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Predkladá: 

       

Mgr. Klára Kuliková   

riaditeľka školy      

    

      Prerokované v pedagogickej rade školy 

                 dňa 30.06.2009 

 

      Vyjadrenie rady školy:  

      Rada školy odporúča zriaďovateľovi 

         Mestu Vranov nad Topľou 

      s c h v á l i ť  

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach školy   

za školský rok 2009/2010 

      PaedDr. Magdaléna Šamová    

                 predseda Rady školy  

pri ZUŠ, Ul. A. Dubčeka č. 880    

 

 

Stanovisko zriaďovateľa:  

 

obec   M e s t o Vranov nad Topľou 

s c h v a ľ u j e  

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach školy   

za školský rok 2009/2010 

ZUŠ, Ul. A. Dubčeka č. 880    

 

 

 

Vypracovala:  Mgr. Klára Kuliková, riaditeľka školy 
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Východiská a podklady: 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16.12.2005  o štruktúre a obsahu 

správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení. 

2. Metodického usmernenia  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  

3. Návrhu koncepcie rozvoja  školy z novembra 2007     

4. Plánu práce školy a Školského vzdelávacieho programu na školský rok 2009 - 2010 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce  predmetových komisií 

6. Informácie o činnosti Rady školy pri ZUŠ Vranov nad Topľou 

7. Ďalších podkladov   

 

a) Základné identifikačné údaje o škole: 

 

 

1. Názov školy:              Základná umelecká škola 

2. Adresa školy:             Ulica A. Dubčeka č. 880, 093 01  Vranov nad Topľou 

3. Kontaktné údaje školy: 

         

 

 

 

 

          IČO: 37873423 

           

      4. Internetová a elektronická adresa školy: 

 

e-mailová adresa  web-stránka 

zusmestavv@centrum.sk  www.zusmestavv.edupage.org 

     

      5. Zriaďovateľ školy:      Mesto Vranov nad Topľou, Mestský úrad 

                                              Dr. C. Daxnera 87/1 

                                              093 16 Vranov nad Topľou 

         Forma hospodárenia:   rozpočtová organizácia 

                                  

     6. Vedúci zamestnanci:  

   

          riaditeľka školy:                       Mgr. Kuliková Klára  

 zástupkyňa riaditeľky školy:             Popaďáková Viera 

 

7. Rada školy: 

 predseda:                 PaedDr. Magdaléna Šamová  

 podpredseda:                  Ing. Iveta Migaľová  

 zapisovateľka:                       Zuzana Joneková     

 člen                               Mgr. Antolíková Emília 

 člen:                         PaedDr. Jozef Baran   

Telefónne čísla Mobilné čísla Fax 

   057/4888100 0918 817 539 057/44888101 

   057/4422302 0918 817 540  

mailto:zusmestavv@centrum.sk
http://www.zusmestavv.edupage.org/
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 člen:                                Ing. Alfonz Kobielský  

 člen:                                Ing. Silvester Mušák  

 člen:                                Ing. Ľubomír Pidaný   

 člen:                                       Mária Poľáková 

 

Umelecká rada školy: 

 predseda:             Mgr. Klára Kuliková 

 podpredseda                 Viera Popaďáková 

 člen:                              Oľga Jakubová   

 člen:                PaedDr. Magdaléna Šamová    

 člen:                              Marcela Eperješiová 

 člen:                              Ľudmila Vardţiková  

 člen:                     Mgr. Danka Sotáková  

 člen:                              Mária Trochcová 

 člen:                     Mgr. Ján Kostelník 

 člen:                              Silvia Mikitová          

                                          

Vedúci predmetovách komisií: 

 hudobný odbor: klavírne oddelenie -                   Oľga Jakubová                                                                    

                                hudobná náuka -           PaedDr. Magdaléna Šamová 

                           akordeónové oddelenie-             Marcela Eperješiová 

  

                                        oddelenie dychových  

                                        a sláčikových nástrojov –          Ľudmila Vardţiková 

Mgr. Danka Sotáková  

 výtvarný odbor -                                          Mgr. Ján Kostelník 

 tanečný a literárno-dramatický odbor -               Silvia Mikitová                 

 

 Výbor  RZ: 

predseda:   Ing. S. Mušák    

podpredseda:            Mgr. D. Roziková  

pokladník:           M. Sabovíková  

zapisovateľ:                     R. Haňová                                                 

            členovia:                            A. Vravcová 

        J. Čalfa 

        R. Haňová 

        M. Jenčová 

        T. Koprivňáková 

        K. Kolečavová 

        E. Onušková 

        D. Krišta 

        B. Štefanková 

        D. Slivková 

 Bc. A. Tomášová 

 Ing. K. Ondusková . 

        T. Sendeková 

                                           RNDr. K. Feníková 

        M. Sokolová 

           P. Jarinkovič 
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b) Počet žiakov školy: 

 

Spolu 520 žiakov: 

 

HO - 260 ţiakov      TO -   98 ţiakov 

VO - 141 ţiakov                LDO - 21 ţiakov 

 

Prípravné štúdium – spolu  71 žiakov: 
 

     HO -   36 

     VO -    21 

     TO -    13 

     LDO -   1 

 

V šk. r. 2009/10 absolvovalo 41 ţiakov I. stupňa, 5 ţiakov II. stupňa základného štúdia, 

jedna ţiačka neukončila štúdium II. stupňa zo zdravotných dôvodov. 

K 30. 6. vystúpilo spolu 19 ţiakov, t. j. 3,65%. 

Prehľad prospechu v základnom štúdiu: 

 

 

Odbor Počet žiakov Prospel 

s vyznamenaním 

Prospel Neprospel Vystúpil 

Hudobný 224 106 116 0 2 

Výtvarný 120 74 43 0 3 

Tanečný 85 39 33 0 13 

LDO 20 15 4 0 1 

S P O L U 449 234 196 0 19 

 

c) Počet žiakov prijatých do 1. ročníka – spolu 79 do všetkých odborov: 

 

HO  -   32   ţiakov 

VO -    14   ţiakov 

TO -    31  ţiakov 

LDO -   2  ţiakov 

 

Na štúdium na strednej, vysokej škole na základe talentovej skúšky boli prijatí žiaci: 

 Marcin Ján, ţiak 7. ročníka, hra na trúbke – Konzervatórium v Košiciach, 

vyučujúci – I. Kopeček 

 Dominika Kamenská, 7. roč., hra na akordeóne, - SPgŠ v Trebišove, 

vyučujúca - M. Demeterová 

 Holomančinová, 4. roč./II. st., hra na klavíri – UMB B. Bystrica, Hv – Sj 

vyučujúca - PaedDr. M. Šamová 

 L. Dzurovčínová, 4. roč./II. st., hra na akordeóne – PU v Prešove, Hv – Sj 

vyučujúca - M. Eperješiová 

 Lengerová, 6. roč., B. Drobný, 8. roč., E. Hricová, 8. roč., M. Sabolová, 8. roč., 

P. Tomáš, 8. roč., - propagačná grafika, ZSŠ Vranov n. T. 

 Andučičová, 8. roč., Škola úţitkového výtvarníctva, Košice 

 Šofranková, 4. roč. II. stupňa, architektúra 

      vyučujúci – Mgr. art. P. Králik 

d) ______________________________________________________________________  

 

 

e) Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

k 30. 8. 2009: 
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f)    Zoznam študijných odborov a jednotlivých predmetov: 

 

 Hudobný odbor: 

 hra na klavíri  

 hra na husliach   

 hra na zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, saxofóne 

 hra na trúbke 

 hra na cimbale 

 hra na  akordeóne  

 hra na gitare 

 hra na bicích nástrojoch 

 

 

Výtvarný odbor: 

 kresba 

 maľba  

 grafika  

 kombinované techniky 

 modelovanie 

 

 

 

 

ROČ. Poč. ž. Prospel 

s vyznam. 

Prospel Nepros

pel 

Neklasif. Vystúpil 

1. 79 54 19 0 0 6 

2. 98 54 38 0 0 6 

3. 61 33 27 0 0 1 

4 51 21 28 0 0 2 

5 64 13 20 0 0 1 

6 33 17 15 0 0 1 

7 28 13 15 0 0 0 

8 16 6 10 0 0 0 

SPOLU 400 211 172 0 0 17 

1./II. 6 5 1 0 0 0 

2./II. 9 9 0 0 0 0 

3./II. 2 1 1 0 0 0 

4./II. 6 3 1 0 0 0 

SPOLU 23 18 5 0 1 0 

ŠPD 7 3 2 0 0 2 

SPOLU 430 232 178 0 1 19 
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 Tanečný odbor: 

 klasický tanec  

 kreatívny tanec  

 ľudový tanec  

 dţezový tanec 

 

    Literárno-dramatický odbor: 

 dramatická príprava  

 dramatika a slovesnosť  

 pohyb, prednes  

 práca v súbore 

 

 Zoznam uplatňovaných učebných plánov: 

 

Prípravné štúdium, 1. a 2. roč. – podľa uč, plánov – CD-2009-27474/21375-1:911 

s platnosťou od 1. septembra 2009: 

 

HO: 

hra na klavíri – uč. plán č. 3 

hra na husliach, hra na gitare, hra na akordeóne, hra na cimbale – uč. plán č. 4 

hra na zobcovej flaute – uč. plán č. 5 

hra na priečnej flaute, trúbke, saxofóne, klarinete – uč. plán č 9 

hra na bicích nástrojoch - uč. plán č. 9 

 

TO: 

tanečná príprava, klasický, ľudový, kreatívny, dţezový tanec a tanečná prax – 

uč. plán č. 36 

VO: 

výtvarná tvorba I. – uč. plán č. 52 

LDO: 

dramatická príprava, pohyb, prednes, práca v súbore – uč. plán č. 41 

 

Od 3. ročníka podľa uč. plánov c. 11 215/2003 s platnosťou od 1. septembra 2004: 

 

HO – I. stupeň: 

 

hra na klavíri – uč. plán č. 2  

hra na husliach – uč. plán č. 4  

hra na zobcovej flaute– uč. plán č. 8 

hra na priečnej flaute, trúbke, saxofóne, klarinete – uč. plán č. 9 

hra na gitare – uč. plán č.11 

hra na cimbale – uč. plán č. 12 

hra na akordeóne – uč. plán č. 13 

 

     - II. stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých: 

hra na klavíri – uč. plán č. 20  

hra na husliach – uč. plán č. 20 

hra na priečnej flaute, saxofóne, klarinete – uč. plán č. 20 

hra na akordeóne – uč. plán č. 20 
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TO – I. stupeň: 

tanečná príprava, klasický, ľudový, kreatívny, dţezový tanec a tanečná prax  

 – uč. plán č. 38 

 

VO – I. stupeň: 

výtvarná výchova – uč. plán č. 43 

 

      – II. stupeň: 

výtvarná výchova zameraná na samostatnú tvorbu – uč. plán č. 44 

 

LDO – I. stupeň: 

dramatická príprava, pohyb, prednes, práca v súbore – uč. plán č. 48 

 

g)   Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu ped. zamest. školy: 

 

Počet zamestnancov spolu:  26 (1 MD) 

 

 Interní zamestnanci Zamestnanci na kratší prac. 

čas 

Hudobný odbor 14 6 

Výtvarný odbor 2 (1MD) 2 

Tanečný odbor 1  

Literárno - dramat. odbor  1 

Nepedagogickí  zamestnanci 4  

 

Kvalifikačné predpoklady pedagogických pracovníkov: 

 

Hudobný odbor  -  20 učiteľov:  

 5 - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 

 2 - vysokoškolské vzdelanie I. stupňa 

 13 - konzervatórium (dve študujú na VŠ) 

K 31. 8. 2010 ukončil pracovný pomer výpoveďou pedagogický zamestnanec Š. Eperješi 

a poţiadal o starobný dôchodok. 

Výtvarný odbor –    4 učitelia 

 3 - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 

 1  učiteľka na RD  - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa                                                                                         

Tanečný odbor –      1 učiteľka 

 1 – stredoškolské vzdelanie, doplnená  tanečná pedagogika 

 

Literárno-dramat. odbor  –  1 učiteľka 

 1 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 

 

h)  Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy: 

 Mgr. Klára Kuliková – riaditeľka školy 

           - úspešne ukončila prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov,  

           MPC Prešov 

 Viera  Popaďáková  - zástupkyňa riaditeľky školy 

            -  úspešne ukončila prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov,  

            MPC Prešov 
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 Zuzana Joneková, Bc.  – úspešne ukončila bakalárske štúdium s aprobáciou 

hudobná výchova – náboţenská výchova 

 Ľudmila Vardţiková  – vysokoškolské štúdium s aprobáciou hudobná výchova 

– etická výchova 

 Základná počítačová gramotnosť – školenie na získanie základnej počítačovej 

gramotnosti pre učiteľov školy – zúčastnilo sa 9 učiteľov 

 

i)  Prezentácia školy na verejnosti: 

 

       ZUŠ  pravidelne prezentuje na verejnosti  nadobudnuté vedomosti a zručnosti ţiakov 

organizovaním  koncertov v MsDK a pokrýva poţiadavky verejnosti na vystúpenia 

a prezentácie v rámci kultúrnych podujatí regiónu. Organizuje aj  koncerty pre základné 

a materské školy. 

Podujatia pre učiteľov ZUŠ a ZŠ: 

 

 Metodický deň pre učiteľov hudobnej výchovy a porada riaditeľov ZUŠ Prešovského 

kraja 

12. 11. 2009 s programom: 

 Multimedia v hudbe 

 Moderný spôsob spracovania hudby na počítači 

 Multimedia vo vzdelávaní a praxi 

Lektor - Ing. Jaroslav Musil, DISK MULTIMEDIA Boskovice, Česká republika 

 

 Metodický deň pre učiteľov hudobnej výchovy ZŠ a ZUŠ: 

19. 11. 2009 s programom: 

 Hypermédium a možnosti jeho využitia v hudobnej výchove detí 

                        mladšieho školského veku. 

Lektori - Doc. PaedDr. Daniel ŠIMCÍK, PhD, PU v Prešove, katedra hudobnej a výtvarnej 

               výchovy a PaedDr. Ľubomír ŠIMCÍK, PU v Prešove, katedra hudobnej 

               a výtvarnej výchovy 

 

Ďalšie podujatia školy: 

 

 Deň otvorených dverí - dňa 4. mája 2010 škola prezentovala moţnosti štúdia pre 400 

detí MŠ a ZŠ Vranova n. T. 

 

 Deň poradenstva pre rodičov a ţiakov prípravného štúdia – 14.12.2009 pripravili 

            učitelia školy  pre rodičov ţiakov prípravného štúdia deň  poradenstva  s  cieľom                 

            podrobne prezentovať moţnosti štúdia v ZUŠ. 

 

Súťaže: 

 

Hudobný odbor: 

 

Medzinárodné súťaţe: 

 

 1. ročník medzinárodnej súťaţe „Rajecká hudobná jar“, zúčastnili sa 2 ţiačky 

Katarína Furdáková, 7. ročník, vyučujúci – V. Popaďáková 

Alţbeta Popadáková, 7. ročník, vyučujúci – V. Popaďáková 

Umiestnenie – cena Mesta Rajec 
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 9. ročník medzinárodného akordeónového festivalu „Euro musette – Golden tango“, 

Rajecké Teplice, zúčastnila sa 1 ţiačka 

Miriama Takáčová, 6. ročník, vyučujúca – M. Demeterová 

Umiestnenie – strieborné pásmo v III. kategórii 

 

Celoslovenské súťaţe: 

 

 10. ročník celoslovenskej súťaţe –„Schneiderova Trnava“, zúčastnili sa 2 ţiačky 

Katarína Furdáková, 7. ročník, vyučujúci – V. Popaďáková 

Alţbeta Popadáková, 7. ročník, vyučujúci – V. Popaďáková 

Umiestnenie – zlaté pásmo v 3. kategórii v štvorručnej hre na klavíri 

víťazstvo v 3. kategórii v štvorručnej hre na klavíri 

mimoriadna cena – Cena riaditeľa ZUŠ Trnava 

cena pedagógovi – Viere Popaďákovej 

 

Oblastné súťaţe: 

 Oblastná klavírna súťaţ – Snina, zúčastnilo sa 7 ţiakov 

Umiestnenie: 

zlaté pásmo  -  K. Demčáková, 4. roč., vyučujúca – M. Trochcová 

P. Mikula, 2. roč. II. st., vyučujúca – M. Trochcová 

strieborné pásmo – V. Baranová, 4. roč., vyučujúca – Mgr. M. Pavolková 

        P. Pastir, 5. roč., vyučujúca – Mgr. M. Pavolková 

        K. Feniková, 6. roč., vyučujúca - Mgr. M. Pavolková 

        Ľ. Hajníková, 2. roč. II. st., vyučujúca – Mgr. M. Pavolková 

bronzové pásmo – O. Rus, 2. roč., vyučujúca – O. Jakubová 

 

Školské súťaţe: 

 ročník klavírnej súťaţe „ČAROVNÉ KLÁVESY“, súťaţilo 42 ţiakov klavírneho 

oddelenia v 7 kategóriách 

Umiestnenie: 

8 ţiakov – zlaté pásmo 

20 ţiakov – strieborné pásmo 

9 ţiakov – bronzové pásmo 

 1. ročník vedomostnej súťaţe – „AKORDIÁDA“,  zúčastnilo  sa 39 ţiakov 

v štyroch kategóriách 

 

Umiestnenie:  1. miesto – 1 ţiak 

2. miesto – 6 ţiakov 

3. miesto – 9 ţiakov 

Výtvarný odbor: 

 

Medzinárodné súťaţe: 

 

 Zvieratká v záhrade 2010 – medzinárodná súťaţ, 6 ţiakov 

Adam Hodor, PŠ 

Richard Šeba, PŠ 

Anna Jarinkovičová - 1. roč. 

Barbora Tutková - 1. roč. 

Kristína Klára Mašlanková - 1. roč. 

Jozef Goroľ - 3. roč. 

Umiestnenie: výsledky nedodané 
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Vyučujúci: Mgr. Ján Kostelník 

       Mgr. I. Turčíková 

 

 Szabóov grafický Lučenec 2010 - medzinárodná súťaţ, 5 ţiakov 

Barbora TUTKOVÁ,1. roč. 

Ema FIALOVÁ,1. roč. 

Jana GOROĽOVÁ,3. roč. 

Jana MULIKOVÁ,3. roč. 

Bianka ORENDÁŠOVÁ, 4. roč. 

Umiestnenie: výsledky nedodané 

Vyučujúci: Mgr. J. Kostelník 

       Mgr. I. Turčíková 

 

 Zelený svet 2010 – XV. ročník medzinárodnej súťaţe detí a mládeţe, 5 ţiakov 

Kristián Mrusko, 2. roč. 

Radovan Ceľuch, 7. roč. 

Františka Tomášiková, 7. roč. 

Miriam Sabolová, 8. roč. 

Veronika Mlejová, 2. roč. II. st. 

Umiestnenie: cestné uznanie za účasť 

Vyučujúci: Mgr. J. Kostelník 

       Mgr. art. P. Králik 

 

Celoslovenské súťaţe: 

 Európa v škole 2010 – celoslovenská súťaţ – 3 ţiaci 

Umiestnenie:   Lívia GROCHOVÁ,1.roč- 1.miesto v okresnom kole 

Jozef GOROĽ,3.r. – 2. miesto v okresnom kole 

Vyučujúci: Mgr. Ján Kostelník 

 DÚHA 2010 - St. Ľubovňa - celoslovenská súťaţ, 5 ţiakov 

Umiestnenie: Lenka Čakurdová,2.r. – čestné uznanie 

Vyučujúci: Mgr. J. Kostelník 

 

Okresné súťaţe: 

 Detský výtvarný Vranov – okresná súťaţ, 15 ţiakov 

Umiestnenie: kategória ZUŠ nehodnotená 

Vyučujúci: Mgr. J. Kostelník 

       Mgr. I. Turčíková 

Všetci ţiaci ocenení do 26. 5. 2010 boli navrhnutí a ocenení primátorom mesta Vranov n. T. 

ako „Reprezentant 2010 MESTA VRANOV NAD TOPĽOU„.  Ţiaci ocenení na súťaţiach 

po uvedenom termíne budú navrhnutí na ocenenie v nasledujúcom školskom roku.             

 

Koncerty: 

             

Verejné: 

 Vianočný koncert – „Vianočné svetlo“ v MsDK spojená s výstavou prác 41 ţiakov 

výtvarného odboru, vystúpilo 164 ţiakov školy 

 Verejný koncert v Bazilike narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou, vystúpilo 

50 ţiakov hudobného a literárno-dramatického odboru 

 absolventský koncert – jún 2010 s výstavou prác absolventov výtvarného odboru, 

vystúpilo 12 absolventov 
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Výchovné: 

 Vianoce čertíka Zebuba – výchovný koncert pre deti MŠ a ZŠ pripravilo tanečné 

a literárno-dramatické oddelenie  

Interné: 

 5 interných koncertov v MsDK, na ktorých vystúpilo spolu 94 ţiakov školy a koncert 

pre rodičov ţiakov prípravného štúdia a 1. ročníka v priestoroch školy, vystúpilo 21 

ţiakov.  

 

Vystúpenia na požiadanie:   

 

Hudobný odbor zrealizoval 9 vystúpení, na ktorých reprezentovalo školu 25 ţiakov,               

5 učiteľov: 

 Vystúpenie pre Vlastivedné múzeum vo Vranove nad Topľou, 9. 9. 2009 – 

„Chvála rodnej reči“ 

 Vystúpenie pre Vlastivedné múzeum, 17. 9. 2009 – „Vypálené obce v 2. svetovej 

vojne“ 

 Vystúpenie pre HZOS, 25. 9. 2009 – vernisáţ výstavy H. Kubovej „Môj nočný ţivot“ 

 Vystúpenie pre Vlastivedné múzeum vo Vranove nad Topľou, 30. 9. 2009 - otvorenie 

výstavy „Vykopali Angličania“ 

 Vystúpenie pre Oriflame, 27. 11. 2009 – Vianočné posedenie 

 Vystúpenie pre Hornozemplínsku kniţnicu, 25. 2. 2010 – prezentácia knihy                 

K. Dučáka – Poslušný aţ na smrť 

 Vystúpenie pre MsÚ, 26. 3. 2010 – Deň učitelov 

 Vystúpenie pre Klub sclerosis multiplex, 6. 5. 2010 

 Vystúpenie pre Mesto – Juniáles 2010, 27. 6. 2010 

 

Ďalšie aktivity: 

 

            Hudobný odbor:      

 triedne rod. zdruţenie s prehrávkou ţiakov – december, marec - rodičom         

sa predstavili všetci ţiaci 

 semináre po jednotlivých ročníkoch a jednotlivých nástrojoch 

 prezentácia odboru  na dni otvorených dverí dňa 4. 5. 2010 

 

            Tanečný odbor: 

 vystúpenie na verejnom koncerte 

 rodičovské zdruţenie s predstavením ţiakov tanečného odboru a rozprávky – 

 Snehová kráľovná v spolupráci s literárno - dramatickým odborom 

 prezentácia práce a výsledkov odboru na dni otvorených dverí dňa 4. 5. 2010 

 

Výtvarný odbor :   

 vianočná výstava v  MsDK (december 2009) – vystavených 42 prác  

 výstava prác absolventov, jún 2010, 16 ţiakov, vystavených 20 prác 

 prezentácia práce a výsledkov odboru na dni otvorených dverí dna 4. 5. 2010 

 estetizácia interiéru školy výtvarnými prácami 

 

            Literárno- dramatický odbor:  

 spolupráca na  verejných a interných koncertoch – sprievodné slovo 

 rodičovské zdruţenie s predstavením ţiakov tanečného odboru a rozprávky – 

      Snehová kráľovná v spolupráci s tanečným odborom 
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 spolupráca na  2 verejných a interných koncertoch – vystúpilo 5 ţiakov 

 absolventský koncert – vystúpil 1  absolvent 

Fotodokumentácia z podujatí školy: Bc. Z. Joneková, 

Programy, pozvánky, aktualizácia web-stránky školy: Mgr. K. Kuliková 

Scéna, výstavy a návrh plagátu ku koncertom - učitelia výtvarného odboru: Mgr. J. Kostelník, 

Mgr. art. P. Králik, Mgr. I. Turčíková 

Klavírne sprievody na koncertoch: O. Jakubová, Mgr. M. Pavolková, V. Popaďáková, 

A. Fetkovičová, Š. Hajdu, DiS. art. 

Videozáznamy z verejných koncertov – Mgr. J. Kostelník 

              

j)  Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená: 

 

Zatiaľ sa škola nezapojila do ţiadnych projektov – neboli výzvy na modernizáciu 

vyučovacieho procesu,  do ktorých by sa mohla škola zapojiť. 

 

k)  Výsledky inšpekčnej činnosti: 

 

V školskom roku 2009/2010 prebehla tematická inšpekcia v čase 2.2.2010 – 4.2.2010 

so záverom: 

Stav a úroveň vyučovania a učenia sa v hudobnom odbore boli na dobrej úrovni. 

(Školská inšpekcia na hodnotenie škôl/školských zariadení pouţíva tieto hodnotiace výrazy: 

veľmi dobrý, dobrý, priemerný, málo vyhovujúci, nevyhovujúci). 

 

l)  Priestorové a materiálno-technické podmienky: 

 

Škola disponuje dvoma budovami: 

 

 A. Dubčeka. č. 880 – hlavná budova so sídlom riaditeľstva školy 

 

 Námestie Slobody č. 956 – v r. 2007 rekonštruovaná v plnom rozsahu. 

 

     V obidvoch budovách je 24 učební na individuálne a skupinové vyučovanie, z toho            

4 učebne nevyhovujú pre nadmernú hlučnosť. Škola nemá vlastnú koncertnú sálu. 

 

V školskom roku bol zriadený ateliér na prácu  s  keramikou,  vybavený vypaľovacou 

pecou, hrnčiarskymi kruhmi a zdrojom teplej vody, v ktorom sa začalo vyučovanie v II. 

polroku. 

 Zakúpené učebné pomôcky - xylofón, gitara, metronómy 

 Zakúpený klavír – akustické pianino YAMAHA z vlastných 

prostriedkov 

 Zakúpené farebné tlačiarne na tlač programov, plagátov a ďalšieho 

      reklamného materiálu 

 bojler pre budovu na Ul. A. Dubčeka – ateliér KERAMIKA 

 Inštalovali sa veľkokapacitné drţiaky na toaletný papier a papierové 

uteráky 

 Odstránil sa havarijný stav vykurovacieho systému po záplave 
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m)  Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti v €: 

 

a) V kalendárnom roku 2009 ZUŠ hospodárila z príjmov: 

1. Rozpočtové zdroje –                        316 474 €. 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov od rodičov –     22 255 €. 

3. Vzdelávacie poukazy ZUŠ nevydáva 

4. Kapitálové zdroje -                              0  €.  

      V spolupráci s výborom rodičovského zdruţenia sa z finančných prostriedkov RZ 

zabezpečilo:  

notový materiál 

- kniţné odmeny, pamätné listy a kvety pre absolventov 

- materiál pre VO a TO 

- pomôcky na deň otvorených dverí 

- papier a toner na kopírovanie notového materiálu pre ţiakov 

- občerstvenie pre deti na verejných koncertoch, súťaţiach 

- účastnícke poplatky, cestovné a ubytovanie na súťaţe pre ţiakov školy 

- ocenenia pre ţiakov školských súťaţí 

- veľkokapacitné drţiaky na toaletný papier a toaletný papier pre ţiakov školy 

- prenosná ozvučovacia technika 

 

n)  Cieľ vytýčený v koncepčnom zámere a jeho plnenie: 

 

     Hlavné ciele v školskom roku 2009 - 2010: 

 

 Zabezpečiť vysokú úroveň umeleckého vzdelávania – plní a priebeţne 

 Zlepšenie materiálno-technickej základne školy a pracovného prostredia, odstránenie 

nedostatkov – plnenie v bode l) 

 Vyučovanie realizovať podľa platných učebných osnov, učebných plánov, aby škola 

bola súčasťou systému moderného vzdelávania krajiny EÚ – plnenie v bode f) 

 Sledovať moderné trendy v  umeleckom vzdelávaní a implementovať ich do 

vyučovacieho procesu – plní sa priebeţne vysielaním učiteľov na vzdelávacie 

podujatia, organizovaním metodických dní pre uciteľov 

 Zapájať ţiakov do súťaţí v  hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom 

odbore a ďalších aktivít propagujúcich činnosť školy, začať s tradíciou školských 

súťaţí – plnenie v bode i) 

 

o)  Oblasti, v ktorých dosahuje škola dobré výsledky: 

   

      V ZUŠ vyučujú kvalifikovaní učitelia, čo je zárukou kvalitného výchovno- 

vzdelávacieho procesu. Dosiahnuté výsledky sú podrobne popísané v časti i) Prezentácia 

školy na verejnosti. 

 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky: 

      

Hudobný  odbor 

 zabezpečiť väčšiu sebestačnosť pri ozvučovaní podujatí 

 organizovať školské súťaţe 

 

Výtvarný  odbor  

 začať s tradíciou školskej súťaţe 
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      Tanečný odbor  

 zabezpečiť častejšie účinkovanie ţiakov na verejnosti 

 

      Literáeno-dramatický odbor 

 zvýšiť záujem o štúdium v tomto odbore najmä v MŠ  prípravou interaktívnych 

vystúpení pre deti MŠ a ZŠ 

 

 

    Spolupráca s rodičmi  

 naďalej organizovať rodičovské zdruţenie s prehrávkou ţiakov  2-krát v školskom 

roku  /november, marec/ 

 spolupracovať s výborom RZ pri vybavovaní komoditami, ktoré nie je moţné 

      zabezpečiť z rozpočtu školy 

 vystúpením ţiakov obohatiť aj plenárne zasadnutie rodičov 

 pokračovať v zisťovaní názorov a návrhov rodičov v záujme zlepšenia spolupráce 

       formou dotazníka s následným vyhodnotením na plenárnom zasadnutí RZ 

 

p)  Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov        

      na pracovnom trhu, alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium: 

 

Úspešnosť ţiakov na prijímacích skúškach je popísaná v časti  c).   

 

 

 

Vo Vranove n. T., 10. 09. 2010  

 

 

 

 

 

                                                                                     Mgr. Klára Kuliková   

                                                                                          riaditeľka  školy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


