Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10,
942 01 Šurany
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za šk. rok 2018/2019

I. Základné informácie o škole
Názov školy, sídlo: Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Nám. hrdinov č. 10,
942 01 Šurany
Názov a adresa zriaďovateľa: Mesto Šurany, Nám. hrdinov č.1, 942 01 Šurany
Druh školy: štátna
Typ školy: ZUŠ
Vyučovací jazyk: slovenský
Kontakt na školu: tel.,fax.: 035/6503567
e-mail: zussurany@mail.t-com.sk
www: www.zussurany.sk
Riaditeľka: Mgr. Helena Farkasová, DiS.art.
Rada školy:
Predsedkyňa RŠ: Mgr. Eva Čviriková
Zástupca zriaďovateľa: Ing. Mgr. Alžbeta Danielová
Zástupca pedagogických zamestnancov: Mgr. Katarína Komáromyová,
Mgr. Katarína Pobočiková
Zástupca nepedagogických zamestnancov: Mária Podhorcová
Zástupca rady rodičov: Mgr. Slávka Štefániková
Ing. Miloš Raslavský
Rada rodičov pri Základnej umeleckej škole: Mgr. Slávka Štefániková
Mgr. Eva Čviriková
Jana Klučková
Vedúci predmetových komisií:
HO – klavír

Silvia Nováková, DiS.art.

sláč. a strunové odd. Mgr.art. Lucia Špacírová
dych. odd.
spev

Eva Haluzová DiS.art.
Mgr. Helena Farkasová, DiS.art.

HN

Eva Haluzová DiS.art.

VO

Mgr. Anikó Vrabčeková

TO

Mgr. Dominika Krajčovičová, DiS.art.

Ďalšie poradné orgány:
Umelecká rada – pravidelné stretnutia podľa organizácie školského roka, základné témy
rokovaní: úprava organizácie vyučovacieho procesu, riešenia problematiky chodu školy,
príprava prezentácie školy k bežným podujatiam, metodické riadenie školy, tvorba školského
vzdelávacieho programu pre jednotlivé predmety a odbory.
Pedagogická rada – pravidelné mesačné stretnutia podľa organizácie školského roka,
základné témy rokovaní: školská legislatíva, interné predpisy a normy školy, príprava
podujatí, odborné a metodické témy, kontrola kvality výchovno-vzdelávacieho procesu,
ocenenie prezentácie jednotlivých kolegov, návrhy na inovácie výchovno-vzdelávacieho
procesu, návrhy na zlepšenie pracovného prostredia, tvorba školského vzdelávacieho
programu pre jednotlivé predmety a odbory.
Predmetové komisie – stretnutia na základe pokynov predsedov predmetových komisií,
základné témy rokovaní: odborné témy, organizácia chodu školy, pravidelné hodnotenie
kvality výstupov žiakov, návrhy na inovácie výchovno-vzdelávacieho procesu, tvorba nových
projektov a spolupráce v rámci školy ale aj mimo nej.
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy (ZO OZ PŠaV) na
Slovensku pri ZUŠ T. Sládkoviča – priebežne podľa potreby, základné témy rokovaní:
kolektívna zmluva, vnútorné školské predpisy vypracované na základe Zákonníka práce a
iných pracovno-právnych predpisov.
Rodičovské združenie pri ZUŠ T. Sládkoviča – pravidelne stretnutia ako byť nápomocný
chodu školy, morálna a finančná pomoc škole.
Dátum založenia školy: 1. 9.1958
Formy vyučovania: skupinové
individuálne
Odbory vyučované na škole:
Vyučovací proces v Základnej umeleckej škole prebiehal podľa platných učebných plánov,
ktoré schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
dňa 4. februára 2015 pod číslom 2015-6346/5841:1-10A0 pre základné umelecké školy s
platnosťou od 1. septembra 2015.
Hudobný, Výtvarný, Tanečný odbor.

Nástroje vyučované v rámci hudobného odboru:
klavír, akordeón, gitara, elektrická gitara, husle, viola, zobcová flauta, priečna flauta, klarinet,
saxofón, trúbka, pozauna, barytón, spev a bicie nástroje.
Na škole fungujú tieto súbory:
Školský sláčikový orchester a Detský dychový orchester Rosička
Úspechy ZUŠ T. Sládkoviča v školskom roku 2018/2019
Celý školský rok sa niesol v duchu bohatej prezentácie ZUŠ T. Sládkoviča s rôznymi
inštitúciami v rámci mesta Šurany, ZUŠ Požitavia. Vyzdvihujem výbornú spoluprácu so
zriaďovateľom mesta Šurany. Úspechy žiakov vo všetkých odboroch boli viditeľné, počuté a
vysoko ohodnotené. Poďakovanie patrí všetkým pedagogickým a nepedagogickým
zamestnancom za ich umeleckú profesionalitu a obetavosť vytvárať pre žiakov ZUŠ T.
Sládkoviča prostredie pre umelecké vzdelávanie.
II. Údaje o žiakoch k 30.6.2019
Počet žiakov spolu :

370

z toho počet žiakov v HO :

183

počet žiakov vo VO :

151

počet žiakov v TO :

36

Absolventi HO:

9 /z toho 1ž. ŠPD/

VO:

10 /z toho 1ž. II.st./

TO:

1

Spolu:

20 žiakov

Údaje o výsledku hodnotenia a klasifikácia žiakov:
HO - z celkového počtu 183 žiakov prospelo s vyznamenaním
prospelo

VO - z celkového počtu 151 žiakov

TO - z celkového počtu 36 žiakov

164
19

neprospelo

1

neklasifikovaný

0

prospelo s vyznamenaním 144
prospelo

6

neprospelo

0

neklasifikovaný

0

prospelo s vyznamenaním

36

prospelo

0

neprospelo

0

neklasifikovaný

0

III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy ZUŠ k 15.9.2018
ZUŠ T. Sládkoviča
Fyzický počet
Prep.počet

16
13,7

Pedagogickí
zamestnanci

2
1,8

Nepedagogickí
zamestnanci

Vzdelávanie zamestnancov (absolvované školenia, semináre, kurzy a tvorivé dielne):
28.11.2018: 1. Atestácia podľa § 50 zákona č.317/2009 Z.z.o pedag. zamest. a odb.
zamestnancoch, MPC Bratislava, účastník: Mgr. Katarína Pobočíková, DiS.art.
22.05.2019: 1. Atestácia podľa § 50 zákona č.317/2009 Z.z.o pedag. zamest. a odb.
zamestnancoch, MPC Bratislava, účastník: Mgr. art. Lucia Špacírová
IV. Aktivity školy /podľa plánu práce –Kalendár termínov/
Údaje o aktivitách, ktoré organizovala ZUŠ Tibora Sládkoviča
NÁZOV
21. september

Program na jarmočné vystúpenie
Výstava ovocia a zeleniny

VYHODNOTENIE
HO

3.október
Oslava 60. Výročia založenia školy
15.,16.október workshop Banská Bystrica
23. október účasť na Tvorivej dielne v Galérii E.
Zmetáka v NZ, návštěva BIB v Ba
24. október vystúpenie pre seniorov, Domov
Jesienka
November
Výstava ROS NZ
„Rodina bez cigaret“

Všetky odbory, Spoločenský dom Šurany
TO
VO
HO, TO

10. november Celoštátnej súťaži DDHv Dolnej Súči
21.november NÁDEJ BALETU 2018

DDO Rosička, zlaté pásmo, 3. miesto
HO , Gréta Raslavská a Lívia Beňušová
TO Choreografia Now, Regina Laurová
/klasický tanec/ 2. miesto

6. december Mikulášske vystúpenie

HO

7. december Koncert pre seniorov, Domov
Jesienka

HO, TO, VO

19.november IUVENTUS CANTI

12. december Adventný koncert
18.december Výchovný koncert pre ZŠ SNP

VO Výtvarná súťaž, uspela L. Szabóová

HO, farský kostol Šurany
HO,TO Synagóga Šurany

VO

11. január

Kontrahovacie skúšky

HO, TO

Február

Triedne besídky

HO, TO Synagóga Šurany

15. marec ZLATÝ KĽÚČIK 2019

22. marec DANCESTAR 2019
24.marec

Mačky

28. marec Koncert učiteľov
6. apríl

SHOWTIME -regionálna kvalifikácia

8.apríl

Spoločné tóny

10.apríl

Koncert POP hudby

12., 13. apríl Výtvarný seminár
11. máj Muzikálová hviezda 2019, BA

TO, Chor. Mesačný svit, Regina Laurová /scénický
tanec/ 1. miesto
Chor. Variety, Kristína Prusáková /scénický tanec/ 1.
miesto
Chor. Entreé, žiačky 4./1./I.st. /scénický tanec/ 3.
miesto
Chor. Keď ma prepadne hlad, žiačky 1.,2./1./I.st. /
scénický tanec/ 3. Miesto
Chor. Variety, Kristína Prusáková / lyrical dance/ 4.
miesto
Divadlo NS, BA
Synagóga Šurany
Chor. Variety, Kristína Prusáková / Moderný balet/ 1.
miesto
Chor. Entreé, žiačky 4./1./I.st. /Moderný balet/ 2.
miesto
Chor. Keď ma prepadne hlad, žiačky 1.,2./1./I.st. /
umelecký výrazový tanec/ 2. miesto
Pieseň Múj Monte Cristo, Kristína Prusákova
a Romana Tóthová /Tanec a umelecký prednes/ 1.
miesto
Pieseň Školská láska, žiačky 4.r/1./I.st. a Veronika
Ujheiyová /Tanec a umelecký prednes/ 1. miesto
Pieseň Všetko smie patriť iba mne žiačky 4.r/1./I.st.
a Grétka Raslavská /Tanec a umelecký prednes/ 2.
miesto
NHJ, nitrianska synagóga
HO, TO, VO Synagóga Šurany
Považská Bystrica, vyučujúce VO

15.máj

Koncert ku dňu Matiek

Simona Kováčová, 3. miesto
Chor. Variety, Kristína Prusáková / Moderný balet/
1. miesto
Pieseň Múj Monte Cristo, Kristína Prusákova
a Romana Tóthová /Tanec a umelecký prednes/
1. miesto
HO, TO, VO Synagóga Šurany

21. máj

Rozprávka o šťastnom konci

divadelné predstavenie SND

23. máj

Piano v modernom rytme

Bojnice, M. a P. Vačkové, 1.miesto , zlaté pásmo

12. máj

SHOWTIME Majstr.Slovenska, LV

v II. kat., Absolútny laureát štvorručnej hry
25. máj

sústredenie Rosička

Podhájska

27. máj

Absolventské skúšky

ZUŠ

28. máj

Výchovné koncerty pre ZŠ SNP

HO, TO, VO Synagóga Šurany

29. máj

Koncert ZUŠ Požitavia

HO, TO, VO

30. máj

Návšteva galérie

VO, Ba

3. jún

Absolventské skúšky HN

ZUŠ

5. jún

Absolváčik

HO, TO, VO Synagóga Šurany

7. jún

Tanečná akadémia

TO, Spoločenský dom Šurany

, Vráble

10. jún

Postupové skúšky PŠ

HO, TO

11. jún

Vystúpenie v MŠ

HO- husľové oddelenie

12. jún

Absolventský koncert

HO, TO, VO Synagóga Šurany

13. a 14. jún Prijímačky do ZUŠ

ZUŠ

20. jún

Koncoročný koncert DDO Rosička

DDO Rosička, Bánov

21. jún

Benefičný koncert

HO, TO Dolný Ohaj

22. jún

Majstrovstvá Európy Balatonfured/ HU

28. jún

Vysvedčenie

Chor. Variety, Kristína Prusáková / Moderný balet/
1. miesto
Pieseň Múj Monte Cristo, Kristína Prusákova
a Romana Tóthová /Tanec a umelecký prednes/
1. miesto
ZUŠ

Výtvarné súťaže: „ Rodina bez cigariet“
„ Žitnoostrovské pastelky“
„ Vesmír očami detí“ - do celoslov. kola za okres N.Zámky postúpili
Barbora Zvardoňová a Kristína Krajčírová.
„ Ríša Fantázie“
„ Grafický návrh obalu žiackej knižky“
„ Ornament“ - Nina Stuchlá získala 1.miesto,
Natália Buršáková 3. miesto,
Eliška Rampašeková a Jasmína Cyprichová Čestné uznanie za účasť
„ Cesta čiary“
„ Štefánik očami detí“ - Alžbeta Čviriková získala 2. miesto
„ Hľadáme výtvarné talenty“
„ Radosti detí“
V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
V školskom roku 2018/2019 nebola vykonaná inšpekcia ŠŠI.

VI. Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly vykonanej hlavnou kontrolórkou
mesta Šurany v ZUŠ
V školskom roku 2018/2019 nebola vykonaná kontrola.
VII. Priestorové a materiálovo-technické podmienky školy
V súčasnosti prebieha výchovno-vyučovací proces v dvoch budovách. V hlavnej budove
vyučovanie v HO a TO. VO /od r. 2009/ 2 učebne - budova pri MÚ. Zriaďovateľ plánuje
presťahovanie VO do priestorov Mestskej knižnice.
Priestorové podmienky: 11 vyučovacích priestorov v hudobnom, tanečnom a výtvarnom
odbore vo vyhovujúcich podmienkach, v jednotlivých triedach sa striedajú v rámci týždňa aj
dvaja či traja pedagógovia.
VIII. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy:
•

Finančné zabezpečenie je zabezpečované priamo obcou – mestom Šurany

•
•

Čiastočná úhrada nákladov stanovená VZN č. 6/2015 bola realizovaná zákonnými
zástupcami žiakov alebo žiakmi nad 18 rokov.
Projekty ZUŠ Tibora Sládkoviča boli čiastočne zabezpečené i z iných zdrojov:
a) Rodičovským združením (RZ) pri ZUŠ,
b) Poskytnutie dotácie z rozpočtu NSK na podporu kultúry
c) sponzormi – nepeňažné dary,

•
•

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení v zmysle § 2 ods. 7 písm. m) vyhlášky
č.9/2006 Z.z.
dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov
príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy
od
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

Rozpočet určuje Mestské zastupiteľstvo vždy v decembri na kalendárny rok.
IX. Ciele a úlohy, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na roky
2016- 2019 na príslušný školský rok a vyhodnotenie ich plnenia
1. Zvýšiť bezpečnosť a kvalitu pracovného prostredia a zabezpečiť ekonomickú efektivitu
materiálno-technického vybavenia školy
•

Rozšíriť kapacitu priestorov školy pre zvýšenie počtu záujemcov o štúdium.
Poskytnúť umelecké vzdelávanie širokému vekovému spektru uchádzačov účelným
využitím priestorov kapacity školy
Termíny:
a) do septembra 2019 žiadať o nový priestor pre VO
b) 2019 - stále v riešení

•

Odhlučniť triedy
Termíny: 2019/2020
a) postupné odhlučnenie tried
b) realizácia do roku 2019
úprava povalových priestorov na učebné účely

•
•

Finančne zabezpečiť obnovu a opravu hudobných nástrojov
Termín: priebežne v šk.roku
Z kapitálových výdavkov poskytnutých od zriaďovateľa boli zakúpené dychové
nástroje
/5 000 € nákup 2 ks hudobného nástroja – tenor/

2. Skvalitniť výchovno-vzdelávaciu činnosť školy
•
•

Stabilizovať kvalifikovaný pedagogický kolektív na základe záujmu o štúdium v
jednotlivých odborov a predmetoch
Termín: priebežne v ďalších rokoch
Realizovať prioritu osobných ohodnotení učiteľov za nadštandardné aktivity

Termín: priebežne v šk.roku /v rámci rozpočtu mesta finančné prostriedky pre
zamestnancov za nadštandardné aktivity v rámci položky – odmeny/.
3. Realizovať oslavy 60. výročia vzniku ZUŠ T. Sládkoviča
Termíny:
a) január 2018 – príprava plánu podujatia
b) február 2018 – príprava scenára a zabezpečenia osláv
c) marec – jún 2018 – výroba propagačných materiálov
d) október 2018 – samotná oslava /Spoločenský dom Šurany/
Zodpovední: Riaditeľ školy, pedagogický zástupca riaditeľa
Predpokladané finančné zdroje: 1 700 €; poskytnutie dotácie z rozpočtu NSK na podporu
kultúry
X. SWOT analýza - oblasti, v ktorých má škola silné a slabé stránky, kde vidí príležitosti
ku zvýšeniu kvality školy a v čom sú riziká školy
Silné stránky
 Vhodná poloha budovy školy v rámci mesta Šurany – centrum mesta
 Zrekonštruovaná budova (výmena okien, zateplenie budovy a kompletná výmena
zariadenia
Školy, vrátane zakúpenia hud.nástrojov a programov Sibelius)
 Kvalifikovaný pedagogický zbor
 Priaznivá pracovná atmosféra na pôde školy aj mimo nej
 Zodpovednosť a spoľahlivosť pedagogických aj nepedagogických zamestnancov
 Vysoké pracovné nasadenie väčšiny zamestnancov školy aj mimo pracovného času
 Dostačujúce materiálovo-technické vybavenie školy (výpočtová technika, hudobné
nástroje,
vyučovacie pomôcky, celková kvalita pracovného prostredia)
 Vysoká úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na stredné a vysoké odborné školy
 Výborné výsledky žiakov na súťažiach a prehliadkach vŠuranoch, na Slovensku ale aj
v zahraničí /TO/
 Ústretovosť vedenia školy ku riešeniu problémov voči žiakom, rodičom a zamestnancom
 Vysoká kvalita a kvantita verejnej prezentácie a aktivít školy vo všetkých umeleckých
odboroch (hudobný, tanečný, výtvarný) na pôde školy aj mimo školy
 Spolupráca s
 Spolupráca s rôznymi inštitúciami (Domov Jesienka, Materské školy, Základné školy a
iné
zariadenia v meste Šurany, VŠMU, Konzervatóriá, AUHS a iné)
 Spolupráca so ZUŠ Požitavia - partnerskými školami - ZUŠ Nové Zámky, ZUŠ
Hurbanovo,
ZUŠ I. Godina Vráble, ZUŠ Zlaté Moravce a ZUŠ Ferenca Liszta ŠTÚROVO
 Spolupráca s médiami: Týždenník SME, referát externej a internej komunikácie mesta
Šurany a iné
 Spolupráca vedenia s orgánmi na škole: Pedagogická rada, Umelecká rada, Rada školy,
predmetové komisie, ZO OZ PŠaV na Slovensku
Slabé stránky
 Nevhodné podmienky na výchovno-vyučovací proces vo VO. Zabezpečiť vhodné
priestory
na realizáciu vyučovania. /zriaďovateľ/

Príležitosti
 Získavanie finančných prostriedkov z existujúcich fondov a grantov
 Možnosť získania nových sponzorov a rozšírenia školy ako inštitúcie vyplývajúce zo
zvyšujúceho sa záujmu verejnosti o štúdium na škole
 Hľadať nové možnosti rozšírenia priestorov - poskytnúť vzdelanie všetkým talentovaným
záujemcom o štúdium
 Zvýšenie rozpočtu zriaďovateľom
 Naďalej priebežne zabezpečovať a modernizovať materiálno-technické vybavenie školy
(hudobné nástroje, notové a knižné archívy, učebné pomôcky rôzneho charakteru)
 Rozširovanie spolupráce s inými ZUŠ na Slovensku ale aj v zahraničí
 Zviditeľnenie ZUŠ v možnostiach umeleckej prezentácie na úrovni Slovenska a
zahraničia
Riziká
 Trvajúce slabé finančné ohodnotenie všetkých zamestnancov pedagogických aj
nepedagogických (odchod zamestnancov do lepšie ohodnotených profesií)
Vytváranie dobrého mena školy, imidžu školy je proces dlhodobý.
Verejná a interná prezentácia školy je realizovaná dôslednou prípravou a výberom
koncertnej, výstavnej, kultúrno-umeleckej činnosti s prihliadnutím na kultúrno-umelecký
zámer obsah, na princípe spolupráce, kolegialite, komunikácie, v spolupráci s mestom Šurany,
MsKS, Mestským Múzeom Šurany, ZŠ a MŠ v Šuranoch. Výsledkom prezentácie školy sú
kultúrno- umelecké aktivity pedagógov a žiakov.
Silnou stránkou sú i výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia
žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium.
Údaje o počte prijatých žiakov na odborné školy:
Ivana Chudivániová – Súkromné konzervatórium Nitra , odbor hudáno-dramatické umenie
Matej Rodný – Konzervatórium BB, spev
Marianna Virágová – SSUŠ dizajnu v Nitre
Bernadeta Šimunková – SŠ scénického výtvarnictva v Bratislave
Katarína Rumanová – SUŠ Trenčín
Natália Launerová – SSUŠ dizajnu v Nitre
Barbora Zvardoňová – SUŠ L. Bielika v Leviciach
XI. Ďalšie informácie o škole
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole
ZUŠ T. Sládkoviča zabezpečuje psychohygienické podmienky vyučovania kontrolou
dodržiavania presného rozvrhu hodín vrátane prestávok. V školskom poriadku sa žiakom
ukladá povinnosť prichádzať na vyučovanie v dostatočnom časovom predstihu a pedagógom

prichádzať na vyučovanie 15 minút vopred. Pedagogickí zamestnanci, ktorí majú záujem, sa
zúčastňujú v rámci sociálnej politike školy vzdelávania týkajúcich sa psychohygieny práce.
2. Spolupráca školy
• Spolupráca s rodičmi a žiakmi
ZUŠ T. Sládkoviča poskytuje umelecké vzdelanie žiakom od predškolského veku až
po dospelých a vytvára na vysokej úrovni podmienky na prezentáciu výchovnovzdelávacieho procesu. Škola pravidelne informuje rodičov a zákonných zástupcov o
prospechu a dosiahnutých výsledkoch žiaka. Žiak a zákonní zástupcovia spolupracujú s
triednymi učiteľmi a školou. Podporujú ju v jej aktivitách v rámci Šurian ale aj Slovenska a
zahraničia. V niektorých prípadoch bývajú iniciátormi prezentačných aktivít školy. Sú
veľkým morálnym a aj finančným prínosom pre ZUŠ. Orgánom zastupujúcim záujmy rodičov
je Rodičovské združenie pri ZUŠ T. Sládkoviča.
• Spolupráca s právnickými osobami
- MŠVVaŠ SR
-Mesto Šurany – odbor školstva - koordinácia a podpora v organizovaní podujatí školou
- Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave
- Rodičovské združenie pri ZUŠ T. Sládkoviča – finančná a morálna podpora aktivít školy
- Asociácia učiteľov hudby Slovenska (AUHS) a medzinárodné hudobné organizácie EPTA,
ESTA, EMCY, EMU-Slovakia (Asociácia ZUŠ SR) – poskytovanie školení pre pedagógov
(Pedagogická Dvorana, klavírne semináre, semináre a workshopy v rámci ZUŠ v Bratislave
ale aj v rámci Slovenska), koordinácia organizačnej a odbornej stránky umeleckého školstva v
rámci Asociácie ZUŠ SR
- Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave – vzdelávanie pedagogických zamestnancov v
rámci kontinuálneho vzdelávania a výstava výtvarných prác pedagógov školy
- VŠMU, Konzervatóriá – odborná spolupráca, vzájomná odborná komunikácia
- Partnerské ZUŠ – spoločné kultúrne podujatia
- materské a základné školy – poskytovanie umeleckých programov, malých výchovných
koncertov
- CVČ v Šuranoch – spoločné projekty (Výtvarné súťaže a iné)
-MsKS a Mestské múzeum v Šuranoch – spolupodieľanie sa na podujatiach
- SND, SF, Divadlo A. Bagara v Nr – návšteva kultúrnych podujatí pedagógmi a žiakmi školy
• Spolupráca s mestskými organizáciami, zriaďovateľom
- Zriaďovateľ mesto Šurany– finančné zabezpečenie chodu školy formou rozpočtu, metodické
usmerňovanie v oblasti legislatívy, spolupodieľanie sa na rôznych kultúrnych aktivitách.
V Šuranoch, 31.8.2019
Vypracovala: Mgr. Helena Farkasová, DiS.art., riaditeľka ZUŠ Tibora Sládkoviča Šurany

