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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, vedúca výtvarného odboru 

Mgr. Gabriela Petrášová, DiS. art. vedúca hudobného odboru 

Mgr. Jana Timková  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 Miroslav   Nižník 
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 pedagogický 
zamestnanec 

HO  akordeón 

2.  Mgr.Eva Chmurová PZ s 1. 
atestáciou 

zástupca riaditeľky školy  
uvádzajúci pedagogický 
zamestnanec 

VO 

3.  Anna Bošňáková, 
Dis. Art. 

PZ s 1. 
atestáciou 

triedny učiteľ 
vedúci  PK 

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. Mgr. Jana Hadryová samostatný 
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. Mgr. Jana Timková     vedúca  PK TO  
  
17. 

Mgr. Marianna 
Sopková  

samostatný  
PZ 

triedny učiteľ VO 

18.  Bc. Zuzana 
Jamnická 

korepetítor  TO 

19.  Martina Oravcová, 
DiS. art 

  TO 

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

 
 
b) Údaje o počtoch žiakov 
 
Tabuľka 5   Počet žiakov  v  školskom roku 2015/2016 
 
                                       I. polrok                            2.polrok                       rozdiel 
 
 počet žiakov   
PŠ 146 135 -11 
I. stupeň 491 467 -24 
II. stupeň 18 15 -3 
ŠpD 0 0 0 
spolu: 655 617 -38 
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 475 443 -32 
prospelo 22(  PŠ 146) 157(z toho PŠ 135)  
neprospelo 0 3 +3 
neklasifikovaní 12 14 +2 
spolu: 655 617  
Prameň: vlastné zdroje 

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

 
 počet hodín   
vymeškané hodiny 4712,5 5389 10 101,5 
z toho 
neospravedlnených 

0 0 0 

priemer 7,19 8,73 16,37 
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 2015/2016 bol 

vypracovaný školský vzdelávací program pre 4. ročník nižšieho sekundárneho vzdelávania  

poskytovaného ZUŠ vo všetkých štyroch odboroch, pre PŠ,  pre  1.ročník II. stupňa  a pre              

1. ročník ŠpD. 

 

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

  

 -  počet pedagogických zamestnancov : 19  

 -  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:  

- do adaptačného vzdelávania bola zaradená Martina Oravcová, DiS. art.  

- 13. 9. 2015 sa zúčastnil Mgr.  Miloš Mačinga workshopu „Tvorba P. Picassa“ 

v Kunsthale v Košiciach  

- 24.9. 2015 školenia k zákonu č. 317 /2009  Z. z. (novelizácia) sa zúčastnila Mgr. Eva 

Chmurová   

- 21.10.2015 sa uskutočnil  na ZUŠ v Medzeve v spolupráci s CPPP Košice  psycho- 

sociálny tréning   v zmysle § 55 zákona  č. 317/2009  Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a 

riešenie konfliktov  

- 28.1.2016  sa Mgr. Marianna   Sopková zúčastnila  na prezentačnom seminári ÚĽUV 

RCV Košice na  tému : Ľudová umelecká výroba a remeslá vo vzdelávacom procese 

detí a ich učiteľov  

- 1.2.2016 - učitelia HO sa zúčastnili metodického dňa v  Košiciach na tému „Nové 

metódy vo vyučovaní na základných umeleckých školách“. Témy: Gitarová škola - 

metodika vyučovania, Moderné postupy v notácii súčasnej hudby - čítanie grafických 

partitúr - klavír, Štýlová interpretácia barokovej hudby - flauta, Špecifické vývinové 

aspekty a ich vplyv na inštrumentálnu hru – akordeón  

- 21.4.2016 – sa zúčastnili  seminára ku ŠVP Mgr. Mária Csontosová, Mgr. Eva 

Chmurová, Mgr. Jana Timková 

- 13.-14.4.2016 – riaditeľka školy Mgr. Mária Csontosová sa zúčastnila školenia 

zameraného na  finančnú kontrolu a  cestovné  náhrady 

- Marcela Gedeonová, Dis. art.   absolvovala na  MPC v Prešove  prípravné atestačné 

vzdelávanie.  

Nepedagogickí zamestnanci:  

- 10.9.2015 – seminár ekonómov obcí a rozpočtových organizácií v Tatranskej Lomnici  

Ing. Focková 

- 20.10.2015 – seminár Ročná účtovná závierka RO v Košiciach - Ing. Focková 

- 22.3.2016 – seminár  Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO v r .2016 Ing. Focková 

- 12.4.2016 – seminár  Správa registratúry a archív  organizácie Ing. Focková 

- 28.6.2016 – seminár  Správa  registratúry Ing. Focková 
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g) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti    

 
V   školskom  roku  2015 /2016  sa uskutočnili nasledovné akcie:   
 
september 

5.   -  „Festival národnostných menšín“ Rátka 

          vystúpenie akordeónového súboru, pod vedením  Gedeonovej Michaely 

19. -  Medzinárodný deň turizmu „Grandprix“ – Štós kúpele  

          vystúpenie akordeónového súboru, pod vedením  Gedeonovej Michaely 

október 

21.  - psychologicko – sociálny tréning v spolupráci s CPPP Košice-okolie 

28.  - vystúpenie pre dôchodcov – „Úcta k starším“ v Medzeve 

november 

11.-  otvorenie výstavy „ Absolventi za rok 2014/2015“ na elokovanom pracovisku               

v Malej Ide 

12. - verejný koncert hudby 20. a 21. st. “Portréty“   

14. - vystúpenie TO Rudník „Deň úcty k starším"                        

16. - vystúpenie pre Domov dôchodcov sv. Anny v Poproči 

21. - vystúpenie TO Malá Ida „Školský ples“ 

23. - vystúpenie pre domov  dôchodcov Spása v Poproči 

24. -  koncert žiakov 1. 2. 3. ročníka a PŠ  „Jesenná nálada“      

December 

2. -  okresné kolo súťaže „Hnúšťanský akord“ v predmete HN 

7.  - výchovný Mikulášsky koncert pre MŠ v Medzeve 

     - zábavné podujatie „Od Mikuláša do Lucie“  v Medzeve    

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

9.  - koncert pre Domov dôchodcov Grunt    

     - výchovný Mikulášsky koncert pre MŠ v Poproči 

10. - výchovný Mikulášsky koncert pre MŠ v Malej Ide 

      - zábavné podujatie „Od Mikuláša do Lucie“ v Poproči                                                                

8..- 10. -  tvorivé dielne : pečenie a zdobenie perníkov, výroba šperkov a lampášov, výroba   

        vianočných darčekov                                                   

16.  - výchovný koncert pre ZŠ v Malej Ide 

       - vianočný koncert s výstavou v Malej Ide 

17.  - vianočný koncert s výstavou v Poproči 
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18.  - vianočný koncert v Medzeve spojený s predajom  vytvorených výrobkov 

20. - vystúpenie TO Malá Ida „Vianočná akadémia“ v Malej Ide  

 január 

14. – 20.  - polročné testy z HN 

19. - polročné prehrávky - Šemša, Poproč 

20. - polročné prehrávky - Malá Ida 

21. - polročné prehrávky - Medzev 

február 

 1. – metodický deň  učiteľov HO v Košiciach 

27. - súťaž „Pohyb bez bariér Košice 2016“   

marec 

12. - 13. 3.2016 - kvalifikácia na MS „DanceStar Piešťany 2016“ 

17. -  školské kolo súťaže v predmete HN „Medzevský trojzvuk“ 

19.-  veľkonočné tvorivé dielne v miestnom kultúrnom stredisku v Poproči   zamerané na 

rôzne techniky dekorovania kraslíc  

 29. - Deň učiteľov v historickej sále, program HO 

apríl   

1. - vystúpenie TO Malá Ida  na Deň učiteľov  v kultúrno-spoločenskom centre Átrium klub 

       v Košiciach                                                                                                                                                      

9. - súťaž „Humenné - srdcom - pohybom 2016“ 

11. - výchovný koncert pre MŠ Poproč  

12.  - výchovný koncert pre MŠ Malá Ida                        

15. - deň otvorených dverí pre MŠ a výchovný koncert pre ŠKD v Medzeve    

15. - súťaž „Celoslovenský festival moderného tanca Bojnice 2016“      

16. - súťaž „DANCEROSE Ružomberok 2016“                  

      - výber nadaných detí  v Medzeve, Poproči, Malej Ide 

22. – exkurzia žiakov VO  v galériách a múzeách mesta Košice   

28. - koncert žiakov 1.2.3. ročníka a PŠ „Hráme si pre radosť“   

30. - súťaž „Celoslovenské finále súťaže Pohyb bez bariér Žilina 2016“    

máj 

10.- oslava  Dňa jarného – Pálenie Moreny v Malej Ide 

12.- vystúpenie pre dôchodcov z príležitosti Dňa matiek v Medzeve 
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16.- vystúpenie pre domovy dôchodcov – sv. Anna a Spása v Poproči 

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

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

25. - verejný koncert s výstavou  „Ku dňu matiek“ v Poproči    

27. - návšteva ŠD v Košiciach „ Na skle maľované“                                     

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

 jún                                  

 3. - absolventský koncert žiakov 4./2./I. stupňa a 4./II. stupňa v Historickej sále v Medzeve 

 6.- absolventské skúšky žiakov 4./1./I. stupňa  z HN 

10.- absolventské skúšky žiakov 4./1./I. stupňa  z nástroja 

10.-  tvorivé dielne žiakov VO  v Poproči v miestnom kultúrnom stredisku , na tému 

„ĽUDKÉ TELO“, technika – odlievanie   

      - testy z hudobnej náuky 

16.- verejný koncert s výstavou  „ V modernom rytme“ v Malej Ide a divadelná hra verzia    

slovenskej  ľudovej rozprávky  Ako išlo vajce na vandrovku 

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

18. - Dni obce Vyšný Medzev  program  akordeónový súbor, žiaci HO a TO 

júl   

- 15. - 17. - vystúpenie žiakov TO a HO na slávnostnom oceňovaní mesta Medzev, na dňoch 

mesta a na Charte európskych vidieckych miest, inštalácia výstavy a vyhodnotenie výtvarnej 

súťaže  mesta Medzev  

 
Sprievodné akcie a aktivity:  

- 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 

- tradícia fašiangového pondelka, hudobný sprievod žiaci HO Lenka Gedeonová a Ján 

Kušnír, VO výroba masiek a rekvizít, maľovanie na tvár 

- pre mesto Medzev výroba plagátu „Rušňo-paráda“  

- výstava prác žiakov VO ku dňu Malej Idy 

- výroba sôch k akcii „Rozprávkovo“ v Malej  Ide. 
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h) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou         
v  škole  

 
V školskom roku 2015/2016  na škole nebola vykonaná žiadna inšpekcia.   
 
 
i)  Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy  
 
V oblasti materiálno- technického zabezpečenia školy sa uskutočnila:  

-  ladenie pianín  a ladenie klavíra  

-  revízia   a oprava plynového kotla  

- riešenie havárie kotolne a výmena kotla   

-  zakúpenie novej chladničky 

- oprava akordeónov 

 

V oblasti zabezpečenia učebnými pomôckami  a didaktickou technikou boli zakúpené :  

pre HO :   0 

pre TO:    0  

pre VO :   0                                                                       
 
pre LDO :  0 
 

 
j) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  
 
a) dotácia z rozpočtu mesta  :    od 1.9.2015 do 31.12.2015:           89 435,00  € 

                                                   od 1.1.2016 do  31.08.2016 :      186  720,00 € 

                                                                                       spolu :      276 155,00 €  
 
      z toho na kapitálové výdavky                                         :            3 996,42 € 

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

rodičov                           :   od  1.9.2015 do  31.12.2015 :    13 522,00 € 

                                                 od  1.1.2016 do   31.8.2016 :       8 966,78  € 

                                                                                  spolu:       22  488,95  € 

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 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 2015/2016 bol vypracovaný školský vzdelávací program pre 4. ročník 

ISCED 1 B nižšieho sekundárneho vzdelania poskytovaného ZUŠ vo všetkých štyroch 

odboroch, pre PŠ vo všetkých odboroch,  pre 1. ročník II. stupňa  základného štúdia a pre 

1. ročník ŠpD 

dd) spolupráca s partnermi je rozpísaná v bode n)  

ee)  Projekty:  

     - 12. 11.2015   sa uskutočnil   verejný koncert hudby 20.a 21. st. “Portréty“  v rámci  

projektu   Festivalu  Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu - ISCM  Dni novej 

hudby/World New Music Days  s hlavným partnerom organizácie  New Music for Kids 

and Teens.  Základným cieľom projektu bolo  zapojenie detí a mladých ľudí z celého 

Slovenska do aktívneho poznávania súčasnej hudby. 
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Súťaže    
 
HO : 

- 10. 12.2015  okresné kolo súťaže  „Hnúšťanský akord“, súťaže sa zúčastnili žiaci 

z triedy  Anny  Bošňákovej, skupina B: Alžbeta Grigová, Sarah Sopková, Nikolaj 

Leško -  postúpili na krajské kolo do Spišskej Novej Vsi. 

- 22. 2. 2016  krajské kolo súťaže „Hnúšťanský akord“ v Spišskej Novej Vsi.       

      Zúčastnili sa ho žiaci z triedy Anny  Bošňákovej. Skupina B: Alžbeta Grigová, Nikolaj                          

Leško, Sarah Sopková – umiestnili sa na 3. mieste  

- 17.3.2016  „Medzevský trojzvuk“   pre žiakov 1. a 2. ročníka, umiestnenia    

             2. ročník: 1. miesto Medzev – Vitkajová Lea, Gregor Leško, Sophia Pöhm 

                 2. miesto Medzev – Sureková Radka, Lang Wiliam, Antlová Natália 

            1. ročník.  1. miesto Poproč – Harčariková Ema Mária., Svoboda   Branko                                                                                             

                             2.  miesto Medzev –  Oravec Lukáš, Eližerová Zuzana,   Meister 

                                                             Emanuel 

                              3. miesto Malá Ida - Kolesárová Terézia, Ondrejová Nina 

- 21.3.2016  Ročníková súťaž  „Mladé talenty“  2016 

Hra na gitare – 3./1./I. Ema Grácová – zlaté pásmo, Radoslav Benko – strieborné pásmo, 

Diana Morvayová – bronzové pásmo – tr.uč. Miroslav Mašat  

Dominik Čižik - zlaté pásmo, Šimon Ballasch - strieborné pásmo, Alžbeta Almašiová - 

strieborné pásmo – tr. uč.Róbert Novák 

Hra na zobcovej flaute – 2. /1./I.  Johanna Sophie Pöhm - zlaté pásmo, Natália Antlová - 

strieborné pásmo   3. /1./I. Katarína Oravcová - strieborné pásmo, Filip Frantz - bronzové 

pásmo  tr.uč. Henrich Schreiber 

Hra na akordeóne - 4./1./I. 

� Alžbeta Grigová – zlaté pásmo -  tr. uč. Mgr . Mária Csontosová  

� Sarah Sopková - zlaté pásmo – tr. uč. Michaela Gedeonová  

� Sophia Smoradová – strieborné pásmo –tr. uč. Michaela Gedeonová 

Hra na klavíri – 4./1./I. 

� Simon Stehlík -  zlaté pásmo – tr. uč.Anna Bošňáková  

� Soňa Nižníková - zlaté pásmo -  tr. uč. Gabriela Petrášová 

� Simona Simanová - zlaté pásmo -  tr. uč. Katarína Vincejová 

� Sandra Spišáková – strieborné -   tr. uč.Marcela Gedeonová 
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- 23. marca  2016  Oblastná klavírna súťaž  „Snina 2016“ 

      Zlaté pásmo :  Terézia Kolesárová  –  tr. uč.Katarína  Vincejová 

- 13.apríla 2016 Celoslovenská klavírna súťaž „Rečou klavíra“ – Kysucké Nové 
mesto 

      Zlaté pásmo :  Michal Blažej – tr. uč.Mária Stojkovičová 

  

VO :  
,, Vesmír očami detí ´´     

IV. kat. 

• 5. miesto: Alex Kvaka 
• 4. miesto: Alessandro Lévay 
• 3. miesto: Lukáš Oravec 
• 2. miesto: Adam Gažík 
• 1. miesto: Šimon Rychnavský 

V. kat. 

• 5. miesto: Mária Horváthová 
• 4. miesto: Michal Bugyi 
• 3. miesto: Alica Šimková 
• 2. miesto: Zuzana Petríková 
• 1. miesto: Paula Coca  

,,Staň sa ilustrátorom´´ 

- 3. kategória: 3. miesto: Sandra Sureková,  Henrieta Štovčíková 

- 4. kategória: 1. miesto: Simona Gažíková                                                             

                     2. miesto: Vojtech Kariško                                                               

                     3. miesto: Katarína  Oravcová 

„Staň sa požiarnikom“      

- IV.kat. 2.miesto: Tamara Juríková 
- IV.kat. 3.miesto: Tereza Šimková 
- V.kat. 1.miesto: Vanesa Sulinská 
- V.kat. 2.miesto: Dominika Motyková                    

„Grafický návrh na obal žiackej knižky“   úspešný návrh žiačky Lenky Grácovej  roč. 3./2. 

sa umiestnil v prvej 20-tke.  

„Ma ľujeme a fotografujeme s PRIMALEXOM“             bez umiestnenia 
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Výtvarná súťaž vyhlásená  Mestom Medzev„Ako rozšírenie Európskej únie v roku 2004 

ovplyvnilo život malých vidieckych komunít v Európe“: 

0A 1. miesto: Barbora Demjanovičová  

      2. miesto: Soňa Bučková  

      3. miesto: Ema Pisková  

 

Kategória I.: žiaci do 16 rokov  

I A 1. miesto: Martina Balogová                                                                                                                                 

2. miesto: Mária Horváthová  

 

  LDO:   - žiaci  LDO sa  nezúčastnili v  šk. roku  2015/2016 žiadnej súťaže    

 

TO:   

- 28. 11.2015 - súťaž TO elokované pracovisko Malá Ida „Bláznivý deň tanca Humenné 

2015“ 

- 3. miesto - choreografia Nebudú stáť v kúte - kategória OPEN                      

1. miesto - choreografia Alica v krajine zázrakov - kategória SCÉNIKA                                   

1. miesto - choreografia Malý princ - kategória SHOW DANCE  

- 27. 2. 2016- súťaž „Pohyb bez bariér Košice 2016“   

Výsledky súťaže:  

Choreografie postupujúce do celoslovenského finále: 

- Pipi dlhá pančucha – 1.miesto 

- Parížanka – 2.miesto 

- Earth – 2.miesto 

- Malý princ – 1.miesto 

- Nožnicovoruký Edward – 2.miesto 

- Trofeje – 1.miesto 

- V obraze – 3.miesto 

- Dievčatko so zápalkami 

- Choreografie bez postupu: 

- Mad World – 3.miesto 

- Medúzovo 

- Katniss  

- 12. - 13. 3.2016 - kvalifikácia na MS „DanceStar Piešťany 2016“ 
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Výsledky súťaže: 

1. miesto Dievčatko so zápalkami (kategória Production Number group) 

2. miesto Malý princ (kategória Musical Theatre group) 

2. miesto Home (kategória Lyrical group) 

3. miesto Katniss (kategória Jazz solo) 

Nominácie na Majstrovstvá sveta v Chorvátsku:  

- Dievčatko so zápalkami (kategória Production Number group) 

- Malý princ (kategória Musical Theatre group) 

- Home  (kategória Lyrical group) 

- Nožnicovoruký Edward (kategória Production Number formation) 

- Trofeje (kategória: Contemporary Modern Duo/Trio/Quartet) 

- Katniss (kategória Jazz solo) 

- Mad World (kategória Lyrical Dance solo) 

- 9.4.2016  - súťaž „Humenné - srdcom - pohybom 2016“ 

Výsledky súťaže: 

- Malý princ - zlaté pásmo 

- Trofeje - strieborné pásmo 

- 15. 4.2016 - súťaž „Celoslovenský festival moderného tanca Bojnice 2016“ 

Výsledky súťaže: 

- Earth - 2.miesto a cena za námet  

- Trofeje - 1.miesto 

- 16. 4.2016 - súťaž „DANCEROSE Ružomberok 2016“ 

Výsledky súťaže: 

- Earth - 3.miesto 

- Trofeje - 1.miesto a cena za choreografický námet  

- 30. 4.2016 - súťaž „Celoslovenské finále súťaže Pohyb bez bariér Žilina 2016“ 

Výsledky súťaže: 

- Parížanka - 1.miesto a nominácia na medzinárodnú tanečnú súťaž v Graze  

- V obraze - 2.miesto 

- Trofeje - 3.miesto 

Triednym učiteľom a choreografkou všetkých víťazných  choreografií bola Mgr. Jana 

Timková. 
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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 

- 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  

 

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    

 

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  

V školskom roku 2015/2016  sa na ŠÚV  hlásil 1 žiak, ktorý nebol úspešný na prijímacích 

pohovoroch. 

 

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 
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-  Rátkai Alapiskola    

- 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  

 

Spolupráca s RŠ  

Spočívala v povinnosti informovať  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   

Spočívala v informovaní rodičovskej verejnosti o aktivitách školy, o možnostiach štúdia na 

škole, vo finančnom zabezpečení školských akcií, ako „Od Mikuláša do Lucie“, návštevy 

muzikálu „Na skle maľované“ v  ŠD Košice,  účastníckych poplatkov na súťaže žiakov 

hudobného   a tanečného odboru  a absolventského koncertu.  

MŠ a ZŠ  

V  rámci obvodu škola pripravila výchovné koncerty, vystúpenia žiakov  TO a  HO pre 

dôchodcov v rámci dňa  „Úcty k starším“ a  ku  Dňu matiek. Na požiadanie   obcí, kde škola 

má elokované  pracoviská,   škola poskytla  program   z  príležitosti  Dní obcí . 

Spolupráca so ZO OZPŠaV   

V mesiaci december  2015  ZO pripravila  posedenie  z príležitosti ukončenia kalendárneho 

roka, ktoré bolo spojené s návštevou koncertu skupiny Fragile . V zmysle kolektívnej zmluvy 

na rok  2015  sa zakúpili pre zamestnancov relaxpassy,   preplatili sa vstupenky  na  koncert, 

zabezpečil sa  slávnostný obed   z príležitostí mestských osláv Dňa učiteľov a morálneho 

oceňovania učiteľov. Z príležitosti oceňovania učiteľov mestom Medzev bola ocenená  Mgr. 

art. Jarmila Grandetti.   
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CPPP Košice - okolie    

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

o pedagogických a odborných zamestnancoch 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. 2016  a 18.10.2016  na zasadnutí Rady 

školy.                               
   

 

 

 

 Mgr. Mária Csontosová                                                                                         

riaditeľka  ZUŠ v Medzeve   


