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Východiská a podklady:

Správa je vypracovaná v zmysle:

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR . 9/2006 Z. z. zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ o
výchovno-vzdelávacej innosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

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

3. Návrhu koncepcie rozvoja školy z novembra 2007

4. Plánu práce školy a Školského vzdelávacieho programu na školský rok 2012/2013

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce predmetových komisií

6. Informácie o innosti Rady školy pri ZUŠ Vranov nad Top ou

7. alších podkladov

 a) Základné identifika né údaje o škole:

 Názov školy: Základná umelecká škola

Adresa školy: Ulica A. Dub eka . 880, 093 01 Vranov nad Top ou

Kontaktné údaje školy:

Telefónne ísla Mobilné ísla Fax

057/ 4888100 0918 817 539 057/44888101

057/4422302 0918 817 540

O: 37873423

Internetová a elektronická adresa školy:

 Zria ovate  školy: Mesto Vranov nad Top ou, Mestský úrad

                                   Dr. C. Daxnera 87/1,

                                   093 16 Vranov nad  Top ou

Forma hospodárenia: rozpo tová organizácia

Vedúci zamestnanci: riadite ka školy: Mgr. Klára Kuliková

                                                                   Mgr. Zuzana Joneková od 15.07.2013

 zástupky a riadite ky školy: Popa áková Viera

                                                    Mgr. Mária Pavolková od 15.07.2013

e-mailová adresa web-stránka

riaditelka@zus880.eu www.zus880.eu

mailto:riaditelka@zus880.eu
http://www.zus880.eu


Rada školy: Zloženie

1. Miroslav Bradovka, RNDr., predseda

2. Mária Demeterová, podpredsední ka

3. Emília Antolíková, Mgr.

4. Martina Bertová, Mgr.

5. O ga Jakubová,

6. Natália Jev áková, PaedDr.

7. Alfonz Kobielský, Ing.

8. Silvester Mušák, Ing.

9. Lýdia Ondrušová, JUDr.

10. ubomír Pidaný, Ing.

11. Viera Stru áková

Poradné orgány riadite ky školy:

Umelecká rada školy:

predseda: Mgr. Klára Kuliková

podpredseda: Viera Popa áková

len: O ga Jakubová

len Mgr. Mária Pavolková

len: Marcela Eperješiová

len: Bc. udmila Vardžiková

len: Mgr. Danka Sotáková

len: Mária Trochcová

len: Mgr. Ján Kostelník

len: Silvia Hudáková

Vedúci predmetových komisií:

hudobný odbor: klavírne oddelenie –  O ga Jakubová

                              hudobná náuka -Mgr. Mária Pavolková

                              akordeónové oddelenie -Marcela Eperješiová

                              oddelenie dychových nástrojov -Bc. udmila Vardžiková

                              oddelenie slá ikových nástrojov – Mgr. Danka Sotáková

výtvarný odbor -Mgr. Ján Kostelník

tane ný a literárno-dramatický odbor -Silvia Hudáková

Výbor RZ:

predseda: Ing. S. Mušák

podpredseda: Mgr. R. Rákošová

pokladník:  M. Sabovíková

 revízna komisia: H. K árová, Ing. M. Sariková, Mgr. V. Smoláková

zapisovate : M. Jen ová

lenovia: V. Bankovi ová, Mgr. J. Budaiová, J. alfa, PaedDr. N. Jev áková, PaedDr. J. Baran,
Mgr. D. Roziková, T. Sendeková,  G. Trebu áková, Mgr. E. Bujková, Z. Kova ová, M. Pi ková,
Mgr. M. Saraková, E. A. Žáková



b) Po et žiakov školy k 31.08.2013:

HO TO VO LDO SPOLU

286 45 138 13 487

 Prípravné štúdium

HO TO VO LDO SPOLU

32 6 14 1 53

V šk. r. 2012/13 absolvovalo ZUŠ 31 žiakov I. stup a, 5 žiaci II. stup a základného štúdia.
K 31.08. 2013  stav  411 žiakov. Po et žiakov sa znížil o 53 t.j. 11,4%.

c) Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov pod a poskytovaného stup a vzdelania k 31.8.2013:

Odbor Po et
žiakov

Prospel s

vyznamenaním

Prospel Neprospel Neklasifikovaný Vystúpili Pristú
pili

Hudobný 248 147 97 6 3 9 1

Výtvarný 119 65 51 1 - 2 preruš. -

Tane ný 35 22 11 - - 1vystúp.

2 preruš.

-

LDO 9 8 1 - - - -

SPOLU 411 242 159 7 3 10

4 preruš.

1

d) Po et žiakov prijatých do 1. ro níka z prípravného štúdia

HO TO VO LDO SPOLU

31 5 15 2 53

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

- M. Sendek – Súkromné Konzervatórium Košice, literárno-dramatický odbor

- . Krišová – PF KU Ružomberok – výtvarná výchova, slovenský jazyk

- A. M. Antušová – ŠÚV Košice – fotografický dizajn

- J. Goro ová – SOŠ A. Dub eka Vranov nad Top ou – propaga ná grafika

- D. Truhlíková – SOŠ A. Dub eka Vranov nad Top ou – propaga ná grafika

-



f) Zoznam študijných odborov a jednotlivých predmetov

Hudobný odbor: hra na klavíri, hra na husliach, hra na zobcovej flaute, prie nej flaute, hra na
akordeóne, hra na gitare, hra na bicích nástrojoch, spev

Výtvarný odbor: kresba, ma ba, grafika, modelovanie a práca s materiálom, vybrané state z te ie
umenia

Tane ný odbor: klasický tanec, kreatívny tanec, udový tanec, džezový tanec

Literárno-dramatický odbor: dramatická príprava, dramatika a slovesnos , pohyb, prednes, práca
v súbore, základy dramatickej tvorby, dejiny dramatickej tvorby, štúdium rolí a umelecký prednes

Zoznam uplat ovaných u ebných plánov:

ZUŠ postupuje v primárnom umeleckom vzdelaní pod a školského vzdelávacieho programu so
zoh adnením u ebných plánov:

Prípravné štúdium, 1. -4. ro . primárneho umeleckého vzdelania a 1. ro . nižšieho sekundárneho
vzdelania– pod a u . plánov – CD-2009-27474/21375-1:911 s platnos ou od 1. septembra 2009:

HO: hra na klavíri – u . plán . 3

         hra na husliach, hra na gitare, hra na akordeóne – u . plán . 4

         hra na zobcovej flaute – u . plán . 5

         hra na prie nej flaute– u . plán . 9

         hra na bicích nástrojoch -u . plán . 9

TO: Tane ná príprava, klasický, udový, kreatívny, džezový tanec a tane ná prax – u . plán . 36

VO: Výtvarná tvorba I. – u . plán . 52

LDO: Dramatická príprava, pohyb, prednes, práca v súbore – u . plán . 41

Od 6. ro níka pod a u . plánov . 11 215/2003 s platnos ou od 1. septembra 2004:

HO – I. stupe :

          hra na klavíri – u . plán . 2

          hra na husliach – u . plán . 4

          hra na zobcovej flaute– u . plán . 8

          hra na prie nej flaute– u . plán . 9

          hra na gitare – u . plán .11

          hra na akordeóne – u . plán . 13

        II. stupe  základného štúdia a štúdium pre dospelých:

          hra na klavíri – u . plán . 20

          hra na husliach – u . plán . 20



          hra na prie nej flaute – u . plán . 20

          hra na akordeóne – u . plán . 20

TO – I. stupe :

Tane ná príprava, klasický, udový, kreatívny, džezový tanec a tane ná prax – u . plán . 38

VO – I. stupe :

Výtvarná výchova – u . plán . 43

           II. stupe :

Výtvarná výchova zameraná na samostatnú tvorbu – u . plán . 44

LDO – I. stupe :

Dramatická príprava, pohyb, prednes, práca v súbore – u . plán . 48

g) Po et zamestnancov a plnenie kvalifika ného predpokladu ped. zamest. školy:

Po et zamestnancov spolu k 30.6. 2013: 28

Zamestnanci so 100% úväzkom Zamestnanci na kratší prac. as

Hudobný odbor 15 6

Výtvarný odbor 2 -

Tane ný odbor 1 -

Literárno-dramatický odbor 1 -

Nepedagogickí zamestnanci 3 -

Kvalifika né predpoklady pedagogických pracovníkov:

Hudobný odbor - 21 u ite ov: 7 -vysokoškolské vzdelanie II. stup a, 2 -vysokoškolské vzdelanie I.
stup a, 13 - konzervatórium s absolutóriom, 1 -dopl uje si kvalifikáciu
Výtvarný odbor – 2 u itelia: 2 -vysokoškolské vzdelanie II. stup a
Tane ný odbor – 1 u ite ka: 1 – stredoškolské vzdelanie, doplnená tane ná pedagogika
Literárno-dramat. odbor – 1 u ite ka: 1  - stredoškolské vzdelanie konzervatórium s absolutóriom

h) alšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy:

Mgr. udmila Vardžiková – ukon ila magisterské štúdium s aprobáciou hudobné umenie– etická
výchova

Mgr. M. Tokar íková, A. Fetkovi ová – zú ast ujú sa  vzdelávacieho programu MPC r. p. Prešov –
tvorba u ebných osnov z predmetov hudobného odboru ZUŠ a hudobnej výchovy v ZŠ

i) Prezentácia školy na verejnosti:

ZUŠ pravidelne prezentuje na verejnosti nadobudnuté vedomosti a zru nosti žiakov organizovaním
verejných, výchovných koncertov, workshopov pre základné a materské školy a pokrýva aj
požiadavky organizácií na území mesta na vystúpenia a prezentácie v rámci ich kultúrnych podujatí.



ZUŠ oboznamuje verejnos  so svojou innos ou na dni otvorených dverí a všetky aktuality, oznamy
zverej uje na webovom sídle školy www.zus880.eu .

Podujatia pre u ite ov ZUŠ a ZŠ:

Metodický de  pre u ite ov 1. a 2. stup a ZŠ a u ite ov hudobnej náuky ZUŠ

Sú aže:

Medzinárodné sú aže:

XII. Medzinárodný festival akordeonistov Euromusette – Goldentango Rajecké Teplice – zlaté pásmo
– M. Taká ová

Medzinárodná gitarová sú až Bojnice – 3. miesto v zlatom pásme – A. E. Bradovková

XIII. Miedzynarodowy Konkurs Muzyczny – duet fotrepianowy Warszawa – 4. miesto – K. Furdáková,
A. Popa áková v 4-ru nej hre na klavíri

Celoslovenské sú aže:

IV. Ro ník žiakov v komornej hre MUSICA CAMERATA Bratislava – zlaté pásmo – K. Furdáková, A.
Popa áková v 4-ru nej hre na klavíri

Celoštátna sú až speváckych zborov Mládež spieva 2013 Prievidza – prvé pásmo spevácky zbor
Kantiléna

Akordeónový festival Giraltovce 2013 – ví az II.kategórie – M. Baran

Celoslovenská sú až v sólovej hre na husliach „Schneiderova Trnava“ – zlaté pásmo - T. Popa áková

Cena Grianstrings na 13. ro níku celoslovenskej sú aže v sólovej hre na husliach „Schneiderova
Trnava“

Regionálne sú aže:

Klavírna sú až Svidník – T. Dem ák – strieborné pásmo

Klavírna sú až v 4-ru nej hre Košice – Michaela a Juraj Pavolkovci – bronzové pásmo

                                                                    Lea Tomašiková a Viera Nem íková – bronzové pásmo

 Klavírna sú až Stropkov -  K. Feníková -  bronzové pásmo, L. Tomašiková – strieborné pásmo

Sú ažná prehliadka v hre na husle Košice – zlaté pásmo – T. Popa áková

 Krajská sú až folklórnych súborov Raslavice – strieborné pásmo

Školské sú aže:

5.ro ník arovné klávesy – 30 žiakov, 4. ro ník Akordiáda – 30 žiakov

Okresné su aže:

Deti De om – zlaté pásmo s postupom na krajské kolo pre kolektív TO ZUŠ

Všetci žiaci ocenení do 25.5.2013 boli navrhnutí na ocenenie primátorom mesta Vranov n. T. a
ocenení ako „Reprezentant 2011 MESTA VRANOV NAD TOP OU„. Žiaci ocenení na sú ažiach po
uvedenom termíne budú navrhnutí na ocenenie v nasledujúcom školskom roku.

http://www.zus880.eu


Koncerty:

Verejné: Viano ný koncert „ Rozpávkové Vianoce“ pre rodi ov a verejnos   v MsDK, Verejný koncert „
V jarnej nálade“pre rodi ov a verejnos  v MsDK,
Absolventský koncert

Výchovné: „V jarnej nálade“ pre žiakov ZŠ mesta Vranov nad Top ou, Viano ný koncert
„Rozprávkové Vianoce“ pre žiakov ZŠ mesta Vranov nad Top ou
Worshopy: 1 vystúpenie pre deti MŠ

Interné: 6 interných koncertov v malej koncertnej sále ZUŠ

Vystúpenia na požiadanie: 21 vystúpení

alšie aktivity:

Hudobný odbor:

- triedne rod. združenie s prehrávkou žiakov – december, apríl

- semináre po jednotlivých ro níkoch a jednotlivých nástrojoch

- prezentácia odboru na dni otvorených dverí

- De  poradenstva pre žiakov PŠ

Tane ný odbor:

- vystúpenia na verejnom koncerte

- rodi ovské združenie s predstavením žiakov tane ného odboru

- prezentácia odboru na dni otvorených dverí

Výtvarný odbor :

- prezentácia práce a výsledkov odboru na dni otvorených dverí

- výstavy a návrh plagátu ku verejným koncertom

- príprava a realizácia scény k verejným koncertom, rozprávkam, na de  otvorených dverí

- estetizácia interiéru školy výtvarnými prácami

- návrhy na programy a pozvánky

- diplomy na školské sú aže

Literárno-dramatický odbor:

- spolupráca na verejných a interných koncertoch

- rodi ovské združenie s predstavením

- Worshopy v spolupráci s TO, VO

- sprievodné slovo na interných koncertoch

- prezentácia práce a výsledkov odboru na dni otvorených dverí



- Fotodokumentácia z interných koncertov: Mgr. Z. Joneková, Mgr. K. Kuliková

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

- Hudobné sprievody na koncertoch: O. Jakubová, Mgr. M. Pavolková, V. Popa áková,
Mgr. M. Tokar íková, Š. Hajdu, DiS. art.

- Videozáznamy z verejných koncertov, grafické návrhy programov, pozvánok,

bulletinov – Mgr. J. Kostelník, Mgr. J. Ra ková

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

ZU  nebola zapojená do žiadnych projektov v školskom roku 2012/2013.

k) Výsledky inšpek nej innosti:

V školskom roku 2012/2013 nebola vykonaná tematická inšpekcia.

l) Priestorové a materiálno-technické podmienky:

Škola disponuje dvoma budovami:

A. Dub eka. . 880 – hlavná budova so sídlom riadite stva školy

Námestie slobody . 965 – v r. 2007 rekonštruovaná v plnom rozsahu

V obidvoch budovách je po svojpomocnom vybudovaní triedy na prízemí hlavnej budovy spolu 26
ební na individuálne a skupinové vyu ovanie, z toho 4 u ebne nevyhovujú pre nadmernú hlu nos .

Okná na zadnej strane a bo ných stranách budovy v suteréne, na prízemí aj na 1. poschodí na Ul. A.
Dub eka sú v havarijnom stave, dochádza k ve kému úniku tepla a hrozí uvo nenie okenných rámov.

m) Finan né a hmotné zabezpe enie výchovno-vzdelávacej innosti v €:

1. pridelené finan né prostriedky od zria ovate a za rok 2012 k 31.12.2012:

originálne kompetencie – 294 755 €

Uvedená suma bola upravená k 20.12.2012 -272 196 € t. j. o 22 559 € menej oproti schválenému
rozpo tu

2. príspevky na iasto nú úhradu nákladov od rodi ov – 26 400 €

3. Vzdelávacie poukazy ZUŠ nevydáva

4. Kapitálové zdroje - 0 €.

Finan né prostriedky na rok 2012 spolu: 298 596 €. Z pridelených finan ných prostriedkov uhradila
škola: mzdy 186 059,70 €, odvody 64 835,18 €, tovary a služby 46 701,12 €.

Vo výdavkoch sú zahrnuté aj: cestovné a stravné na služobné cesty pre zamestnancov (sú aže,
vzdelávacie podujatia, školenia). Výdavky pre žiakov uhradilo Rodi ovské združenie pri ZUŠ.



ZUŠ splnila plánované príjmy za iasto nú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ vo výške
23 262 €.

n) Cie

Hlavné ciele v školskom roku 2012 -2013:

- Zabezpe  vysokú úrove  umeleckého vzdelávania – plní sa priebežne

- Zlepšenie materiálno-technickej základne školy a pracovného prostredia, odstránenie nedostatkov –
plnenie v bode l)

- Vyu ovanie realizova  pod a platných u ebných osnov, u ebných plánov, aby škola bola sú as ou
systému moderného vzdelávania krajiny EÚ – plnenie v bode f)

- Sledova  moderné trendy v umeleckom vzdelávaní a implementova  ich do vyu ovacieho procesu –
plní sa priebežne vysielaním u ite ov na vzdelávacie podujatia, organizovaním metodických dní pre

ite ov

- Zapája  žiakov do sú aží v hudobnom, výtvarnom, tane nom a literárno-dramatickom odbore a
alších aktivít propagujúcich innos  školy, pokra ova  s tradíciou školských sú aží – plnenie v bode i)

o) Oblasti, v ktorých dosahuje škola dobré výsledky:

ZUŠ dosahuje trvalo výborné výsledky, oho dôkazom sú úspechy zo sú aží – uvedené v bode: i)

Spolupráca s rodi mi

Spolupráca s Rodi ovským združením pri ZUŠ je na ve mi dobrej úrovni. Výbor RZ zasadá raz mesa ne
a rieši spolu s vedením školy množstvo oblastí života školy.

Aktivity v školskom roku:

- organizované rodi ovské združenie s prehrávkou žiakov 2-krát v školskom roku

- triedne viano né koncerty pre rodi ov

- spolupráca s výborom RZ pri vybavovaní komoditami, ktoré nie je možné zabezpe  z rozpo tu
školy

- ocenenie absolventov knižnými odmenami

- zis ovanie názorov a návrhov rodi ov v záujme zlepšenia spolupráce formou dotazníka s následným
vyhodnotením na plenárnom zasadnutí RZ

V spolupráci s výborom rodi ovského združenia sa z finan ných prostriedkov RZ zabezpe ilo:

-knižné odmeny, pamätné listy a kvety pre absolventov, materiál pre VO a TO, notový materiál
pomôcky na de  otvorených dverí, kostýmy pre žiakov na vystúpenia, papier na kopírovanie
notového materiálu pre žiakov, ob erstvenie pre deti na verejných koncertoch, sú ažiach, ú astnícke
poplatky, cestovné, ubytovanie a ob erstvenie na sú ažiach pre žiakov školy, ocenenia pre žiakov
školských sú aží, toaletný papier pre žiakov školy, oprava a ladenie klavíra v kinosále MsDK pred
absolventským koncertom



RZ pri ZUŠ v školskom roku 2012 – 2013 vynaložilo na uvedené položky viac ako

4 011 € z finan ných prostriedkov RZ.

p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu,
alebo ich úspešnos  prijímania na alšie štúdium:

Úspešnos  žiakov na prijímacích skúškach je popísaná v asti c).

Vo Vranove nad Top ou, 09.09.2013                                                        ..................................

                                                                                                                             Mgr. Zuzana Joneková

                                                                                                                                    riadite ka školy




