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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. Plánu práce školy a Školského vzdelávacieho programu na školský rok 2019/2020                                       

4. Vyhodnotenia plnenia plánov práce predmetových komisií.                                                                               

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

6. Ďalších podkladov. 

 a) Základné identifikačné údaje o škole:  

 Názov školy: Základná umelecká škola                                                                                                              

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

Kontaktné údaje školy:  

Telefónne 

čísla 

Mobilné čísla Fax 

0574422302   

057/4422302   

IČO: 37873423                                                                                                                                                 

Internetová a elektronická adresa školy:  

                                               

 Zriaďovateľ školy: Mesto Vranov nad Topľou, Mestský úrad        

                                 Dr. C. Daxnera 87/1,  093 16 Vranov nad  Topľou                                                                          

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia                                                                                                       

Vedúci zamestnanci:                                                                                                                                          

riaditeľka školy:  Mgr. Zuzana Joneková                                                                                                             

zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Mária Pavolková  

Vyučovací proces v čase mimoriadnej situácie v období koronavírusu. 

Dňa 13. marca 2020 bolo žiakom udelené riaditeľské voľno. Od 16. marca 2020 do 29. 

marca 2020 s a vyučovanie na ZUŠ prerušilo na základe usmernenia ministerky školstva, 

vedy, výskumu a športu zo dňa 12. marca 2020. 

Následne sa vyučovanie prerušilo od 30. marca 2020  do 15. júna 2020. Počas tohto 

obdobia prebiehalo konverzačnou formou a interaktívnou komunikáciou. Zapojenie žiakov do 

dištančného vzdelávania sa postupom času stabilizovalo a prebiehalo v pravidelnom 

vyučovacom režime.  

Spôsob, akým boli žiaci hodnotení si zvolila pedagogická rada na svojom online zasadnutí. 

Jednohlasne schválila Rozhodnutie  ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky zo dňa 28.04.2020. V rozhodnutí sa uvádza, že záverečné ročníky a ich 

absolventské skúšky sa v tomto školskom roku vykonajú administratívne – Výpočet známky 

e-mailová adresa web-stránka 

riaditelka@zus880.eu www.zus880.eu 

http://www.zus880.eu/


priemerom. U ostatných ročníkov sa určila skupina príbuzných vyučovacích predmetov, ktoré 

sa budú hodnotiť známkou. Ostatné predmety sa označia slovom absolvoval. Zlepšenie 

známok je prípustné, zhoršenie nie. 

Do práce dištančného vzdelávania sa zapojili všetci pedagogickí zamestnanci školy 

cez portály – Skype, Facebook – videohovor, Messenger, WhatsApp, Viber, nahrávkami, 

videohovormi atď. 

Nepedagogickí zamestnanci vykonávali aj prácu  z domu, ale boli aj prítomní na 

pracovisku za prísnych bezpečnostných opatrení, nakoľko dezinfikovali budovy školy, starali 

sa o okolie budov a podobne.  

Čo sa týka technického zabezpečenia a materiálnych podmienok, škola a pedagógovia 

zvládli situáciu v rámci svojich súkromných technických možností, ale našli sa aj žiaci, ktorí 

mali ťažkosti pri pripájaní sa online. 

Ak máme vyhodnotiť plnenie cieľov a plánu práce školy, tak s ľútosťou konštatujeme, 

že sa nám nepodarilo splniť to, čo sme si na tento školský rok predsavzali – koncerty, súťaže, 

výlety a ostatné akcie školy. Niektoré sa pokúsime zrealizovať v nasledujúcom školskom 

roku. 

ZUŠ sa rozhodla, že v ďalšom školskom roku  podnikne opatrenia, ktoré zmiernia 

následky mimoriadnej situácie, čo sa týka materiálneho zabezpečenia školy. Bude sa snažiť 

zabezpečiť zlepšenie digitálnych zručností pedagógov a podobne. 

Rada školy: Zloženie 

1. Natália Jevčáková, PaedDr, predseda  

2. Mária Demeterová, podpredseda, 

    zapisavateľka                                          

3. Emília Antolíková, Mgr. – nový člen 

    Martin Buzáš, Mgr.  

4. Magdaléna Šamová, PaedDr. 

5. Mária Jenčová 

6. Matej Sabol   

7. Alfonz Kobielský, Ing.  

8. Lýdia Ondrušová, JUDr.  

9. Ľubomír Pidaný, Ing. – nový člen 

    Katarína Trecáková, PhDr.  

10. Mária Poľaková  

11. Mária Sariková, Ing.

Rada školy prešla zmenou po voľbách za pedagogických zamestnancov, nepedagogických 

zamestnancov, delegovaním  členov za zriaďovateľa a voľbou za zákonných zástupcov žiakov. 

Nové zloženie Rady školy pri ZUŠ pracuje od  09.03.2020, kedy prebehlo ustanovujúce zasadnutie 

tohto poradného orgánu.  

Rada školy: Zloženie 

1. Bc. Jana Radvanská, DiS. art – 

predsedníčka 

2. Ing. Alfonz Kobielsky – podpredseda 

3. Mgr. Ján Majurník – zapisovateľ 

4. Mgr. Martin Vargovčák 

5. PhDr. Maroš Mitrík 

6. Bc. Ján Hoľko, DiS. art 



7. Ing. Martin Buzáš 

8. Mária Poľáková 

9. Mikuláš Demčák 

10. PhDr. Katarína Trecáková 

11.  JUDr. Lýdia Ondrušová

Poradné orgány riaditeľky školy: 

Umelecká rada školy:  

predseda: Mgr. Zuzana Joneková                                                  

podpredseda: Mgr. Mária Pavolková  

člen: Bc. Viera Popaďáková                                               člen: PaedDr. Magdaléna Šamová                                

člen: Mária Demeterová, DiS.art                                        člen: Mgr. Danka Sotáková                                                 

člen: Štefan Hajdu, DiS. art                                                člen: Mgr. Ján Kostelník                                                

člen: Silvia Hudáková – t.č. MD                                        člen:  Bc. Jana Radvanská

Vedúci predmetových komisií:                                                                                                      

hudobný odbor:                                                                                                                                                                            

klavírne oddelenie –  Bc. Viera Popaďáková                                                                                                                          

hudobná náuka – PaedDr. Magdaléna Šamová                                                                                                 

akordeónové oddelenie –Mária Demeterová, DiS.art                                                                                                  

oddelenie dychových, bicích nástrojov a spevu – Bc. Veronika Joneková, po odchode na MD 

zastupuje Š. Hajdu, DiS. art                                                                                                       

oddelenie sláčikových nástrojov a strunové oddelenie – Mgr. Danka Sotáková                                                                                      

výtvarný odbor - Mgr. Ján Kostelník                                                                                                                             

tanečný a literárno-dramatický odbor - Silvia Hudáková, po odchode na MD zastupuje Bc. Jana 

Radvanská, DiS. art 

1. Výbor RZ:                                                                                                                                      

predseda: Mária Jenčová                                                                                                                         

podpredseda: Mgr. Lenka Kocáková                                                                                                                                    

pokladník:  Ing. Mária Sariková                                                                                                                                            

zapisovateľ: Renáta Šebová                                                                                                                                                

revízna komisia: Mária Oravcová, Zuzana Spišáková, Dušan Zaremba 

Členovia: Ing. Barlová Erika, Bertová Slávka, Bičej Daniel, Demčák Mikuláš, Gajdoš 

Jozef, PaedDr. Jevčáková Natália, Ing. Kačer Peter, Kotvasová Martina, Mihalčinová 

Mária, Ing. Helena Pirščová, PhDr. Maroš Mitrík, Radovan Kotuľak, Mgr. Ľubica 

Repková, Mária Mitrová, Zuzana Spišáková. 

 



b) Počet žiakov školy k 31.08.2019:                                            

HO TO VO LDO SPOLU 

274 41 114 15 446 

V školskom roku  2019/2020 absolvovalo na I. stupni v HO – 18 žiakov, vo VO – 9 žiaci, v TO – 4 žiačky. 

Na II. stupni v TO – 1 žiačka. Štúdium pre dospelých tohto roku absolventa nemal. Spolu 32 absolventov. 

K 31.08. 2020  stav  446  žiakov. Počet žiakov oproti minulému roku sa znížil o 13 žiakov.  

 c) Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov základného podľa poskytovaného stupňa vzdelania           

k 31.8.2019:             

Odbor Počet žiakov Prospel s 

vyznamenaním 

Prospel Neprospel Neklasifikovaný Vystúpil Pristúpil 

Prerušil 

Hudobný 224 154 63 - - - 2 

Výtvarný 111 68 43 - - 1 2 

Tanečný 36 24 13 - - - 3 

LDO 15 14 - - - - 1 

SPOLU 388 260 119 - - 1 8 

Počas školského roka prerušilo štúdium 10 žiakov.                                                                           

Počas školského roka kontrahovali s úspechom 5 žiaci.                                                                                            

Počas školského roka ukončilo štúdium 6 žiakov  

d) Počet žiakov prijatých do 1. ročníka z prípravného štúdia  

 

Neodporúčaní žiaci z PŠ do 1. ročníka neboli.  

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

Klára Borošová – FA STU Bratislava  

                          - FA TU Košice 

Simona Spišáková – SaPA Prešov 

f) Zoznam študijných odborov a jednotlivých predmetov                                                                                    

Hudobný odbor: hra na klavíri, hra na husliach, hra na zobcovej flaute, priečnej flaute, hra na 

akordeóne, hra na gitare, hra na bicích nástrojoch, spev, hra na cimbale, hra na saxofóne, hra na 

organe                                                                                                                                           

Výtvarný odbor: kresba, maľba, grafika, modelovanie a práca s materiálom, vybrané state z teórie 

umenia                                                                                                                                                 

Tanečný odbor: klasický tanec, kreatívny tanec, ľudový tanec, džezový tanec, tanečná prax, práca 

v súbore, tanečná príprava                                                                                                                                                               

Literárno-dramatický odbor: dramatická príprava, dramatika a slovesnosť, pohyb, prednes, 

práca v súbore, základy dramatickej tvorby, dejiny dramatickej tvorby, štúdium rolí a umelecký 

prednes 

Zoznam uplatňovaných učebných plánov:   

HO TO VO LDO SPOLU 

50 5 3 -  



Na základe rozhodnutia ministra/ministerky 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 nové 

schvaľovacie doložky: 

      „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.“ 

      „Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 20. januára 

2016 pod číslom 2016-8597/1575:1-10A0 pre základné umelecké školy s účinnosťou od 20. 

januára 2016.“ 

       „Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 

9. februára 2018 pod číslom 2018/3131:1-10A0 pre základné umelecké školy s účinnosťou od 1. 

septembra 2018.“ 

      Umelecké vzdelávanie v základných umeleckých školách sa podľa nového ŠVP uskutočňuje 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. 

ZUŠ postupuje v primárnom umeleckom vzdelaní podľa školského vzdelávacieho programu so 

zohľadnením učebných plánov:                                                                                                                               

Prípravné štúdium, 1. -4. roč. primárneho umeleckého vzdelania a 1. – 5. roč. nižšieho 

sekundárneho vzdelania– podľa uč. plánov – 2015-6346/29045:3-10A0 s účinnosťou od 1. 

septembra 20015:                                                                                                                              

HO:                                                                                                                                                                                              

hra na klavíri – uč. plán č. 3, 19                                                                                                                                          

hra na husliach, hra na gitare, hra na akordeóne, cimbale – uč. plán č. 4, 19                                                                           

hra na zobcovej flaute – uč. plán č. 5                                                                                                  

spev – uč. plán č.7, 21                                                                                                                               

hra na priečnej flaute, hra na bicích nástrojoch – uč. plán č. 9,19                                                                                     

TO:                                                                                                                                                                                

Tanečná príprava, klasický, ľudový, kreatívny, džezový 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 2., 3. a 4. ročníka ŠPD a II. stupeň podľa uč. plánov č. 11 215/2003 s platnosťou od 1. 

septembra 2004:                                                                                                                                                         

HO:                                                                                                                                                                                             

II. stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých:                                                                                                
hra na klavíri, priečnej flaute, akordeóne – uč. plán č. 20                                                                              

hra na organe – uč. plán č.21                                                                                                                       



spev- uč. plán č.22                                                                                                                                            

TO :                                                                                                                                                                                       

I. stupeň:                                                                                                                                                                        

Tanečná príprava, klasický, ľudový, kreatívny, džezový 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:                                                                                                                                                       

Dramatické a slovesné oddelenie – uč. plán č. 48                                                                                    

II. stupeň:                                                                                                                                      

Dramatické oddelenie – záujmová činnosť - uč. plán č. 50 

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

Počet zamestnancov spolu k 30.6. 2020: 20 PZ +3 THP +3 MD +2 RD 

 Zamestnanci so 100% 

úväzkom 

Zamestnanci na kratší prac. 

čas 

Hudobný odbor 12 4 

Výtvarný odbor 2 - 

Tanečný odbor 1 - 

Literárno-dramatický odbor 1 - 

Nepedagogickí zamestnanci 3 - 

Kvalifikačné predpoklady pedagogických pracovníkov:  

Hudobný odbor – 25 učiteľov: 11-vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, 3 -vysokoškolské vzdelanie 

I. stupňa,   6 - konzervatórium s absolutóriom, 1– stredoškolské vzdelanie                                                                         

Výtvarný odbor – 2 učitelia: 2 -vysokoškolské vzdelanie II. stupňa                                                              

Tanečný odbor – 1 učiteľka: 1 – stredoškolské vzdelanie, doplnená tanečná pedagogika                     

Literárno-dramat. odbor – 1 učiteľka: 1  - vysokoškolské vzdelanie I. stupňa 

h) Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy:                                                                                                                                                                                                                                                         

J. Radvanská, DiS. art – KU Ružomberok – učiteľstvo hudobného umenia a spev                                   

Mgr. J. Majurník – Súkromné konzervatórium D. Kardoša Prešov                                                    

Katarína Lehončáková – KU Ružomberok – učiteľstvo hudobného umenia a spev                          

Daniel Jenčo – Konzervatórium J. Adamoviča Košice 

i) Prezentácia školy na verejnosti:                                                                                                                                   

ZUŠ pravidelne prezentuje na verejnosti nadobudnuté vedomosti a zručnosti 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 verejnosť so svojou činnosťou na dni otvorených dverí a všetky 

aktuality, oznamy zverejňuje na webovom sídle školy www.zus880.eu .  

 



SÚŤAŽE  HO:   

Medzinárodné súťaže:  Nezúčastnili sme sa, nakoľko sa súťaže kvôli pandémii zrušili. 

Celoslovenské súťaže:                                                                                                                       
Reginka spieva – V. Štefanovová – 1.r. PČ – spev -  prebojovala sa medzi 4 najlepších a zvíťazila  

Regionálne súťaže:                                                                                                                                 

Labirskij hudak  - 3. ročník :  

P. Repko – 1.r. DČ – spev – strieborné pásmo                                                                                                                                   

S. Keblešová – 2.r. DČ – spev – bronzové pásmo                                                                                        

S. Švárna – 3.r. PČ -  spev – bronzové pásmo 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Okresné súťaže:                                                                                                                                     

Talenty 2020:  

Z. Štefanková – 1.r. PČ – spev – zlaté pásmo                                                                                            

P. Repko – 1.r. DČ -  spev – zlaté pásmo 

                                                                                                                                                                                                                   

Školské súťaže:                                                                                                                                         

Čarovné klávesy – zrušená pre pandémiu koronavírusu.               

SÚŤAŽE VÝTVARNÉHO ODBORU   

Dátum 

uzávierky: 

P.č. Meno: Ročník Vyučujúci: Názov súťaže: Kolo: 

25.9.2019 1 Ema Velčková 1.r. DČ Kostelník Ilustrátorka: Veľký huňatý 

pes v búde 

celoslovenské 

 2 Katarína Krasuľová 4.r. PČ Dudová   

 3 Erika Mattová 1.r. PČ Dudová   

4.10.2019 1 Ema Demčáková 1.r. PČ Dudová Včela v živote človeka okresné 

 2 Erika Mattová 1.r.PČ Dudová   

 3 Alžbeta Lojanová 3.r.PČ Dudová  1.miesto,3.kateg. 

 4 Michaela Dargajová 4.r. PČ Dudová   

 5 Laura Mandulová 4.r. PČ Dudová   

 6 Emília Lacká 1.r. PČ Dudová   

 7 Bianka Mičejová 3.r. PČ Dudová   

 8 Samuel Krajňák 2.r. PČ Kostelník  3.miesto 

 9 Lea Lobodášová 2.r. PČ Kostelník  2.miesto 

31.10.2019 1 Katarína Krasuľová 4.r. PČ Dudová Deti a architektúra celoslovenské 

 2 Laura Ravasová 4.r. PČ Dudová  Cena vydavateľstva 

 3 Júlia Iľková 2.r. DČ Dudová   

 4 B.,Mária Obrinová 2.r. DČ Dudová  Čestné uznanie 

 5 Šimon Doboš 3.r. DČ Kostelník  1.miesto 

 6 Ema Pľutová 1.r. DČ Kostelník  Čestné uznanie 

 7 Ema Velčková 1.r. DČ Kostelník  Cena autorky e-kurzu 

1.11.2019 1 Bianka Mičejová 3.r. PČ Dudová Rodina bez cigariet celoslovenské 

 2 Alica Nemčíková 5.r. DČ Dudová   

 3 Viktória Dargajová 5.r. DČ Dudová   

 4 Martina Nováková 3.r. PČ Dudová  9. miesto 

26.6.2020 1 Nefeli Marinaki 1.r. DČ Kostelník Ja a koronavirus  

 

 

Každoročne oceňovaní žiaci na podujatí „ Reprezentant mesta 2019 Vranov nad Topľou“ – 

oceňovanie sa neuskutočnilo pre pandémiu koronavírusu. 

                                                                                                                                                   



 

KONCERTY                                                                                                                                                                        

Verejné:  „ Vianočná jazda“ - účinkovalo 190 žiakov                                                                                                                                                     

Výchovné:   „Vianočná jazda“ – pre ZŠ – účinkovalo 190 žiakov     

Verejné vystúpenia:  v tomto školskom roku neboli pre pandémiu koronavírusu                                                                                                                              

Deň otvorených dverí : neuskutočnený pre pandémiu koronavírusu                                                                                                                                      

Výstavy VO:  decembrová výstava Vianočná jazda -  spolu 55 žiakov vystavovalo 79 prác                                                                                                                                              

Interné: 3 interných koncertov – účinkovalo na nich 46 žiakov 

Vystúpenia na požiadanie:  9 vystúpení na požiadanie – účinkovalo na nich 10 žiakov   

 

ĎALŠIE AKTIVITY 

Hudobný odbor:                                                                                                                                                                       

- triedne rod. združenie s prehrávkou žiakov – uskutočnené na báze dobrovoľnosti                                                                                                             

- semináre po jednotlivých ročníkoch a jednotlivých nástrojoch – len čiastočne                                                                                                                                                                                           

- Deň poradenstva pre žiakov PŠ -  november 2019 spojený s predstavením jednotlivých 

hudobných nástrojov                                                                                                                                                                                   

Tanečný odbor:                                                                                                                                                                      

- vystúpenia na verejnom koncerte                                                                                                                                                                                                              

Výtvarný odbor :                                                                                                                                                                                                                                                            

- výstavy a návrh plagátu ku verejným koncertom                                                                                                         

- príprava a realizácia scény k verejnému koncertu                                                                               

- estetizácia interiéru školy výtvarnými prácami                                                                                                                   

- návrhy na programy a pozvánky                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- kronika                                                                                                                                                           

Literárno-dramatický odbor:                                                                                                                                                   

- spolupráca na verejných a interných koncertoch                                                                                                                                                                                                                                            

- sprievodné slovo na interných koncertoch                                                                                                                                                                                              

Iné:                                                                                                                                                        

-  fotodokumentácia z interných koncertov: Mgr. Ján Majurník, Š. Hajdu, DiS. art                                                                                                              

-  programy, pozvánky, grafické návrhy programov, pozvánok, bulletinov: Mgr. Ján Kostelník                                                                                                                                                  

- aktualizácia web-stránky školy: Bc. Tomáš Stanislavský                                                                                                               

-  hudobné sprievody na koncertoch:  Bc. V. Popaďáková, Mgr. M. Pavolková, M. Jarka, DiS. art,      

Mgr. J. Majurník, Mgr. art Marek Belančat, Mgr. Daniel Jenčo, Š. Hajdu, Dis. art,                                                                                                                                                

- videozáznamy z verejných koncertov - A. Jenčo 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená:   V tomto školskom roku sa škola 

nezapojila do žiadnych projektov. 

k) Výsledky inšpekčnej činnosti:   

Na škole bola vykonaná kontrola z firmy HAsPO na dokumentáciu pracovnej zdravotnej služby, 

kde neboli zistené žiadne nedostatky.  Ďalej bola vykonaná kontrola Hasičského a záchranného 

zboru SR, kde boli zistené menšie nezrovnalosti v písomnej dokumentácii, ktoré sa následne 

odstránili.                                                                         

 l) Priestorové a materiálno-technické podmienky:                                                                                                    

Škola disponuje dvoma budovami:                                                                                                                                     

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



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

V obidvoch budovách je spolu 26 učební na individuálne a skupinové vyučovanie, z toho 4 učebne 

nevyhovujú pre nadmernú hlučnosť. Okná na zadnej strane a bočných stranách budovy v suteréne, 

na prízemí aj na 1. poschodí na Ul. A. Dubčeka sú v havarijnom stave, dochádza k veľkému úniku 

tepla a hrozí uvoľnenie okenných rámov. V školskom roku 2020/2021 sa škola zapojí do výzvy, 

kde má možnosť získať eurofondy na rekonštrukciu budovy na Ul. A. Dubčeka 880 ( výmena 

okien,  rozvody, strecha, zateplenie a fasáda ) – Projekt zníženia energetickej náročnosti budov.                                                                                          

m) Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti v €:                                                                 

1. pridelené finančné prostriedky od zriaďovateľa za rok 2019 k 31.12.2019:                                                

dotácia: 479.393,04 € + preplatok energií 385,54 € + poistné plnenie 763,40 €                                                                                                                                          

2. príspevky na čiastočnú úhradu nákladov od rodičov –    35.923 €                                                                                            

3. Vzdelávacie poukazy ZUŠ nevydáva.                                                                                                                             

4. Kapitálové zdroje- 5.997,00 € - nákup hudobných nástrojov ( 16 ks huslí, 3 ks akordeóny)                                                                                                             

Finančné prostriedky na rok 2019 spolu: 480.541,98 €. Z pridelených finančných prostriedkov 

uhradila škola: mzdy 322.170,68 €, odvody 109.607,69 €, tovary a služby 47.599,17 €  + 

nemocenské dávky 985,50 €.                                                                                                                     

Vo výdavkoch sú zahrnuté aj: cestovné a stravné na služobné cesty pre zamestnancov (súťaže, 

vzdelávacie podujatia, školenia).                                                                                                                                                  

Výdavky pre žiakov uhradilo Rodičovské združenie pri ZUŠ.                                                              

ZUŠ splnila plánované príjmy za čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ vo výške  

33.600 €, pretože táto suma bola schválená v rozpočte a skutočné príjmy boli vo výške 35.923 €.                                                                                                                                                                  

n) Cieľ                                                                                                                                                                                   

Hlavné ciele v školskom roku 2020-2021:                                                                                                                     

- Zabezpečiť vysokú úroveň umeleckého vzdelávania – plní sa priebežne                                                                      

- 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 priebežne vysielaním učiteľov na vzdelávacie podujatia.                                                                                          

- Zapájať žiakov do súťaží v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore a 

ďalších aktivít propagujúcich činnosť školy, pokračovať s tradíciou školských súťaží – plnenie v 

bode i)                                                                                                                                                         

o) Oblasti, v ktorých dosahuje škola dobré výsledky:                                                                                                  

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

Spolupráca s rodičmi                                                                                                                                                   

Spolupráca s Rodičovským združením pri ZUŠ je na veľmi dobrej úrovni. Výbor RZ zasadá podľa 

potrieb školy a rieši spolu s vedením školy množstvo oblastí života školy.  

Aktivity v školskom roku:                                                                                                                                                       

- organizované rodičovské združenie s prehrávkou žiakov 1-krát v školskom roku                                                       

- triedne vianočné koncerty pre rodičov  1-krát ročne                                                                                                                                

- spolupráca s výborom RZ pri vybavovaní komoditami, ktoré nie je možné zabezpečiť z rozpočtu 

školy  ako napríklad ocenenie absolventov odmenami, ďalej sú to výdavky: cestovné a stravné na 

služobné cesty pre žiakov a zamestnancov(súťaže), príjmy RZ sú z rodičovského príspevkov.          

V spolupráci s výborom rodičovského združenia sa z finančných prostriedkov RZ 

zabezpečilo:                                                                                                                                            

- dezinfekčné a čistiace potreby pre žiakov školy,  materiál pre HO, VO,TO a LDO, notový 

materiál do knižníc, kostýmy pre žiakov na vystúpenia, papier na kopírovanie notového materiálu 



pre žiakov, toaletný papier pre žiakov školy, dopravné na kultúrne podujatia do filharmónie, 

divadla, na festivaly a iné, opravy a ladenie klavírov. 

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

trhu, alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium:  

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

 

Vo Vranove nad Topľou, 11.09.2020                                                                                          

                                                                                                                 Mgr. Zuzana Joneková  

                                                                                                                         riaditeľka školy  

 

 


