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V Nemšovej 8.9.2015 



Škola :Základná umelecká škola Nemšová 

Zriaďovateľ : mesto Nemšová 

Školský rok : 2015/2016 

Riaditeľka školy : Bc.Viera Muntágová, DiS.art 

Zástupkyňa riaditeľky školy : Mgr.Lucia Ondrušíková 

Zástupca riaditeľky školy : Mgr. Anna Haliaková, PhD. 

 

Pedagogicko- organizačné zabezpečenie školy: 

Počet žiakov k 1.9.2015 :    795 

                      V hudobnom odbore : 296 

                      V tanečnom odbore  : 259 

                      Vo výtvarnom odbore : 240 

 

Počet novoprijatých žiakov :  169 

                     V hudobnom odbore : 58 

                      V tanečnom odbore: 54 

                      Vo výtvarnom odbore : 57 

 

Počet pedagogických zamestnancov : 46 

       V hudobnom odbore : 32 ( z toho 2 na MD, 2 na zastupovanie zamestnanca počas  PN, 1 na 

zastupovanie zamestnanca počas MD) 

       V tanečnom odbore : 8  

       Vo výtvarnom odbore :  6  (z toho 2 na MD, 1 na zastupovanie zamestnanca počas MD) 

Počet nepedagogických zamestnancov : 2  ( ekonómka, upratovačka) 

 

Počet nekvalifikovaných zamestnancov :   5 –   v tanečnom odbore 

Počet pedagogických zamestnancov na pracovný pomer : 37 

Počet pedagogických zamestnancov na DoVP  : 9 



 

Počty žiakov študujúcich v ZUŠ Nemšová a  v jednotlivých pobočkách : 

Nemšová : 264 

 Horné Srnie     46 

 Horná Súča  :  70 

 Dolná Súča : 110 

 Soblahov :  48 

Skalka nad Váhom : 24 

 Trenčianska Turná : 86 

 Trenčianske Stankovce : 23 

 Drietoma : 66 

Melčice – Lieskové : 58 

Zoskupenia : 

� Detské folklórne súbory :  Dvorček – Nemšová 

                                                                            Melenčárik – Soblahov 

 

� Dychový orchester  ZUŠ Nemšová Dolná Súča 

� Tanečná skupina módneho tanca  v Nemšovej 

 

Štúdijné odbory a zamerania : 

V školskom roku 2015/ 2016 nevznikli nové študijné odbory. ZUŠ vyučuje v troch umeleckých 
odboroch:  
- hudobný odbor (HO)  

- výtvarný odbor (VO)  

- tanečný odbor (TO)  

  
 
Učitelia ZUŠ Nemšová pri svojej práci uplatňujú nasledujúce učebné plány, učebné osnovy, 
Školský vzdelávací program:  
• Učebné plány štátneho vzdelávacieho programu základnej umeleckej školy z júna 2015 pre 
hudobný odbor, tanečný odbor, výtvarný odbor a literárno-dramatický odbor  

• Učebné osnovy zo dňa 14. augusta 1995, číslo 729/95-15  



• ISCED 1B – štátny vzdelávací program pre primárne umelecké vzdelanie (vzor)  

• ISCED 2B – štátny vzdelávací program pre nižšie sekundárne vzdelanie (vzor)  
 

 

Hudobný odbor: 

Štúdijné zameranie pobočka 

Hra na klavíri Nemšová, Horné Srnie, 
Dolná Súča, H.Súča, 
Drietoma, Melčice-
Lieskové,T. Turná 

Hra na zobcovej flaute Nemšová, D.Súča, H.Súča, 
Drietoma, Melčice-Lieskové 

Hra na B trúbke Nemšová, T.Turná, 
D.Súča,H.Súča, Drietoma 

Hra na klarinete Nemšová, D.Súča, H.Súča 

Hra na priečnej flaute D.Súča,Tr. Turná 

Hra na tenore Nemšová, H.Súča, T.Turná 

Hra na saxofóne Nemšová 

Hra na tube D.Súča 

Hra na krídlovke D.Súča 

Hra na gitare Nemšová, D.Súča, H.Súča, 
Soblahov, Tr.Stankovce 

Hra na husliach Nemšová,T.Turná 

Hra na basgitare H.Súča 

Hra na bicích nástrojoch Drietoma,H.Súča,D.Súča 

Hra na akordeóne Nemšová, D.Súča, H.Súča 

Spev Nemšová, D.Súča, 
H.Súča,T.Turná 

 

 

Tanečný odbor a výtvarný odbor : 

Pobočka                                                                                    

Nemšová 

Trenčianska Turná 

Soblahov 

Melčice - Lieskové 

Drietoma 

Horné Srnie 

Horná Súča 

Dolná Súča 

Trenčianske Stankovce 



 
 
Výška príspevku zákonného zástupcu  na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom 
v ZUŚ Nemšová  v šk.r.2015/2016 
 
odbor Prípravné štúdium Základné štúdium Štúdium pre 

dospelých 
hudobný 4 ,- 4,- 4,- 
tanečný 3,- 3,- 3,- 
výtvarný 3,- 3,- 3,- 
 

 

Poradné orgány školy : 

• Rada školy  : predseda : Ing. Peter Gabriš 

• Pedagogická rada : pedagógovia školy  

• Umelecká rada :  

vedúca umeleckej rady: Mgr.Lucia Ondrušíková 

vedúca  tanečného odboru : Bc.Viera Muntágová, DiS.art 

vedúca výtvarného odboru : Mgr. Anna Haliaková, PhD. 

 vedúci  oddelenia strunových nástrojov : Mgr.Michal Orechovský 

 vedúci  oddelenia klávesových nástrojov Miroslav Muntág  

vedúci  oddelenia dychových nástrojov : Vladimír Vavro  

 vedúca speváckeho oddelenia : Eva Sýkorová, DiS.art 

Materiálno-technické zabezpečenie školy : 

Vyučovanie výtvarného a hudobného odboru v Nemšovej prebieha v budove  ZUŠ 

Nemšová,Ľuborčianska 2. Budova ZUŠ Nemšová má  štyri učebne pre výučbu hudobného odboru 

a jednu učebňu pre výučbu hudobnej náuky, triedu výtvarného odboru, skladový priestor, kanceláriu 

ekonómky školy a kanceláriu riaditeľky školy. Priestory sú nedostačujúce vzhľadom na počet žiakov 

študujúcich  v hudobnom odbore, v niektorých učebniach sa striedajú učitelia počas dňa dvakrát, 

počas týždňa štyrikrát. Časť výučby hry na klavíri prebieha v riaditeľni. Škola by potrebovala rozšíriť 

svoje priestory, poprípade nájsť vhodné priestory na prenájom pre výučbu hudobného a výtvarného 

odboru v Nemšovej. Výučba tanečného odboru prebieha v prenajatých priestoroch  ZŠ Nemšová  

a v Kultúrnom stredisku Ľuborča. 

Výučba na pobočkách  

Výučba v pobočkách prebieha v prenajatých priestoroch v ZŠ v triedach a telocvičniach, výtvarný 

odbor má na dvoch pobočkách ateliér.Výhodou výučby na pobočkách je vyšší počet žiakov vzhľadom 

k tomu, že väčšina žiakov  by si nemohla do ZUŠ dovoliť cestovať. Nevýhodou sú horšie podmienky  

pre štúdium vzhľadom k tomu,že výučba prebieha v triedach ZŠ, teda nie vo vlastných priestoroch 

a nemá tak možnosť  zabezpečiť vyučovanie po materiálnej stránke ako v Nemšovej – počítačmi, 

hudobnými nástrojmi atď. 

 



Ciele a plány pre šk. rok 2015 /2016  

• Neustále skvalitňovať vyučovací proces 

• Zabezpečiť škole dostatok materiálnych pomôcok pre vyučovanie 

• Hľadať nové možnosti riešenia nových priestorov vzhľadom na narastajúci 

počet žiakov 

• Prezentácia žiakov na kultúrnych podujatiach v Nemšovej a okolí 

• Prezentácia žiakov na súťažiach 

• Zapájanie školy do projektov a grantov 

Plánované akcie  : 

• December   :     

� Mikulášske žiacke koncerty  v Nemšovej a na pobočkách 

� Mikulášsky tanečný koncert  

� Vianočný hudobný koncert 

� Koncert Vinšujeme Vám 

� Mikuláš na námestí v spolupráci s mestom Nemšová 

 

 

• Február – Apríl  : 

� Veľký detský karneval 

� Nemšovský slávik 

� Jarný koncert koncert 

 

 

• Máj- Jún   : 

� Koncerty ku dňu matiek v Nemšovej a na pobočkách 

� Cesta rozprávkovým lesom 

� Júnový žiacky koncert 

� Záverečný hudobný koncert 

� Záverečný tanečný koncert 

� Tanečná črievička –súťaž tanečného odboru 

� Dychfest  

� Vernisáž výtvarného odboru 


