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

Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch
za školský rok 2014/02015

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.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
Údaje o rade školy:

predseda
podpredseda
členovia

–
-

Slavomír Rapáč
Ľudmila Jakubčová
Mgr. Tibor Kubička
Ingrid Žihalová
Anna Gombárová
Ing. Slavomíra Bazyľaková
Ladislav Malaťák

Umelecká rada školy: Mgr. Natália Čepová
Bc. Martina Sakarová
Daniel Hic DiS. art.
Mgr. S. Petričková

Údaje o počte žiakov školy: k 15.9.2014
Tanečný odbor
SPOLU
Počet žiakov

TO

438

52

Údaje o počte žiakov školy: k 30.6.2015
Tanečný odbor
SPOLU
Počet žiakov

TO

397

40

Členenie žiakov podľa tried: I. stupeň
Spolu
TO

Výtvarný odbor
VO

172

Výtvarný odbor
VO

Literárnodramatický odb.

Hudobný odbor
HO

22

Literárnodramatický odb.

150

15

VO

LDO

192

Hudobný odbor
HO

192

HO
2

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

/ 30.6. 15.9. / 30.6. 15.9. / 30.6. 15.9. / 30.6. 15.9. / 30.6.
46 / 42
5 / 5
18 / 15
5 / 4
18 / 18
107 / 97
18 / 15
32 / 27
4 / 2
53 / 53
58 / 48
10 / 5
20 / 16
4 / 3
24 / 24
32 / 28
19 / 16
3 / 2
10 / 10
50 / 49
5 / 5
20 / 19
3 / 3
22 / 22
41 / 38
4 / 4
15 / 12
22 / 22
34 / 32
4 / 3
13 / 12
17 / 17
44 /
37
6 / 3
18 / 16
3 / 1
17 / 17
10 / 10
10 / 10
2 / 2
2 / 2
424 / 383
52 / 40
165 / 143
22 / 15
185 / 185

15.9.

Členenie žiakov podľa tried: II. stupeň:
SPOLU
TO
Prípr.št.
4 / 4
1. ročník
7 / 7
2. ročník
3 / 3
3. ročník
4. ročník
14 / 14
SPOLU

(k 15.9.2014 a k 30.6.2015)
VO
LDO
2 / 2
2 / 2
3 / 3
7 / 7
-

HO
2 / 2
5 / 5
7 / 7

Údaje o počte zapísaných žiakov do prípravného štúdia ZUŠ F. Veselého: šk.r. 2014/2015
Spolu
TO
VO
LDO
HO
Prípravné
46
5
18
5
18
štúdium:

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov k 30.6.2015:
- celkový počet žiakov: 397
- prospel s vyznamenaním: 345
- prospel: 52
- neklasifikovaní: - neprospel: - odhlásení v priebehu šk.r. 2014/2015: 41
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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: 21 (19 kvalifikovaní, 2 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, SLÁČIKOVÉHO, GITAROVÉHO A
DYCHOVÉHO ODDELENIA ZA ŠK. ROK 2014/2015
Predmetovákomisia v školskomroku 2014/2015pracovala v zložení:
Predseda PK: Daniel Hic DiS.art

Oddelenieklávesovýchnástrojov
Akordeónovéoddelenie - členovia: Mgr.Miroslav Novák, Daniel Hic DiS.art
Oddeleniestrunovýchnástrojov
Sláčikové oddelenie - členovia: p. Július Illeš st.
p. JúliusIlleš ml.
p. Daniel Hic ml.
RNDr.IvanZbihlej
Gitarovéoddelenie - členovia: PaedDr.Ľuboslav Kaliňák, Daniel Hic DiS.art
Oddeleniedychovýchnástrojov - členovia: Mgr. Veronika Mrázová
Michaela RejdovjanováDiS.art
V školskom roku 2014/2015 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 plánčinnosti jednotlivých oddelení
Vo všetkých oddeleniach prebiehajú v druhom polroku 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.

Koncertná činnosť aktivít v akordeónovom, gitarovom, husľovom
a dychovom oddelení v školskom roku 2014-2015
Mgr.Miroslav Novák, Daniel Hic DiS.art, p. Július Illeš st, p. JúliusIlleš ml.
Daniel Hic DiS.art,ml.,PaedDr.Ľuboslav Kaliňák, RNDr.IvanZbihlej
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V priebehušk.r. 2014-2015 žiaci účinkovali na 24 vystúpeniach (viď. samostatne priložená
koncertná činnosť), absolvovali triedne polročné prehrávky, postupové skúšky, záverečné
postupové skúšky ISCED 1B a absolventské skúšky.
Žiaci akordeónového a keyboardového oddelenia účinkujúci v školskom orchestri pod
vedením p.uč. D.Hica, DiS.art.,ktorý tento šk. rok účinkoval v danom zložení:
akordeón - Luboslav Hmurčík, Dávid Polák, Dávid Drotár, Damián Čečko
keyboard - StanislavHumenník, ŠtefanStolárik, BenjamínVateha

02.09.2014Slávnostná akadémia pre novoprijatých žiakov pri príležitosti otvorenia nového
školského roka 2014/2015 (mestská divadelná sála OŠaK)
16.10.2014 Vystúpenie žiakov školy v programepripríležitosti Mesiaca úcty k starším
v NovomDomove
25.10.2014 Vystúpenie žiakov školy v mestskej knižnici, organizátor-Uniažien
28.10.2014 Vystúpenie žiakov školy v programe pri príležitosti Oslobodenia mesta Stropkov
23.11.2014 Triedny koncert žiakov z triedyp.uč. Mgr. V. Mrazovej
03.12.2014 Triedny koncert žiakov z tried p.uč. D.Hica ml. a p.uč. D.Hica st. v koncertnej
sále školy
16.12.2014 Vianočný koncert žiakov ZUŠ v Sanktuáriu
19.01. 2015 Vystúpenie žiakov v programe pri príležitosti Oslobodenie obce Bokša
22-27.,01. 2015 polročné prehrávky
29.01. 2015 Vystúpenie žiakov ZUŠ v reprezentačnej sále Kaštieľa mesta Stropkov pri
príležitosti Ocenenie osobnosti mestom Stropkov
27.02.2015 Vystúpenie žiako vškoly v mestskej knižnici, organizátor-Uniažien
08.03.2015 Vystúpenie žiakov školyv reprezentačnej sále Kaštieľa mesta Stropkov pri
príležitosti MDŽ
31.03.2015 Triedný koncert žiakov z tried p.uč. D.Hica ml. a p.uč. D.Hica st. v koncertnej
sále školy
14-15.04.2015 Výchovný koncert v koncertnej sále školy
24.04.2015 Slávnostné otvorenie novej mestskej divadelnej sály OŠaK
03.05.2015 Speváckasúťaž - Makovickástruna(divadelnásálaOŠaK)
16.05.2015 Vystúpeniežiakov ZUŠ pripríležitosti Dňa matiek v domove dôchodcov
11. 05.2015 Školská keyboardová súťaž žiakov ZUŠ F. Veselého v Stropkove
28.05.2015 Verejnýkoncert ZUŠ F. Veselého pr ipríležitosti osláv 50.výr. založenia školy
divadelná sála OŠaK)
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09.06.2015 Triedný koncert žiakov z tried p.uč. Mgr. V. Mrazovej v koncertnej sále školy
09.06.2015 Vystúpenie žiakov ZUŠ na vernisáži výstavy v Mestskej knižnici
11.06.2015 Absolventský koncert a vyradenie absolventov (divadelná sála OŠaK)
15-19.06.2015 Postupové a záverečné skúšky (ISCED 1B)ZUŠ F. Veselého
24.06.2015 Oceňovanie žiakov ZUŠ za šk. rok 2013/2014 v reprezentačnej sále Kaštieľa
mesta Stropkov
Vypracoval: Daniel Hic DiS.art
Dátum: 26.6.2015

Aktivity v dychovom oddelení v školskom roku 2014-2015
Mgr.Veronika Mrázová a Michaela RejdovjanováDiS.art
V priebehu šk.r.2014-2015 žiacidychového oddelenia pracovali pod
vedenímp.uč.Mgr.Veroniky Mrázovej a MichaelyRejdovjanovejDiS.art
-učinkovali na triednom koncerte
-vianočnom koncerte v Sanktuáriu
- výchovnom koncerte ZUŠ
- na Slávnostnom otvorení novej mestskej divadelne jsály OšaK
- na slávnostnej akadémii pri príležitosti 50. výročia ZUŠ F. Veselého

Koncertná činnosť žiakov dychového oddelenia z triedy
Mgr.Veroniky Mrázovej a MichaelyRejdovjanovejDiS.art
v šk. roku 2014-2015
-23.11.2014 Triedný koncertžiakov z triedyp.uč. Mgr. V. Mrazovej
-16.12.2014 Vianočný koncert žiakov ZUŠ v Sanktuáriu
-14-15.04.2015 Výchovný koncert v koncertnej sále školy
-24.04.2015 Slávnostné otvorenie novej mestskej divadelnej sály OŠaK
-28.5.2015 Slávnostný koncert pri príležitosti 50. výročia školy
-09.06.2015 Triedný koncertžiakov z tried p.uč. Mgr. V. Mrazovej v koncertnej sále školy
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Aktivity v sláčikovom oddelení v školskom roku 2014-2015
JúliusIllešst., JúliusIlleš ml. a Daniel Hic ml.
V priebehušk.r. 2014-2015žiacisláčikového oddelenia p. Júliusa Illeša st. a p.
Júliusa Illeša ml. p. Daniela Hica ml. účinkovali na 24 vystúpeniach (viď. samostatne
priložená koncertná činnosť), absolvovali triedne polročné prehrávky, postupové skúšky,
záverečné postupové skúšky ISCED 1B a absolventské skúšky.
Žiacisláčikového 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, Zuzana Gondeková, Dominik
Senaj, Matej Bujdoš, Laura Šlangová, Eva Perátová
kontrabas - GombitaSlavomír

Naplnili sme aj plánované prepojenie spolupráce v hudobnom odbore s oddeleniami:
•sdychovým (trieda p. uč. Mgr.Veroniky Mrázovej) - pôsobenie Sylvii Kopčakovej
•s tanečným odborom (trieda p.uč.) sprievod tanečníkov školským orchestrom
•s klavírnym - žiacinakoncertnýchvystúpeniachspolupracovali s klavírnymsprievodom
Mgr. M. Prusákovej, p. uč. Mgr. Z.Petrilákovej

Koncertnáčinnosť žiakov sláčikového oddelenia z tr. Júliusa Illeša st. a
Júliusa Illeša ml., v šk. roku 2014-2015
16. október - koncert mesiac úcty k starším: hrala Laura Šlangová a Dominik Senaj.
28. november - slávnostný koncert pri príležitosti 70. výročia oslobodenia mesta: hral
Samuel Gombita a orchester.
16. december - vianočný koncert: hral Samuel Gombita, Július Illeš ml. s klavírnym
triom a orchester.
8. marec - koncert MDŽ: hrala Viktória Kitľanová.
24. apríl - galaprogram pri príležitosti sláv. otvor. zrekon. Kultúrneho strediska v
Stropkove: hrala Viktória Kitľanová a Július Illeš ml. v komornom obsadení so
zborom.
28. máj - koncert 50. výročie založenia školy: hral Samuel Gombita, Július Illeš ml.,
Eva Perátová, Dominik Senaj, Viktória Kitľanová, Matej Bujdoš a orchester.
9. jún - triedny koncert sláčikového oddelenia J.Illeš st. a J.Illeš ml.
Vypracovali: p. JúliusIllešst.a p. JúliusIlleš ml.
Spracoval: Daniel Hic DiS.art
Dátum: 27.6.2015
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Záverečná správa predmetovej komisie hudobnej náuky, sólového a
zborového spevu za šk.rok 2014/2015
Vedúca PK: Mgr. S. Petričková
Členovia: Mgr. T. Jakubčo, Ľ. Jakubčová, M. Sušinová, J. Baláž

August 2014 :

26.8. – 1. zasadnutie predmetovej komisie

September 2014: vstupné písomné práce z hudobnej náuky
Október 2014 :

6. 10. - účasť speváckeho zboru Maľovaný svet na koncerte pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším v Novom domove
29. 10. účasť speváckeho zboru Maľovaný svet na koncerte pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším v Kaštieli mesta

November 2014: 24.-28.11.- Okresné kolo vedomostnej súťaže z hudobnej náuky Hnúšťanský
akord
December 2014: 5. 12. - vystúpenie žiakov MS – Vitaj, Mikuláš
16. 12. - vystúpenie žiakov speváckeho oddelenia a MS na Verejnom Vianočnom
koncerte v Sanktuáriu
22.12. - vystúpenie žiakov speváckeho oddelenia na Vianočných trhoch
Január 2014 :

polročné písomné práce z hudobnej náuky
19. 1. - účasť zboru MS na spomienkovom stretnutí pri príležitosti oslobodenia
obce Bokša
26. 1. - účasť žiakov na divadelnom predstavení Popoluška v ŠD Košice
zasadnutie PK

Marec 2015:

16.-20.3. písomné práce z HN
27. 3. Deň učiteľov v Kaštieli mesta – spevácky zbor MS
30. 3. - zasadnutie PK

Apríl 2015 :

14. a 15. 4. - výchovné koncerty pre žiakov ZŠ a MŠ
24. 4. - Slávnostné otvorenie MsKS – spevácky zbor MS

Máj

2015:

3. 5. - 43. regionálna súťažná prehliadka ľud. piesní Makovická struna:
tri miesta v striebornom pásme, tri umiestnenia v bronzovom pásme
10. 5. - Deň matiek v MsKS – spevácky zbor MS
28. 5. - Slávnostný koncert k 50. výročiu založenia ZUŠ – MS

Jún

2015:

2.- 3. 6. - absolventská písomná práca a ústna absolventská skúška.
8. -12.6. – záverečné písomné práce
26. 6. - 4. zasadnutie predmetovej komisie
27.

V Stropkove 22. 6. 2015

Mgr. Simona Petričková predsedníčka PK
…..........................................................
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Správa o činnosti PK KO v školskom roku 2014 / 2015
Vedúca PK: Mgr. N. Čepová
Členovia: D. Stašková, Ľ. Jakubčová, PadeDr. M. Prusáková, T. Jakubčo, Mgr. S. Petričková,
Mgr. Z. Petriľaková, D. Hic
V školskom roku 2014/2015 PK KO pracovala podľa schváleného Plánu práce PK KO
na šk. rok 2014/2015.
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 2015 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 2014/2015 sa dá hodnotiť ako pozitívnu.
Účasť žiakov klavírneho oddelenia ZUŠ F. Veselého v koncertnej činnosti školy v šk. roku
2014/2015
02.09.2014– Slávnostná akadémia pri príležitosti zahajenia nového šk. roka
16.10.2014 - Koncert pri príležitosti osláv Mesiaca úcty k starším v Novom domove v
Stropkove
20.10.2014 - Koncert pri príležitosti osláv Mesiaca úcty k starším v Kaštieli
6.11.2014– zasadnutie PK KO
20.11.-24.11.2014 – triedne koncerty
15.12.2014 – triedny Vianočný koncert (M. Prusáková, S. Fedorišinová, Z. Petriľaková)
16.12. 2014– Vianočný koncert ZUŠ F. Veselého v Sanktuáriu
22.12.2014 – Vianočné trhy
12.1. – 23.1. 2015– polročné prehrávky
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8.03.2015 - koncert pri príležitosti MDŽ
14.04.2015 – Výchovný koncert pre žiakov MŠ a ZŠ
11.05.2015 – Školská súťažná prehliadka v hre na keyboard
14.5. 2015- Klavírna súťažná prehliadka Stropkovská klavírna jar 2015
28.05.2015 – slávnostný koncert pri príležitosti 50. výročia ZUŠ
11.06.2015- Absolventský koncert ZUŠ F. Veselého
15.6. – 18.6. 2015 – postupové skúšky

Správa výchovno - vzdelávacej činnosti výtvarného odboru
v šk. rok 2014/ 2015
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 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“(11
ročník)- Buková hôrka
2 miesto- Antónia Rudyová
Projekt TESCO – obrázky, inštrukcie „ Jesenná tematika“
November
Výtvar. Súťaž „ Včely a včelári očami detí“ – OŠaK
Vianočná poštová známka- Giraltovce
Zlaté pásmo- A. Jakubčová
Bronzové pásmo- D. Calko, K Sakarová, L. Bajcurová, S. Komišáková
Príprava vianočnej výzdoby v priestoroch školy
December
Výstava vo vestibule ZUŠ „ Zimná krása“
Projekt TESCO – obrázky, inštrukcie „ Zimná tematika“
Výmena výtvar. Prác
Január
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Výstava vo vestibule ZUŠ „ Zimná krása“
Február
Výtvar. súťaž „ Vesmír očami detí“ – oblastné kolo
Práce postupujúce do celos.kola- K. O. Cichá
Výtvar. súťaž „ Európa v škole:
3.miesto- A. Jakubčová
Čestné uznanie- V. Jurčišinová
Výtvarný Stropkov3. miesto- A. Bujdošová
Cena poroty- S. Kopolovec
Marec
Výtvar. súťaž „ Chráňme lesnú zver“
1 miesto- I. Sakarová
1 miesto- S. Semančíková
Cestné uznanie - A. Rudyová
výstava vo vestibule ZUŠ F. Veselého „ Veľká noc „
Apríl
Výstava vo vestibule Zuš F. Veselého „ Jar“
výtvarná súťaž pre Zuš v celom prešovskom kraji „ Hľadaj krásu v prírode“ 6 ročník,
rozoslanie propozícii
- Deň otvorených dverí vo výtvarnom odbore
- prijímacie talentové skúšky
Výtvarná súťaž- Naši Susedia- PL- Rseszow- práce na výstave mali- S. Petričková
S. Kopolovec
Máj
Výstava vo vestibule Zuš F. Veselého „ Farebné kvety“
Výzdoba koncertnej sály k Stropkovskej klavírnej jari
Výzdoba divad. sály v Msks k 50. výročiu ZUŠ F. Veselého
Výstava v Msks k 50. výr. školy
Jún
Slávnostné vyhodnotenie 6. roč. výtvar. súťaže „ Hľadaj krásu v prírode“- sprístupnená
výstava v MsksSP- 1. kateg. 3 miesto- N. Berezná
3. kateg. 1 miesto – A. Bujdošová
3 miesto- S. Kopolovec
E. Michrinová
Výtvarná súťaž v kreslení na chodníky pri príležitosti MDD
12

Výstava prác absolventov výtvar. odboru- Mestská knižnica, ZUŠ F. Veselého
Príprava absolventského tabla.

SPRÁVA VÝCHOVNO - VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
LDO a TO v šk. roku 2014/2015
LITERÁRNO – DRAMATICKÝ ODBOR
Vedúci PK: Mgr. D. Ličková (od februára 2015 p. uč. M. Sopková)
V tomto školskom roku viedli Literárno – dramatický odbor p. uč. Mgr. Daniela Ličková a v
II. polroku školského roka 2014/2015 ho viedla p. uč. M. Sopková.
Zoznam akcií:
02.09.2014– Slávnostná akadémia pri príležitosti zahajenia nového šk. roka
16.10.2014 - Koncert pri príležitosti osláv Mesiaca úcty k starším v Novom domove v
Stropkove
20.10.2014 - Koncert pri príležitosti osláv Mesiaca úcty k starším v Kaštieli
22.12.2014 – Vianočné trhy
8.03.2015 - koncert pri príležitosti MDŽ v Kaštieli
10.3.2015 – Únia žien MDŽ – Slza ženy- A. Motyková
12.3.2015 – Vansovej Lomnička – okresná súťaž - Kamila Paličková – 1. miesto
21.3.2015 - Vansovej Lomnička – krajské kolo - Kamila Paličková – 1. miesto
26.3.2015 – recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín vo Svidníku – 2. miesto
27.3.2015 – Deň učiteľov – A. Motyková – báseň Učitelia učiteľky
14.04.2015 – Výchovný koncert pre žiakov MŠ a ZŠ
14.4.2015 – súťažná prehliadka detských divadelných súborov „Rozprávkový Stropkov“
Scénka - Včielka Mája
24.-25.4.2015 – 48. festival umeleckého prednesu žien v poézii a próze Vansovej
Lomnička 2015 v B. Bystrici - Kamila Paličková – bronzové pásmo
11.06.2015- Absolventský koncert ZUŠ F. Veselého
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TANEČNÝ ODBOR
Vedúci PK: Mgr. D. Ličková (od februára 2015 p. uč. M. Sopková)
V tomto školskom roku viedli Tanečný odbor p. uč. Mgr. Daniela Ličková a v II. polroku
školského roka 2014/2015 ho viedla p. uč. M. Sopková.
02.09.2013

- Otvorenie školského roka 2014/2015 kde vedenie ZUŠ privítalo aj nové
talenty.

22.12.2014 – Vianočné trhy
1.4.2015 – regionálna súťaž prehliadka moderného tanca „Vo víre tanca“ – Choreografia
„Kočky“ – zlaté pásmo, choreografia „ Choď vlastnou cestou“ – zlaté pásmo
14.04.2015 – Výchovný koncert pre žiakov MŠ a ZŠ
28.05.2014 - slávnostný koncert pri príležitosti 50. výročia ZUŠ
31.07.2015 – vystúpenie žiačok TO na Stropkovskom jarmoku
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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 šk. rok 2014/2015 nasledovne:

Druh príjmu
200 – nedaňové príjmy
V tom:
223 – poplatky a platby z predaja služieb
243 – úroky
292

SPOLU
23 308,- €
22 500,- €
1,- €
807,- €

Dotácie z podielových daní na bežné výdavky (mzdy, poistné, tovary a služby)
rok 2014: 198 594,- €/ rok 2015: 243 470,- €.
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 2014/2015 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

11415
11415
31415
21415
41415
podľa odboru

11415
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 31.8.2015:

Príjmy od rodičov
5.425,- €
341,60 € ( predstavenie, súťaž)
43,93 € (látka)
1.254,69 € (učebné pomôcky)
832,73 € (učebnice HN, ceny, ceny do klavír. a
keyboardovej súťaže, učeb. pomôcky)
1.433,36 € (kancelárske potreby, absolventi –
fotenie, ceny, 50. výročie ZU, kopírovanie)
3.906,31 €
2.832,93 €
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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
2014/2015
Väčšinu úloh a opatrení, ktoré si škola na školský rok 2014/2015 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
organizácia slávnostnej akadémie pri príležitosti 50. výročia založenia ZUŠ F.
Veselého
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 2014/2015 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 02.09.2015

PaedDr. Miroslava Prusáková
riaditeľka ZUŠ F.Veselého

Slavomír RAPAČ
predseda 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 2014/2015

Pedagogická rada bola oboznámená s obsahom Správy o výchovno-vzdelávacej
činnosti za šk. rok 2014/2015 a následne jej základné obsahové body boli prerokované
a odsúhlasené na zasadnutí pedagogickej rady dňa 02.09.2015.

V Stropkove 02.09.2015

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
2014/2015

Rada školy bola oboznámená s obsahom Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za
školský rok 2014/2015 a následne jej základné obsahové body boli prerokované
a odsúhlasené na jej zasadnutí dňa 22.09.2015.

V Stropkove dňa 22.09.2015

Slavomír RAPAČ
predseda Rady školy
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Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený(á) so Správou o výchovno
vzdelávacej činnosti za šk. rok 2014/2015.
Meno a priezvisko

podpis

•

PaedDr. Miroslava Prusáková

..................................

•

Mgr. Natália Čepová

..................................

•

Mgr. Miroslav Novák

..................................

•

Mgr. Dagmar Drančáková

..................................

•

Daniel Hic, Dis. art.

..................................

•

Drahomíra Stašková

..................................

•

Ľudmila Jakubčová

..................................

•

Michaela Sušinová

..................................

•

Bc. Martina Sakarová

..................................

•

Mgr. Zdena Petriľaková

..................................

•

Mgr. Tomáš Jakubčo

..................................

•

Július Illeš, st.

..................................

•

Július Illeš, ml.

..................................

•

Mgr. Simona Petričková

..................................

•

PaedDr. Ľuboslav Kaliňák

..................................

•

Michaela Rejdovjanová

...................................

•

Mgr. Veronika Mrázová

•

Lucia Kobularčiková

....................................

•

Ladislav Malaťak

......................................

....................................
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