Základná umelecká škola v Medzeve, 044 25 Medzev, ul. Štóska 159

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti
za školský rok 2012 /2013

Vypracovala: Mgr. Mária Csontosová

a) Základné identifikačné údaje o škole
-

názov školy : Základná umelecká škola v Medzeve

-

IČO : 17070058

-

adresa školy : Štóska 159, 044 25 Medzev

-

telefónne a faxové číslo školy: 0554663436, 0918628915

-

internetová a elektronická adresa školy: www.zusmedzev.sk
zusmedzev@zusmedzev.sk

-

údaje o zriaďovateľovi : Mesto Medzev, 044 25 Medzev

-

mená vedúcich zamestnancov s určením ich funkcie:
Mgr. Mária Csontosová riaditeľka školy
Mgr. Eva Chmurová zástupkyňa riaditeľky školy, vedúca výtvarného odboru
Mgr. Gabriela Petrášová vedúca hudobného odboru
Ing. Karin Tomáschová vedúca tanečného odboru
Mgr. Lucia Mačingová vedúca literárno- dramatického odboru

-

poradné orgány školy :

Tabuľka 1 Rada školy
Rada školy
predseda
zástupca pedagogických zamestnancov
zástupca nepedagogických zamestnancov
zástupca rodičov
zástupca rodičov
zástupca rodičov
zástupca zriaďovateľa
zástupca zriaďovateľa
zástupca zriaďovateľa

členovia
Mgr. Gabriela Petrášová
Anna Bošňáková
Ing. Katarína Bartóková
PaedDr. Stanislava Ballaschová
Miroslav Nižník
Gabriela Langová
Mgr. Rudolf Müller
Ing. Milan Kušnír
Ing. Valter Müller

Tabuľka 2 Rodičovská rada
Rodičovská rada
predseda
pokladník
člen za elok. prac. Malá Ida
člen za pobočku Poproč
člen výboru
člen výboru
člen výboru

Bc. Oľga Ballaschová
Iveta Marikovská
Ing. Dana Gabányiová
Jozef Žemba
Iveta Schmotzerová
Martina Bodenlosová
Kvetoslava Fabianová
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Tabuľka 3 Pedagogická rada
P.č.

Meno a priezvisko

1. Mgr.Mária
Csontosová
2. Mgr.Eva Chmurová
3. Anna Bošňáková
4. Sylvia Bučková
5. Marcela
Gedeonová
6. Michaela
Gedeonová
7. Ing.Karin
Tomáschová
8. Mgr. art. Jarmila
Grandetti
9. Mgr.Katarína
Kubová
10. Mgr.Lucia
Mačingová
11. Mgr.Miloš Mačinga
12.
13.

Miroslav Mašat
Mgr.Gabriela
Petrášová

14.

Henrich Schreiber

15.

Mária Stojkovičová

16.

Katarína Vincejová

17.

Bc. Jana Vojtasová
Mgr.Helga
Kalmárová
Zuzana Jamnická

18.
19.

Kariérový kariérová pozícia
stupeň
PZ
s 1. riaditeľka školy
atestáciou uvádzajúci pedagogický
zamestnanec
PZ
s 1. zástupca riaditeľky školy
atestáciou vedúci PK
samostatný triedny učiteľ
PZ
vedúci PK
samostatný triedny učiteľ
PZ
samostatný triedny učiteľ
PZ
samostatný triedny učiteľ
PZ
vedúci PK
vedúci PK
samostatný triedny učiteľ
PZ
začínajúci
PZ
samostatný triedny učiteľ
PZ
PZ
s 1. triedny učiteľ
atestáciou
PZ
s 1. triedny učiteľ
atestáciou uvádzajúci PZ
vedúci PK
samostatný triedny učiteľ
PZ
samostatný triedny učiteľ
PZ
samostatný triedny učiteľ
PZ
PZ
s 1. triedny učiteľ
atestáciou
začínajúci
PZ

aprobácia
HO
akordeón

-

VO
HO – klavír,
HN
HO- spev, HN
HO – klavír,
akordeón
HO
–
akordeón
TO
VO
HO - gitara
LDO
VO
HO - gitara
HO – klavír,
korepetícia
HO – zobcová
flauta
HO - klavír
HO - klavír
TO
VO
korepetícia

Poznámky:
- PZ – pedagogický zamestnanec
- PK – predmetová komisia
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Tabuľka 4 Predmetové komisie :
predmetová komisia
klavírneho oddelenia
hudobnej náuky

predseda
Mgr. Gabriela Petrášová
Anna Bošňáková

akordeónového oddelenia
výtvarného odboru
tanečného odboru

Michaela Gedeonová
Mgr. Eva Chmurová
Ing. Karin Tomáschová

b) Údaje o počtoch žiakov
Tabuľka 5
v I. polroku

v II. polroku

počet žiakov

počet žiakov
128
468
21
7
624

PŠ
I. stupeň
II. stupeň
ŠpD
spolu:

šk. rok 2012/2013

119
438
19
7
583

c) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie prospechu a dochádzky žiakov
Tabuľka 6
v I. polroku
počet žiakov
prospelo s vyznamenaním
prospelo
neprospelo
neklasifikovaní
spolu:

440
46 ( PŠ 128)
0
10
496

v II. polroku

šk. rok 2012/2013

počet žiakov
408
157
4
14
583

Tabuľka 7 Údaje o počte vymeškaných hodín
v I. polroku

vymeškané hodiny
z toho
neospravedlnených
priemer

v II. polroku

šk. rok 2012/2013

počet hodín
počet hodín
rozdiel
4848
5 619,5
+771,5
0
0
0
7,76

9,6

+1,84
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d) Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola
zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Základná umelecká škola v Medzeve zabezpečuje výchovu a vzdelanie v štyroch odboroch:
v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno- dramatickom odbore.
V hudobnom odbore sa vyučujú predmety:
-

hra na klavíri, hra na keyboarde, hra na zobcovej flaute, hra na priečnej flaute, hra na
klarinete, hra na trúbke, hra na gitare, hra na akordeóne, spev, zborový spev, súborová
hra, komorná hra, hudobná náuka a prípravná hudobná výchova.

Vo výtvarnom odbore sa vyučujú predmety:
-

výtvarné činnosti, výtvarná tvorba I., výtvarná tvorba II. a výtvarná výchova

V tanečnom odbore sa vyučujú predmety:
-

hudobno-pohybová výchova, tanečná príprava, klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny
tanec, džezový tanec, tanečná prax a súborová práca.

V literárno- dramatickom odbore sa vyučujú predmety:
-

dramatická tvorba, dramatika a slovesnosť, pohyb, prednes a práca v súbore.

Na Základnej umeleckej škole v Medzeve sa uplatňujú učebné plány, schválené MŠ SR zo
dňa 22.12.2003, pod číslom 11215/2003 091, ako učebné plány pre hudobný, tanečný,
výtvarný a literárno - dramatický odbor základnej umeleckej školy pre 7. ročník I. stupňa
základného štúdia, pre II. stupeň a štúdium pre dospelých a učebné plány, schválené MŠ SR
zo dňa 20. augusta 2009, pod číslom CD-2009-27474/21375-1:911 pre prípravné štúdium, pre
1. až 4. ročník primárneho vzdelávania a 1. a 2. ročník nižšieho sekundárneho vzdelávania
základného štúdia.

e) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy
- počet pedagogických zamestnancov : 19
- počet pedagógov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady : 5
- počet pedagógov, ktorí si dopĺňajú kvalifikačné predpoklady : 2
- počet nepedagogických zamestnancov : 3
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f) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy
Mgr. Mária Csontosová
-

1. atestácia na MPC v Prešove

-

Seminár organizovaný ŠŠI v Bratislave „Externé hodnotenie kvality školy
podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“,

-

Školenie organizované RVC„Zmeny v školskej legislatíve“

-

Školenie organizované mestom Medzev ku finančnej kontrole

Anna Bošňáková
-

Využitie textového procesora pri príprave učebných materiálov

-

Sociálny systém v Nórsku a na Slovensku

Mgr. Gabriela Petrášová
-

Interaktívne vzdelávanie v školských vzdelávacích programoch

-

Príprava prezentácie na vyučovaciu hodinu s využitím IKT

Adaptačné vzdelávanie ukončili 2 pedagogickí zamestnanci Bc. Jana Vojtasová a Zuzana
Jamnická.

Ing. Katarína Bartóková, hospodárka školy sa zúčastnila školení :
-

Školenie organizované mestom Medzev ku finančnej kontrole

-

Praktická aplikácia sociálneho fondu ( 8.11.2012 )

-

Sociálne a zdravotné poistenie v praxi ( 31.10.2012)

-

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo ( 20.3.2013 )

-

Zákon o ochrane osobných údajov ( 24.5.2013 )

-

Správa registratúry ( 29.5.2013 )

g) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
V školskom roku 2012 /2013 sa uskutočnili nasledovné akcie:
september


31. 8. – 1.9.- návšteva Rátky, vystúpenie akordeónového súboru



15. - Putovný festival, organizovaný KCuBaR vystúpili žiaci HO a TO




- výroba „ DRAKA“ na akciu Putovný festival pre KCUBAR
22. - 5. Ročník Grand Prix – Štós kúpele – vystúpenie akordeónového súboru a TO
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október


10. - Metodický deň – tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity



26.- 1. generálka TO na vystúpenie v Medzeve

November


10.-

vystúpenie žiakov TO – HPV Rudník z príležitosti dňa „Úcty k starším“

v Rudníku


14. - inštalácia putovnej výstavy v Malej Ide „Absolventská výstava 2011/ 2012“



15. - otvorenie „Absolventská výstava 2011/ 2012“



15. - generálka na vystúpenie žiakov TO v Malej Ide



15. - generálka na vystúpenie žiakov TO v Poproči



16. - 2. generálka na vystúpenie žiakov TO v Medzeve



21. - vystúpenie žiakov HO a TO koncert pre dôchodcov „Úcta k starším“



24. - vystúpenie žiakov TO z Medzeva na Poľovníckom plese v Medzeve



26. - 1. generálka na vianočný koncert - Medzev



27. - verejný koncert pre žiakov 1.2.3. ročníka „Šikovné prsty“



30.- vystúpenie žiakov TO z Medzeva, Poproča a z Malej Idy „Tancujúce novembrové
listy“



v jednotlivých triedach prebehli triedne prehrávky



zasadnutia PK – klavír, akordeón, HN, VO, TO

December


3. inštalácia výstavy v Café galéria v Medzeve s vianočnou tematikou



5. - výchovný koncert „mikulášsky“ pre MŠ v Medzeve



7. - 2. generálka na vianočný koncert v Medzeve



7. - „Mikuláš vo hvezdárni“ za účasti žiakov VO a TO



10. - „Od Mikuláša do Lucie“ Medzev



11. - výchovný koncert „mikulášsky“ pre MŠ v Poproči



11. - výchovný koncert „mikulášsky“ pre MŠ v Malej Ide



13. - „Od Mikuláša do Lucie“ Poproč



13. - „Od Mikuláša do Lucie“ Malá Ida



14. - „Vianočný koncert“ Medzev a derniéra vianočnej výstavy
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18. - generálka na vianočný koncert v Malej Ide



18. - koncert pre dlhodobo chorých v nemocnici - Šaca



19. - „Vianočný koncert“ Poproč



20. - vianočný koncert „Imagine“ Malá Ida

január


14. - 18. polročné testy z HN



21. - Poproč- polročné prehrávky



22. - Medzev - polročné prehrávky, komisionálne skúšky žiakov TO



23. - Malá Ida - polročné prehrávky, komisionálne skúšky žiakov TO



29. - náhradný termín prehrávok v Medzeve



začiatok školskej súťaže „Socha snežná“

február


6. - inštalácia interaktívnej tabule v triede HN



zasadnutia PK – HN, klavír, akordeón



15. - súťaž „Hnúšťanský akord“ Spišská Nová Ves, ( pozorovateľ



27. - zasadnutie PK TO, VO

Bošňáková)

marec


4. - školské kolo súťaže v sólovej hre na klavír – Rožňava 2013 ( predkolo na
klavírnu súťaž v Rožňave )



8. – Štós - kúpele - „Oslavy MDŽ“ – program tanečný a hudobný odbor



10. - „Zvonár Matky Božej“ tanečné divadlo navštívili žiaci z Medzeva a žiaci LDO



13. - výchovný koncert pre ŠKD ZŠ v Poproči



18. - výber detí z MŠ v Poproči



19. - vernisáž výstavy v KD v Poproči, program HO



21. - nadregionálna klavírna súťaž v Rožňave „Klavír 2013“



22.- 1. generálka na vystúpenie žiakov TO z Medzeva „Z ROZPRÁVKY

DO

ROZPRÁVKY“


25. - výber deti z MŠ v Medzeve



26. - výber detí z MŠ v Malej Ide



Deň učiteľov – mestské oslavy – program hudobného a tanečného odboru
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apríl


5. - „Vesmír očami detí“ vyhodnotenie súťaže vo Hvezdárni, program HO



6. - „Charta“ – stretnutie Charty EU, vystúpenie akordeónového súboru a tanečného
odboru



výstava VO a propagačný materiál pre mesto Medzev „Európska Charta vidieckych
miest“



10. - „Deň otvorených dverí“, pre deti z MŠ v Medzeve



koncert pre ŠKD v Medzeve



11.- generálka na vystúpenie žiakov TO v Malej Ide



11.- generálka na vystúpenie žiakov TO v Poproči



12. - 2. generálka na vystúpenie žiakov TO „Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY“



16. - výchovný koncert pre MŠ Malá Ida



16. - verejný koncert „Putovanie storočiami“ v Malej Ide



19. - výchovný koncert pre ZŠ Poproč



22. - výchovný koncert pre MŠ Poproč



25. - koncert pre žiakov 1.2.3. roč. „Jarné soiré“ v Medzeve



v jednotlivých triedach prebehli triedne prehrávky.



8. - 30. - prijímacie skúšky



26. - vystúpenie žiakov TO „Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY“

 účasť na súťaži „Dance stars – pohyb bez bariér“
máj


4.- vystúpenie žiakov TO z Medzeva na Majálese vo Vyšnom Medzeve



8.- vystúpenie žiakov TO z Medzeva na Behu víťazstva vo Vyšnom Medzeve



9.- vynášanie „Moreny“ v Malej Ide v spolupráci s VO, HO, LDO a VO



10.- vystúpenie žiakov TO z Medzeva na Dni matiek v Dome dôchodcov v Grunte



10. - 1. generálka na „Promenádny“ koncert v Medzeve



12. - vystúpenie žiakov HO a TO z príležitosti „Dňa matiek“ pre Malú Idu



12.- vystúpenie žiakov TO z Poproča na Dni matiek v Poproči



15. - vystúpenie HO a TO pre dôchodcov z príležitosti „Dňa matiek“ v Medzeve



17. - verejný koncert ku Dňu matiek v Poproči, spojený s výstavou VO



18.- účasť žiačok TO z Malej Idy na celoslovenskom kole tanečnej súťaže „Pohyb bez
bariér“ v Bratislave
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19. - vystúpenie žiakov TO z Rudníka na Dni matiek v Rudníku a výstava prác žiakov
VO



zasadnutia PK - HN, klavír, akordeón



písomné absolventské skúšky z HN



absolventské skúšky z nástroja



zasadnutie PK TO



zasadnutie PK – VO



29.- vystúpenie žiakov TO z Malej Idy na Juniálese v Malej Ide



3. - generálka na absolventský koncert na sále MsKS



5. - 2. generálka na „Promenádny“ koncert v Medzeve



7. - absolventský koncert s výstavou absolventov VO



9. - verejný koncert „Promenádny“ v Medzeve



10. - 14. - testy z HN



11. - generálka na verejný koncert „V modernom rytme“ v Malej Ide, spojený

jún

s výstavou VO


12.– ukončenie adaptačného vzdelávania – Bc. Vojtasová, Jamnická



13. - výchovný koncert pre ZŠ v Malej Ide



verejný koncert „V modernom rytme“ - Malá Ida



13. - absolventské skúšky 4./1. ročníka TO v Poproči



15. - „Dni Malej Idy“, hudobný program, vystúpenie žiakov TO a zapojenie sa VO



15. - „Dni Vyšného Medzeva: vystúpenie sólistov, akordeónového súboru a TO



17. - koncoročné prehrávky v Poproči



18. - koncoročné prehrávky v Malej Ide



18.- absolventské skúšky 4./1. ročníka TO v Malej Ide a v Medzeve



19. - koncoročné prehrávky v Medzeve, absolventské skúšky žiakov 4./1./I.

júl


12. - „Dni mesta Medzev“, slávnostné zastupiteľstvo: program HO



13. - program: akordeónový súbor, TO , tvorivé dielne VO pre mesto Medzev
a veľkoplošný propagačný plagát



27. - vystúpenie žiakov TO z Medzeva na Dňoch Štósu
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Sprievodné akcie a aktivity:
- pečenie perníkov a výroba vianočných propagačných materiálov pre školu a ODCH v Šaci
- sprievodné vianočné výstavy na pracoviskách v Poproči a v Malej Ide ku koncertom HO
- koncerty mimo plánu práce školy, ktoré sa realizovali na požiadanie ZŠ v Poproči a Malej
Ide a vystúpenia pre potreby mesta Medzev, Vyšný Medzev a Malú Idu
- sprievodné výstavy ku koncertom IMAGINE a Prechádzka storočiami v Malej Ide
- výroba kulís ku koncertom Imagine a Prechádzka storočiami
- výroba pozvánok a plagátov pre akcie TO a HO podľa plánu práce
- spolupráca s „CAFÉ GALERIE“ v Medzeve pri príprave knihy o miestnom maliarovi
Helmutovi Bistikovi
- účasť učiteľov VO v porotách súťaží organizovaných KCUBaR ( Mgr. H. Kálmarová,
Mgr. E. Chmurová)

Súťaže
Hudobný odbor :
22.11. 2012 „Matičná súťaž“ v Moldave nad Bodvou ( sólový spev a hra na dychové
nástroje).
Umiestnenia:
-

Simona Herichová 3. roč. spev, tr. uč. Michaela Gedeonová, bronzové pásmo

-

Nadja Eližerová

-

Rebecca Tóthová 3. roč. zob. flauta, tr. uč. Schreiber, bronzové pásmo

2. roč. zob. flauta, tr. uč. Schreiber, bronzové pásmo

4. 3.2013 - školské kolo súťaže v sólovej hre na klavír „ Rožňava 2013“
Umiestnenia: zlaté pásmo:
-

František Hovanec 2.roč. - uč. Mgr. Petrášová

-

Viktória Vargová 1/2./I. - uč. Vincejová

-

Daniela Vargová 1./2./I. - uč. Vincejová

-

Lenka Vojkovská

2./II. - uč. Vincejová

strieborné pásmo:
-

Martina Hrabovská 2. roč. - uč. Vincejová

-

Lenka Baníková

-

Katarína Fridmanská 1./2./I. - uč. Vincejová

2. roč. - uč. Gedeonová Ma

bronzové pásmo:
-

Erika Krausová 2. roč. - uč. Bošňáková
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-

Radka Timková 4. roč. - uč. Gedeonová Ma

21.3.2013 - nadregionálna klavírna súťaž v Rožňave „Klavír 2013“
Umiestnenia:
-

Lenka Vojkovská 2./II. zlaté pásmo, uč. Vincejová

-

František Hovanec 2. ročník - strieborné pásmo, uč. Mgr. Petrášová

-

Viktória Vargová 1./2./I. ročník - strieborné pásmo, uč. Vincejová

-

Daniela Vargová 1./II. ročník - strieborné pásmo, uč. Vincejová

-

Lenka Baníková 2. ročník – bronzové pásmo, uč. Gedeonová Ma

-

Katarína Fridmanská 1./2./I. ročník - bronzové pásmo, uč. Vincejová

Výtvarný odbor :
„ Staň sa požiarnikom“
-

1.miesto Šarlota Dvořáková tr.uč. Mgr.. Mačinga

-

2. miesto Róbert Frantz

tr.uč. Mgr. Chmurová

-

3. miesto Jakub Durbák

tr. uč. Mgr. Kalmárová

„Moje obľúbené zvieratko“
-

2.miesto Natália Hiľovská tr. uč. Mgr. Kalmárová

„Vesmír očami detí“ 1. kat.
-

1. miestoWilliam Lang tr. uč. Mgr. Chmurová

-

2. miesto Valentín Polák tr, uč. Mgr. Chmurová
4. kat.

-

1. miesto Matias Hoffmmann tr. uč. Mgr. Chmurová

-

2.miesto Timotej René Rusnák tr. uč. Mgr. art. Grandetti

-

3. miesto Tomáš Müller

tr. uč. Mgr. Chmurová

5. kat.
-

1. miesto Jakub Brada

tr. uč. Mgr. art. Grandetti

-

2. miesto Nikola Rudiková

tr. uč. Mgr. art. Grandetti

-

3. miesto Dominika Šimková

tr. uč. Mgr. Mačinga

„Voda – zdroj života“ bez spätnej odozvy
„ Staň sa ilustrátorom“ 3.kat.
-

1. miesto Johana Galambová tr.uč. Mgr. Chmurová

-

2. miesto Eva Grácová

tr. uč. Mgr. Chmurová

-

3. miesto Filip Frantz

tr. uč. Mgr. Chmurová
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4. kat.
-

1. miesto Vladimíra Kleisová tr. uč. Mgr. Chmurová

-

2. miesto Róbert Frantz

tr. uč. Mgr. Chmurová

-

3. miesto Adrián Tutko

tr. uč. Mgr. Chmurová

TO:
27.4.2013 - súťaž „Dance stars – pohyb bez bariér“ v Košiciach


Skupina „One of a kind " 1. miesto - tr.uč. Bc. Jana Vojtasová



Skupina „ Shy smiles“



Žiaci 6. – 1./II. stupňa bez umiestnenia - tr. uč. Ing. Karin Tomáschová

1. miesto - tr. uč. Bc. Jana Vojtasová

18.5.2013 - súťaž „Dance stars – pohyb bez bariér“ v Bratislave
•

Skupina „One of a kind"

2. miesto - tr. uč. Bc. Jana Vojtasová

•

Skupina „ Shy smiles“

3. miesto

- tr. uč. Bc. Jana Vojtasová

LDO:
- žiaci LDO sa nezúčastnili v školskom roku 2012/2013 žiadnej súťaže .

h) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
v škole
V školskom roku 2012/2013 na škole nebola vykonaná žiadna inšpekcia.

i) Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy
V oblasti materiálno- technického zabezpečenia školy sa uskutočnila:
- rekonštrukcia vstupnej haly do školy (bývalej učebne TO), výmena podlahy za dlažbu,
oprava a vymaľovanie stien
- oprava sokla, natieračské práce na budove školy - fasáda
- ladenie pianín, oprava a ladenie klavíra,
- 3 ohrievače
- 3 rýchlovarné konvice
- nábytok do kancelárie zástupkyne riaditeľky školy
- 2 archívne skrine
- server do kancelárie školy
- 2 externé disky
- publikácia Raabe pre ZUŠ v praxi
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- tonery - náplne do tlačiarne
- 1 vysávač a 1 skriňa plastová pre uloženie čistiacich potrieb pre TO
- vydláždenie školského dvora.

V oblasti zabezpečenia učebnými pomôckami a didaktickou technikou boli zakúpené :
pre HO :
- gitara do Malej Idy, struny na gitary, kombo a káble, 3 mikrofóny (doplnenie ozvučovacej
techniky), 1 saxofón, 1 pozauna, nátrubok na trúbku, notový materiál, digitálny klavír
Yamaha do Malej Idy, 3 stojany pod keyboardy,

skriňa do Malej Idy, 3 PC zostavy,

interaktívna tabuľa
pre VO :
- spotrebný výtvarnícky materiál na inštaláciu výstav a na tvorivé dielne, 2 PC zostavy, 2
programy Adobe creative, skriňa do Malej Idy
pre TO :
- zabezpečenie

autobusovej dopravy žiakov z elokovaných pracovísk na vystúpenie

v Medzeve, 1 skriňa do Poproča, rekvizity na vystúpenie, 20 karimatiek, 20 aerobikových
gúm
pre LDO: 0

j) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
a) dotácia z rozpočtu mesta :

od 1.9.2012 do 31.12.2012 :

79 793,00 €

od 1.1.2013 do 31.08.2013 :

165 482, 00 €

spolu :
z toho na kapitálové výdavky

:

245 275, 00 €
2 300,00 €

b) príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od
rodičov

: od 1.9.2012 do 31.12.2012 : 8 936, 15 €
od 1.1.2013 do 31.8.2013 : 9 462, 80 €
spolu: 19 298, 95 €

c) finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických
alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít:

0€
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k) Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský
rok a vyhodnotenie jeho plnenia
a) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, koncepčných materiálov
a všeobecných pokynov
b) vylepšovanie materiálno-technického vybavenia školy
c) oblasť výchovy a vzdelávania
d) spolupráca s partnermi, rozvoj družobných stykov so školami v zahraničí
e) zapájanie sa do súťaží, programov a projektov

aa) školské vyučovanie prebiehalo na ZUŠ v Medzeve v súlade s vyhláškou

MŠ SR

č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach organizácie školského roka na základných školách,
na stredných školách a na základných umeleckých školách a v zmysle pedagogickoorganizačných pokynov MŠVVaŠ SR na školský rok 2012/2013. Vyučovací proces na
ZUŠ v Medzeve sa počas školského roka 2012/2013 riadil všeobecne záväznými
právnymi predpismi a pokynmi, uvedenými v pláne práce školy
bb) v oblasti materiálno-technického zabezpečenia školy:

opravy a údržby ako aj nákup

učebných pomôcok za príslušný školský rok sú rozpísané v bode i) tejto správy
cc) v tejto oblasti škola pokračuje rok s vyučovaním výtvarnej výchovy v prípravnom štúdiu
z deťmi z málo podnetného prostredia, zameraných na rozvoj remeselných zručností.
V školskom roku 2012/20132 bol vypracovaný školský vzdelávací program pre 1. ročník
ISCED 1 B nižšieho sekundárneho vzdelania poskytovaného ZUŠ vo všetkých štyroch
odboroch
dd) spolupráca s partnermi je rozpísaná v bode n)
ee) v školskom roku 2012/2013 bola škola zapojená v mesiacoch marec – jún 2013 do
pilotného projektu overovania

profesijných štandardov PZ učiteľa ZUŠ, menovite:

Mgr. Mária Csontosová, Mgr. Eva Chmurová, Mgr. Gabriela Petrášová, Ing. Karina
Tomáschová, Anna Bošňáková, Michaela Gedeonová, Mgr. Lucia Mačingová, Bc. Jana
Vojtasová, Mgr. Miloš Mačinga.
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l) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení

SWOT analýza
Silné stránky

Slabé stánky

-

organizácia a plánovanie práce, tímová práca

-

vysoká zaškolenosť detí zo ZŠ a MŠ

vybavenie

-

príprava žiakov na stredné a vysoké školy

a učebnými pomôckami

umeleckého
-

organizovanie

-

a pedagogického zamerania
koncertov

školy pre mesto a širokú

a vystúpení

žiakov

práca s deťmi z málo podnetného prostredia

-

reprezentácia školy na súťažiach

-

individuálny prístup ku žiakom

Príležitosti

a materiálno – technické
školy hudobnými nástrojmi

nedostatok kvalifikovaných
pedagogických zamestnancov

verejnosť,

-

priestorové

-

vysoké

percento

priemeru

žiakov

pripadajúcich na jedného pedagóga

Hrozby

-

veľká spádovosť miesta pôsobenia školy

-

častá zmena legislatívy

-

výška poplatku na čiastočnú úhradu nákladov

-

nedostatok finančných prostriedkov pre

spojených so štúdiom na škole je prispôsobená

originálne kompetencie

kúpnej sile obyvateľstva
-

poskytovanie

nadštandardných služieb rodičom

žiakov, ako napr. pedagogický doprovod zo ZŠ
a MŠ na vyučovanie v škole

m) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a úspešnosť prijímania
na ďalšie štúdium
Žiaden žiak školy sa v školskom roku 2012/2013 nehlásil na školu umeleckého zamerania.
n) Ďalšie informácie :
Partneri pre spoluprácu:
-

MsÚ v Medzeve

-

RR pri ZUŠ v Medzeve

-

Rada školy

-

KŠÚ v Košiciach

-

MPC detašované pracovisko Košice, Prešov
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-

VÚC Košice

-

ZO OZ pri ZUŠ v Medzeve

-

Rátkai Alapiskola

-

ZUŠ Rožňava, Valaliky, Moldava nad Bodvou, ZUŠ v Košiciach

-

Karpatský spolok, miestna organizácia

-

MsKS Medzev

-

ZŠ v Medzeve, ZŠ a MŠ v Poproči, ZŠ v Malej Ide, ZŠ a MŠ v Rudníku, ZŠ v Šemši,
ZŠ v Štóse, ZŠ v Jasove

-

MŠ v Medzeve, MŠ v Nováčanoch, MŠ v Jasove

-

ŠÚV Košice

-

Konzervatórium Košice

-

Štós kúpele

-

KCUBaR.

Úroveň spolupráce s partnermi boli na dobrej úrovni.
Spolupráca s RŠ spočívala hlavne v informovanosti v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe a školskej samospráve v školstve ohľadom počtov žiakov, učiteľov,
v prerokovaní správy o

dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch,

plánu práce

školy, o čerpaní pridelených finančných prostriedkov rozpočtu v rámci jednotlivých kapitol.
V tomto školskom roku sa uskutočnili voľby do Rady školy, predsedom RŠ sa stala
Mgr. Gabriela Petrášová, členovia

za PZ: Anna Bošňáková, za NZ: Ing. Katarína

Bartóková, za rodičov: PaedDr. Stanislava Ballaschová, Miroslav Nižník, Gabriela Langová,
za zriaďovateľa. Ing. Valter Müller, Mgr. Rudolf Müller, Ing. Milan Kušnír.
Spolupráca s RR spočívala taktiež v informovaní rodičovskej verejnosti o aktivitách školy,
o možnostiach štúdia na škole, vo finančnom zabezpečení školských akcií, ako „Od Mikuláša
do Lucie“, návštevy tanečného divadelného predstavenia „Zvonár u Matky Božej“,
účastníckych poplatkov na súťaže HO a TO a absolventského koncertu.
Pre MŠ a ZŠ v rámci obvodu škola pripravila výchovné koncerty, ďalej to boli a vystúpenia
žiakov TO a HO pre dôchodcov v rámci dňa „Úcty k starším“ a ku Dňu matiek. Na
požiadanie zriaďovateľov

a obcí, kde škola má elokované

pracoviská

škola poskytla

program pri príležitostí Dní obcí, a to Malá Ida, Vyšný Medzev, Štós a Medzev.
ZO OZPŠaV
V mesiaci december ZO OZ pripravila posedenie z príležitosti ukončenia kalendárneho
roka. V zmysle kolektívnej zmluvy na rok 2013 sa zakúpili pre zamestnancov relaxpassy.
Z príležitosti Dňa učiteľov sa uskutočnilo ocenenie učiteľov z úrovne mesta a posedenie
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spojené so slávnostným obedom. Pri tejto príležitosti bola na návrh PR ocenená Katarína
Vincejová . 27.6.2013 sa uskutočnil vo Vyšnom Medzeve športový deň.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy

bola

prerokovaná na zasadnutí pedagogickej rady dňa 27.06.2013 a 24.9.2013 na zasadnutí Rady
školy.

Mgr. Mária Csontosová
riaditeľka ZUŠ v Medzeve
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