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

 
 

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti  

za školský rok 2016 /2017 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala: Mgr. Mária Csontosová, DiS.art. 
 



 2 

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, 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 

Mgr. Lucia Mačingová  vedúca literárno- dramatického odboru  

- poradné orgány školy :  
 
Tabuľka 1 Rada školy   

 
Rada školy  členovia 
predseda Mgr. Gabriela Petrášová, DiS.art. 
zástupca pedagogických zamestnancov Anna Bošňáková, DiS.art. 
zástupca nepedagogických zamestnancov Ing. Alena Focková 
zástupca rodičov PaedDr. Stanislava Ballaschová 
zástupca rodičov Martina Kraus 
zástupca rodičov Gabriela Langová 
zástupca zriaďovateľa Ing. Raymund Antl 
zástupca zriaďovateľa Mgr.  Michaela Frantzová 
zástupca  zriaďovateľa Ing. Valter  Müller 

 
 

Tabuľka 2 Rodičovská rada   
 

Rodičovská rada  
predseda  Ing. Roman Leško 
pokladník Mária Grigová 
člen za elok. prac. Malá Ida Ing. Michaela Kyselová 
člen za pobočku Poproč Štefánia Hužvárová 
člen výboru Ing. Jaroslav Stehlík 
člen výboru Anna Zvirinská 
člen výboru Anna Hužvárová 
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Tabuľka 3 Pedagogická rada   
P.č. Meno a priezvisko Kariérový 

stupeň  
kariérová pozícia aprobácia  

1. Mgr.Mária 
Csontosová, DiS.art. 

PZ s 1. 
atestáciou 

riaditeľka školy  
uvádzajúci PZ 

HO  akordeón 

2.  Mgr.Eva Chmurová PZ s 1. 
atestáciou 

zástupca riaditeľky školy  
uvádzajúci PZ 

VO 

3.  Anna Bošňáková, 
Dis. Art. 

PZ s 1. 
atestáciou 

triedny učiteľ, vedúci  PK, 
uvádzajúci  PZ 

HO 
klavír, HN 

4. Marcela  
Gedeonová,DiS. Art. 

samostatný 
PZ 

triedny učiteľ HO klavír, 
akordeón 

5. Michaela 
Gedeonová, DiS.art. 

samostatný 
PZ 

triedny učiteľ 
vedúci PK 

HO  akordeón  

6. Mgr. art. Jarmila 
Grandetti 

samostatný 
PZ 

triedny učiteľ VO 

7. Jana Kapraľová začínajúci 
PZ 

 HO HN 

8. Mgr. Lucia 
Mačingová 

samostatný 
PZ 

triedny učiteľ LDO 

   9.   Mgr. Miloš Mačinga     PZ s 1. 
atestáciou 

triedny učiteľ 
vedúci PK  

VO 

10. Miroslav Mašat, 
DiS.art.    

  HO  gitara 

11. Róbert Novák   HO gitara 
12. Mgr. Gabriela 

Petrášová, DiS.art.    
PZ s 1. 
atestáciou 

triedny učiteľ, uvádzajúci 
PZ, vedúci  PK 

HO klavír, 
korepetícia 

13. Henrich Schreiber, 
DiS.art. 

samostatný 
PZ 

triedny učiteľ HO  dychové 
nástroje 

14. Mária Stojkovičová samostatný 
PZ 

triedny učiteľ HO  klavír 

15. Katarína Vincejová samostatný 
PZ 

triedny učiteľ HO  klavír 

16. Evelin Bukovicsová    začínajúci 
PZ 

 TO  

  
17. 

Mgr. Helga 
Kalmárová  

PZ s 1. 
atestáciou 

triedny učiteľ 
vedúca VO 

VO 

18.  Bc. Zuzana 
Jamnická 

korepetítor  TO 

19.  Aneta Fabianová začínajúci 
PZ 

 HO 

20. Ing. Karin 
Tomáschová 

 vedúca TO a PK TO TO 

Poznámky:  
- PZ – pedagogický zamestnanec  
- PK – predmetová komisia  
- HO – hudobný odbor 
- VO – výtvarný odbor 
- TO – tanečný odbor        
- LDO- literárno-dramatický odbor 



 4 

Tabuľka 4 Predmetové komisie :  
 

predmetová komisia predseda 
klavírneho oddelenia                         Mgr. Gabriela Petrášová, DiS.art.     
hudobnej náuky                                    Anna Bošňáková, DiS.art.  

výtvarného odboru    Mgr. Miloš Mačinga    
tanečného odboru Ing. Karin Tomáschová 

 
 
b) Údaje o počtoch žiakov 
 
Tabuľka 5   Počet žiakov  v  školskom roku 2016/2017 
 
                                       I. polrok                            2.polrok                       rozdiel 
 
 počet žiakov   
PŠ 137 129 -8 
I. stupeň 492 458 -34 
II. stupeň 10 9 -1 
ŠpD 1 1 0 
spolu: 640 597 43 
Prameň: vlastné zdroje 

 
c) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie  prospechu a dochádzky žiakov  
 
 
   Tabuľka 6                                 I. polrok                    II. polrok                 rozdiel 
 
 počet žiakov   
prospelo s vyznamenaním 457 438 -19 
prospelo 24( 137 PŠ) 143 -18 
neprospelo 0 6 +6 
neklasifikovaní 22 10 -12 
spolu: 640 597  
Prameň: vlastné zdroje 

 
 
Tabuľka  7   Údaje o počte vymeškaných hodín 
 
                                               I. polroku                    II. polroku                    rozdiel         

 
 počet hodín   
vymeškané hodiny 5224,5 5173 -51,5 
z toho 
neospravedlnených 

0 0  

priemer 8,16 8,66 +0,50 
Prameň: vlastné zdroje 
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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 (ďalej len škola) zabezpečuje výchovu a vzdelanie                 

v  štyroch odboroch: v hudobnom, výtvarnom,  tanečnom a  literárno- dramatickom odbore.  

V hudobnom odbore sa vyučujú študijné zamerania:  

- hra na klavíri, hra na keyboarde, hra na zobcovej flaute, hra na priečnej flaute, hra na 

trúbke, hra na saxofóne, hra na gitare, hra na akordeóne, spev, hlasová výchova, 

zborový spev,  a predmety súborová hra, komorná hra, hudobná náuka a prípravná 

hudobná výchova  

Vo výtvarnom odbore sa vyučuje študijné zameranie:  

-  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  v rámci  študijného  zamerania dramatické a slovesné 

oddelenie 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 II. stupeň a štúdium 

pre dospelých a učebné plány, schválené  Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky dňa 15. júna 2015 pod číslom 2015-6346/29045:3-10A0 pre základné 

umelecké školy s účinnosťou od 1. septembra 2015. V školskom roku 2016/2017 bol 

vypracovaný školský vzdelávací program pre 5. ročník nižšieho sekundárneho vzdelávania  

poskytovaného ZUŠ vo výtvarnom odbore,  pre  2.ročník II. stupňa  a pre  2. ročník ŠpD 

v hudobnom odbore. 

 

e)  Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  pedagogických 
zamestnancov školy  

  

 -  počet pedagogických zamestnancov : 20 

 -  počet pedagógov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady   : 4 

 - 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  
      
 

Pedagogickí zamestnanci:  

-2.2.2017 - učitelia HO sa zúčastnili metodického dňa v Košiciach „Tvorivý prístup vo 

vyučovaní hry na akordeóne, komornej hry, súborovej hry a využitie notačných programov.“ 

Lektor: Mgr. Oto Mello ZUŠ Bojnice. „Práca s prednesom, vzorová hodina so žiakmi“ hra na 

klavíri. Lektor: Csabai Csilla, Egressy Béni Zeneiskola, Erkel Ferenc Zeneiskola, Miskolc. 

„Vplyv hudobného nástroja na vývoj dieťaťa“ hra na dychové nástroje. Lektor: Mgr. Lenka 

Jurčová. „7. Ročník Prešovských dní klasickej gitary v Prešove - hra na gitare. Učitelia TO sa 

zúčastnili metodického dňa na konzervatóriu v Košiciach, „Tvorba tanečných kombinácií 

a ich využitie v praxi – v tvorbe choreografií, učitelia VO navštívili  ZUŠ Kováčska Košice                                                                                                                                                                                                                                                                   

a Malú galériu Alexandra Eckerta .    

- do adaptačného vzdelávania boli zaradené  Aneta  Fabianová, Jana Kapraľová, Evelin 

Bukovicsová 

- 28.9.2016 – seminár Finančné riadenie škôl, Mgr. Mária Csontosová 

- 13.10. 2016 – seminár  Vedenie pokladničnej agendy, Anna Bošňáková 

- 1.12.2016 – seminár  Elektronická schránka,  Mgr. Mária Csontosová 

- 14.6.2017 ukončili adaptačné vzdelávanie Evelin Bukovicsová a Jana Kapraľová 

- 15.6.2017 ukončila adaptačné vzdelávanie Aneta Fabianová 

- 8.6.2017 školenie Ochrana osobných údajov,  Mgr. Mária Csontosová 

Nepedagogickí zamestnanci:  

- 22.11.2016 – seminár Ročná účtovná závierka RO a PO, Ing. Alena Focková  

- 24.2.2017 –  seminár Vysporiadanie  dane z príjmov za rok 2016,  Ing. Alena Focková  

- 14.3.2017  - seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO  PO zriadené obcou 

- 8.6.2017  školenie Ochrana osobných údajov, Ing. Marcel Pačay 

Z príležitosti mestských osláv Dňa učiteľov bol ocenený Miroslav Mašat a z príležitosti Dňa 

učiteľov ministrom školstva bola ocenená malou Gorazdovou medailou riaditeľka školy Mgr. 

Mária Csontosová. 

 

g) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti    

 
V školskom   roku  2016/2017  sa uskutočnili nasledovné akcie:  
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September 

10. -  „Festival Rudohoria“   v Poproči 

          vystúpenie akordeónového súboru, pod vedením Gedeonovej Michaely 

17. -  Medzinárodný deň turizmu „Grand Prix“ – Štós kúpele  

          vystúpenie akordeónového súboru, pod vedením Gedeonovej Michaely 

 

október 

5. -  zasadnutie PK –HO,  PK – HN 

12. - Metodický deň – Psychologicko- sociálny tréning CPPP Košice-okolie 

19. - triedny aktív ZRPŠ v Medzeve 

21. - triedny aktív ZRPŠ v Poproči 

27. - Úcta k starším - vystúpenie pre dôchodcov v Medzeve 

 

November  

22. - vystúpenie pre dôchodcov – Sv. Anna  v Poproči       

24. - verejný koncert žiakov 1. 2. 3. ročníka a PŠ „Jesenné lístie“  

25. -  triedne prehrávky 

19. – vystúpenie  žiakov  TO 2/2 – 4/2  elokované pracovisko  Malá Ida  na školskom plese  

26. - vystúpenie žiakov TO – PŠ1 – PŠ2 elokované pracovisko  Rudník  z príležitosti Dňa 

úcty k starším  

 

December 

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

7. - „Hnúšťanský akord“ – okresné kolo súťaže v HN  

7. - inštalácia výstavy Historický Medzev vo výtvarnom umení Zoltána Nagya v Historickej           

sále MsKS Medzev  

9.  - otvorenie výstavy „Historický Medzev“ – hudobný program - akordeónový súbor 

        pod vedením Gedeonovej Michaely 

12. - zábavné podujatie „Od Mikuláša do Lucie“ v Medzeve 

      - zábavné podujatie „Od Mikuláša do Lucie“ v Poproči 

13. - 2. generálka na Vianočný koncert v Medzeve     

      - zábavné podujatie „Od Mikuláša do Lucie“ v Malej Ide 

14. - výchovný „Mikulášsky koncert“ pre MŠ v Poproči   

15. - koncert pre domov dôchodcov Grunt v Medzeve 
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      - výchovný „Mikulášsky koncert“ pre MŠ v Malej Ide 

      - generálka na Vianočný koncert v Poproči 

16. - „Vianočný koncert“ s výstavou v Medzeve 

19. - generálka na Vianočný koncert v Malej Ide 

20. - „Vianočný koncert “ s výstavou v Poproči 

21. -  vianočný koncert „Vianoce, Vianoce“  s výstavou v Malej Ide 

20. – vystúpenie žiakov  TO PŠ I. i na Vianočnej besiedke pre rodičov v  MŠ  

22. - vystúpenie žiakov   TO – PŠ2 – 1/1 elokované pracovisko Šemša  na Vianočnej besiedke 

pre rodičov   

 

 Január 

16. – 24. - polročné testy z HN 

18.– 1. generálka  na vystúpenie „Žijeme tancom“ v Medzeve 

23. - polročné prehrávky v Šemši a Malej Ide 

24. - polročné prehrávky v Poproči 

24. – triedny aktív ZRPŠ PŠ 

25. - polročné prehrávky v Medzeve  

26.- 2. generálka na vystúpenie „Žijeme tancom“ v Medzeve 

 

február  

2. – „Metodický deň“ v Košiciach pre jednotlivé  študijné  zamerania v HO, pre pedagógov 

VO a  TO  

8. - komisionálne skúšky z HN, pre neklasifikovaných žiakov  

10.- vystúpenie žiakov TO z Medzeva na tanečnom vystúpení „Žijeme tancom“  

15. - PK – HN  

21.- zasadnutie PK VO  

24. -  pochovávanie  basy, fašiangový sprievod prešiel mestom - hudobný sprievod p. uč.  

Marcela Gedeonová, p. uč. Michaela Gedeonová, maľovanie na tvár VO 

25.– súťaž „Pohyb bez bariér“ /2.súťažné choreografie/ IDAnce – a Engie  

 

Marec 

1.- PK – HO   

21. - výber nadaných detí  v Medzeve 
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22. – výber nadaných detí  v Malej Ide a Poproči  

28.- veľkonočné tvorivé dielne v Medzeve v MsKS 

22.-  výtvarná súťaž: „Vesmír očami detí“  

 

Apríl  

1.  - Veľkonočné tvorivé dielne v Poproči v MsKS  

10. - výchovný koncert pre MŠ Malá Ida 

12. - deň otvorených dverí pre MŠ v Medzeve (návšteva detí s rodičmi v ZUŠ) 

13.-  Deň otvorených dverí  ZUŠ , výroba darčekov veľkonočných ozdôb pre návštevníkov 

školy 

25. - výchovný koncert pre MŠ v Poproči 

25.-  vernisáž výstavy „Drak sa vracia“ v MsKS v Malej Ide a odovzdanie cien školskej 

súťaže 

25.– metodický deň  TO - Dom ľudového tanca – sídlisko KVP Košice – výuka choreografie 

Karičky  

27. – „Útek do krajiny hudby“ – koncert žiakov PŠ, 1. 2. 3. / 1. HO , výstava PVV  na 

historickej sále v Medzeve a vystúpenie žiakov TO /2/1- 3/1/ JUNIORS 

28. -  výchovný koncert pre ŠKD v Medzeve 

           

Máj  

5. - generálka na verejný koncert ku Dňu matiek v Poproči 

    - účasť na divadelnom predstavení v ŠD Košice „Noc v Benátkach“  

7.– vystúpenie žiakov TO ku Dňu matiek v Šemši  

8.– vystúpenie žiakov TO na akcii „Beh víťazstva“ v  Medzeve 

10. - verejný koncert s výstavou ku „Dňu matiek“ v Poproči 

10. - PK – HN,  PK – HO , PK TO   

      - vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Staň sa ilustrátorom VI“  

11.- oslava Dňa jarného  Morena - Malá Ida 
 
12. -1. generálka na verejný koncert „Promenádny“ v Medzeve 

    - 1. generálka na vystúpenie TO „Baletky v akcii“ 

14.– vystúpenie z príležitosti Dňa   matiek v Poproči /spolupráca s MŠ a ZŠ v Poproči 

15. – koncert ku Dňu matiek Štós kúpele 
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16. -  vystúpenie pre dôchodcov z príležitosti Dňa matiek v Medzeve 

17.-  zasadnutie PK VO  

19. - 2. generálka na verejný koncert „Promenádny“ v Medzeve 

21.-  Deň matiek v Malej Ide v spolupráci so ZŠ Malá Ida 

22. - generálka na absolventský koncert 

     -  skúšky absolventov TO  

23. - vystúpenie pre dôchodcov – sv. Anna v Poproči 

     - absolventské skúšky žiakov 4./2./I. stupňa a 4./II. stupňa z nástroja   

25. - vystúpenie pre dôchodcov – Spása v Poproči 

25.– 1 dňový krajinársky kurz VO v Ekocentre Sosna – Družstevná pri Hornáde  

26. - absolventský koncert  a výstava práv žiakov 4./2./I. stupňa a 4./II. stupňa v Historickej 

sále v Medzeve 

28. - „Promenádny koncert“  na Mariánskom námestí v Medzeve                          

30. - absolventské skúšky žiakov 4./1./I. stupňa  z HN a nástroja 

 

jún  

2. - absolventský koncert žiakov 4./1./I. stupňa v Historickej sále v Medzeve 

    - vystúpenie žiakov TO na tanečnom vystúpení „Baletky v akcii“ 

3.– vystúpenie žiakov TO  z príležitosti dňa matiek v Rudníku – PŠ1-PŠ2  

7. - absolventské skúšky z HN  žiakov 3./2./I. stupňa 

12. – 16. - testy z hudobnej náuky 

13. -  koncoročné prehrávky Poproč, 

14. - verejný koncert s výstavou „Z každého rožka troška“  pre ZŠ v Malej Ide 

       - verejný koncert s výstavou „Z každého rožka troška“ v Malej Ide – pre verejnosť 

14.– ukončenie adaptačného vzdelávania  Evelin Bukovicsová, Jana Kapraľová 

      -   skúšky VO 4/1  v Štóse 

15. - komisionálne skúšky z HN  pre neklasifikovaných žiakov  

     - ukončenie adaptačného vzdelávania  Aneta Fabianová 

16. - koncoročné prehrávky Šemša a skúšky VO 4/1  

17.  - Dni Rudohoria – vystúpenie akordeónového súboru pod vedením dirigentky Michaely 

Gedeonovej, duo Dávid Palko a Michal Kožej z triedy p. uč. Gedeonovej Marcely, 

maľovanie na tvár VO, výzdoba propagačného stánku mesta Medzev – VO,  súťaž vo 

varení gulášu 
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19. -  koncoročné prehrávky Malá Ida, 

     -  skúšky TO  a VO 4/1 v Malej Ide  

20. -  koncoročné prehrávky Medzev 

     -  skúšky TO a VO  4/1 v Medzeve 

22.– účasť na Jubilejnej Karičke v Košiciach 

23. „Dni obce Šemša“ – vystúpilo akordeónové duo Dávid Palko a Michal Kožej z triedy 

Gedeonovej Marcely a žiaci TO 

 

júl:  
7.- 8. Dni mesta Medzev (vystúpenie žiakov  TO a akordeónového súboru, maľovanie na tvár) 
 

 
Sprievodné akcie a aktivity:  

- propagácia aktivít a akcií školy  ( plagáty, pozvánky a pod.,)  

- spolupráca s „Café galéria“ v Medzeve,  

- spolupráca  VO so ZŠ Malá Ida (výroba kulís na vianočnú akadémiu, školský ples),  

- tvorba vianočných pohľadníc 

- spolupráca s Mestskou knižnicou v Medzeve 

- spolupráca s Hvezdárňou v Medzeve 

- vianočná výzdoba  školy 

- pečenie a zdobenie medovníkov .  
 
 
h) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou         

v  škole  
 
V školskom roku 2016/2017  na škole nebola vykonaná žiadna inšpekcia.   
 
 
i)  Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy  
 
V oblasti materiálno- technického zabezpečenia školy sa uskutočnila:  

- opravy akordeónov,  

- hygienická maľba  budovy  na  Štóskej  ulici 159 

- 2 kancelárske kreslá  

- počítačová zostava  do riaditeľne 

- časopisy Škola a legislatíva a Manažment školy, Základná umelecká škola v praxi  
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V oblasti zabezpečenia učebnými pomôckami  a didaktickou technikou boli zakúpené :  

pre HO :   remene na akordeón, 3 vaky na akordeóny, 1 kufor na akordeón,  5 plechových 

stojanov na noty, digitálne piano Roland, stojan pod digitálne piano, pedál, HP notebook, 20 

školských stoličiek  do učebne HN, 5 ks  publikácií  pre učiteľov HN a zborového spevu, 

adaptér k digitálnemu klavíru v Šemši 

pre TO:    červené tutu sukničky v počte 10 ks, čierne dlhé sukne v počte 4 ks, tanečné krátke 

nohavice v počte 7 ks  a kolenačky v počte 6 ks  

pre VO :   3 kresliarske busty, 20 maliarskych stojanov, 3 lepiace pištole                                                                

pre LDO :  0 
 

 
j) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  
 
a) dotácia z rozpočtu mesta  :    od 1.9.2016 do 31.12.2016:      103 679, 00  €     

                                                   od 1.1.2017 do  31.08.2017 :    209 064, 00  € 

                                                                                       spolu :    312 743, 00  € 
 
      z toho na kapitálové výdavky                                         :                   0,00 € 

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

rodičov                           :   od  1.9.2016 do  31.12.2016 :      9 227,79 €   

                                                 od  1.1.2017 do   31.8.2017 :     10 131,50 €   

                                                                                  spolu:        19 359,20 € 

c) finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických 

alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít:    0 €                                                        

           
 

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 
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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 pedagogicko-

organizačných pokynov MŠVVaŠ  SR na školský rok 2015/2016. Vyučovací proces na 

ZUŠ v Medzeve sa počas školského roka 2015/2016 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 pokračovala  s vyučovaním výtvarnej výchovy   v  prípravnom štúdiu 

z deťmi z málo podnetného prostredia, zameraných na  rozvoj remeselných zručností. 

V školskom roku 2016/2017 bol vypracovaný školský vzdelávací program pre 5. ročník 

ISCED 1 B nižšieho sekundárneho vzdelania poskytovaného ZUŠ vo VO,   pre 2. ročník 

II. stupňa  základného štúdia a pre 2. ročník ŠpD 

dd) spolupráca s partnermi je rozpísaná v bode n)  

ee)  Projekty: škola sa nemohla zapojiť do žiadnych projektov, nakoľko pre umelecké školy 

nie sú otvorené žiadne výzvy ani projekty, kde by sa mohli uchádzať o finančné 

prostriedky na vylepšenie materiálno technického vybavenia školy. 

 

Súťaže     
HO : 

- 10. 12.2016  - „Hnúšťanský akord“ – okresné kolo súťaže, súťaže sa zúčastnili žiaci 

z triedy  p. uč. Bošňákovej, skupina B: Alžbeta Grigová, Sarah Sopková, Nikolaj 

Leško   s postupom    na krajské kolo do Spišskej Novej Vsi 

- 23.2.2017 - Hnúšťanský akord“ – krajské kolo súťaže, súťaže sa zúčastnili žiaci 

z triedy  p. uč. Bošňákovej, skupina B: Alžbeta Grigová, Sarah Sopková, Nikolaj 

Leško, umiestnili sa na  3. mieste 

27. 2.  – Ročníková súťaž hudobného odboru „Mladé talenty 2017“  

Hra na akordeóne  3 . /1. časť 

• strieborné pásmo: Michal Kožej –  tr. uč. Gedeonová Marcela 

• strieborné pásmo: Tobiáš Kall , Šimon Kudlik , Martin Demjan  tr. uč. Gedeonová 

Michaela 

Hra na gitare 2./1. časť 

• bronzové pásmo : Lukáš Sopko, Veronika Veselá -   tr. uč.. Mašat 
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• zlaté pásmo : Barbora Demjanovičová, Vanessa Krauszová –  tr. uč.. Novák 

• strieborné pásmo: Adam Martoš –   tr. uč. Novák 

• strieborné pásmo : Emanuel Meister – tr. uč.. Fabianová 

Hra na zobcovej flaute – tr. uč.. Schreiber 

1.kategória 

• strieborné pásmo - Matúš Potošňák, Viktória Szántoová 

• zlaté pásmo Richard Griga 

2. kategória 

• strieborné pásmo - Natália Antlová, Katarína Oravcová 

• zlaté pásmo – Johanna Sophie Pöhm, Ema Lörincová 

- 28. 2.  - vyhodnotenie ročníkovej súťaže hudobného odboru „Mladé talenty 2017“ 

Hra na klavíri – 2. /1.časť 

• strieborné pásmo - VanessaBernát- Pastorová, Timea Majorová  -                        

tr. uč.  Stojkovičová 

• bronzové pásmo - Nina Ondrejová 

• strieborné pásmo Zuzana Cirbusová  tr. uč. Vincejová 

• zlaté pásmo - Pavol Gombos , Terézia Kolesárová  

• bronzové pásmo - Branko Svoboda -  tr. uč. Gedeonová Ma 

• strieborné pásmo - Alexander Benko tr. uč. Gedeonová Ma 

• zlaté pásmo– Ema Mária Harčariková, tr. uč. Gedeonová Ma 

• bronzové pásmo - Dominik Lenko, Lukáš Oravec  – tr. uč. Bošňáková 

• strieborné pásmo – Jessica Szalková  tr. uč. Bošňáková 

• strieborné pásmo - Zuzana Eližerová, Mario Tobias Hajzoch, Adam Hovanec - 

tr. uč. Petrášová 

- 30 . 3. 2017- 13. ročník školskej súťaže „Medzevský trojzvuk“  v predmete HN 

• 2. ročník: 1. Medzev, 2. Šemša, 3. Malá Ida, 4. Poproč, 5. Medzev 

• 4. ročník:1.Malá Ida, 2. Medzev 

- 4. 4.2017 Spišská Nová ves –3. ročník súťažnej prehliadky v hre na dychových nástrojoch  - 

hra na zob. flaute :  

• Ema Lörinczová – strieborné pásmo, z triedy Henricha  Schreibera  
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- 6. 4.2017 Schneiderova Trnava- celoslovenská interpretačná súťaž – hra na klavíri :  

• Martina Hrabovská – strieborné pásmo, z triedy  Kataríny  Vincejovej  

- 4. 5. Banskoštiavnické kladivká 2017 – celoslovenská súťaž – hra na klavíri:  

• Terézia Kolesárová - strieborné pásmo ,  

• Pavol Gombos - strieborné pásmo, z triedy Kataríny  Vincejovej 

 

VO :  
-   žiaci  VO  sa  v 1. polroku  šk. roka   2016/2017  do výtvarných  súťaží:  

• Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany - okresné kolo Košice :  

1. miesto - Lenka Grácová  

2. miesto - Henrieta Štovčíková  

3. miesto - Sandra Spišáková                 

- Týždeň vedy a techniky na Slovensku téma "Stroj času" - bez umiestnenia.  

Z  množstva ponúkaných súťaží sa žiaci  VO v II. polroku zapojili  do miestnej súťaže 

„Vesmír očami detí“, „Staň sa ilustrátorom“ , Hasiči“ a do súťaží „Duchovný a umelecký 

odkaz Banskoštiavnickej Kalvárie“, „Ríša fantázie“, „Cesta čiary“, „Dúhový kolotoč.“ 

• 11. roč. celoslovenskej súťažnej prehliadky MŠ „ Dúhový kolotoč“  

o kategória : ocenená : Sofia Ganišinová  tr.uč.H. Kalmárová 

• „Staň sa ilustrátorom VI“  Ďakovný list pre školu  

4. kategória: 

1.miesto: Katarína Benková – tr. uč. H.Kalmárová 

2.miesto: Henrieta Štovčíková- tr. uč. J.Grandetti 

3.kategória: 

1. miesto: Katarína Oravcová- tr. uč. H. Kalmárová 

2. miesto: TadeášPalko- tr. uč. M. Mačinga 

3. miesto:  Karin Ballaschová- tr. uč.E. Chmurová 

3. miesto: Martina Bajusová tr. uč.E. Cmurová 

• školská súťaž „Drak“:  

o Kristína Korytková 5/2/1 - staršia kategória,  

o Martin Šmiga 1/1/1 – mladšia kategória,   

o Jakub Mudry 3/1/1 – Lietajúce šarkany 

• výtvarná súťaž: „Vesmír očami detí“ Ďakovný list ZUŠ   

o IV.kat.: 5.miesto Drábiková Sofia, 

o 4. miesto Šimková Tereza 
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o 3.miesto Lukáš Sopko 

o 2.miesto Juríková Tamara 

o 1.miesto Jasaňová Daniela 

o cena KC Šimková Rebeca 

o V.kat. 4.miesto Kariško Vojtech 

o 3.miesto Kariško Nikolas 

o 2.miesto Spišáková Sandra 

o 1.miesto Šoltinská Laura 

 

TO:   

žiaci  TO  sa  zúčastnili v školskom  roku   2016/2017  súťaže „Pohyb bez bariér“ 

25.2.2017 – súťaž „Pohyb bez bariér“ /2.súťažné choreografie/,  IDAnce – „Hands“ tr. uč.  

Evelin Bukovicsová bez umiestnenia  a Erika Kraus Engie tr. uč. Karin Tomáschová 

s choreografiou „Treat you better“ sa umiestnila na 2. mieste  v kategórii Show Dance.  

    

LDO:   

- žiaci  LDO sa  nezúčastnili v školskom  roku   2016/2017  žiadnej súťaže.     

 
 

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 

- organizácia a plánovanie práce, tímová práca      

- vysoká  zaškolenosť detí zo ZŠ a MŠ    

- príprava žiakov na stredné a vysoké školy 

umeleckého    a pedagogického  zamerania  

- organizovanie koncertov a vystúpení žiakov   

školy pre mesto a širokú    verejnosť    

- budovanie dobrého mena školy 

- práca s deťmi z málo podnetného prostredia 

       -      reprezentácia školy na súťažiach  

      -       individuálny prístup ku žiakom         

 Slabé stánky 

-  priestorové  a  materiálno – technické 

vybavenie     školy  hudobnými nástrojmi 

a učebnými pomôckami 

- nedostatok  kvalifikovaných 

pedagogických  zamestnancov 

- vysoké percento priemeru žiakov 

pripadajúcich na jedného pedagóga  
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Príležitosti 

- veľká spádovosť miesta pôsobenia školy  

- výška poplatku na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených so štúdiom na škole je prispôsobená 

kúpnej sile obyvateľstva 

- poskytovanie  nadštandardných služieb rodičom 

žiakov, ako  napr. pedagogický doprovod zo ZŠ 

a MŠ na vyučovanie  v škole 

- budovanie komorných zoskupení    

 

Hrozby 

- častá zmena legislatívy 

- nedostatok finančných prostriedkov pre 

originálne kompetencie    

 

m) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania  a  úspešnosť prijímania 

na ďalšie štúdium  

Prijatí žiaci na stredné umelecké školy:   

Vanesa Sulinská - ŠÚV Košice, Lenka Grácová – ŠÚV Košice, Simona Štovčiková - ŠÚV 

Košice, Denis Friedmanský – SŠÚV Košice, Paola Coca - ŠÚV Košice  

 

n) Ďalšie informácie  :  

Partneri pre spoluprácu: 

- MsÚ v Medzeve 

- RR pri ZUŠ v Medzeve  a Rada školy  

- Okresný úrad v Košiciach, odbor školstva 

- 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 Košice 

- Štós kúpele 

- KCUBaR,  Hvezdáreň Medzev  

- obec Vyšný Medzev, Štós, Rudník, Šemša, Poproč  
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Spolupráca s RŠ  

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 .  

Spolupráca  s RR   

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 divadelného predstavenia  Noc v Benátkach  v ŠD v Košiciach, 

absolventského koncertu, účastníckych poplatkov a cestovné na súťaže HO, TO, ceny 

a občerstvenie na školské súťaže, cestovné pre TO a dopravu VO na krajinársky kurz.  Na 

všetkých  pracoviskách v rámci udržiavania vzťahov  s rodičmi a zabezpečenia informačných 

tokov s rodičmi prebehli triedne aktívy RR.    

MŠ a ZŠ  

Pre MŠ  a ZŠ v rámci obvodu škola pripravila výchovné koncerty, Deň otvorených dverí, 

ďalej to boli   vystúpenia žiakov  TO a  HO pre dôchodcov v rámci dňa  „Úcty k starším“, 

z príležitosti Dňa matiek a na dňoch obcí.   

Spolupráca so ZO OZPŠaV   

 ZO OZPŠaV v mesiaci december pripravila  posedenie  z príležitosti ukončenia kalendárneho 

roka a slávnostnú hodnotiacu poradu v Maďarsku Boldogköváralja. V zmysle kolektívnej 

zmluvy na rok  2016   sa zakúpili pre zamestnancov relaxpassy, pre ocenených sa zakúpili 

poukážky do kníhkupectva Pantarei, preplatilo sa školné deťom zamestnancov navštevujúcich 

ZUŠ v Medzeve.     

CPPP Košice - okolie    

V spolupráci s CPPP Košice – okolie škola v zmysle § 55 zákona č.317/2009 Z. z. 

o pedagogických a odborných zamestnancoch 12.10.2016 zabezpečila zamestnancom  

psychologicko- sociálny tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na 

sebapoznanie a riešenie konfliktov.    

    
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy bola 

prerokovaná na zasadnutí pedagogickej rady dňa  29.6. 2017  a 10.10.2017 na zasadnutí Rady 

školy.                               
Mgr. Mária Csontosová                                                                                         

riaditeľka  ZUŠ v Medzeve   


