za školský rok 2019/2020

Názov školy: Základná umelecká škola Františka Veselého

Adresa školy: ZUŠ F. Veselého
Športová č. 833/4
091 01 Stropkov
Číslo telefónu: 054 742 2598, 0911868955
Internetová adresa školy: www.zusstropkov.sk
email: zakumes@centrum.sk
Zriaďovateľ školy: Mesto Stropkov
Hlavná 38/2
091 01 Stropkov
IČO: 000 331 007
Mená vedúcich zamestnancov: Mgr. Miloslav Cimbala – riaditeľ školy
Údaje o rade školy:

Predseda
členovia

-

Drahomíra Stšková Dis.art
PaedDr.Jana Demjanová
Mgr. Tibor Kubička
Slavomír Rapáč
Ing.Andrej Senaj
Katarína Berežná
Ladislav Malaťák

Umelecká rada školy: Mgr. Natália Čepová
Bc. Martina Sakarová
Daniel HicDiS. art.
M. SušinováDiS.art.

Údaje o počte žiakov školy: k 15.9.2019
Tanečný odbor
SPOLU
Počet žiakov

462

TO

Výtvarný odbor
VO

84

170

Údaje o počte žiakov školy: k 30.6.2020
Tanečný odbor
SPOLU
TO

Počet žiakov

438

84

Výtvarný odbor
VO

154

Literárnodramatický odb.

17

Literárnodramatický odb.

9

Hudobný odbor
HO

191

Hudobný odbor
HO

191

Členenie žiakov podľa tried: I. stupeň
(k 15.9.2019 a k 30.6.2020)
Spolu
TO
VO
LDO
15.9. /30.6.
15.9. / 30.6.
15.9. /30.6.
15.9. /30.6.
19/19
10/10
15/15
Prípr.roč
99/99
16/16
45/45
3/1
1. roč./I. č.
50/48
27/27
20/20
2/1
2. roč./I.č.
45/45
4/4
15/11
3/1
3. roč./I.č.
41/41
6/6
13/12
4. roč./I.č.
43/43
12/12
20/20
1. roč./2. č.
17/17
9/9
10/6
2. roč./2. č.
28/28
25/20
3. roč./2. č.
9/9
4/4
4. roč./2.č.
2/2
2/2
5.roč./2.č.
4/4
9/5
1.roč./II.st.
2.roč./II.st.
1/1
3.roč./II.st.
1/1
1/1
4.roč./II.st.
Spolu:
Št.dosp.

HO
15.9./30.6.

10/10
35/35
19/17
27/27
37/37
26/26
9/9
3/3
5/5
4/4
1/1
-

Údaje o počte zapísaných žiakov do prípravného štúdia/základného štúdia ZUŠ F.
Veselého: v šk.r. 2019/2020
Spolu
TO
VO
LDO
HO
Prípravné /
25
10
15
10
základné
štúdium:
58
17
7
9
35
Prvý roč./
základné
štúdium
Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov k 30.6.2020:
- celkový počet žiakov základného štúdia:438
- prospel s vyznamenaním:420
- prospel: 18
- neklasifikovaní:0
- neprospel:
0
- odhlásení v priebehu šk.r. 2019/2020: -0

Zoznam študijných odborov, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie:
Štátny vzdelávací program pre základné umelecké školy schválený dňa 4.2.2015 pod
číslom 2015-6346/5841:1-10A0 s platnosťou od septembra 2015 v znení doplnkov
a zmien z 15. júna 2015 pod číslom 2015-6346/29045:3.10A0 s účinnosťou od 1.
septembra 2015 a 20. januára 2016 pod číslom 2016-8597/1575:1-10A0 s účinnosťou
od 20. januára.
1. Hudobný odbor – učebný plán vydaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky pre základné umelecké školy schválený 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.
Zameranie: hra na klavíri (učebný plán č.1b, č. 3, č. 20)
hra na keyboarde(učebný plán č.1b,č.3, 20)
hra na husliach (učeb. Plánč.1b, č. 4, 20)
hra na zobcovej flaute (učeb. plán č.1b, č. 5,č.20)
hra na priečnej flaute (učeb. plán č. 10,13, č.20)
hra na klarinete (učeb. plán č. 10,č.13, č.20)
hra na akordeóne (učeb. plán č.1b,č. 4,č.20)
hlasová výchova, spev (učeb. plán č.1b, č.8 a č. 22)
hra na saxofóne (učeb. plán č.10,13, 20)
hra na gitare (uč. plán č.1b, 20, č. 4)
hra na kontrabase (uč. plán č.10, 11)
2. Výtvarný odbor – učebný plán vydaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky pre základné umelecké školy schválený dňa 20. januára
2016pod číslom2016-8597/1575:1-10A0 pre základné umelecké školy s účinnosťou
od 20. januára 2016..
Zameranie: výtvarná výchova – prípravné štúdium (učebný plán č. 52)
výtvarná výchova zameraná ako intenzívna príprava na ďalšie štúdium
výtvarnej profesie (učebný plán č. 53, č.54, č.56).
3. Literárno-dramatický odbor - učebný plán vydaný Ministerstvom školstva vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky pre základné umelecké školy schválený
dňa20. januára 2016 pod číslom 2016-8597/1575:1-10A0 pre základné umelecké
školy s účinnosťou od 20. januára 2016.
Zameranie: dramatické a slovesné oddelenie (učebný plán č.42)
4. Tanečný odbor –učebný plán vydaný Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky pre základné umelecké školy schválený dňa 20. januára 2016
pod číslom 2016-8597/1575:1-10A0 pre základné umelecké školy s platnosťou od20.
januára 2016.
Zameranie: Hudobno – pohybová výchova ( učebný plán č. 36)
Tanec – (učebný plán č. 37,38)
Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy:
Počet pedagogických zamestnancov:
Počet nepedagogických zamestnancov:

24
2

Sprava o činnosti predmetovej komisie klavírneho oddelenia
ZUŠ F. Veselého v Stropkove v školskom roku 2019 / 2020
V školskom roku 2019 / 2020 prebiehala činnosť PK KO v súlade s plánom práce PK,
odsúhlaseným na zasadnutí PK a schváleným riaditeľom ZUŠ F. Veselého dňa 28. 08. 2019.
V priebehu školského roka sa uskutočnili štyri zasadnutia predmetovej komisie, cieľom
ktorých bolo hodnotenie činnosti a plánovanie ďalších úloh smerovaných na skvalitnenie
výchovno-vzdelávacieho procesu.
Rozbehla sa spolupráca KO s LDO. Žiaci obidvoch oddelení pripravovali spoločné
predstavenie pre rodičov. Vznikli komorné telesá medzi žiakmi klavírneho, speváckeho
a dychového oddelení HO.
Triedne semináre, ako jeden z nástrojov skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu
a prehĺbenia úrovne domácej prípravy žiakov, aj naďalej hrali svoju nezastupiteľnú úlohu.
Vo všetkých triedach klavírneho oddelenia prebehli tematické koncerty, ktoré tradične majú
pozitívny ohlas u rodičov. Pre žiakov KO sa zakúpil notový materiál.
Bohužiaľ, kvôli pandémii COVID-19 v období od 13. 3. 2020 do 30. 6. 2020
prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného
hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Boli zrušené školské súťažne
prehliadky v hre na klavíri a keyboarde a rôzne plánované koncerty.
Napriek tomu učitelia klavírneho oddelenia našli spôsoby na dištančné vzdelávanie
cez skype, messenger, sms, e-mail, video hovor, ktoré sa opieralo o učebné osnovy a triedne
tematické výchovno-vzdelávacie plány. On-line vyučovanie prebiehalo v závislosti od
technického zabezpečenia - prístupu k internetu a aspoň základného technického vybavenia.
Do tohto spôsobu vyučovania, ktoré zaujalo, sa prihlásili všetci žiaci klavírneho oddelenia
a mali možnosť si vybrať to, čo im najviac vyhovovalo.
Najväčším problémom dištančného vyučovania bola izolovanosť žiakov, občasné
zlyhania internetu (sekaný obraz, nekvalitný zvuk). Pozitívne prekvapila možnosť výberu
spôsobov vzdelávania, samo štúdium, možnosť žiakov konzultovať s pedagógom (vyhradenou
formou,

vo

vyhradenom

čase)

a zasielať

priebežne

/videonahrávky/. Rýchla a efektívna forma komunikácie

dohodnuté

výstupy

poskytla možnosť posielania

obrazovej aj zvukovej formy informácií prakticky v reálnom čase.
Dňa 4. 5. 2020 sa uskutočnilo zasadnutie vedúcich PK, na ktorej sa podľa usmernenia
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu bolo schválené uznesenie o spôsobe
hodnotenia vyučovacích predmetov v jednotlivých odboroch ZUŠ F. Veselého, podľa ktorého

sa ku dňu 29. 5. 2020 v hudobnom odbore hodnotili známkou predmety hra na nástroji
a hudobná náuka. Ostatné predmety učebného plánu, ktoré štandardné sa vyučujú skupinovo
sa hodnotili slovne „absolvoval“.
Akcie, ktorých sa zúčastnili žiaci KO v školskom roku 2019/2020:
27. 09. 2019 – Vernisáž výstavy v MsKS:
Korpoňová Timea: J. S. Bach: Menuet
11. 10. 2019 - Mesiac úcty k starším, MsKS: Gumanová E. J. S. Bach: Allegretto
24.10.2019 - koncert pre seniorov, Klub dôchodco:
Gumanová E.: V. Krylatov: Tanec, M. Mier: Pre Elišku;
Drobňáková Z.: L. Mozart: Menuet F dur, J. Ph. Rameau: Rondino
08. 11. 2019 – Vernisáž výstavy v MsKS:
Vašková Michaela: A. Burgmuller: Chavaleresque
13.12.2019 - Benefičný koncert pre ZŠ, MsKS:
Gumanová E.: M. Mier: Októbrové ráno
15.12.2019 - Benefičný koncert , MsKS:
Gumanová Estera: M. Mier: Októbrové ráno
19.12.2019 - Vianočný koncert ZUŠ , MsKS:
Gumanová Estera: Neznámy autor: Melódia duše;
Prusáková Katarína: L. Mozart: Menuet
9. 1. 2020 - otvorenie výstavy v MsKS: Gumanová E.: M. Mier: Októbrové ráno
15. 01. 2020 - otvorenie výstavy v MsKS:
Gumanová Estera: Neznámy autor: Melódia duše
27. 02. 2020 - krst knihy F. Veselého:
Gumanová Estera: Duvernoy: Bolero
12. 5. 2020 – On-line koncert žiakov ZUŠ F. Veselého ku Dňu matiek
01. 06. 2020 - On-line koncert žiakov ZUŠ F. Veselého ku Dňu detí
23. 06. 2020 – koncert žiakov KO v ZUŠ:
Glusová Barbora: M. Mier: Zimná nádhera, H. Hopp: Veselé
prázdniny;
Korpoňová Tiamea: F. Chopin: Valčík a mol, N. Siľvanský: Sonatína;

Výletová Hana: M. Mier: Jar v mojom srdci a Ragtime pre Elišku;
Vašková Michaela: N. Dremľuga: Lyrická pieseň, T. Bergersen: Cassandra
Bujdoš Dávid: A. Piazzolla: Adios Noniňo
25. 06. 2020 – koncert na terase kaviarne Advokát v Stropkove:
Glusová Barbora: M. Mier: Zimná nádhera, H. Hopp: Veselé
prázdniny;
Korpoňová Tiamea: F. Chopin: Valčík a mol, N. Siľvanský: Sonatína;
Výletová Hana: M. Mier: Jar v mojom srdci a Ragtime pre Elišku;
Vašková Michaela: N. Dremľuga: Lyrická pieseň, T. Bergersen: Cassandra
Bujdoš Dávid: A. Piazzolla: Adios Noniňo
26. 06. 2020 - odovzdávanie absolventských vysvedčení:
Gumanová Estera: Duvernoy: Bolero
Vašková Michaela: N. Dremľuga: Lyrická pieseň

Vedúca PK KO ZUŠ F. Veselého Mgr. Natália Čepová

SPRÁVA O ČINNOSTI PK – PREDMETOVEJ KOMISIE
AKORDEÓNOVÉHO, SLÁČIKOVÉHO, GITAROVÉHO A
DYCHOVÉHO ODDELENIA ZA ŠK. ROK 2019/2020

Predmetová komisia v školskom roku 2019/2020 pracovala v zložení:
Predseda PK: Daniel Hic DiS.art
Akordeónové oddelenie - členovia: Ing. Ján Mayer, Daniel Hic DiS.art

Oddelenie strunových nástrojov
Sláčikové oddelenie - členovia: Mgr.art. Ján Komišák
Filip Lipka DiS.art
Daniel Hic DiS.art ml.
p.uč. Barnabaš Hangonyi
Gitarové oddelenie - členovia: Viera Šutorová DiS.art, Daniel Hic DiS.art st.
Daniel Hic DiS.art ml.

Oddelenie dychových nástrojov - členovia: Bc. Gabriela Foťková DiS.art
Michaela Rejdovjanová DiS.art

V školskom roku 2019/2020 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 plan činnosti 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 2019-2020
V priebehu šk.r. 2019-2020 žiaci účinkovali na niekoľkých vystúpeniach (viď. samostatne
priložená koncertná činnosť), absolvovali triedne polročné prehrávky, postupové skúšky,
záverečné postupové skúšky ISCED 1B a absolventské skúšky.
Žiaci Zuš účinkovali v školskom orchestri pod vedením p.uč. Barnabaša Hangonyiho.
Vo všetkých triedach inštrumentálnych odd. prebehli triedne koncerty, ktoré rodičia aj žiaci
hodnotili veľmi pozitívne. Žiaci sa pravidelne zúčastnovali verejných koncertov
organizovaných našou školou:
August 2019: vystúpenie žiakov na stropkovskom jarmoku
Október 2019: Labirsky hudák – spev.súťaž v ML
koncert v Divadelnej sále OšaK SP - Mesiac úcty k starším
koncert v Novom domove
November 2019: Vianočná hviezdička – spev.súťaž, DK Svidník
Makovicka struna - spev. súťaž
December 2019: 13.12. Vianočný koncert žiakov Zuš pre školy
19.12 Vianočný koncert žiakov Zuš v Divadelnej sále OšaK SP
Február 2020: Sila fotografie – vernisáž v Divadelnej sále OšaK SP, koncert žiakov Zuš
Marec 2020:

7.3. Vystúpenie žiakov akordeónového súboru v hoteli Ondava
Pri ocenení najlepší jazdec roka

Jún 2020:

koncert žiakov Zuš v areáli Advokát caffe
Absolventský koncert žiakov Zuš SP

Záverečná správa v čase mimoriadnej situácie
Prerušenie vyučovania z dôvodu mimoriadnej situácie Covid-19 v čase 12.3. – 31.3. 2020
-

začiatok dištančného vzdelávania žiakov v čase mimoriadnej situácie, hľadanie
spôsobu, systému a nových vyučovacích metód, neskôr stabilizovanie sa do
pravidelného rozvrhu prostredníctvom internetových sieti

Apríl - Máj 2020 Dištančné vzdelávanie:
-

-

-

pokračovanie v zadávaní témy a námetu na dištančné vyučovanie prostredníctvom
emailu, webu- messanger, viber, whatsapp, facebook...
inšpiratívne odkazy na www stránky s tematikou hudobného umenia, histórie umenia
atd.
spracovávanie tém a tématických celkov, ktoré korešpondovali s TVVP pre ZUŠ,
kreatívne činnosti pre deti v domácom prostredí
konfrontácia so skupinou prostredníctvom e-mailu, messangeru
individuálna spätná väzba pri práci žiaka – žiak nacvičenú skladbu nahral a poslal
učiteľovi prostredníctvom webu...
priebežné hodnotenie žiaka malo motivačný charakter, napr. pomenovalo žiakom
chyby, ktoré robia a následne sa navrhol postup pri ich odstraňovaní
učiteľ predovšetkým prihliadal na momentálnu psychickú a fyzickú disponovanosť
žiaka s rešpektovaním osobitosti, možnosti a individuálnych podmienok na domácu
prípravu žiaka, zohľadňoval socioekonomické prostredie, v ktorom žiak vyrastá
zapojenie žiakov do on line koncertu pri príležitosti Dňa matiek s úspešným
výsledkom

Oddelenie klávesových nástrojov
Priebeh : oslovili sme rodičov našich žiakov akordeónu a požiadali ich o dohľad a kontrolu
svojich detí aby pravidelne doma cvičili, pracovali na zadaných úlohách a nebrali svoje
povinnosti na ľahkú váhu prípadne necvičili vôbec. Po krátkej dobe sme nabehli na
spoluprácu formou telefónu a prostredníctvom dostupných internetových sieti ako napríklad:
Viber, Messenger, Skype … Žiaci pravidelne jeden až dva krát do týždňa preposielali úlohy a
nahrávky, ktoré sme následne kontrolovali, pripomienkovali a takouto zvolenou metódou sme
sa ďalej kontaktovali. Spätná väzba bola výborná, väčšina žiakov sa zapájala aj do online
koncertov, ktoré boli prístupné širokej verejnosti. Po nástupe do školy 1.6. 2020 vyučovanie
prebiehalo s plným nasadením podľa stanoveného rozvrhu a uč. plánu pre akordeón.
Oddelenie strunových nástrojov
Dištančné vyučovanie prebiehalo nasledovne: nakoľko sa situácia zdala byť dlhodobá,
pedagógovia hudobného oddelenia neváhali a kontaktovali žiakov prostredníctvom
dostupných internetových sieti ako napríklad: Viber, Messenger, Skype … Keďže spätná
väzba zo strany žiakov bola prijatá pozitívne, učitelia neváhali a v tejto mimoriadnej situácií
sa s každým žiakom dohodli individuálne na čase vyučovacej hodiny, ktorá bola odučená a
zrealizovaná prostredníctvom internetovej siete. Dohodli sa konkrétne na jednej 60 min.
hodine v týždni, kde prostredníctvom Messengeru sa učiteľ a žiak spojili pravidelne v týchto
rovnakých intervaloch a následne takto sa ďalej stretávali. Spätná väzba od žiakov bola
pozitívna a pravidelna. Žiak vedel, že na prípravu úloh z hud.náuky a nacvičenie hudobného
materiálu má jeden týždeň a tak vždy bol na hodinu pripravený. Z pohľadu učiteľa považujem
dištančné štúdium za prospešné ale v žiadnom prípade nenahradzuje osobný kontakt učiteľ
žiak, kde sa isté veci dajú len pri osobnom kontakte učiteľa a žiaka.

Oddelenie dychových nástrojov
Vyučovanie v čase mimoriadnej situácie prebiehalo distančne. Toto vyučovanie prebiehalo
zväčša cez aplikáciu Skype a Facetime. V čase vyučovania boli prítomný na vyučovaní traja
žiaci na nástroj priečna flauta. Títo žiaci komunikovali v prvý týždeň veľmi dobre. Hodiny
prebiehali presne podľa rozvrhu, ktorý bol dohodnutý na základnej umeleckej škole. Žiaci
zvládali úlohy pomerne dobre, malý problém bol pri žiačke Katke Drobňakovej, ktorá je prvý
rok na priečnej flaute. Pri tejto žiačke bola použitá metóda názornej video-ukážky od známej
flautistky Mgr.art Miroslavy Rybickej, ktoré pomohli žiačke k ustálenému nátisku na priečnej
flaute. Ostatný žiaci spĺňali úlohy pomerne dobre, spätná väzba bola aktívna. Po otvorení
škôl prvé dva týždne vyučovanie prebiehalo distančnou formou, neskôr v priestoroch Zuš
podľa stanoveného rozvrhu a uč. plánu pre priečnu flautu. Hodnotenie prebiehalo slovne cez
e-mailovú komunikáciu.

V Stropkove dňa 26.06.2020

Daniel Hic, DiS.art.

Správa o činnosti výtvarného odboru
šk. rok 2019/2020

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
výstava v škol. triedach „ Spomienky na leto“
Október
Účasť na medzinár. výtvar. plenéri akad. mal. F. Veselého „ Krajina a jej ekopremeny“(15
ročník)- Brusnica
Karin Krutáková- cena starostky obce Brusnica
November
Výtvar. Súťaž „ Včely a včelári očami detí“ – OŠaK
Deana Drančáková- 1.miesto
Ema Calková- 1. mieso
Natália Jevočinová- 2. miesto
Výtvar. súťaž- Rodina bez cigariet
Sára Mária Mačejová- ocenená práca
Príprava vianočnej výzdoby v priestoroch školy
December
Výtvar. súťaž- Súboj talentov (SPŠO Svidník)
Anisa Khwaja- 1. miesto
Výtvar. súťaž- Hviezdoslavov výtvarný a literárny Stropkov
Karin Krutáková- 1. miesto
Výstava v priestoroch knižnice- Prišla zima
Výstava vo vestibule ZUŠ „ Zimná krása“
Výzdoba sály Ošak v Stropkove k vianočnému koncertu školy
Január
Výstava vo vestibule ZUŠ „ Zimná krása“

Február
Výtvar. súťaž -„ Vesmír očami detí“ – oblastné kolo
postupujúce práce- S.A. Ocsovay
O. Šotíková
S. Lehocká

N. Jevočinová
B. Glusová
V. Polivčák

Marec
Výtvar. súťaž „ Chráňme lesnú zver“
- začiatok dištančného vzdelávania žiakov v čase mimoriadnej situácie, hľadanie
spôsobu, systému a nových vyučovacích metód, neskôr stabilizovanie sa do
pravidelného rozvrhu
Apríl, Máj
Dištančné vzdelávanie:
- pokračovanie v zadávaní témy a námetu na dištančné vyučovanie prostredníctvom
emailu, webu- messanger, viber, whatsapp, facebook...
- inšpiratívne odkazy na www stránky s tematikou výtvarného umenia, architektúr, designu,
histórie umenia, šperkov, módy, histórie umenia…
- spracovávanie tém a tematických celkov, ktoré korešpondovali s TVVP pre ZUŠ,
kreatívne činnosti pre deti v domácom prostredí – ľubovoľná téma, prírodný materiál –
experiment s fotografiou, konfrontácia so skupinou prostredníctvom e-mailu, skupinového
chatu messanger, viber…
- individuálna spätná väzba k tvorbe žiaka- žiak svoju prácu nafotil a poslal učiteľovi
prostredníctvom webu...
- priebežné hodnotenie žiaka malo motivačný charakter, napr. pomenovalo žiakom
chyby, ktoré robia a následne sa navrhol postup pri ich odstraňovaní
- učiteľ predovšetkým prihliadal na momentálnu psychickú a fyzickú disponovanosť
žiaka s rešpektovaním osobitosti, možnosti a individuálnych podmienok na domácu
prípravu žiaka, zohľadňoval socioekonomické prostredie, v ktorom žiak vyrastá
- zapojenie žiakov do on line koncertu pri príležitosti Dňa matiek s úspešným výsledkom

Jún
-

pokračovanie v dištančnom vzdelávaní a následne nástup na prezenčnú formu
vyučovania podľa TVVP
motivácia k všímavosti okolitého svetu, umeniu okolo nás, úžitkovému umeniu,
symbolom, a ďalším obrazovým znakom
prijímacie skúšky do vo
príprava absolventského tabla

Výstava prác absolventov výtvarného odboru- v priestoroch ZUŠ F. Veselého

Stropkov-29.6.2020

ved.PK VO- Bc.M. Sakarová DiS

SPRÁVA VÝCHOVNO - VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
TO a LDO v šk. roku 2019/2020

Činnosť TO a LDO są v školskom roku 2019/2020 riadila schválenými plánmi práce. Žiaci
odborov są pod vedením učiteľov aktívne zapájali do akcií organizovanými školou a mestom.
Vyučujúci:
TO – Mgr. Milan Vaňuga
LDO - Mgr. Katarína Gumanová
V období od 1. septembra 2019 do 12. marca 2020 prebiehalo vyučovanie za bežných
podmienok podľa rozvrhu hodín.
- Žiačka LDO Sofia Klebanová sa v novembri 2019 zúčastnila 43. ročníka súťaže
v umeleckom prednese poézie Horovov Zemplín v Michalovciach
- Žiaci TO a LDO sa zúčastnili akcie Vítame Mikuláša tiež Vianočného koncertu,.
.
Od 16. marca 2020 do 12. júna 2020 (vzhľadom na výnimočnú situáciu prerušeného
vyučovania v školách v čase mimoriadneho stavu) prebiehalo vyučovanie dištančnou formou
on line.
Od 15. júna 2020 po uvoľnení karanténnych opatrení prebiehalo vyučovanie opäť
štandardným spôsobom.

TANEČNÝ ODBOR
Spolupráca žiakov s učiteľom prebiehala prostredníctvom telefónu a internetu. Reagovali
takmer všetci žiaci. Tí, ktorí sa do vyučovania nezapájali, boli viackrát vyzvaní k aktivite.
Na vzájomnú komunikáciu využívali sms-správy, e-mail, tiež aplikácie Messenger,
WhatsApp, Skype a Edupage. Žiakom, ktorí mali slabšie internetové pripojenie, alebo im online vyučovanie nevyhovovalo, boli zasielané nahrávky cvičení a motivačných videí. Po
zadaní konkrétnych tanečných cvičení a ukážok si tieto doma po nacvičení nahrávali a
odosielali vyučujúcemu. Následne boli nahrávky s vyučujúcim konzultované. Výučba
prebiehala aj formou zasielania textových a obrazových učebných materiálov. Žiaci boli
upozorňovaní na prípadné chyby, dostávali návod a radu, ako pri cvičení postupovať ďalej.
Starší žiaci sa pokúšali pracovať samostatnejšie formou improvizácie. Videonahrávky a
motivačné videá z nového alebo opakovaného učiva
z predmetov Klasický tanec, Moderný tanec, Džezový tanec a Ľudový tanec boli žiakom
poskytované pravidelne raz týždenne. Spätná väzba od žiakov bola realizovaná odosielaním
videonahrávok prostredníctvom aplikácie Messenger a písomných prác e-mailom a smssprávami. Napriek úsiliu učiteľa nie s každým žiakom bolo kontaktovanie úspešné.
Vrcholom snaženia žiakov TO bola účasť vo virtuálnom koncerte organizovanom školou pri
príležitosti Dňa matiek.
Aj keď nie všetky kroky a cviky žiaci zvládli k úplnej spokojnosti učiteľa, v konečnom
hodnotení je so spoluprácou aj so zvládnutím učiva spokojný.

LITERÁRNO – DRAMATICKÝ ODBOR
V čase karantény prebiehalo dištančné vyučovanie on-line prostredníctvom telefonického
spojenia
a internetovej aplikácie Messenger. Písomné práce boli učiteľkou zadávané a žiakmi
odosielané
e-mailom.
V pravidelnom čase sa týždenne stretávali žiaci s vyučujúcou pri skupinovej výučbe
Dramatickej prípravy, Dramatiky a slovesnosti, tiež Prednesu. Do procesu sa pravidelne
zapájali všetci žiaci.
Učivo sa preberalo v rámci možností, sústreďovali sa na prednes, prácu s textom, výrazové
prostriedky prednesu, tiež prácu s imaginárnym i reálnym predmetom. Každý týždeň dostali
žiaci domácu úlohu, ktorú vypracovali a spätne zaslali e-mailom učiteľke na kontrolu. Po
zhodnotení a v prípade potreby i miernej korekcii žiaci práce upravili. Zadané úlohy splnili.
Prispeli prednesom do programu virtuálneho koncertu ku Dňu matiek.
Po nástupe do školy zhodnotili prácu počas šk. roka, zvlášť počas karantény. On-line
vyučovanie sa im páčilo, no osobné stretnutia a práca na vyučovaní sa zdá efektívnejšia.

V Stropkove 29. 6. 2020

Mgr. Katarína Gumanová
vedúca PK

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

Záverečná správa výchovno- vzdelávacích činností predmetovej komisie Hudobná
náuka a spev, v školskom roku 2019/2020
Členovia predmetovej komisie: Mgr. Ľudmila Veľasová, DiS.art., Michaela Sušinová, DiS.
art., Mgr. Tatiana Karlíková
September
- Schválenie TVVP
Október
- Vstupné testy z HN
- Mesiac úcty k starším, koncert- účinkovali S. Kočišová, E. Padová
Sušinová, DiS. art.)

( zodp. M.

November
- 27.- 29. 11.- Hnúšťanský akord
December
- 5.12.- Mikuláš na námestí- účinkovali žiaci LDO a Martina Madzinová ( zodp. M.
Sušinová, DiS. art., Mgr. M. Cimbala)
-

13.12.- Mestský Vianočný koncert pre školy

-

15.12.- Benefičný Vianočný koncert

-

19.12.- Vianočný koncert ZUŠ F. Veselého- účinkovali: zbor Maľovaný svet ( zodp.
M. Sušinová, DiS. art.), M. Madzinová, B. Medvecová, H. Výletová, B. Cichá, T.
Bujodošová, A. Jakubčová, K. Ličková ( zodp. M. Sušinová, DiS. art.)

-

20.12. Koncert na vianočných trhoch

Január
- Zasadnutie PK
- Hodnotenie plnenia TVVP v 1. Polroku vrámci ŠkVP
- Polročné písomné práce
Marec
- koncerty ku Dňu žien
Apríl
- Prijímacie skúšky
- Slávik Slovenska – spevácka súťaž
- Spevácka súťaž ZUŠ M. Vileca v Bardejove
Máj

-

Spevácka súťaž ZUŠ M. Moyzesa v Prešove
koncerty ku Dňu matiek
Výchovné koncerty pre žiakov MŠ a ZŠ

-

Absolventské, postupové skúšky

Jún

Súhrnná správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie
( 12.3.- 30.6.)
Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom
v súlade s nariadením hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.
V období od 12.3.-27.3. 2020 bolo prerušené vyučovanie v rámci mimoriadnej situácie
a nariadení MŠVVaŠ SR, počas ktorého pedagógovia informovali žiakov o ďalšom postupe
a nariadeniach. V tomto časovom období sme hľadali spôsoby, formy a možnosti vyučovania
pre ďalšie obdobie dištančného vyučovania. Individuálne vyučovanie dištančnou formou
prebiehalo od 29.3. do 29.5. a skupinové vyučovanie dištančnou formou prebiehalo od 29.3.12.6. Na toto vyučovanie pedagógovia využívali aplikácie Facebook, Messenger, Gmail,
WhatsApp. Individuálne vyučovanie prebiehalo v rámci stanoveného rozvrhu, prípadne sa
vyučovanie a hodiny prispôsobili z rôznych dôvodov žiakom, alebo si pedagogičky HN
prispôsobili rozvrh tak, aby nemali medzi jednotlivými individuálnymi hodinami veľké
časové rozostupy, keďže zadania a úlohy pre jednotlivé ročníky a týždne z HN sa posielali na
začiatku týždňa, aby mali žiaci dostatok času na vypracovanie úloh a ich spätné zaslanie
pedagógovi do konca týždňa. Žiaci, ktorí nemali stálu možnosť mať online hodiny, zasielali
videonahrávky, na ktoré sme im následne zasielali komentáre, spôsoby a možnosti nácviku
skladieb a piesní a aj ukážky, ako by to malo vyzerať. Vyučovacie hodiny však v tomto
procese vyučovania boli dlhšie ako pri prezenčnom vyučovaní, keďže technické možnosti,
formy a metódy vyučovania boli obmedzené a tým pádom dlhšie trvalo, kým žiak pochopil,
čo sa od neho požaduje. Skupinové vyučovanie HN dištančnou formou prebiehalo na základe
zasielania a uverejňovania poznámok, zadaní a úloh na začiatku týždňa pre jednotlivé
ročníky na stránku školy, do skupinovej komunikácie učiteľov na fb, do
vytvorenej skupinovej komunikácie žiakov jednotlivých ročníkov a niektorým žiakom
konkrétne do správ na gmail alebo messenger. Žiaci mali následne tieto úlohy vypracovať
a zaslať späť do konca týždňa vyučujúcemu. Úlohy a zadania pre HN boli prispôsobené veku
a TVVP pre daný predmet. Ak žiaci mali nejaké dotazy, prípadne otázky k úlohám
a zadaniam, učitelia boli stále k dispozícii pomôcť, poradiť alebo vysvetliť, tak aby to žiaci
pochopili. Pri dištančnom vyučovaní využívali pedagógovia slovné metódy- práca s textom,
učebnicou, metóda písomnej práce, metódy praktické, motivačné, fixačné, diagnostické,
demonštračné metódy, metódu diskusie, rozhovor, vysvetľovanie, pozorovanie a zásady
vyučovania- zásada uvedomelosti, trvácnosti, primeranosti a systematickosti. Všetci žiaci sa
do vyučovania aktívne zapájali až na niekoľko výnimiek. Po znovuotvorení školy sa väčšina
žiakov vrátila spať k prezenčnému vyučovaniu a pokračovalo sa vo výučbe individuálneho

Celkové zhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov v školskom roku
2019/2020
Väčšinu úloh a opatrení, ktoré si škola na školský rok 2019/2020 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
výsledky úspešnosti žiakov v jednotlivých súťažiach
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 2019/2020 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 28.08.2020

Mgr. Miloslav Cimbala
riaditeľ ZUŠ F.Veselého
Slavomír Rapáč
predseda Rady školy

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 dychovom, klavírnom,
a tanečnom 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 2019/2020 nasledovne:

200 – nedaňové príjmy
V tom:
223 – poplatky a platby z predaja služieb
243 – úroky
292
311 Granty
312- Projekt
Čerpanie rozpočtu spolu

18 500 €
16721 €
0€
539,81 €
0 €
€
17 261,63 €

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 2017/2018 prispievali na
úhradu nákladov spojených so štúdiom takto:

PREDMET

MESAČNE
€
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

POLROČNE
€
24
24
31,50
24,24,24,10,-

340,140,-

VARIABILNÝ
SYMBOL
Podľa odb.: TO, VO, LDO

11617
11718
31718
21718
41718
podľa odboru

11718
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

Základná umelecká škola F. Veselého, Športová č.4, STROPKOV

STANOVISKO
pedagogickej rady školy k prejednanej Správe o výchovno – vzdelávacej činnosti za
školský rok 2019/2020

Pedagogická rada bola oboznámená s obsahom Správy o výchovno-vzdelávacej
činnosti za šk.rok 2019/2020 a následne jej základné obsahové body boli prerokované
a odsúhlasené na zasadnutí pedagogickej rady dňa 31.08.2020.

V Stropkove 31.08.2020

Mgr. Miloslav Cimbala
riaditeľ ZUŠ F.Veselého

Základná umelecká škola F. Veselého, Športová č.4, STROPKOV
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský
rok 2019/2020

Predkladá
Mgr. Miloslav Cimbala
riaditeľškoly

Prerokované v pedagogickej rade dňa 31.8.2020.

Vyjadrenie rady školy:
Rada školy odporúča zriaďovateľovi Mestu Stropkov
schváliť/neschváliť
Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský
rok 2019/2020.

Slavomír Rapáč
predseda rady školy
Stanovisko zriaďovateľa:
Mesto Stropkov

schvaľuje/ neschvaľuje

Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský
rok 2019/2020.

.......................................................................
Mgr. Tibor Kubička
vedúci OŠaK

