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5.Koncepcia školy
6.Vystúpenia, súťaže, prehliadky, prezentácia školy …....a ďalšie podklady.

Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej umeleckej školy v Hnúšti za školský rok 2015/2016.
a)Základné identifikačné údaje o škole(§ 2 ods. 1 písm.a)

1. Názov školy:

Základná umelecká škola

2. Adresa školy:

Nábrežie Rimavy 457

3. Telefónne číslo:

047/5422207, 0911890065

4. Internetová adresa:

www.zushnusta.sk

5. Zriaďovateľ:

Mesto Hnúšťa

e-mailová adresa: zus@hnusta.sk

štatutárny zástupca: Mgr. Michal Bagačka
6. Adresa:

Mestský úrad, Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa

7. Telefónne číslo:

047/5423251

8. Internetová adresa: www.hnusta.sk

faxové číslo:
e-mailová adresa: info@hnusta.sk, primator@hnusta.sk

Vedúci zamestnanci školy:
Mgr. Miroslav Bračo

riaditeľ školy od 1.7.2014

Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:
Údaje o rade školy:
Rada školy pri ZUŠ v Hnúšti bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov po voľbách 25.3.2015, kedy začalo jej funkčné obdobie.
Členovia rady školy:
1. Mgr. Anna Černáková, PhD
2. PhDr. Margita Féderová
3. Viera Lulčová
4. Mgr. Marta Jurčová
5. Mgr. Katarína Moncoľová
6. Dezider Kaločai
7. Mártina Ďurianová

predseda pedagogický zamestnanec
delegovaný poslanec MsZ
delegovaný poslanec MsZ
delegovaný poslanec MsZ
delegovaná za rodičov
delegovaná za rodičov
nepedagogický zamestnanec

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2015/2016:
Rada školy zasadala 5x v dňoch 30.09.2015, 11.11.2015, 24.2.2016, 2.6.2016 a 4.7.2016. Na
svojich zasadnutiach riešila aktuálne problémy školy a poukazovala na nedostatky v riadení školy.

Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach – poradných orgánoch riaditeľa
školy:
V školskom roku 2015/2016 sa uskutočnilo: 3 zasadnutia pedagogickej rady
2 klasifikačné porady
Predmetové komisie zasadali nasledovne: PK – klavír 1x
PK – husle 1 x
PK – gitara 1 x
PK – dychové nástroje 1 x
PK – hudobná náuka 1 x
PK – tanečný odbor 1 x
Metodický deň:
MD – výtvarný odbor

ZUŠ Fiľakovo

MD sa uskutočňujú v spolupráci ZUŠ regiónu Novohrad, Gemer, Malohont (14 ZUŠ)

b)Údaje o žiakoch za školský rok 2015/2016 (§ 2ods. 1 písm. b)
Hudobný odbor:

67 žiakov k 15.9.2015

61 žiakov k 30.6.2016

Výtvarný odbor: 114 žiakov k 15.9.2015

101 žiakov k 30.6.2016

Tanečný odbor :
Spolu :

6 žiakov k 15.9.2015
187 žiakov

7 žiakov k 30.6.2016
169 žiakov

c)Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka prvej časti prvého stupňa základného
štúdia(§ 2 ods. 1 písm. c)
Do prvého ročníka prvej časti prvého stupňa základného štúdia primárneho umeleckého
vzdelávania bolo k 15. septembru 2015 v hudobnom odbore prijatých 20 žiakov, vo výtvarnom
odbore 20 žiakov, v tanečnom odbore 3 žiakov.

Údaje o počte zapísaných žiakov do prípravného štúdia k 15. septembru 2015 v ZUŠ
Počet žiakov prípravného štúdia: hudobný odbor - 7
výtvarný odbor - 18
tanečný odbor - 1

Údaje o prijatých žiakov na štúdium na stredné a vysoké školy
Absolventi I. stupňa základného štúdia ZUŠ:
V školskom roku 2015/2016 boli prijatí na konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici
Karin Katreniaková - gitara a David Oláh na Štátne konzervatórium v Košiciach - husle a Jesika
Muchová na Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium v Rimavskej Sobote – gitara.

e)Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania.
(§ 2 ods. 1 písm. e) Koncoročná klasifikácia podľa celkového prospechu, ďalej podľa ročníkov
priemerný prospech z jednotlivých predmetov)
Prospech žiakov podľa odborov:

I I. polrok
PsV

P

N

Spolu

Spolu

129

8

4

141

Hudobný odbor

44

8

3

55

Výtvarný odbor

79

0

1

80

Tanečný odbor

6

0

0

6

PsV – prospel s vyznamenaním
P - prospel
N - neprospel

Hodnotenie žiakov – hudobný odbor – hra na hudobný nástroj

I I. polrok
Nástroj

PsV

P

N
1

Spolu

Klavír

8

1

10

Husle

10

1

Gitara

8

1

Zobcová flauta

3

1

4

Keyboard

2

3

5

Spev

8

2

10

Bicie

1

1

Saxofón

2

2

Klarinet

1

1

11
2

11

Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 20145/2016 (§ 2 ods. 1 písm. f)
schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 4.
februára 2015 pod číslom 2015-6346/5841:1-10A0 pre základné umelecké školy s platnosťou
od 1. septembra 2015

Odbor

Nástroj

Číslo učebného plánu

HO

klavír

č. 3 (2015)

keyboard

č. 3(2015)

husle

č. 4, 20(2015)

gitara

č. 4, 20(2015)

spev

č. 8,22(2015)

zobcová flauta

č. 5. (2015)

klarinet

č. 10(2015)

saxofón

č.13(2015)

bicie

č.7(2015)

VO

č. 52, 53, 54, 56, 58(2015)

TO

č. 36, 37(2015)

Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy ku dňu koncoročnej klasifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g)

Základná umelecká škola

Počet

Zamestnanci ZUŠ - spolu

10

Z toho PZ*

9

Plný úväzok

5

Skrátený úväzok

4

Na dohodu

1

- kvalifikovaní

7

- nekvalifikovaní

2

- dopĺňajú si vzdelanie
Z toho NZ**

1

Z počtu NZ
- školníčka, upratovačka

1

Spolu počet zamestnancov

10

Vysvetlivky: PZ* - pedagogickí zamestnanci, NZ** - nepedagogickí zamestnanci
Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (§ 2 ods. 1 písm.h)
Forma vzdelávania

Počet vzdelávaných ukončilo

pokračuje

Kontinuálne
vzdelávanie

1

1

Funkčné vzdelávanie 1

1

začalo

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti (§ 2 ods. 1 písm. i)
Prezentácia žiakov na podujatiach organizovaných školou:
V školskom roku 2015/2016 sa uskutočnili:
2 koncerty k jubileu J.Valacha v Hnúšti a v Tisovci
3 interné tematické žiacke koncerty
Vianočný koncert
2 výstavy žiakov VO(4.roč.I.časti I.stupňa , Dni mesta - Hrebendova kapsa)
1 vystúpenia žiakov TO – Dni mesta
Noc hudby – koncert vážnej hudby
Čiastočná prezentácia školy na verejnosti prebiehala aj formou článkov a príspevkov na webovej
stránke školy a mesta Hnúšťa
Účasť žiakov a učiteľov na podujatiach organizovaných inými organizáciami:
ZUŠ pravidelne zabezpečuje kultúrny program na podujatia spoločenských organizácií. Účinkujú
na nich učitelia a žiaci klávesového, sláčikového, dychového, speváckeho a gitarového oddelenia
ako aj žiaci výtvarného a tanečného odboru.
V priebehu školského roka sa uskutočnili nasledovné vystúpenia:
16.09.2015 – výtvarný workshop - gaudiho mozaika – uč.Černáková, uč.Bračo
- seminár o španielskych výtv.umelcoch – uč.Černáková

18. 09. 2015 - Dni španielskej hudby - žiaci gitarového oddelenia uč.A.Karaffovej
22.09.2015 – Happy Birthdy - kocert k životnému jubileu J. Valacha ZUŠ Hnúšťa – uč.Füssyová,
Majoroš, Horváth+žiaci HO
01.10.2015 – Happy Birthday – koncert k jubileu J.Valacha ZUŠ Tisovec – uč.Füssyová, Horváth,
Majoroš+žiaci HO
22. 10. 2015 – akcia mesta Úcta k starším – uč.P.Majoroš
26.10.2015 – Klub dôchodcov v Hnúšti – uč.Halászová+žiaci HO
11.11.2015 – vernisáž výstavy uč.A.Černákovej
13.11.2015 – „Teoerie a prax hudební výchovy“ prezentácia „Hnúšťanského akordu v Prahe –
Univerzita Karlova - uč.Füssyová
19.11.2015 – žiacky koncert v ZUŠ učitelia a žiaci HO
20.11.2015 – triedny koncert huslistov uč.Füssyová+husľové oddelenie
23.11.2015 – návšteva žiakov operno-baletného predstavenia Popoluška v Štátnej opere v
Košiciach, v rámci projektu „Keď sa chce“
25.11.2015 – návšteva výstavy obrazov v knižnici - žiaci výtvarného odboru
- vystúpenie na prezentácii firmy Oriflame – uč.Füssyová+žiaci
04.12.2016 – okresné kolo HA – ZUŠ Hnúšťa – uč.Füssyová, Majoroš+žiaci B a C kategórie
06.12.2015 – vianočný koncert - evanj.kostol – Kokava nad Rimavicou uč.Halászová+žiaci
14.12.2015 – Vianočný koncert spoločenská sála MsKS Hnúšťa – učitelia a žiaci ZUŠ
21.12.2015 – Klub dôchodcov v Hnúšti – koledy – uč.Halászová+žiaci
22.12.2015 – spev vianočných piesní v Kokave nad Rimavicou - námestie – uč.Halászová
Hnúšťanský akord - okresné kolo , uč.Füssyová, Majoroš žiaci hudobného odboru
21.01.2016 – vernisáž putovnej výstavy PMU VO MsKS Hnúšťa
18.02.2016 – Valentínsky koncert v ZUŠ učitelia a žiaci HO-“Keď sa raz oči dohodnú“
24.02.2016 – preberanie cien GMM Rimavská Sobota Vesmír očami detí uč.Bračo+žiaci VO
24.02.2016– krajské kolo Hnúšťanského akordu v ZUŠ Hriňová, uč.Füssyová a uč.Majoroš žiaci B
a C kategorie
14.03.2016 – Klub dôchodcov v Hnúšti – MDŽ – uč.Halászová+žiaci

20.03.2016 – koncert na počesť Prof.J.Valacha – uč.Füssyová,Majoroš
- vystúpenie sláčikového súboru Komoráček a súboru bicích nástrojov Aries – žiaci ZŠ
a ZUŠ Jabloňová Liberec – ČR v rámci XVIII.ročníka celoslovenskej súťaže Hnúšťanský akord
20.-22.03.2016 – celoslovenské a medzináodné kolo Hnúšťanský akord v Hnúšti-uč. G.Füssyová,
Majoroš, Černáková+ žiaci B kategórie

23.03.2016 – PMU – zobcová flauta ZUŠ Revúca, uč. P.Majoroš +žiakHO
23.03.2016 - Deň učiteľov – učitelia ZUŠ
06.04.2016 – PMU – husle – organizátorom ZUŠ Hnúšťa zodp.uč.G.Füssyová, M.Bračo
12.04.2016 – PMT-spoluorganizátor ZUŠ Hnúšťa – uč.Hrivnáková+žiaci TO
13.04.2016 – celoslovenská klavírna súťaž Rečou klavíra ZUŠ Kysucké Nové Mesto –
uč.Horváth+žiak
21.04.2016 – 10.ročník súťaže v hre na stunových nástrojoch v ZUŠ Brezno – uč.Füssyová+žiaci
22.04.2016 – Koncert víťazov PMU – Modrý Kameň – uč.Füssyová, Bračo
27.04.-01.05.2016 – Klaipéda-Litva – medzinárodná hudobná olympiáda – uč.Füssyová+žiak
09.05.2016 – vystúpenie v Klube dôchodcov v Hnúšti – Deň matiek – uč.Halászová+žiaci
19.05.2016 – žiacky koncert v ZUŠ „Láska medzi kvapkami dažďa“ - žiaci a učitelia hudobného
odboru
23.05.2016 a 25.5.2016 – výtvarný grafický workshop pre MŠ NR – uč.Černáková,Bračo
27.05.2016 – Dni mesta – Hrebendova kapsa – uč.Majoroš, Bračo. Černáková+žiaci VO
- Deti mestu – uč.Halászová, Hrivnáková+žiaci HO a TO
- vystúpenie pri pamätníku J.F.Rimavského – uč.Halászová+žiaci HO
02.-04.06.2016 – Beliczayho súťaž huslistov v Komárne – uč.Füssyová+žiaci husľového odd.
09.06.2016 – premiéra filmu Ján Valach – z cyklu -Portréty najúspešnejších Slovákov autora
Dr. Dušana Tótha – autor, učitelia, hostia
13.06.2016 - výtvarný grafický workshop pre MŠ Klokočova – uč.Černáková, Bračo
14.06.2016 – účinkovanie na podujatí Dr.h.c. Ján Valach v Banskej Bystrici uč.Füssyová,
Majoroš+žiaci husľového oddelenia
16.06.2016 – rozlúčkový žiacky koncert v ZUŠ – učitelia a žiaci hudobného odboru
17. 6. 2016 - „Noc Hudby“-spolupráca s MsKS – E.Cáhová-klavír, M.Gollner-picola trubka,Z.
Mega-priečna flauta,S.Bartka-operný a operetný spev a žiaci D.Oláh – husle, L. Kaločaiová - husle

- 24. 6. 2015 – záverečný koncert – žiaci a učitelia hudobného a výtvarného odboru
30.08.2016 – workschop plstenie uč.Černáková+záujemcovia
31.08.2016 – workschop plstenie uč.Černáková+záujemcovia
- celoročná spolupráca uč. P. Majoroša so SPOZ-om, MSSD Tisovec
- celoročná spolupráca uč. A Černákovej s MŠ Nábrežie Rimavy, Dedesom, ZŠ NR,
- celoročná spolupráca s tanečným orchestrom v Rimavskej Sobote – uč.Majoroš
- uč.Černáková – vypracované projekty – Tatrabanka, Coop Jednota, Orange, Poštová Banka
- MAS Malohont - schválený
i) Dosiahnuté výsledky

Vyhodnotenie skúšok
Komisionálne skúšky – hudobný - 15 žiakov
Opravné skúšky – hudobná náuka – 2 žiaci
Záverečné skúšky ISCED 1 B v hudobnom a výtvarnom odbore:
4. ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia ukončili v HO 8 žiaci a vo VO 4 žiaci.
4.ročník 2.časti prvého stupňa základného štúdia ukončilo v HO 0 žiakov
5 ročník 2.časti prvého stupňa základného štúdia ukončilo vo výtvarnom odbore 0 žiakov
4.ročník druhého stupňa základného štúdia ukončilo vo VO 1 žiakov, ktorý nebol klasifikovaný

Súťaže:
HUDOBNÝ ODBOR
Hnúšťanský akord: „B“ a „C“ kategória
04.12. 2015- okresné kolo - „B“ kategória: Hannah Bodollóová, Lucia Kaločaiová, Barbora
Sabacká – 1.miesto – postup do krajského kola
„C“kategória: Monika Gallová, David Oláh, Tomáš Spodniak –
1.miesto - postup do krajského kola HA
- 24. 02. 2016 – krajské kolo - “B“ kategória - Hannah Bodollóová, Lucia Kaločaiová,
Barbora Sabacká – 1.miesto
postup do celoslovenského kola HA
23.03. 2016 – PMU – zobcová flauta -nadregionálna súťaž Peter Hronec – bronzové pásmo
- 1.roč.1.časť
06.04.2016 – PMU – husle – nadregionálna súť.prehliadka David Oláh – zlaté pásmo-3.roč.2.časť
Lucia Kaločaiová -zlaté pásmo
- 4.roč.1.časť
Lucia Jakabšicová – strieborné pásmo
- 1.roč.1.časť

21.04.2016 – husľová súťaž Brezno – celoslovenská – David Oláh - zlaté pásmo-3.roč.2.časť
Lucia Kaločaiová – strieborné pásmo
- 4.roč.1.časť
27.04-01.05.2016 – Hudobná olympiáda v Litve-Klaipéda – Lucia Kaločaiová – bronzová medaila
- 4.roč.1.časť
02.06.-04.06.2016 – Medzinárodná Beliczayho súťaž huslistov v Komárne – Lucia Kaločaiová
bronzové pásmo- 4.roč.1.časť
David Oláh -strieborné pásmo
- 3.roč.2.časť
13.04.2016 – Rečou klavíra - celoslovenská klavírna súťaž - Tomáš Spodniak-strieborné pásmo

VÝTVARNÝ ODBOR
– Maľujeme Timravu – regionálna súť.prehliadka Slovenská Matica V Lučenci
Zuzana Stejskalová – ocenená práca
- Pódium mladých umelcov – január 2016 Hnúšťa, nadregionálna súť. prehliadka
Jakub Quido Gierli – ocenená práca
Dalibor Leng – ocenená práca
„Vesmír očami detí 2016“ - február 2016 - okresná súťaž – Rimavská Sobota
Viktória Strelníková – 3.miesto, postup na celoslovenskú súťaž
Boris Gavrilo – čestné uznanie, postup na celoslovenskú súťaž
Urban Černák – 1.miesto, postup na celoslovenskú súťaž
Lucia Pastýrová -čestné uznanie, postup na celoslovenskú súťaž
„Vesmír očami detí 2016“ - apríl 2016 – celoslovenské kolo - Hurbanovo
- Viktória Strelníková -víťazná ocenená práca
„Hrebendova kapsa 2016“ - máj 2016 – mesto Hnúšťa
- Viktória Tóthová -víťazná ilustrácia

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm.j)
Názov projektu

Termín začatia
realizácie projektu

Termín ukončenia
realizácie projektu

Hnúšťanský akord

Február r. 1996

trvá

Hrebendova kapsa

r. 2007

trvá

Výsledky

Zhudobnené a výtvarne
spracované víťazné literárne
práce

Pódium mladých
umelcov a
tanečníkov

r. 1994
a
r. 2004

trvá

Možnosť konfrontácie
hudobných vystúpení,
výtvarných prác žiakov a
tanečných prehliadok

Keď sa chce...
01.09.11
(spoločné aktivity
žiakov HO, VO, TO,
základných a
stredných škôl v
meste a rodičov ZUŠ
Hnúšťa)

trvá

Predstavenie Popoluška v
Košiciach

Život v pohybe

r. 2012

trvá

Organizuje GMOS Rim.Sobota

Portréty

r.2013

trvá

Zapojil sa uč. Horváth

Umenie z blízka

2005

Trvá každé 2 roky

Priblíženie a zoznamovanie sa
so súčasnou tvorbou výtvarných
umelcov

Inovácia metodiky
2015-2017
hud.edukácie v ZUŠ

trvá

UKF v Nitre-uč.Füssyová

Noc hudby

trvá

Zapoijla sa uč.Füssyová

2015

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole (§ 2
ods. 1 písm.k)

Školská inšpekcia na škole sa uskutočnila dňa 08.04.2016 Predmetom školskej inšpekcie bol stav a
úroveň organizačného, personálneho a materiálnotechnického zabezpečenia výchovnovzdelávacieho procesu v ZUŠ. Zistené nedostatky , ktoré zistila je potrebné odstrániť riaditeľom
školy a pedagogickým kolektívom priebežne k 30.9.2016.

Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy(§ 2 ods. 1 písm)
Priestorové a materiálno-technické podmienky školy:
Hudobný odbor a riaditeľstvo školy sa nachádza na Nábreží Rimavy 457. Priestory sú súčasťou
budovy školskej jedálne ZŠ JFR, ale majú samostatný vchod. Tvorí ich 5 menších učební na
individuálne vyučovanie, menšia koncertná sála, trieda na skupinové vyučovanie, denná miestnosť s
archívom, riaditeľňa, malý sklad a sociálne zariadenia pre žiakov a učiteľov. V týchto priestoroch
vyučovalo 6 učiteľov.
Materiálno-technické vybavenie učební je na dobrej úrovni. Škola vyučuje podľa nového Štátneho
vzdelávacieho programu. Modernizovanie vyučovania a zavedenie projektového vyučovania v
náväznosti na to žiakom zabezpečuje interaktívna tabuľa, ktorá bola využívaná hlavne na hodinách

hudobnej náuky prezentáciách a koncertoch. Notové materiály a iné špecifické pomôcky potrebné
pre nerušený priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti v tomto odbore boli priebežne dopĺňané podľa
finančných možností školy. Údržba hudobných nástrojov je zabezpečovaná raz ročne.
Výtvarný odbor sídli v budove na ulici Poľnej č. 396. ZUŠ dostala túto budovu do správy od
mesta. Výhodou je, že budova je majetkom mesta a teda škola za jej užívanie neplatí žiaden nájom.
Prevádzkové náklady boli uhrádzané z rozpočtu školy. Z hľadiska žiakov a rodičov je budova
dobre lokalizovaná – nachádza sa priamo na najmladšom sídlisku mesta a je prístupná aj z
ostatných sídlisk mesta. Budova má po rekonštrukcii dve učebne, prípravovňu, malú učebňu s
počítačom, šatňu a sociálne zariadenia. Vo výtvarnom sú zamestnaní dvaja učitelia ,jeden na
čiastočný úväzok. Do budúcnosti je našou víziou rozšíriť možnosti výuky v tomto odbore.
Vybavenie VO je na dobrej úrovni. Štetce, farby, ceruzky a iný materiál sa každoročne dopĺňa
hlavne zo zdrojov rodičovského združenia. K vybaveniu učební patria stoly, stojany, 2 PC, farebná
tlačiareň, fotoaparát, CD prehrávač, grafický lis, vypaľovacia pec, náradia na brúsenie skla –
gravírovanie, dreva, na pyrografiu, tavné a lepiace pištole..
Tanečný odbor sídli v prenajatých priestoroch Domu služieb v Hnúšti. Prenajaté sú dve miestnosti:
učebňa a šatňa. Učebňa je vybavená zrkadlami, gymnastickým kobercom, žinenkami, HI-FI
vežou,keyboardom, DVD a televízorom. Chýbajú madlá – finančne náročné. Vyučovanie
zabezpečovala nekvalifikovaná učiteľka.
Učebne výtvarného a tanečného odboru boli odsúhlasené ako elokované pracoviská.
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy(§ 2 ods. 1
písm.m).
Správa o hospodárení za kalendárny rok 2015

Základná umelecká škola, je verejná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hnúšťa.
Financovanie školy sa uskutočňuje v rámci originálnych kompetencií prostredníctvom podielových
daní mesta. Na základe požiadavky pri tvorbe rozpočtu boli schválené prostriedky od zriaďovateľa
z rozpočtu mesta vo výške 134500€. Do plánu financovania boli zahrnuté aj vlastné príjmy z
mesačných príspevkov vo výške 6700€. Dotácia zo štátneho rozpočtu na vedomostnú súťaž žiakov
ZUŠ Hnúšťanský akord 2016 činila 5616€. Uskutočnilo sa aj medzinárodné kolo.
Schválené finančné prostriedky boli použité na mzdy, poistné do poisťovní, energie .

Financovanie originálnych kompetencií:
Rozpočet v €

Čerpanie v €

ZUŠ

134500.-

130925,84.-

Mzdy

74162.-

74160,85.-

Poistné do poisťovní

27224.-

27219,88.-

Tovary a služby

33114.-

29545,11.-

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a
vyhodnotenie jeho plnenia (§ 2 ods. 1 písm. n)
- udržanie stavu žiakov – úloha splnená čiastočne,
- podporovanie celoživotného vzdelávania učiteľov – úloha splnená
- pokračovanie tradície žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka – úloha splnená
- zavedenie IKT do vyučovacieho procesu – úloha splnená čiastočne
- rozvíjanie spolupráce so školami a organizáciami v meste – úloha splnená

Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy:
KONCEPČNÝ ZÁMER ROZVOJA ZUŠ v Hnúšti
1/ VÍZIA ZUŠ
„Existujú ľudia – dvory a existujú ľudia – záhrady, alebo – umením k
vyššej kvalite života .“
Príloha
2/ POSLANIE ŠKOLY
Výchova umením(formovanie osobnosti), k umeniu(rozvoj kompetencií tvoriť a prijímať umenie) a
pre umenie(príprava na profesionálnu umeleckú činnosť).
Umelecké školstvo predstavuje ucelenú sústavu výchovy a vzdelania, ktorá poskytuje mladej
generácii možnosť rozvíjať svoje nadanie v niektorej z tvorivých disciplín.
3/ STRATÉGIA ŠKOLY
Strategické východiská Základnej umeleckej školy v Hnúšti
1. Finančné zabezpečenie školy
2. Priestorové zabezpečenie školy
3. Skvalitnenie materiálno-technického zabezpečenia školy

4. Personálne zabezpečenie školy
5. Vytvorenie ponuky štúdia pre širšiu verejnosť v skupinovom vyučovaní

4/ STRATEGICKÝ CIEĽ ŠKOLY
Skvalitnenie umeleckého vzdelávania, rozšírenie možností sebarealizácie žiakov a učiteľov v
Základnej umeleckej škole v Hnúšti
ŠPECIFICKÉ CIELE
–integrácia a interakcia vo vyučovacom procese
–užšia spolupráca s rodičmi – spoločné aktivity
–aktívne zapájanie žiakov do rôznych kultúrnych podujatí organizovaných školou ako aj inými
organizáciami
Hudobný odbor:
–zapojiť žiakov do tvorby hravých foriem overovania si vedomostí na hodinách HN – úloha
splnená
–organizovať žiacke koncerty pri rôznych príležitostiach – úloha splnená
–zapojiť žiakov do rôznych súťaží a prehliadok – úloha splnená
–zapojiť žiakov do skupinových činností (komorná hra) – úloha splnená
Výtvarný odbor:
–zapojenie žiakov do akcií a projektov hudobného a tanečného odboru – úloha splnená čiastočne
–zapojenie žiakov do regionálnych, celoslovenských a medzinárodných súťaží – úloha splnená
čiastočne
Tanečný odbor:
–zapojenie žiakov do kultúrnych akcií mesta – úloha splnená čiastočne
–zapojenie žiakov do tanečných súťaží – úloha nesplnená
–zapojenie žiakov do akcií a projektov hudobného odboru – úloha nesplnená

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba
úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods. 1 písm.o)

Silné stránky

Slabé stránky

-odbornosť pedagogických zamestnancov
-dlhoročné skúsenosti vyučujúcich
- tvorivosť a nápaditosť
- vytváranie podmienok pre sebarealizáciu
učiteľov a ich celoživotné štúdium
- zapojenosť žiakov do súťaží
- organizácia koncertov pre rodičov žiakov a
občanov mesta

- nepripravenosť žiakov na vyučovacie hodiny
- slabá počítačová gramotnosť niektorých
učiteľov
- nedostatočná flexibilita niektorých učiteľov vo
vnímaní nových metód vyučovania
- malý záujem o tanečný odbor – potreba
stabilného učiteľa
- spolupráca s rodičmi žiakov

- organizácia výstav pre širokú verejnosť
- tradícia súťaže Hnúšťanský akord
- spolupráca medzi učiteľmi z rôznych škôl
- spolupráca s ostatnými školami a
organizáciami v meste
- dobrá dostupnosť školy
- vybavenosť školy učebnými a didaktickými
pomôckami
- kultúrne prostredie priestorov školy
Príležitosti

Riziká

- zlepšenie podmienok pre vzdelávanie žiakov
- funkčná spolupráca s organizáciami v meste
- postupné zavádzanie nových vyučovacích
postupov
- spolupráca a partnerstvo so ZUŠ na celom
Slovensku a v Čechách
- možnosť integrácie umeleckých odborov
- spoločné muzicírovanie
- posilnenie súčasnej overenej a osvedčenej
praxe
- rodičia a verejnosť

- nepriaznivý demografický vývoj
- nedostatok finančných prostriedkov
- vytváranie konkurencie prostredníctvom
krúžkov
- vyťaženosť žiakov
-absencia vytrvalosti vykonávať nejakú činnosť
u žiakov v puberte

Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom
Rodičovské združenie pri ZUŠ Hnúšťa prostredníctvom rady rodičov spolupracuje s vedením školy
na dobrej úrovni. Zabezpečuje školskú účasť žiakov na súťažiach, , zabezpečenie okresného kola
Hnúšťanský akord

Dochádzka žiakov na vyučovanie a vymeškané hodiny pedagogických zamestnancov
II. polrok
Vymeškané hodiny žiakov

1286

Priemer na jedného žiaka

7,61
I-II.polrok

Vymeškané hodiny učiteľov

930,5

Priemer na jedného učiteľa

103,4

Mgr. Miroslav Bračo
riaditeľ školy

