Základná umelecká škola Františka Veselého
Športová č. 833/4, 091 01 Stropkov

Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch
za školský rok 2013/02014

Názov školy: Základná umelecká škola Františka Veselého

Adresa školy: ZUŠ F. Veselého
Športová č. 833/4
091 01 Stropkov
Číslo telefónu: 054 742 2598
Internetová adresa školy: zakumes@centrum.sk
email: www.zusstropkov.szm.sk
Zriaďovateľ školy: Mesto Stropkov
Hlavná 38/2
091 01 Stropkov
IČO: 000 331 007
Mená vedúcich zamestnancov: PaedDr. Miroslava Prusáková – riaditeľka školy
Mgr. Natália Čepová – zástupca riaditeľa školy
Michaela Sušinová - zástupca riaditeľa školy
Údaje o rade školy:

predseda
podpredseda
členovia

–
-

Ľubica Berežná
Ľudmila Jakubčová
Mgr. Tibor Kubička
Ing. Ján Polák
Ing. Dušan Prusák
Ing. Slavomíra Bazyľaková
Ladislav Malaťák

Umelecká rada školy: Mgr. Natália Čepová
Bc. Martina Sakarová
Daniel Hic DiS. art.
Michaela Sušinová

Údaje o počte žiakov školy: k 15.9.2013
Tanečný odbor
SPOLU
Počet žiakov

TO

364

44

Údaje o počte žiakov školy: k 30.6.2014
Tanečný odbor
SPOLU
Počet žiakov

TO

336

30

Členenie žiakov podľa tried: I. stupeň
Spolu
TO

Výtvarný odbor
VO

127

Výtvarný odbor
VO

Literárnodramatický odb.

Hudobný odbor
HO

38

Literárnodramatický odb.

127

24

VO

LDO

155

Hudobný odbor
HO

155

HO
2

Prípr.roč
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
1. roč./2. č.
2. roč./2. č.
7. ročník
8. ročník
Št.dosp.
Spolu:

15.9.

62
53
41
48
32
45
44
22
8
364

/ 30.6. 15.9. / 30.6. 15.9.
/ 51
19 / 10
18
/ 50
7 / 5
16
/ 37
1 / 1
15
/ 42
1 / 1
14
/ 31
3 / 2
13
/ 40
6 / 4
13
/ 44
4 / 4
14
/
22
3 / 3
12
/
8
8
/ 336

44 / 30

Členenie žiakov podľa tried: II. stupeň:
SPOLU
TO
Prípr.št.
5 / 5
1. ročník
2 / 2
2. ročník
1 / 1
3. ročník
2 / 2
4. ročník
10 / 10
SPOLU

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

30.6.

18
16
15
14
13
13
14
12
8

127 / 127

15.9.

6
9
11
8
4
-

/
/
/
/
/
/
/
/
/
-

30.6.

5
5
5
5
4
-

38 / 24

(k 15.9.2013 a k 30.6.2014)
VO
LDO
3 / 3
1 / 1
4 / 4
-

/ 30.6.
24 / 24
24 / 24
16 / 16
22 / 22
16 / 16
18 / 18
22 / 22
7 /
7
-

15.9.

155 / 155

HO
2 / 2
1 / 1
1 / 1
2 / 2
6 / 6

Údaje o počte zapísaných žiakov do prípravného štúdia ZUŠ F. Veselého: šk.r. 2013/2014
Spolu
TO
VO
LDO
HO
Prípravné
61
19
18
24
štúdium:

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov k 30.6.2014:
- celkový počet žiakov: 336
- prospel s vyznamenaním: 243
- prospel: 29
- neklasifikovaní: 3
- neprospel: - odhlásení v priebehu šk.r. 2013/2014: 28

3

Zoznam študijných odborov, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie:

Hudobný odbor – prípravné štúdium: učebný plán vydaný Ministerstvom
školstva Slovenskej republiky pre Základné umelecké školy schválený MŠ SR dňa
20.08.2009 pod číslom CD-2009-27474/21375-1:911 s platnosťou od 1. septembra
2009 – konkrétne učebný plán č. 1b.
- zameranie: hra na klavíri (učebný plán č. 3, č. 19)
hra na keyboarde (učebný plán č.3, 19)
hra na husliach (učeb. plán č. 4, 19)
hra na zobcovej flaute (učeb. plán č. 5)
hra na priečnej flaute (učeb. plán č. 9)
hra na klarinete (učeb. plán č. 9)
hra na akordeóne (učeb. plán č. 4)
spev (učeb. plán č.7 a č. 21)
hra na saxofóne (učeb. plán č.9,12)
hra na gitare (uč. plán č. 4)
hra na kontrabase (uč. plán č. 9, 10)

Výtvarný odbor – predškolská výtvarná výchova: učebný plán vydaný
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pre Základné umelecké školy schválený
MŠ SR dňa 20.08.2009 pod číslom CD-2009-27474/21375-1:911 s platnosťou od 1.
septembra 2009– konkrétne učebný plán č. 51.
Zameranie: výtvarná výchova (učebný plán č. 52)
výtvarná výchova zameraná ako intenzívna príprava na ďalšie štúdium
výtvarnej profesie (učebný plán č. 53).

Literárno-dramatický odbor - prípravná dramatická výchova: učebný plán
vydaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pre Základné umelecké školy
schválený MŠ SR dňa 20.08.2009 pod číslom
CD-2009-27474/21375-1:911
s platnosťou od 1. septembra 2009– konkrétne učebný plán č. 40.
Zameranie: dramatické a slovesné oddelenie (učebný plán č.41)
dramatické oddelenie – záujmová umelecká činnosť (učebný plán č.43).

Tanečný odbor – prípravné štúdium 2: učebný plán vydaný Ministerstvom
školstva Slovenskej republiky pre Základné umelecké školy schválený MŠ SR dňa
20.08.2009 pod číslom CD-2009-27474/21375-1:911 s platnosťou od 1. septembra
2009 – konkrétne učebný plán č. 35.
Zameranie: tanec ( učebný plán č. 36,37)
Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy:
Počet pedagogických zamestnancov: 18 (14 kvalifikovaní, 4 nekvalifikovaní)
Počet nepedagogických zamestnancov: 1
Počet pedagogických zamestnancov doplňujúcich si kvalifikáciu: 1
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HUDOBNÝ ODBOR
SPRÁVA O ČINNOSTI PK – PREDMETOVEJ KOMISIE
AKORDEÓNOVÉHO, KEYBOARDOVÉHO, SLÁČIKOVÉHO,
GITAROVÉHO A DYCHOVÉHO ODDELENIA ZA ŠK. ROK 2013/2014
Predmetová komisia v školskom roku 2013/2014 pracovala v zložení:
Predseda PK: Daniel Hic DiS.art
Oddelenie klávesových nástrojov
Akordeónové oddelenie - členovia: Ing. Ján Mayer, Daniel Hic DiS.art
Keyboardové oddelenie - členovia: Mgr. art. Branislav Dravecký,
Mgr. Zdenka Petriláková, Mgr. Tomáš Jakubčo,
Daniel Hic st., p. Daniel Hic ml.
Oddelenie strunových nástrojov
Sláčikové oddelenie - členovia: Július Illeš st.
Július Illeš ml.
Daniel Hic ml.
Gitarové oddelenie - členovia: Daniel Hic DiS. art., Daniel Hic ml.
Oddelenie dychových nástrojov - členovia: Mgr. Zuzana Dravecká Mikulová
Mgr. art. Branislav Dravecký
V školskom roku 2013/2014 sa činnosť PK v daných oddeleniach riadila schváleným
plánom práce. V priebehu šk. roka sa uskutočnili zasadnutia PK, na ktorých sa prejednávali
aktuálne otázky činnosti PK.
Úlohy a plán činnosti jednotlivých oddelení
Vo všetkých oddeleniach prebiehajú na konci druhého polroka školského roka ročníkové
prehrávky, na ktorých sa zúčastňujú povinne všetci žiaci školy. Tým sa vyrovnáva úroveň
v jednotlivých triedach, spoločne sa riešia vznikajúce problémy.
Absolventi všetkých oddelení prvého a druhého stupňa ako aj žiaci s rozšíreným vyučovaním
a slabo prospievajúci žiaci prechádzajú komisionálnou skúškou, ktorá je zachytená
v protokoloch.
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Koncertná činnosť, aktivity v akordeónovom, keyboardovom a gitarovom
oddelení v školskom roku 2013-2014
V priebehu šk.r. 2013-2014 žiaci akordeónového oddelenia účinkovali na 23
vystúpeniach (viď. samostatne priložená koncertná činnosť), absolvovali triedne polročné
prehrávky, postupové skúšky, záverečné postupové skúšky ISCED 1B a absolventské skúšky.
02.09.2013 Slávnostná akadémia pre novoprijatých žiakov pri príležitosti otvorenia nového školského roka
2013/2014(mestská divadelná sála OŠaK)
20.10.2013 Vystúpenie žiakov školy v programe pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v mestskej divadelnej sále
OŠaK
25.10.2013 Vystúpenie žiakov školy v mestskej knižnici, organizátor-Unia žien
04.12.2013 Triedný koncert žiakov z tried p.uč. D.Hica ml. a p.uč. D.Hica st. v koncertnej sále školy
09.12.2013 Vianočný koncert žiakov v koncertnej sále školy
11.12.2013 Triedný koncert žiakov z triedy p.uč. Mgr. T. Jakubča
18.01. 2014 Vystúpenie žiakov v programe pri príležitosti Oslobodenie obce Bokša
28-29.,01. 2014 polročné prehrávky
29.01. 2014 Vystúpenie žiakov ZUŠ v reprezentačnej sále Kaštieľa mesta Stropkov pri príležitosti
osobnosti mestom Stropkov

Ocenenie

18.2.2014 Valentínsky koncert pod názvom "Láska je dar" vystúpenie žiakov a pedagógov ZUŠ v reprezentačnej
sále Kaštieľa mesta Stropkov
27.02.2014 Vystúpenie žiakov školy v mestskej knižnici, organizátor-Unia žien
06.03.2014 Vystúpenie žiakov školy v mestskej knižnici pri príležitosti MDŽ
28.04.2014 Výchovný koncert v mestskej divadelnej sále OŠaK pre žiakov MŠ a ZŠ v Stropkove
06.05.2014 Triedný koncert žiakov z tried p.uč. D.Hica ml. a p.uč. D.Hica st. v koncertnej sále školy
12.05.2014 Triedný koncert žiakov z triedy p.uč. Mgr. T. Jakubča
16.05.2014 Vystúpenie žiakov ZUŠ pri príležitosti Dňa matiek v domove dôchodcov
22. 05.2014 Školská keyboardová súťaž žiakov ZUŠ F. Veselého v Stropkove
29.05.2014 Verejný koncert ZUŠ F. Veselého pod názvom „ Hráme, spievame, tancujeme“ (OŠaK)
03.06.2014 Vystúpenie žiakov ZUŠ pri príležitosti Cyklistických pretekov okolo Slovenska
04.06.2014 Vystúpenie žiakov ZUŠ na vernisáži výstavy v Mestskej knižnici
12.06.2014 Absolventský koncert a vyradenie absolventov (divadelná sála OŠaK)
16-20.06.2014 Postupové a záverečné skúšky (ISCED 1B) ZUŠ F. Veselého
24.06.2014 Oceňovanie žiakov ZUŠ za šk. rok 2013/2014 v reprezentačnej sále Kaštieľa mesta Stropkov

Vypracoval: Daniel Hic DiS.art
Dátum: 26.6.2014
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Koncertná činnosť a aktivity v dychovom oddelení v školskom roku
2013-2014
Mgr. Z. Dravecká M. a Mgr. art. B. Dravecký
V priebehu šk.r. 2013-2014 žiaci dychového oddelenia p.uč. Mgr. Z. Draveckej
Mikulovej a Mgr. art. B. Draveckého účinkovali na rôznych vystúpeniach, absolvovali
triedne polročné prehrávky, postupové skúšky, záverečné postupové skúšky ISCED 1B.
02.09.2013 Slávnostná akadémia pre novoprijatých žiakov pri príležitosti otvorenia nového školského roka
2013/2014 (mestská divadelná sála OŠaK)
20.10.2013 Vystúpenie žiakov školy v programe pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v OŠaK
19.11.2013 – Jesenný koncert
29.11.2013 - Literárny večer so spisovateľkou v MsK( stropkovská rodáčka Ivana Gazdičová)
09.12.2013 - Vianočný koncert ZUŠ F. Veselého v MsK
16.12.2013 – Vystúpenie v Novom domove
15.122013.- Vianočný koncert v MsKS „Vianočný čas“
29.012014. - Koncert pri príležitosti oceňovania osobnosti mesta Stropkov
18.02.2014 - Koncert Láska je dar
28.04.2014 - Výchovný koncert v mestskej divadelnej sále OŠaK pre žiakov MŠ a ZŠ v Stropkove
29.05.2014 - Verejný koncert ZUŠ F. Veselého pod názvom „ Hráme, spievame, tancujeme“ (OŠaK)
17.06.2014 - Postupové skúšky a záverečné skúšky (ISCED 1B) dychového oddelenia ZUŠ F. Veselého v
koncertnej sále školy
1.Samuel Lukáč - sop.zob.flauta - PHV
2.Gramatová Katarína - sop.zob.flauta - 1./1./I.
3.Vageľová Terézia - sop.zob.flauta -2./1/I.
4.Ingrid Žihalová - sop.zob. flauta - 2./1/I.
5.Rusinko Šimon - sop.zob. flauta - 3./1./I.
6.Bujdošová Karolína - sop.zob. flauta - 3./1./I.
7.Ďurišová Lucia - priečna flauta - 1./1./I.
8.Vysokajová Paula - priečna flauta - 1./2./I.
9.Bazyľaková Stanislava - priečna flauta - 1./2./I.
10.Foťková Gabriela - priečna flauta - 1./2./I.
11.Kopčaková Sylvia - priečna flauta - 1./2./I.
12.Kiklicová Alica – klarinet - 1./1./I.
13.Baško Richard - saxofón - 1./1./I.
14.Goc Martin - saxofón - 1./1./I.
15.Richard Vereščák - saxofón - 2./1./I.
16.Kornélia Džupinová – keyboard - 4./1./I.
17.Zuzana Motyková - keyboard- 1./2./I.

tr. uč. Mgr. Z. Dravecká M.
tr. uč. Mgr. Z. Dravecká M.
tr. uč. Mgr. Z. Dravecká M.
tr. uč. Mgr. Z. Dravecká M.
tr. uč. Mgr. Z. Dravecká M.
tr. uč. Mgr. Z. Dravecká M.
tr. uč. Mgr. Z. Dravecká M.
tr. uč. Mgr. Z. Dravecká M.
tr. uč. Mgr. Z. Dravecká M.
tr. uč. Mgr. Z. Dravecká M.
tr. uč. Mgr. Z. Dravecká M.
tr. uč. Mgr. art. B. Dravecký
tr. uč. Mgr. art. B. Dravecký
tr. uč. Mgr. art. B. Dravecký
tr. uč. Mgr. art. B. Dravecký
tr. uč. Mgr. art. B. Dravecký
tr. uč. Mgr. art. B. Dravecký

Vypracoval: Daniel Hic DiS. art.
Dátum: 26.06.2014
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Koncertná činnosť a aktivity v sláčikovom oddelení v školskom roku
2013-2014
Július Illeš st., Július Illeš ml. a Daniel Hic ml.
V priebehu šk.r. 2013-2014 žiaci sláčikového oddelenia p. Júliusa Illeša st., p.
Júliusa Illeša ml. a p. Daniela Hica ml. účinkovali na rôznych vystúpeniach (viď.
samostatne priložená koncertná činnosť), absolvovali triedne polročné prehrávky, postupové
skúšky, záverečné postupové skúšky ISCED 1B a absolventské skúšky.
Triednych polročných prehrávok 29. 01. 2014 z hlavného predmetu hra na husliach sa
zúčastnili všetci žiaci sláčikového oddelenia. Postupovej skúšky 17.06. 2014 z hlavného
predmetu hra na husliach sa zúčastnili všetci žiaci, vrátane žiakov PHV. Záverečné
postupové skúšky 1.časti primárneho umeleckého vzdelávania základného štúdia vykonali
žiaci z hlavného predmetu hra na husliach. Absolventské skúšky z hlavného predmetu
konané dňa 09.06.2014 vykonali Ján Renčko, Martin Žanony a Natália Renčková, ktorí
s úspechom ukončili štúdium v ZUŠ.
20.10.2013 - Vystúpenie žiakov školy v programe pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v OŠaK
19.11.2013 – Jesenný koncertv spolipráci s dychovým oddelením
09.12.2013 - Vianočný koncert ZUŠ F. Veselého v MsK
16.12.2013 – Vystúpenie v Novom domove
15.122013.- Vianočný koncert v MsKS „Vianočný čas“
29.012014 - Koncert pri príležitosti oceňovania osobnosti mesta Stropkov
18.02.2014 - Koncert Láska je dar
28.04.2014 - Výchovný koncert v mestskej divadelnej sále OŠaK pre žiakov MŠ a ZŠ v Stropkove
29.05.2014 - Verejný koncert ZUŠ F. Veselého pod názvom „ Hráme, spievame, tancujeme“ (OŠaK)
17.06.2014 - Postupové skúšky a záverečné skúšky (ISCED 1B) dychového oddelenia ZUŠ F. Veselého v
koncertnej sále školy

Žiaci sláčikového oddelenia tvoria fundament školského orchestra pod vedením p.uč.
D.Hica, DiS.art., ktorý tento šk. rok účinkoval v danom zložení:
husle - Adela Fečková, Samuel Gombita, Viktória Kitľanová, Alexandra Bírošová, Žanony Martin,
Natália Renčková, Perátová Eva, Ján Renčko
kontrabas - Gombita Slavomír
priečna flauta - Stanislava Bazyľáková, Sylvia Kopčaková, Paula Vysokajová
keyboard - Stanislav Humenník, Štefan Stolárik
akordeón - Jakub Vorobeľ, Dávid Polák, Štefan Perát
zvonkohra - Beriková Denisa

Naplnili sme aj plánované prepojenie spolupráce v hudobnom odbore s oddeleniami:
•s dychovým (trieda p. uč. Mgr. Z. Draveckej M.) - pôsobenie J. Renčka – husle – 3/II,
N.Renčkovej – husle – 6/I v komornom ansámbly Mgr. Draveckej M. Zuzany.
•s tanečným odborom (trieda p.uč. Dvorského) sprievod tanečníkov so školským
orchestrom na 20. ročníku Stropkovského jarmoku
1.s klavírnym - žiaci na koncertných vystúpeniach spolupracovali s klavírnym
sprievodom Mgr. M. Prusákovej, p. uč. Mgr. Z.Petrilákovej
Vypracovali: Daniel Hic DiS. art.

Dátum: 26.6.2014

Správa o činnosti PK KO v školskom roku 2013 / 2014
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V školskom roku 2013/2014 PK KO pracovala podľa schváleného Plánu práce PK KO
na šk. rok 2013/2014.
Aktívne sa realizovali hlavne ciele výchovy a vzdelávania - formovať a kultivovať
osobnosť žiaka, vytvárať a usmerňovať záujem a vzťah k hudbe, rozvíjať individualitu žiaka
podľa jeho umeleckého nadania, rozširovať okruh hudobných skúsenosti, rozvíjať hudobné
vedomosti a zručnosti v hre na nástroj, podporovať rozvoj schopnosti tvoriť a prijímať
umenie. Prebehli štyri zasadnutia PK na ktorých sa riešili aktuálne úlohy, vyplývajúce
z výchovno-vzdelávacej činnosti PK.

Pravidelné sa uskutočňovala kontrolná činnosť

vyučovacieho procesu v podobe triednych seminárov, polročných prehrávok a koncoročných
skúšok, vrátane absolventských skúšok. Žiaci KO sa aktívne zúčastňovali koncertnej činnosti
v meste Stropkov podľa požiadaviek OŠaK a vedenia ZUŠ F. Veselého, pravidelne sa
uskutočňovali triedne koncerty. Najlepší žiaci KO sa zúčastnili súťažnej prehliadky v hre na
klavír Stropkovská klavírna jar 2014 a v hre na keyboard. Tradičné sa uskutočnili školské
súťažne prehliadky v hre na klavíri a keyboarde. Pedagógovia a žiaci KO sa aktívne podieľali
na tvorivej medziodborovej spolupráci so žiakmi LDO a TO. Činnosť PK KO v školskom
roku 2013/2014 sa dá hodnotiť ako pozitívnu.
Účasť žiakov klavírneho oddelenia ZUŠ F. Veselého v koncertnej činnosti školy v šk. roku
2013/2014
02.09.– Slávnostná akadémia pri príležitosti zahajenia nového šk. roka
20.10.- Koncert pri príležitosti osláv Mesiaca úcty k starším v MsKS
20.11. - Vernisáž v MsK
25.02. - Vernisáž M. Potomu v Kaštieli mesta Stropkov
27.02. - Koncert v MsK
06.03. - Koncert pre Úniu žien Slovenska v reštaurácii Delta
07.03. - Koncert pri otvorení súťaže Výtvarné Spektrum 2014 v MsK
01.04.- Koncert pri príležitosti oceňovania pedagógov mesta v Kaštieli
28.04. - Výchovný koncert pre žiakov MŠ a ZŠ mesta Stropkov
21.05. - Klavírna súťažná prehliadka Stropkovská klavírna jar 2014
22.05.- Školská súťažná prehliadka v hre na keyboard
23.05. - Koncert pre obyvateľov Nového domova v Stropkove
29.05.- Koncert ZUŠ F. Veselého Hráme, spievame, tancujeme
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Záverečná správa predmetovej komisie hudobnej náuky, sólového
a zborového spevu za šk. rok 2013/12014
Trieda hudobnje náuky: Mgr. T. Jakubčo
September 2013:

9. 9. 2013 -

1.zasadnutie predmetovej komisie

Október 2013:

30. 10. 2013 - 2. zasadnutie predmetovej komisie

November 2013:

25. – 29. 11. 2013- Hnúšľanský akord

Január 2014:

20. – 24. 1. 2014- polročné písomné práce

Jún 2014:

9.- 13. 6. 2014 – záverečné písomné práce
10. 6. 2014 – absolventské skúšky

Trieda sólového spevu: Michaela Sušinová
September 2013:

2. 9. 2013 – Slávnostná akadémia a zahájenie npového šk. R. 2013/ 2014

Október 2013:

20. 10. 2013 – Vystúpenie žiakov spev. Odd. na koncerte pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším v div. Sále OŠaK
November 2013: 10. 11. 2013 – Metodov memoriál v grécko katolíckom chráme sv. Cyrila
a Metoda v Stropkove
December 2013: 15. 12. 2013 – Vianočný čas – koncert v div. Sále OŠaK v Stropkove
19. 12. 2013 – Vystúpenie na nám. SNP – vianočné trhy
Január 2014:
29. 1. 2014 – Oceňovanie osobností mesta Stropkove – Kaštieľ mesta
Stropkov
Február 2014:
18. 2. 2014 – Koncert pod názvom Láska je dar – Kaštieľ mesta Stropkov
25. 2. 2014 – Vystúpenie na vernisáži M. Potomu v Kaštieli mesta Stropkov
Marec 2014:
6. 3. 2014 - vystúpenie pre úniu žien Slovenska pod záštitou primátora
mesta v Stropkove- reštaurácia Delta
7. 3. 2014 - Vystúpenie na sútaži Výtvarné Spektrum 2014 v spol. sále OŠaK
Apríl 2014:
1. 4. 2014 – Vystúpenie pri prípežitosti Oceňovania učiteľov v Kaštieli mesta
Stropkov
28. 4. 2014 - Výchovný koncert v div. Sále OŠaK
30. 4. 2014 –vystúpenie na nám. SNP pri príležitosti stavania mája
Máj 2014:

6. 5. 2014 Spev. súťaž v ZUŠ M. Vilecava Bardejove
29. 5. 2014 – Koncert Hráme, spievame, tancujeme v div. Sále OŠaK
v Stropkove
Jún 2014:
3. 6. 2014 – vystúpenie na nám. SNP a v Kašteili mesta Stropkove pri
príležitosti Cyklistickych pretekov
8. 6. 2014 – vystúpenie pri príležitosti MDD v areáli Pod vlekom
13. 6. 2014 – vystúpenie pre MŠ Matice Slovenskej v Stropkove
24. 6. 2014 – vystúpenie pri príležitosti oceňovania žiakov primátorom mesta
August 2014: 1. 8. 2014 – vystúpenie na Stropkovskom jarmoku
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Trieda zborového spevu: Ľudmila Jakubčová
Október 2013:
December 2014:
Február 2014:
Máj 2014:
August2014:

20. 10. 2014- vystúpenie v div. sále OšaK pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším
15. 12. 2014 – Vianočný čas- koncert v div. sále OŠaK
18. 2. 2014 – Koncert pod názvom Láska je dar – Kaštieľ mesta
Stropkov
29. 5: 2014 – Koncert Hráme, spievame, tancujeme
1. 8. 2014 – vystúpenie na Stropkovskom jarmoku

V Stropkove 23. 6. 2014

Michaela Sušinová predsedníčka predmetovej komisie

Správa o činnosti výtvarného odboru
šk. rok 2013/2014
Výtvarný odbor sa každoročne zúčastňuje výtvarných súťaží a výstav.
September
výstava vo vestibule ZUŠ F. Veselého „Krásy jesennej prírody“
výstava a estetizácia priestorov vo vestibule ZUŠ so zameraním na slávnosť na slávnostné
otvorenie škol. roka
projekt TESCO – obrázky, inštrukcie „Jesenná tematika“
výstava v škol. triedach „ Spomienky na leto“
Október
Účasť na medzinár. výtvar. plenéri akad. Mal. F. Veselého „ Krajina a jej ekopremeny“(10
ročník)- Driečna
1 miesto- Samuel Kopolovec
Cena vedúceho Ošak- Denisa Berikova
Celoslov. výtvarná súťaž – Rodina bez cigariet- 3 miesto- Alžbeta Bujdošova
Projekt TESCO – obrázky, inštrukcie „ Jesenná tematika“
November
Výtvar. Súťaž „ Včely a včelári očami detí“ – OŠaK:
2 miesto: Timea Jakubčová
Príprava vianočnej výzdoby v priestoroch školy
Projekt TESCO – obrázky, inštrukcie „ Zimná tematika“
3 ročník Hviezdoslavov výtvarný a literárny Stropkov
1 miesto- E.Pališinová
2 miesto- A. Vatraľová
Cena predsedu MOMS- A. Bujdošová

December
Výstava vo vestibule ZUŠ „ Zimná krása“
Projekt TESCO – obrázky, inštrukcie „ Zimná tematika“
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Výmena výtvar. Prác
Výstava v knižnici„ Prišla zima“
Výstava v škol.triedach „Zima“
Výtvar. súťaž „ Betlehemy“ – Poľsko
Cena poroty v m.Dukla- V. Harmadová
1.miesto- A. Rudyová
Január
Výstava vo vestibule ZUŠ „ Zimná krása“
Projekt TESCO – obrázky, inštrukcie „ Zimná tematika“
Február
Výtvar. súťaž „ Vesmír očami detí“ – oblastné kolo
Práce postupujúce do celos.kola- K. M. Čekelská, M. Bujdoš, M. Cap
Výtvar. súťaž „ Chráňme lesnú zver“
2 miesto- Karin Mária Čekelská
2 miesto- Laura Šoltysová
Cena vedúceho OšaK- K. Macková
Výtvar. súťaž „ Európa v šklole:
2 miesto- A. Sidorjaková
Čestné uznanie- K. Bokšanská
2 miesto- D. Čurillová
Čestné uznanie- M. Gramata
2 miesto- V.Vatehová
Čestné uznanie- V. Jurčišinová a A. Bujdošová
Marec
projekt TESCO – obrázky, inštrukcie „ Jarná tematika“
výstava vo vestibule ZUŠ F. Veselého „ Veľká noc „
Apríl
Výstava vo vestibule Zuš F. Veselého „ Jar“
Projekt Tesco- obrázky, inštrukcie „ Veľkonočná tématika“, výmena výtvarných prác
výtvarná súťaž pre Zuš v celom prešovskom kraji „ Hľadaj krásu v prírode“ 5 ročník,
rozoslanie propozícii
- Deň otvorených dverí vo výtvarnom odbore
- prijímacie talentové skúšky
Máj
Projekt Tesco- obrázky, inštrukcie (leto)
Výstava vo vestibule Zuš F. Veselého „ Farebné kvety“
Výzdoba koncertnej sály k Stropkovskej klavírnej jari
Výzdoba divad. sály v Msks k verejnému koncertu ZUŠ F. Veselého „ Hráme, spievame,
tancujeme“
Slávnostné vyhodnotenie 5. roč. výtvar. súťaže „ Hľadaj krásu v prírode“- sprístupnená
výstava v MsksSP- 1. kateg. 3 miesto- S. Hricová
cena riaditeľa- S. Bodnárová
3. kateg. cena poroty- Christopher Kačur
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Jún
Výtvarný pléner v PL ( Rzeszow)- ocenené práce- A. Bujdošová, V. Jurčišinová,
S. Kopolovec, J. Tkáčová a T. Michrinová, čestné uznanie – E. Michrinová
Výtvarná súťaž v kreslení na chodníky pri príležitosti MDD
Výstava prác absolventov výtvar. odboru- Mestská knižnica, ZUŠ F. Veselého
Výstava 5. roč. výtvar. súťaže „ Hľadaj krásu v prírode“ v Msks ( žiaci preš. kraja. )
Príprava absol. tabla
Výzdoba divad.sály v Msks k absol. koncertu a slávnostné vyradenie absolventov
Projekt Tesco- obrázky, inštrukcie, výmena výtvar. prác

SPRÁVA O ČINNOSTI PK LDO a TO

v šk. roku 2013/2014
LITERÁRNO – DRAMATICKÝ ODBOR
Ako každý školský rok, tak aj v tomto roku žiaci LDO sa zúčastnili na festivale PAN
v Liptovskom Mikuláši. . Viktor Mačuga sa predstavil pantomímou. Všetci boli účastníkmi
tvorivých pantomimických dielní. V marci prebehlo školské kolo súťaže HK, najlepší žiaci sa
zúčastnili okresnej súťaže. Všetci zúčastnení žiaci získali ceny a diplomy. Na tohtoročnom
rozprávkovom Stropkove

žiaci zo súboru KNEES- UP reprezentovali školu jednou

inscenáciou. Bola to autorská súborová práca - rozprávka Tri prasiatka a vlk, autor a réžia
M. Sušinová. V apríli žiaci LDO účinkovali na výchovnom koncerte pre základné školy mesta
Stropkov. V júni žiaci prvého stupňa účinkovali na výchovnom koncerte pre MŠ.
Zoznam akcií:
28. 11. 2014 – účasť žiakov LDO na XX. ročníku celoslovenskej prehliadky pantomímy a
pohybových divadiel PAN 2013 v Liptovskom Mikuláši
2. 2014 – vystúpenie žiakov LDO v mestskej knižnici
10. 4. 2014 – účasť žiakov na regionálnej prehliadke Rozprávkový Stropkov, kde získali
diplom za výnimočnú dramatickú tvorivosť
28. 4. 2014 – účasť žiakov na výchovnom koncerte pre základné školy mesta Stropkov v
divadelnej sále OšaK
15. 5. 2014 - účasť žiakov na koncerte Hráme, spievame, tancujeme
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TANEČNÝ ODBOR
Tanečný odbor si na tento školský rok naplánoval veľa aktivít. Počas školského roka
sa žiaci tanečného odboru zúčastnili týchto podujatí:
02.09.2013

- Otvorenie školského roka 2013/20134 kde vedenie ZUŠ privítalo aj nové
talenty.

13.12.2013 – vystúpenie na vianočnom koncerte ZUŠ
28.04.2014 - žiaci TO vystúpili v dopoludňajších hodinách na výchovnom koncerte
11. 05. 2014 – vystúpenei žiakov 1. ročníka pri príležitosti Dňa matiek v div. sále OŠaK
14.05..2013 – žiaci TO sa zúčastnili prehliadky „ Vo víre tanca“ – ľud. tanec Karička – Zlaté
pásmo, moderný tanec Kaviareň – Strieborné pásmo
29.05.2014 - Verejný koncert ZUŠ F. Veselého pod názvom „Hráme, spievame, tancujeme“
08.06.2014 – vystúpenie v areáli pod vlekom pri príležitosti MDD.
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Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
Škola sídli vo vlastnej budove na ul. Športovej č. 833/4, v ktorej prebieha vyučovanie
vo všetkých odboroch. Problémovým miestom sa javí vyučovanie v LDO, ktoré využíva v
kolektívnom vyučovaní priestory koncertnej sály, prípadne malej tanečnej sály. Riešenie
daného stavu vidíme v presnom rozvrhnutí využívania spomínaných priestorov.
Z technického hľadiska je potrebné do budúcnosti riešiť otázku koncertného krídla.
Postupom času modernizácia vyučovacieho procesu si bude vyžadovať navýšenie financií
v rozpočte školy. V opačnom prípade hrozí, že nástrojové vybavenie školy bude zastaralé
a postupom času nefunkčné. Najpálčivejšia situácia je predovšetkým v akordeónovom,
dychovom, klavírnom a vo výtarnom odbore.

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ F.
Veselého:
V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 23.9.2004 v znení neskorších predpisov
a v zmysle Uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Stropkove bol schválený
rozpočet pre ZUŠ F. Veselého na r. 2014 nasledovne:

Druh príjmu
200 – nedaňové príjmy
V tom:
243 - úroky
223 – poplatky a platby z predaja služieb
312 – dotácia ŠR (5% navýšenie platov)

SPOLU
17 704 €
1€
7 385,47 €

Dotácie z podielových daní na bežné výdavky (mzdy, poistné, tovary a služby)
rok 2013: 153 149,- €/ rok 2014: 198 594,- €.
Na základe zákona SNR č. 245/2008 Z.z. § 49 ods. 4 a ods. 5 ustanovuje výšku
príspevku v základných umeleckých školách zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením od
1.4.2013. Žiaci ZUŠ F. Veselého v Stropkove v školskom roku 2013/2014 prispievali na
úhradu nákladov spojených so štúdiom takto:
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PREDMET

MESAČNE

POLROČNE

€
4,80
4,80
6,30
4,80
4,80
4,80
2,-

Prípr. štúdium skupin.
Prípr. štúdium indiv.
HO
LDO
VO
TO
Rodičovský príspevok
Štúd. pre dospelých
S vlastným príjmom:
HO individ. vyuč.
68,skupinové vyuč.
28,Ak nemajú príjem
viď tab. pre žiakov

Zákon č. 245/2008 Z.z. § 49 ods.6

€
24,24,31,50
24,24,24,10,-

340,140,-

VARIABILNÝ
SYMBOL
Podľa odb.: TO, VO, LDO

11314
11314
31314
21314
41314
podľa odboru

11314
podľa odboru

ďalej uvádza, že zriaďovateľ ZUŠ môže

rozhodnúť o znížení, alebo odpustení príspevku podľa ods. 5, ak plnoletý žiak alebo
zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
osobitného predpisu (zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi) rozhodnutie
príslušného úradu.

Finančné prostriedky získané od rodičov:
Odbor
SPOLU:
Čerpanie finančných prostriedkov:
Literárno-dramatický odbor
Tanečný odbor
Výtvarný odbor
Hudobný odbor

Iné
Čerpanie spolu:
Zostatok na účte k 22.8.2014:

Príjmy od rodičov
5.491,90 €

235,18 € ( cestovné, rekvizity)
8,40 € (látka)
1.228,95 € (učebné pomôcky)
2.347,32 € (ladenie klavírov, učebnice HN, ceny,
ceny do klavír. a keyboardovej súťaže, učeb.
pomôcky)
850,39 €( kancelárske potreby ,kopírka,
absolventi – fotenie, ceny, poplatky SLSP, náplne
do kopírky)
4.670,24 €
1.708,73 €
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Splnenie koncepčného zámeru školy:
Stratégia školy je orientovaná smerom, ktorý určujú hlavné ideové východiská,
obsahujúce tieto základné myšlienky:


v centre pozornosti pedagogického snaženia stojí žiak, rozvoj jeho talentu
a následná všeobecná kultivácia jeho osobnosti s dôrazom na estetické
vnímanie sveta a rozvoj kľúčových kompetencii v zmysle schváleného
školského vzdelávacieho programu



prostredníctvom kvalitne vypracovaného školského vzdelávacieho programu,
v každodennej praxi praktickým uplatňovaním jeho základných princípov, sme
neustále skvalitňovali pedagogický proces v jednotlivých odboroch



prostredníctvom verejných vystúpení a zverejňovaním výsledkov školy sme sa
snažili o neustále prehlbovanie pozitívneho imidžu školy



základná umelecká škola už svojou podstatou je neustále vnímaná ako
ustanovizeň, ktorá sa výrazne podieľa na rozvoji kultúrneho diania v meste,
regióne

Každodenná prax i výsledky kontrolnej činnosti sú svedectvom toho, že v podstate sa
nám darí napĺňať hlavné strategické ciele základnej koncepcie školy.
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Celkové zhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov v školskom roku
2013/2014
Väčšinu úloh a opatrení, ktoré si škola na školský rok 2013/2014 stanovila sa podarilo
splniť. Hlavný zámer, aby sa zabezpečilo plynulé a bezproblémové fungovanie školy, škola
splnila. Snažila sa tiež o čo najvyššiu úroveň výchovy a vzdelávania a o profesijný rast
svojich zamestnancov v súlade s ich prianím, záujmami a prínosom pre školu v zmysle Plánu
kontinuálneho vzdelávania pre príslušný rok.
Okrem toho škola plnila i nasledovné predsavzatia:
dopĺňala a skvalitňovala obsah Školského vzdelávacieho programu
skvalitňovala výchovno-vzdelávaciu činnosť
pokračovala ďalším ročníkom výtvarnej súťaže Hľadaj krásu v prírode
organizovala verejné a interné podujatia
škola po celý školský rok prezentovala výsledky svojej práce nielen na akciách
ZUŠ, ale aj na akciách poriadaných mestom, regiónom a spoločenskými
organizáciami a na rôznych súťažiach, prehliadkach a výstavách.
Celkove môžeme školský rok 2013/2014 hodnotiť ako úspešný rok, v ktorom prevládalo
kladné hodnotenie. Medzi negatívne stránky našej práce zaraďujeme okrem iného aj nízky
záujem rodičov o výchovno-vzdelávacie výsledky svojich detí a slabú zapojenosť do života
školy.






Poďakovanie patrí všetkým, ktorí svojou poctivou prácou pomáhajú naplňovať všetky
strategické ciele i koncepčné zámery rozvoja školy.

V Stropkove dňa 26.8.2014

PaedDr. Miroslava Prusáková
riaditeľka ZUŠ F.Veselého

Ľubica BEREZNÁ
predsedníčka Rady školy
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Základná umelecká škola F. Veselého, Športová č.4, STROPKOV

STANOVISKO
pedagogickej rady školy k prejednanej Správe o výchovno – vzdelávacej činnosti za
školský rok 2013/2014

Pedagogická rada bola oboznámená s obsahom Správy o výchovno-vzdelávacej
činnosti za šk. rok 2013/2014 a následne jej základné obsahové body boli prerokované
a odsúhlasené na zasadnutí pedagogickej rady dňa 26.8.2014.

V Stropkove 26.8.2014

PaedDr. Miroslava Prusáková
riaditeľka ZUŠ F.Veselého
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Základná umelecká škola F. Veselého, Športová č.4, STROPKOV

STANOVISKO
Rady školy k prejednanej Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok
2013/2014

Rada školy bola oboznámená s obsahom Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za
školský rok 2013/2014 a následne jej základné obsahové body boli prerokované
a odsúhlasené na jej zasadnutí dňa 01.10.2014.

V Stropkove dňa 01.10.2014

Ľubica BEREZNÁ
predsedníčka Rady školy
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