať talenty účasťou na súťažiach  v krajskom a celoslovenskom meradle 
b/ prispievať na účasť žiackych prác VO na medzinárodné súťaže 
c/ poriadať metodické dni pre jednotlivé odbory , čerpanie poznatkov z iných CZUŠ. 
d/ návšteva divadelného predstavenia pre starších žiakov 
e/ návšteva galérií a vernisáží mimo mesta pre VO 
f/ odmena pre žiakov na verejných koncertoch a výstavách 
g/ doplniť knižný archív školy vo všetkých odboroch 
h/ príspevok na údržbu hudobných nástrojov a nákup uč.pomôcok 
 

Skúšky, previerky a prehrávky - všetky  odbory 
 

doplňujúce prijímacie pohovory – september-jún 
 
prijímacie pohovory        - apríl-máj 
 
absolventské písomky      - marec 
 
absolventské prehrávky       - apríl 
 
absolventské skúšky        - máj 
 
skúšky 4.r. ISCED 1B       - jún 
 
skúšky kontrahujúcich žiakov      - január 
 
skúšky postupové z PHV             -  jún 
 
skúšky rozšíreného vyučovania   -  január, jún 
 

 
 
 
 Uvedené činnosti koordinuje s vedením školy Metodické združenie a pedagogická 
rada CZUŠ v Lučenci. 
 
 
l) Všeobecné pedagogicko – organizačné pokyny pre ZUŠ  na šk. rok 2016/2017 
 
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo invovaný 
Štátny vzdelávací program pre základné umelecké školy (ďalej len „nový ŠVP“). Je 
spracovaný ako jeden dokument pre všetky umelecké odbory ZUŠ. Platnosť nadobudol 4. 
februára 2015 a účinnosť nadobudne 1. septembra 2015. 
Dôležitú časť nového ŠVP tvoria vzdelávacie štandardy v celom rozsahu umeleckých 
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odborov a študijných zameraní obsahujúce aj očakávané výstupy vzdelávania a profily 
absolventov. 
Spracovaná je aj problematika umeleckého vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami v základnej umeleckej škole. 
Vypracované sú rámcové učebné plány pre všetky umelecké odbory.Súčasťou nového ŠVP sú 
záväzné normatívy na povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-
vzdelávacie procesu pre všetky umelecké odbory a podmienky na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní. 
Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa v Štátnom 
vzdelávacom programe pre základné umelecké školy schválenom dňa 4. 2. 2015 pod číslom 
2015-6346/5841:1-10A0 uskutočnili zmeny týkajúce sa materiálno-technického a 
priestorového zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v ZUŠ, ale aj menšie úpravy 
rámcových učebných plánov a všeobecnej časti Štátneho vzdelávacieho programu pre 
základné umelecké školy.  
     Zmeny boli zapracované do pôvodných materiálov. Upravené materiály dostali novú 
schvaľovaciu doložku „Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky dňa 15. júna 2015 pod číslom 2015-6346/29045:3-10A0 pre základné umelecké 
školy s účinnosťou od 1. septembra 2015.“ 
Umelecké vzdelávanie v základných umeleckých školách sa začne podľa nového ŠVP 
uskutočňovať v nadväznosti na ustanovenie § 161 ods. 8 školského zákona. 
 Do obdobia, keď sa rámcové učebné plány nového ŠVP začnú uplatňovať aj v jednotlivých 
ročníkoch druhého stupňa základného štúdia a v štúdiu pre dospelých sa bude na tomto stupni 
štúdia v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore postupovať podľa 
učebných plánov z 22. 12. 2003 č. 11215/2003 s platnosťou od 1. septembra 2004. 
V odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby sa bude na druhom stupni štúdia a v štúdiu 
pre dospelých postupovať podobne podľa rámcových učebných plánov a učebných osnov 
schválených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 11. novembra 2009 pod číslom 
CD-2009-28028/22244-1:911“. 
Učebné plány z 20. augusta 2009 č. CD-2009-27474/21375-1:911 strácajú platnosť dňom 31. 
augusta 2015. 
 
Štátne vzdelávacie programy základnej umeleckej školy v Slovenskej republike ISCED 
1B a ISCED 2B z 1. 7. 2008 strácajú platnosť dňom 31. augusta 2015. 
 
Duchovný program školy 
 

Katolícka škola svojim programom oslovuje žiakov a rodičov a pozýva ich k životu ná- deje. 
Duchovný program program je základnou profiláciou katolíckej školy spočívajúcej vo 
vytvorení chráneného prostredia pre dozrievanie a rozvíjanie celej osobnosti žiaka tak po 
ľudskej ako aj po duchovnej stránke. Katolícka škola je službou Cirkvi, preto v jej programe 
majú svoje miesto poradenstvo (pre žiakov a rodičov) , výchova k diakonii (konkrétne 
aktivity sociálnej služby), edukačné projekty, ponuky rozvíjajúce spolo- čenský život (ponuky 
pre oslovenie rodičov a verejnosti), ponuky rozvíjajúce školskú kultúru a umelecké cítenie. 
Toto všetko vedie k rozvoju ľudského a spirituálneho rozmeru žiaka, k pozvaniu nie len do 
ľudského spoločenstva ale aj k pozvaniu do spoločenstva s Bohom. Cieľom cirkevnej školy je 
vzdelávať a vychovávať tak, aby žiaci mali nielen bohaté teoretické vedomosti a praktické 
zručnosti, ale aby vyznávali kresťanské hodnoty, boli zodpovední za seba, za svoje konanie, 
za životné prostredie, za školu. Katolícka škola sa podieľa na vytváraní novej spoločnosti, 
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ktorá sa neriadi len internetom, technickými zručnosťami, ale ktorá je predovšetkým ľudská, 
má srdce, aby mohla vnímať potreby iných. Prehlbovať u žiakov cit pre spravodlivosť, 
tolerantnosť, porozumenie, zodpovednosť a vzájomnú úctu.  Pedagogika v katolíckej škole je 
pedagogikou, ktorá neukladá, čo má dieťa vedieť, ale čo môže poznať. Na poznávanie, na 
formovanie svojich postojov k životu, k ľuďom i k Bohu, potrebuje dieťa pokojné a láskavé 
prostredie. Dobré medziľudské vzťahy v pedagogickom zbore a aj v triedach sú jadrom 
pokojnej atmosféry a základom zdravej spolupráce.           

Učitelia nech nezabúdajú, že závisí najväčšmi od nich, či katolícka škola môže uskutočňovať 
svoj cieľ a svoj program. Preto nech sa pripravujú s osobitnou starostlivosťou, aby si 
nadobudli tak svetské, ako i náboženské vedomosti doložené patričnými vysvedčeniami a 
nech ovládajú dôkladne vychovávateľské umenie v súlade s výdobytkami moderného 
pokroku. Nech ich spája navzájom i so žiakmi kresťanská láska a nech sa dajú viesť 
apoštolským duchom, aby svojím životom a učením vydávali svedectvo jedinému Učiteľovi - 
Kristovi.“(Dokument Cirkvi –Gravissimum educationis zdôrazňujúci kvalitu osobnosti 
učiteľa)   Škola sa snaží tak ako každá rodina o spoločné modlitby, sv.omše a slávenie 
jednotlivých období cirkevného roka . Na realizáciu týchto cieľov škola ponúka: 

-každodenné spoločné modlitby a ďakovné modlitby na začiatok a záver vyučovania 
 
-účasť' na duchovných cvičeniach pedagogického zboru školy  počas školského roka   
pod vedením povereného duchovného mimo školy 
 
-pravidelné sväté omše raz týždenne pre všetkých pracovníkov a žiakov 
 
-spoločné sväté omše v školskej kaplnke raz mesačne a v prikázané sviatky 
 
-spoločná spoveď žiakov v predvianočnom a veľkonočnom období 
 
-umelecké aktivity prezentované v kostoloch na základe dohovoru s administrátorom farnosti 
a duchoným otcom školy 
 
-formovanie mládežníckych hudobných zoskupení pre účely sv.omší 
 
 
m) Plán práce v  oblasti výchovy a  vzdelávania so zreteľom na Dohovor o právach 
dieťaťa 
 
- presadzovanie systému tvorivo humanistického vyučovania vychádzajúceho z kresťanskej 
výchovy, so zameraním na rozvoj citovej výchovy 
- motivácia a aktivizácia osobnosti žiaka, viesť žiaka  k správnej orientácii  k umeleckým 
hodnotám a viesť ho k vlastnej tvorivej  práci 
- zapájanie sa do rôznych súťaží a prehliadok 
- umožniť hospitácie a vzájomné výmeny skúseností pedagógov v rámci siete CZUŠ na 
Slovensku 
- organizovanie metodických dní, seminárov, výstav a koncertov pre jednotlivé odbory 
- podchytiť talenty v materských školách formou návštevy a výchovných koncertov 
- talentovaným žiakom umožniť rozšírené vyučovanie 
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- vytvoriť kontakty podľa možností aj so zahraničnými umeleckými školami 
- v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa podporovať a rešpektovať názory žiakov a ich 
účasti v oblasti umeleckej tvorby, sprístupniť informácie a poradenskú službu 
individuálnym prístupom k žiakovi a prijímať také výchovné opatrenia, ktoré 
zabezpečia disciplínu v škole s prihliadnutím na ľudskú dôstojnosť žiaka a študenta 
školy. 
 
 
 
Plán práce v oblasti  prevádzkovej  a materiálno- technickej. 
 

- zabezpečiť riešenie potrebných financií formou: 
a)normatívneho financovania   
b)platbou školného 
c)poplatku ( rodičovského združenia) pre CZUŠ 
d)zapájania sa do projektov určených pre školské zariadenia-MPC,Úrad práce 

- platba školného šekmi v  polročnom intervale podľa vnútorných potrieb školy 
- zabezpečiť sponzorov školy 
- zabezpečiť materiálnu výpomoc z OZ „Umenie pre každého“ 
- vylepšovať vzhľad tried a spoločných priestorov oboch škôl 
- rozšíriť hudobné nástroje pre potreby školy 
- doplniť pomôcky a notový materiál pre  zborový spev  a VO, LDO 
- dbať o  systematickú údržbu a ladenie pianín a ostatných hudobných nástrojov 
- rozširovať notový a knižný archív školy 
- vylepšovať vzhľad tried v spolupráci s triednymi učiteľmi CZŠ, aj svojpomocnou formou 
- získanie priestorov na zlepšenie pracovných podmienok učiteľov  
- dbať o hospodárne využitie energií 
- neustále dodržiavať predpisy BOZP a PO 
- zabezpečiť ekonomickú samostatnosť školy 
- spolupodielať sa na úhradách energií a režijných nákladov spolu s CZŠ sv.J.Bosca 
       
 
Plán práce v oblasti  spolupráce s verejnosťou 
 
- spolupracovať so zriaďovateľom BÚ v Rožňave, správcom farnosti Lučenec, s Mestom 
Lučenec, Novohradským múzeom a galériou s regionálnou tlačou  a ďalšími  inštitúciami ako 
aj s ostatnými cirkvami, podporovať  ekumenizmus aj prostredníctvom umenia 
- spolupracovať so ZŠ ,MŠ a SŠ formou výchovných koncertov a prieskumov talentovaných 
detí v meste aj  v regióne a hlavne  
- spoločné prezentačné aktivity s CZŠ 
- zabezpečiť a zvyšovať podporu rodičov na práci školy 
- zviditelňovať prácu školy v rôznych masmédiách 
- zapájať sa do projektov  
- organizovať verejné koncerty a spoločné vystúpenia s CZŠ  
-spolupráca s Pamätným domom J.Szabóa v Lučenci,NMG v Lučenci 
-spolupráca s DSS Libertas a Ambra v Lučenci 
-ďalšia spolupráca s MPC Bratislava za účelom kontinuálneho vzdelávania pedagógov 
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AKČNÝ PLÁN PRÁCE CZUŠ   Lučenec 2016/2017 
 

 
SEPTEMBER: 
 
 

• Príprava nového školského roku 2016/17 
•  Schválenie a vypracovanie inovovaného Školského vzdelávacieho programu pre pre 
šk.rok 2016/2017 

• Príprava nového školského roku na elokovaných pracoviskách 
• Zadelenie úväzkov 
• Rozdelenie triednej dokumnetácie 
• Vyhotovenie tr.dokumentácie 
• Zasadnutie MZ pri CZUŠ v Lučenci 
• Skompletizovanie rozvrhov 
• Kontrola triednej agendy 
• Finalizovanie stavu žiakov  vo všetkých odboroch k 15.9.2016 
• Príprava podkladov pre mesto LC a VUC v Banská Bystrica 
• Duchovná obnova  
• Návrh rozpočtu pre kalendárny rok 2016 
• Pedagogická rada – schválenie základných šk.dokumentov 
• Poučenie žiakov o BOZ a o vnútornom poriadku školy 

 
 
OKTÓBER: 
 

• Priebežná kontrola platenia školného –všetci pedagogický zamestnanci 
• Kontrola elokovaných pracovísk - Divín, Breznička,Halič   
• Aktualizácia WEB stránky školy,propagácia 
• Príprava kultúrnych aktivít CZUŠ a CZŠ 
• Príprava detského orchestra pre účely sv.omší  
• Aktuálne úlohy podľa MZ  
• Celoškolské ZRŠ – vedenie školy 
• Pracovná porada 
• Duchovná obnova  

 
 

NOVEMBER: 
 
• Zasadnutie MZ 
• Aktualizácia WEB stránky 
• Plán vianočných kultúrnych podujatí 
• Otvorená hodina všetkých pedagógov  
• Verejný koncert 
• Hodnotiaca štvrťročná pedagogická rada   
• Duchovná obnova 
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• Deti deťom – predvianočná zbierka hračiek žiakov oboch škôl pre charitu – tr.učitelia 
• Kontrola prípravy verejnej prezentácie školy, koncerty, výstavy 
• Organizácia celoslovenskej výtvarnej súťaže katolíckych ZUŠ 
• Príprava spoločného programu s CZŠ sv.J.Bosca  

 
 
 
DECEMBER: 

• Výber triedneho fondu a poplatku ZRŠ - p.Marková 
• Mikulášsky program pre MŠ zároveň prezentácia 
• Predvianočné aktivity  
• Adventné koncerty CZUŠ / aj na elok. pracov. 
• Duchovná obnova 
• Pracovná porada 
• Kontrola triednej agendy 

 
 
JANUÁR: 
 

 
• Komisionálne prestupové skúšky  
• Zasadnutie MZ 
• Triedne koncerty za účasti rodičov – zodpovední tr. učitelia 
• Duchovná obnova 
• Príprava klasifikácie 
• Polročná klasifikačná pedagogická rada  
• Kontrola elokovaných pracovísk  
• Príprava výstavy žiackych prác za I. polrok 
• Aktualizácia údajov Asc agenda 2016 
• Príprava II.polroku-zmeny rozvrhu a nástrojové zadelenie PHV 
 

FEBRUÁR: 
 

• Úväzky na II. polrok – vedenie školy a triedni učitelia 
• Kontrola rozvrhu hodín a triednej agendy II. polrok  
• Výbor rodičov absolventov školy 
• Duchovná obnova 
• Pracovná porada 
• Príprava prieskumu talentov na MŠ a ZŠ  

 
 
MAREC: 
 

 
• Pracovná porada  
• Duchovná obnova 
• Kontrola prípravy na absolventské skúšky 
• Rodičovský koncert 



15 
 

• Záverečný test absolventov HO a VO 
• Celoškolské zasadnutie Rady rodičov pri CZUŠ 
 

 
APRÍL: 

• Zasadnutie MZ 
• Trištvrťročné hodnotenie 
• Hodnotiaca ped.rada a pracovná porada – vedenie školy 
• Duchovná obnova 
• Kontrola platenia školného 
• Výchoné koncerty a prezentácia školy 
• Prezentačný koncert pre Biskupstvo Rožňava 

 
 
MÁJ: 

• Výchoné koncerty a prezentácia školy 
• Kontrola elokovaného pracoviska - Breznička 
• Vyhotovenie tabla 
• Prezentácia absolventských projektov HN  
• Praktické absolventské skúšky 
• Prijímacie skúšky I.kolo 

 
JÚN 

• Záverečné výstupy žiakov 4.r. ISCED 1B – vedenie školy 
• Postupové skúšky PHV  
• Prijímacie skúšky II.kolo 
• Záverečné triedne prehrávky s rodičmi – triedni učitelia 
• Záverečný koncert 
• Duchovná obnova 
• Príprava záverečnej klasifikácie 
• Klasifikačná konferencia – vedenie školy 
• Slávnostné ukončenie školského roku 2014/2015 
 

 
Akčný plán CZUŠ v Lučenci sa modifikuje a prispôsobuje požiadavkam jednotlivých 
verejných  inštitúcií mesta Lučenec o verejné kultúrne produkcie a pokynom 
zriaďovateľa.CZUŠ v Lučenci požiadavkam verejných inštitúcií vychádza v ústrety 
a zabezpečuje tieto podujatia na patričnej interpretačnej úrovni. 

 
Plán vnútroškolskej kontroly šk. rok 2016/17 

 
  
September: 

• Kontrola vypracovania Plánu práce VVP CZUŠ a MZ pri CZUŠ 
• Kontrola aktualizácie údajov pre RIS,Asc agenda 2016/2017 
•  Kontrola triednej dokumentácie, spracovanie plánov a individuálneho vyučovania  
• Vypracovanie štatistického hlásenia stavu žiakov 
• Kontrola ŠKvP-jednotlivé odbory a predmety 
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• Kontrola časovo – tematických plánov a rozvrhov hodín ind. A skup.formy 
vyučovania 

Termín: 30.9.2016 Zodpovední : riaditeľ školy, všetci triedni učitelia 
 
Október: 

• Kontrola realizácie rozvrhov hodín, efektívneho využívania pracovného času 
a dochádzky žiakov na vyučovanie.  

• Príprava celoškolského rodičovského združenia 
• Kontrola elokovaných pracovísk 
• Kontrola platieb školného-p.Kelemen 

 
 

Termín trvalý   Zodpovední : riaditeľ školy , Kelemen ,výbor ZRŠ 
 

November 
• Kontrola platenia školného, a výberu poplatku rodičovského združenia 
• Kontrola prípravy vianočných aktivít. 
• Kontrola triednej dokumentácie-TK 
• Kontrola umeleckej úrovne žiakov HO,VO,LDO za I.štvrťrok 2016/2017 
• Kontrola úrovne novootvorených predmetov 

Termín do 30.11.2016              Zodpovední:Nagy, Mihály, Mgr. Kurucová 
                                      výbor ZRŠ  
 
December: 

• Kontrola prípravy vianočných aktivít, (koncertov, výstav, ekumenických aktivít 
mesta) 

• Reprezentácia školy na verejnosti v meste aj na elokovaných pracoviskách 
• Kontrola prípravy koncepcie programov 
 

 

Termín do 20.12. 2016              Zodpovední: Nagy,Mihály,Kurucová   
   

 
Január: 

• Kontrola dochádzky a prospechu, kontrola výberu školného a poplatku ZRŠ 
• Kontrola klasifikácie žiakov 
• Kontrola polročných triednych prehrávok a verejných vystúpení 
• Kontrola triednej dokumentácie 
• Kontrola postupových skúšok a protokolov 

Termín do klasif. konf.  Zodpovední: Nagy,Mihály,Látková 
 
 
Február: 
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• Kontrola počtu stavu žiakov v II. polroku 
• Kontrola prípravy  na ukážkové koncerty a výchovné koncerty 
• Kontrola triednej agendy a zmeny v rozvrhoch na II. polrok 
• Kontrola prípravy spolupráce v prieskume talentov ZŠ a MŠ 

Termín: do 15.2.2017   Zodpovední: Nagy,Mgr. Látková, 
Mihály,Kelemen 

 
Marec: 

• Kontrola kolektívneho a individuálneho vyučovania, efektívne využitie 
pracovného času 

• Kontrola prípravy verejných vystúpení a výchovných koncertov 
• Kontrola prípravy na absolventské a záverečné skúšky ISCED 1B 
• Kontrola prezentácie VO 
• Kontrola triednej dokumentácie 
• Kontrola prípravy žiakov na  písomné absolventské skúšky, 

 
Termín do 25.3.2017 
Zodpovední: Nagy, PhDr. Mihály,Látková, Kurucová,Dvorská 
 
Apríl: 

• Kontrola  úrovne absolventských prehrávok 
• Kontrola na elokovanýchpracoviskách 

 
 Termín:17.4.2017             Zodpovední: Nagy, Mihály,Šufliarska 
 
Máj: 

• Kontrola výstupov slabo prospievajúcich  žiakov  
• Kontrola  a príprava výstupov žiakov 4.r. 1 časti štúdia 
• Kontrola prípravy a realizácie  prijímacích skúšok do CZUŠ v rámci spolupráce 

s MŠ a ZŠ  
•  

Termín: 22.5.16   Zodpovední:Nagy,Látková,Kurucová,Dvorská 
 

 
Jún: 

• Kontrola prípravy na záver školského roka 
• Kontrola zabezpečenia absolventských skúšok a vyradenia  
• Komplexná kontrola triednej agendy  
• Kontrola stavu žiakov tr.učiteľov na šk.rok 2016/2017 
• Personálne zabezpečenie nového školského roka podľa stavu žiakov 
 

Termín: do 30.6.2017  Zodpovední: riaditeľstvo školy,Mihály-MZ 
        
 

 
Plán práce odsúhlasený  Pedagogickou radou zo dňa  31.08.2016 
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     Gabriel Nagy  
     Riaditeľ CZUŠ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


