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

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2021 /2022

Vypracovala: Mgr. Mária Csontosová, DiS.art.

a) Základné identifikačné údaje o škole
-

názov školy : Základná umelecká škola v Medzeve

-

adresa školy : Štóska 159, 044 25 Medzev

-

telefónne číslo školy: 0554663436, 0918628915

-

webové sídlo školy: www.zusmedzev.sk,

-

adresa elektronickej pošty zusmedzev@zusmedzev.sk, zusmedzev@gmail.com

-

mená vedúcich zamestnancov s určením ich funkcie:
Mgr. Mária Csontosová, DiS.art. riaditeľka školy
Mgr. Eva Chmurová, zástupkyňa riaditeľky školy
Mgr. Gabriela Petrášová, DiS. art. vedúca hudobného odboru
Mgr. Helga Kalmárová, vedúca výtvarného odboru
Ing. Karin Tomáschová, vedúca tanečného odboru

-

Rada školy

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

členovia
Anna Bošňáková, DiS.art.
Mgr. Gabriela Petrášová, DiS.art.
Anna Schmerová
Soňa Bučková
Ing. Ján Ivan
Zuzana Lukáčová
Mgr. Rudolf Müller
Erik Kováč
Ján Imling

Prameň: vlastné zdroje

b) Údaje o zriaďovateľovi
-

názov: Mesto Medzev

-

sídlo: Štóska 6, 044 25 Medzev

-

telefónne číslo: 0554663105

-

adresa elektronickej pošty: mesto@medzev.sk
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c) Informácia o činnosti rady školy pri ZUŠ v Medzeve a o činnosti poradných
orgánov riaditeľa školy (počet, dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia)
-

na škole okrem rady školy pôsobia ako poradné orgány predmetové komisie
klavírneho

a akordeónového oddelenia, hudobnej náuky, dychového a gitarového

oddelenia, výtvarného odboru a tanečného odboru.
Predmetové komisie :
predmetová komisia
klavírneho oddelenia
hudobnej náuky

predseda
Mgr. Gabriela Petrášová, DiS.art.
Anna Bošňáková, DiS.art.

dychového a gitarového oddelenia

Henrich Schreiber, DiS. art.

výtvarného odboru
tanečného odboru

Mgr. Helga Kalmárová
Ing. Karin Tomáschová

Odbory :
odbor
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Tanečný odbor

vedúci odboru
Mgr. Gabriela Petrášová, DiS.art.
Mgr. Helga Kalmárová
Ing. Karin Tomáschová

Zasadnutia poradných orgánov
Predmetová komisia
Dátum zasadnutí
HO klávesové oddelenie
27.8.2021

3.11.2021

7.1.2022

4.5.2022

uznesenie
PK schvaľuje:
- plán
činnosti
PK
klávesového oddelenia a
harmonogram zasadnutí
PK ukladá:
- predsedom ostatných PK
odovzdať harmonogram
zasadnutí do 10.9.2021
PK ukladá:
- učiteľom HO odovzdať
do 12.11.2021
Mi Gedeonovej program
na koncert žiakov
1.,2.,3.,r./1.časti
- učiteľom HO odovzdať do
19.11.2021 zoznam
žiakov účinkujúcich na
vianočnom koncerte aj
s repertoárom
PR ukladá:
- učiteľom HO odovzdať do
11.2.2022
vedúcej PK
video záznamy na školskú
súťaž
PR berie na vedomie:
- vyhodnotenie činnosti PK
za šk. rok 2021/2022
- termíny skúšok,
prehrávok a koncertov
-
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HO oddelenie dychových 27.8.2021
nástrojov a gitary
16.2.2021

4.5.2022

HO hudobná náuka

27.8.2021

3.11.2021

7.1.2022

16.2.2022

4.5.2022

VO

27.8.2021

20.10.2021

PK schvaľuje:
- plán činnosti PK gitarovodychového oddelenia a
harmonogram zasadnutí
PK ukladá:
- všetkým
vyučujúcim
pripraviť
žiakov
na
verejné vystúpenie vo
Hvezdárni v Medzeve
PK berie na vedomie:
vyhodnotenie činnosti PK
- prípravu
záverečných
a absolventských skúšok
a koncertov
- usmernenie ku vedeniu
pedagogickej
dokumentácie
PK schvaľuje:
- plán činnosti PK HN
- harmonogram zasadnutí
PK ukladá:
- predsedovi PK zabezpečiť
pracovné zošity pre PHV
PK ukladá:
- pred. PK prepracovať
polročný test z HN pre
1./2./I.
- pripraviť materiály na
súťaž „ Medzevský
trojzvuk“ pre 3. a 4. r./1.č.
PK ukladá:
- preds. PK pripraviť testy
a vyhodnotenie testov pre
EP Poproč, EP Malá Ida a
Medzev
PK ukladá:
- preds. PK organizačne
zabezpečiť školskú súťaž
„ Medzevský trojzvuk“ a
zabezpečiť pre
účastníkov ceny a
diplomy
PK ukladá:
- preds. PK pripraviť testy
z HN testy pre
absolventov a koncoročné
testy pre jednotlivé
ročníky z predmetu HN
PK schvaľuje:
- za predsedu PK VO Mgr.
Helgu Kalmárovú
- plán práce
PK VO
a harmonogram zasadnutí
na školský rok 2021/2022
PK schvaľuje:
- kritériá
pre
prípravu
vianočnej výstavy
PK berie na vedomie:
- informácie o aktuálnom
usmernení
COVID
semaforu pre ZUŠ
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7.1.2022

2.3.2022

18.5.2022

TO

27.8.2021

24.11.2021

7.1.2022

2.3.2022

Rada školy

8.10.2021

PK ukladá:
- vedúcej
VO
vybrať
fotografie z Letnej školy
na výstavu
PK schvaľuje:
- termín
a kritériá
komisionálnych
skúšok
VO
PK ukladá:
- Mgr.
Art.
Grandetti
zverejniť video výstavu
„Zimná výstava“
PK ukladá:
- Mgr.
Kalmárovej
dohodnúť
termín
metodického dňa pre VO
s ÚĽUVom
PK schvaľuje:
- zmeny v texte písomného
záverečného testu pre
4.r./1.č.
PK ukladá:
- učiteľom elokovaných
pracovísk dodať vedúcej
VO doplňujúce
informácie do
vyhodnotenia činnosti VO
PK ukladá:
- učiteľom TO rozdeliť
tanečné
skupiny
a vytvoriť
funkčné
rozvrhy hodín
- vedúcej
PK
odoslať
zápisnicu, harmonogram
zasadnutí a plán činnosti
TO elektronicky riad.
školy
PK ukladá:
- vyučujúcim
odoslať
zoznam MTZ pre TO riad.
školy
PK schvaľuje:
- termín skúšok, skúšobnú
látku pre kontrahujúcich
žiakov TO
PK schvaľuje:
- skúšobnú látku žiakov,
ktorí majú absolvovať
komisionálnu skúšku
RŠ berie na vedomie:
- akcie v školskom roku
2021/2022
- čerpanie
rozpočtu
v kalendárnom roku 2021
- personálne zabezpečenie
školy v školskom roku
2021/2022
- štatistický výkaz žiakov
ku 15.9.2021
RŠ schvaľuje:
- správu o výchovno –
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vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a
podmienkach v školskom
roku 2020/2021
RŠ odporúča:
- zriaďovateľovi
školy
správu ZUŠ schváliť
RŠ schvaľuje:
- zloženie Rady školy pri
ZUŠ v Medzeve
- Annu
Bošňákovú
za
predsedu rady školy

18.1.2022

d) Údaje o počtoch žiakov
Počet žiakov v školskom roku 2021/2022
I. polrok
počet žiakov
PŠ
I. stupeň 1. časť
I.stupeň 2. časť
II. stupeň
ŠpD
spolu:

2.polrok
počet žiakov

152
265
192
17
3
629

145
257
180
17
3
602

e) počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších
zamestnancov
počet pedagogických zamestnancov : 19
počet nepedagogických zamestnancov : 3
f) údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov
počet pedagógov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady : 2
počet pedagógov, ktorí si dopĺňajú kvalifikačné predpoklady : 2

g) informácia o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
V 1. polroku školského roka 2021/2022 sa uskutočnili nasledovné akcie:
November:
26. - videokoncert - Malí muzikanti - koncert žiakov 1. 2. 3. ročníka
- triedne prehrávky žiakov, učitelia ich riešili podľa možností, formou online koncertu cez
messenger, google meets, video koncert, alebo kombinovane
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December:
17. Vianočný koncert - Poproč - videokoncert
20. Vianočný koncert - Malá Ida - videokoncert
23. Vianočný koncert - Medzev - videokoncert
27. Vianočný koledníček - videokoncert gitarovej triedy p. uč. Šutorovej
Január:
17. - 20. - polročné testy z HN
17. - 20. - polročné prehrávky, prebiehali v každej triede zvlášť pri dodržaní maximálneho
počtu prítomných žiakov 5
18. - komisionálne skúšky kontrahujúcich žiakov HO
18. - komisionálne skúšky kontrahujúcich VO
20.- komisionálne skúšky kontrahujúcich žiakov TO
Marec
17. - Literárno - hudobná besiedka na historickej sále v Medzeve
21. - výber nadaných deti z MŠ v Malej Ide
24. - výber nadaných deti z MŠ v Poproči
29. - výber nadaných deti z MŠ v Medzeve
31. - Literárno - hudobné popoludnie v knižnici ZŠ Malá Ida
Apríl
5. - Výchovný koncert pre žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ Malá Ida
7. - Výchovný koncert pre žiakov 3 . ročníka ZŠ v Malej Ide
21. - psychosociálny výcvik s CPPPaP Košice - okolie
26. - výchovný koncert pre MŠ Poproč
26. - triedny aktív pre rodičov absolventov
26. - výchovný koncert pre ŠKD v Medzeve
27. - výchovný koncert pre MŠ Malá Ida
27. - Deň otvorených dverí pre MŠ
29. - „Stratená melódia“ - koncert žiakov 1. 2. 3. ročníka a PŠ
- triedne prehrávky
30. - výchovný koncert pre ŠKD v Malej Ide
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Máj
6. - akcia Morena EP Malá Ida
10.- metodický deň ku Karičke
11. - písomné absolventské skúšky z HN - žiakov 3./2./I. stupňa
15. – online účasť na Showtime tanečnej súťaži
20. - verejný koncert žiakov EP Poproč „Ku dňu matiek“ na historickej sále v Medzeve
24. - záverečné skúšky žiakov 4./2./I. stupňa a ŠpD HO
23. – absolventské skúšky 4./1. a 4./2. Medzev a Poproč v Medzeve
27. - 1. generálka na promenádny koncert
30. - generálka na absolventský koncert žiakov 4./2./I. stupňa
31. - ďakovný koncert pre rodičov a starých rodičov v kostole v Malej Ide
Jún
1.. – absolventské skúšky 4./1., 4./2. a II. Stupeň v Malej Ide
3. - absolventský koncert a výstava 4./2./I. stupňa
7. . - záverečné skúšky z HN a nástroja 4./1./I. - Poproč a Malá Ida
8. . - záverečné skúšky z HN a nástroja 4./1./I. - Medzev
9. - 2. generálka na promenádny koncert
10. - absolventský koncert a výstava 4./1./I. stupňa
12. – promenádny koncert v parku na Mariánskom námestí
13. - 17. - koncoročné testy z HN
16. . - koncoročné prehrávky žiakov HO v Medzeve
17. . - koncoročné prehrávky žiakov HO v Medzeve
20. . - koncoročné prehrávky žiakov HO v Malej Ide
21.. - koncoročné prehrávky žiakov HO v Poproči
18. . - vystúpenie akordeónového súboru na dňoch sv. Norberta v Jasove
21. . - „Letný koncert“ v Malej Ide
Sprievodné akcie a aktivity:
Výstavy VO formou videoprezentácie:
- „Výstava prác žiakov z Letnej školy“
- „Čaj o piatej“
- „Jesenná výstava“ - prvá časť
8

- „Jesenná výstava“ - druhá časť
- „Vianočná výstava“ - prvá časť.
- „Vianočná výstava“ - druhá časť.

h) informácia o projektoch, do ktorých je škola zapojená
-

v tomto školskom roku sa škola nezapojila do žiadnych projektov, neboli vyhlásené
žiadne výzvy, do ktorých by sa škola mohla zapojiť

i) informácia o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou
inšpekciou
-

v školskom roku 2021/2022 na škole nebola vykonaná žiadna inšpekčná činnosť

j) informácia

o priestorových

podmienkach

a materiálno

-

technických

podmienkach
-

v oblasti priestorových podmienok na škole pretrváva nedostatok učební ako
v hudobnom odbore, tak aj vo výtvarnom odbore, na škole chýba koncertná sála,
učebňa pre vyučovanie komorných zoskupení, súborovej hry, učebne pre jednotlivé
predmety vo výtvarnom odbore ako fotografický ateliér, multimediálna učebňa,
učebňa

na

modelovanie,

keramická

dielňa,

zborovňa

pre

pedagogických

zamestnancov, šatňa pre upratovačku, miestnosť pre archív

k) informácia o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, o oblastiach
v ktorých má škola nedostatky
SWOT analýza
Silné stránky
-

Slabé stánky

pedagogický
práce,

zbor

vzájomnej

schopný

tímovej

spolupráce

a

komunikácie
-

vybavenie školy IKT a pripojenie na
úspešne

sa

rozvíjajúci

akordeónový

nedostatočné

ohodnotenie

činností

a prác

pedagógov nad rámec vyučovacej povinnosti
-

internet
-

-

nepripravenosť niektorých učiteľov

na prácu

s modernými technológiami
-

fluktuácia pedagogických zamestnancov

-

priestorové a materiálno – technické vybavenie

orchester a komorné zoskupenia

školy

-

prepracovaný systém hodnotenia žiakov

pomôckami

-

funkčný informačný systém smerom voči

-

nedostatočné skladové priestory

rodičom a žiakom

-

nedostatočná motivácia niektorých žiakov

-

dobrá spolupráca so školami v rámci

hudobnými

nástrojmi

a učebnými

v niektorých odboroch a študijných zameraniach

9

obvodu školy
-

-

vysoká návštevnosť školských akcií

Príležitosti
-

neskoré alebo nezaplatené poplatky na čiastočnú
úhradu nákladov

Hrozby

zachovanie

prepracovaného

systému

-

nestabilná politická situácia, časté zmeny na

umeleckého vzdelávania v SR

MŠVVaŠ

využitie

a koncepčné zmeny

potenciálu

organizačných

SR,

časté

zmeny

legislatívy

schopností učiteľov

-

vysoké nájmy za prenájom priestorov

možnosť využívanie projektov z EÚ ,

-

stúpajúce náklady na prevádzku

grantové výzvy

-

nedostatok finančných prostriedkov pre originálne

veľká spádovosť miesta pôsobenia školy,

kompetencie

potenciál rozšírenia spolupráce

-

nestabilita rodín

rozšírenie vyučovania nových študijných

-

nezvládnutie minimálnych požiadaviek ŠVP

zameraní (bicie, spev, husle)

i) Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy
V oblasti materiálno- technického zabezpečenia školy sa uskutočnili:
- rekonštrukcia časti záhrady
- ladenie klavírov
- zakúpenie notebookov na zabezpečenie online vyučovania
- v súvislosti s COVID 19 sa zakúpili : respirátory, hygienické rukavice, dezinfekčné
prostriedky na ruky a dezinfekciu podláh, antibakteriálne vlhčené utierky, utierky na ruky,
- do kancelárie školy: kalkulačka, viazačka s príslušenstvom
- v budove ZUŠ sa zabezpečilo internetové wifi pripojenie

V oblasti zabezpečenia učebnými pomôckami a didaktickou technikou boli zakúpené :
pre HO :
1 keyboard, akordeón Carmen 96, 5 krížových remeňov, 1 tenor saxofón, 1 alt saxofón, 1
mikrofón na zobcovú flautu clipový, 2 klavírne stoličky, 2 magnetické tabule, učebné
pomôcky na HN, notový materiál
pre VO: - knihy, sady olejových kried, umeleckých pasteliek a ceruziek, šablóny a farby
linery na textil Marabu, rezačky na papier, laminovačka, výkresy a farebné papiere
pre TO :
- 8 tanečných dresov s dlhšími sukničkami, 8 tanečných dresov s kratšími sukničkami,
8 tanečných trikotov, 17 karimatiek, 1 tablet na online vyučovanie
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j) Údaje o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy podľa osobitného
rozpisu
a) dotácia z rozpočtu mesta

od 1.9.2021 do 31.12.2021:

90 912,- €

od 1.1.2022 do 31.08.2022:

286 552,- €
spolu :

z toho na kapitálové výdavky

377 464,- €

:

0,- €

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

od 1.9.2021 do 31.12.2021 :

12 729,50 €

od 1.1.2022 do 31.8.2022 :

13 988,60 €
spolu:

26 718,10 €

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

k)

0€

informácie o aktivitách školy, ktoré realizuje pre deti a žiakov v ich voľnom čase

Súťaže
HO :
Deti majú talent - veľká online talentová súťaž pre deti na Slovensku, ktorej sa zúčastnila
Romana Halásová z triedy Mgr. Petrášovej v kategórii hudba a spev (v počte lajkov 1700 - 3.
miesto)
Modrý svet očami umenia 2021 – súťaž organizovaná súkromnou základnou umeleckou
školou v Bardejove. Zámerom súťaže bolo vyzdvihnúť aktivitu, ochotu a originalitu
súťažiacich a ich pedagógov, prípadne rodičov a podporiť mladých hudobníkov, tanečníkov,
výtvarníkov a hercov v rozvíjaní svojich umeleckých schopností.
Zlaté pásmo:
Tadeáš Palko – akordeón - tr. uč. Michaela Gedeonová
Strieborné pásmo:
Romana Halásová – klavír – tr. uč. Mgr. Gabriela Petrášová
Vasilisa Artiukh – klavír – tr. uč. Mgr. Oľga Červeňáková
Bronzové pásmo:
Vasilisa a Maria Artiukh – 4-r. klavír – tr. uč. Mgr. Oľga Červeňáková
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15. 2. 2022 - 20. ročník školskej ročníkovej súťaže - „ Mladé talenty“ - online
zobcová flauta - 2./1. časť
zlaté pásmo: Blanka Laura Tóthová - tr uč. Schreiber, Martin Červeňák – tr. uč. Zoričák
strieborné pásmo: Roman Lukčo - tr. uč. Zoričák, Michaela Matulová – tr. uč. Mašat
bronzové pásmo: Gabriela Ricková – tr. uč. Schreiber
klavír - 2./1. časť
zlaté pásmo: Ema Lukáčová – tr. uč. Petrášová
strieborné pásmo: Liliana Göllnerová, Natália Čonková - tr. uč. Gedeonová Ma
Denisa Horváthová - tr. uč. Petrášová
bronzové pásmo: Štefan Čerčer - tr. uč. Gedeonová Ma, Ivana Karľová, Urban Kollár
- tr. uč. Červeňáková
keyboard - 2./1. časť
zlaté pásmo: Bao An Nguyen Van - tr. uč. Petrášová
akordeón - 2./1. časť
zlaté pásmo: Elena Šebestová, Jaroslav Artiukh – tr. uč. Gedeonová Mi
strieborné pásmo: Jozef Dzureň - tr. uč. Gedeonová Mi
bronzové pásmo: Vladimír Vinca - tr. uč. Gedonová Ma
gitara - 3./1. časť
strieborné pásmo: Sebastián Lukčo - tr. uč. Šutorová
bronzové pásmo: Miriam Gregová - tr. uč. Fenko, Šimon Šulík - tr. uč. Šutorová
Tereza Žembová - tr. uč. Mašat
22. 3. - 16. ročník školskej súťaže žiakov 3. a 4. ročníka HO z HN
Umiestnenia:
3. ročník 1. Medzev

4. ročník 1. Poproč

2. Malá Ida

2. Medzev

3. Poproč

3. Malá Ida

26.4. 2022 - Krajská dychová súťaž - Spišská Nová Ves
Richard Griga 3./2./I. - saxofón - bronzové pásmo - tr. uč Schreiber
19. 5 2022 - Akordeónová prehliadka - na ZUŠ Valaliky, pre žiakov akordeónového
oddelenia

okresu

Košice

-

okolie

a Košice

–

mesto,

zúčastnili

sa

žiaci:
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Elena Šebestová 2./1./I., Tadeáš Palko 3./2./I. - tr. uč. Gedeonová Michaela,
Ján Spišák 1./1./I., Dávid Palko 1./II. - tr. uč. Gedeonová Marcela
26. 5. 2022 - ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Ľubovni - 1. ročník celoslovenskej klavírnej
súťaže Pianoforte
Ema Lukáčová 2./1./I. - klavír - bronzové pásmo - tr. uč. Petrášová
Romana Halásová 1./2./I. - klavír - čestné uznanie - tr. uč. Petrášová
VO :
- školská súťaž „Socha Snežná“ na elokovanom pracovisku v Malej Ide Mgr. M. Mačinga
s dvoma skupinami vytvoril snehové diela - „Dinosaurus“ - 1/2/1( Rastislav Litva, Lea
Šmaterová, Lenka Lukáčová, Marko Lukáč, Šimon Kondor, Tobias Jakab) a „Delfín“- 3/2/1(Kristián Bokor, Alex Kvaka, Timotej Spišák, Viktor Štofko)

Fotografie z akcie boli

uverejnené na FB stránke ZUŠ Medzev VO.
- výtvarná súťaž „Staň sa požiarnikom 2022“
3. miesto V. kat.: Anna Csontosová (tr.uč. H. Kalmárová)
1. miesto IV. kat.: Adam Jaroš (tr.uč. E. Chmurová)
2. miesto IV. kat.: Saskia Szalková (tr.uč. E. Chmurová)
3. miesto IV. kat.: Alex Benko (tr.uč. J. Grandetti)
- „Vesmír očami detí XXXVII“ . Práce, ktoré sa umiestnili na prvých piatich miestach
postúpili na celoslovenské kolo do SÚH Hurbanovo.
1. miesto 4. kat.: Tamara Kalmárová (tr.uč. H. Kalmárová)
2. miesto 4. kat.: Vladimír Vinca (tr.uč. J. Grandetti)
3. miesto 4. kat.: Timea Toholová (tr.uč. E. Chmurová)
5. miesto 4. kat.: Laura Jaššová (tr.uč. E. Chmurová)
1. miesto 5. kat.: Nina Borovská (tr.uč. J. Grandetti)
2. miesto 5. kat.: Daniela Jasaňová (tr.uč. J. Grandetti)
3. miesto 5. kat.: Anna Csontosová (tr.uč. H. Kalmárová)
4. miesto 5. kat.: Eliška Vincová (tr.uč. J. Grandetti)
5. miesto 5. Kat.: Jakub Mudry (tr.uč. M. Mačinga)
- celoslovenská súťaž, organizovaná spoločnosťou Ševt
Henrieta Štovčiková získala so svojim návrhom na obal žiackej knižky 3. miesto v Galérii
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finalistov a Valentína Jasaňová získala jedno z dvadsiatich miest v Galérii semifinalistov.
(tr.uč. J.Grandetti)
- v celoslovenskej súťaži - „Slovenský ornament očami Spišiakov“ získala žiačka Valentína
Jasaňová čestné uznanie (tr.uč. J. Grandetti)
- súťaž: „Staň sa ilustrátorom XI.“
Cena predsedu poroty: Daniela Jasaňová (tr.uč. J. Grandetti)
Cena CKKK: Karin Ballaschová (tr.uč. E. Chmurová)
1. miesto 3. kat.: Tibor Bartko (tr.uč. E. Chmurová)
2. miesto 3. kat.: Viktória Sopková (tr.uč. H. Kalmárová)
1. miesto 4. kat.: Jakub Kalmár (tr.uč. H. Kalmárová)
2. miesto 4. kat.: Ivana Kleinová (tr.uč. H. Kalmárová)
- výtvarná súťaž :„Baff sa s fantáziou – Rómska hudba v inom šate“ Ocenenie v II.
kategórii získali:
Iveta Mesterová, Félix Komora (tr.uč. H. Kalmárová)
- výtvarná súťaž : „O Rudohorí“ :
1.miesto: Marianna Filčáková (tr.uč. H. Kalmárová)
2.miesto: Tereza Grigová (p.uč. H. Kalmárová)
3.miesto: Nikola Hurajtová (p.uč. H. Kalmárová)
-celoslovenská výtvarná súťaž „Usmej sa“ (Základná umelecká škola KESEL Bardejov)
2.miesto: Marianna Filčáková (tr. uč. Mgr. Kalmárová)
- účasť vo výtvarných súťažiach (bez spätnej väzby):
„Ako vyzerá náš Alf?“ (Alfbook.sk)
„Cesta čiary“ (ZUŠ J.L.Bellu Kremnica)

TO:
Mia Dance Festival - 2.4.2022
Choreografia: Magic World - Harry Potter / Výrazový tanec 6 r-10 r HOBBY/ 2. miesto
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Choreografia: Down /Výrazový tanec 11 r-15 r HOBBY/ 2. miesto
Choreografia: Iná /Výrazový tanec do 30 r PROFI/ 1. miesto
Showcup – 14.5.2022
Choreografia: Speechless /Výrazový tanec – kategória 2B deti skupina/ 1. miesto
Choreografia: Keby si tu bol /Výrazový tanec – kategória junior B formácia/ 1. miesto
Choreografia: Iná /Výrazový tanec – kategória dospelí A skupina/ 3. miesto
Showtime – 15.5.2022
Choreografia: Iná /Výrazový tanec – dospelí 16r-35r skupina/ Malé zlaté pásmo
Showtime finále Balaton - 17.6.2022
Choreografia: Iná /Výrazový tanec – dospelí 16r-35r skupina/ 1. miesto
l) informácie o spolupráci školy s rodičmi detí a žiakov, s inými fyzickými osobami:
Partneri pre spoluprácu:
-

Zriaďovateľ školy Mesto Medzev

-

RR pri ZUŠ v Medzeve a Rada školy

-

Regionálny úrad školskej správy v Košiciach

-

MPC detašované pracovisko Košice, Prešov

-

ZO OZ pri ZUŠ v Medzeve

-

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

-

Karpatský spolok, miestna organizácia

-

MsKS Medzev

-

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

-

ŠÚV Košice

-

CPPP Košice- okolie

-

Konzervatórium Timonova Košice

-

Konzervatórium Exnárova Košice

-

Štós kúpele

-

KCUBaR, Hvezdáreň Medzev

-

Obecné úrady Vyšný Medzev, Štós, Rudník, Šemša, Poproč, Malá Ida

-

Cafee Galérie Medzev

-

Domovy dôchodcov Spása a Sv. Anna v Poproči, Grunt v Medzeve
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Spolupráca so zriaďovateľom
27.8.2021 – Pri príležitosti osláv SNP sa na ihrisku v Medzeve konali sprievodné akcie,
ktorých sa zúčastnili učitelia VO maľovaním detí na tvár a učitelia TO prostredníctvom
nácviku variácie tanca Jerusalema.
24. 9.2021 - slávnostné zastupiteľstvo, oceňovanie mestom Medzev, sprievodný program
žiaci hudobného odboru
8.5.2022 – spolupráca s mestom Medzev „Beh víťazstva“ (výroba veľkorozmerných plagátov
- pútačov) a program žiakov TO
1.7.2022 – hudobný program pri slávnostnom otvorení Historickej miestnosti pri príležitosti
750. výročia 1. nepriamej písomnej zmienky o Medzeve v Meštianskom dome
1.7.2022 – hudobný program pri slávnostnom odovzdávaní ocenení mestom Medzev
v Historickej sále
Spolupráca s obcami Vyšný Medzev, Štós, Rudník, Šemša, Poproč, Malá Ida
Sprievodné akcie, kde vystupovali žiaci HO:
7. 5.2022 - posvätenie zbrojnice v Malej Ide program hudobný odbor
8. 5.2022 - koncert ku Dňu matiek v kostole v Poproči
12.5.2022 - Zlatý slávik okresné kolo súťaže v Košiciach , hudobný sprievod žiaci Tadeáš
Palko, Tobiáš Kall
22. 5. 2022 - Deň matiek v Male Ide program hudobný odbor
11.6. 2022 - vystúpenie žiakov TO z EP Malá Ida na obecných dňoch Malej Idy
30.6.2022 - vystúpenie žiakov PŠ TO v Rudníku
Spolupráca s miestnou organizáciou Karpatského spolku
2.7.2022 vystúpenie akordeónového súboru pod vedením Michaely Gedeonovej v kultúrnom
programe Karpatskonemeckého spolku „ Bodwatalltrefen“.
Spolupráca s Hvezdárňou v Medzeve
13. 3. 2022 - 25. výročie založenia hvezdárne v Medzeve vystúpenie žiakov hudobného
odboru
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Spolupráca s RŠ
-

v poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z.
a školskej samospráve v školstve, ktoré sa týkali

o štátnej správe

počtov žiakov, personálneho

zabezpečenia výchovno - vzdelávacieho procesu, v prerokovaní správy o
dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy, plánu práce školy, o čerpaní
pridelených finančných prostriedkoch

Spolupráca s RR
-

informovanie rodičovskej verejnosti o aktivitách školy, o možnostiach štúdia na
škole, vo finančnom zabezpečení školských akcií RR, ako absolventského koncertu,
poskytovaní príspevkov pre jednotlivé odbory na súťaže. Na všetkých pracoviskách
v rámci udržiavania vzťahov s rodičmi a zabezpečenia informačných tokov, v mesiaci
október prebehli triedne aktívy RR.

MŠ a ZŠ
-

výchovné koncerty, deň otvorených dverí.

-

24.6. 2022 vystúpenie žiakov TO a HO

na „výchovnom predstavení“ ZŠ GRS

Medzev
Spolupráca so ZO OZPŠaV
-

prerokovanie náležitostí vyplývajúcich z KZ VS na roky 2021, 2022, ZP a zákona
č. 138/2019Z.z. o pedagogických zamestnancoch.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy bola
prerokovaná na zasadnutí pedagogickej rady dňa 29.6.2022 a 27.9.2022 na zasadnutí Rady
školy.

Mgr. Mária Csontosová, DiS. art.
riaditeľka ZUŠ v Medzeve
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