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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 

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

Mgr. Helga Kalmárová, vedúca výtvarného odboru 

Mgr. Jana Timková,  vedúca tanečného odboru 

- poradné orgány školy :  
 
Tabuľka 1 Rada školy   

 
Rada školy  členovia 
predseda Anna Bošňáková, DiS.art. 
zástupca pedagogických zamestnancov Mgr. Gabriela Petrášová, DiS.art.  
zástupca nepedagogických zamestnancov Anna Schmerová 
zástupca rodičov PaedDr. Stanislava Ballaschová 
zástupca rodičov Mgr. Veronika Gedeonová 
zástupca rodičov Ing. Daniel Lenko 
zástupca zriaďovateľa Mgr. Rudolf Müller 
zástupca zriaďovateľa Mgr.  Michaela Frantzová 
zástupca  zriaďovateľa Ján Imling 

 
Tabuľka 2 Rodičovská rada   

 
Rodičovská rada  
predseda  Ing. Roman Leško 
pokladník Mária Grigová 
člen výboru Ing. Michaela Kyseľová 
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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  
 

HO  akordeón 

2.  Mgr. Eva Chmurová PZ s 1. 
atestáciou 

zástupca riaditeľky školy  
 

VO 

3.  Anna Bošňáková, 
Dis. art. 

PZ s 1. 
atestáciou 

triedny učiteľ, vedúca  PK 
HN  

HO 
klavír, HN 

4. Klaudia 
Brandoburová, Dis. 
art. 

samostatný 
PZ 

triedny učiteľ TO 

5. Mgr. Oľga 
Červeňáková 

samostatný 
PZ 

triedny učiteľ HO klavír, ZS 

6. Ing. Ladislav 
Demko, DiS. art. 

samostatný 
PZ 

 HO gitara, 
HN 

7. Aneta Fabianová, 
DiS. art. 

samostatný 
PZ 

triedny učiteľ HO gitara 

8. Marcela  
Gedeonová, DiS. 
Art. 

PZ s 1. 
atestáciou 

triedny učiteľ HO klavír, 
akordeón 

   9.   Michaela 
Gedeonová, DiS.art. 

samostatný 
PZ 

triedny učiteľ 
 

HO  
akordeón, SH  

10. Mgr. art. Jarmila 
Grandetti 

samostatný 
PZ 

triedny učiteľ VO 

11. Mgr. Helga 
Kalmárová  

PZ s 1. 
atestáciou 

triedny učiteľ 
vedúca VO 

VO 

12. Mgr. Miloš Mačinga     PZ s 1. 
atestáciou 

triedny učiteľ 
vedúci PK  

VO 

13. Mgr. Gabriela 
Petrášová, DiS.art.    

PZ s 1. 
atestáciou 

triedny učiteľ, vedúca  PK 
klavírneho oddelenia,  
vedúca HO 

HO klavír, 
korepetícia 

14. Henrich Schreiber, 
DiS.art. 

samostatný 
PZ 

triedny učiteľ HO  dychové 
nástroje 

  
15. 

Mária Stojkovičová samostatný 
PZ 

triedny učiteľ HO  klavír 

16.  Ján Šandrik, DiS. 
art.  

Samostatný 
PZ 

triedny učiteľ HO dychové 
nástroje 

17.  Mgr. Jana Timková  
 

samostatný 
PZ 

vedúca PK TO, vedúca 
TO 

TO  

 
Poznámky:  
PZ – pedagogický zamestnanec                                 ZS – zborový spev 
PK – predmetová komisia                                          SH – súborová hra 
HO – hudobný odbor 
VO – výtvarný odbor                                                       
TO – tanečný odbor   
HN – hudobná náuka      
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Tabuľka 4 Predmetové komisie :  
 

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

dychového a gitarového oddelenia Henrich Schreiber, DiS. art. 

výtvarného odboru    Mgr. Miloš Mačinga    
tanečného odboru Mgr. Jana Timková 

 
 

Tabuľka 5  Odbory :  
 

odbor vedúci odboru 
Hudobný odbor                         Mgr. Gabriela Petrášová, DiS.art.     
Výtvarný  odbor    Mgr. Helga Kalmárová    
Tanečný  odbor Mgr. Jana Timková 

 
 
b) Údaje o počtoch žiakov 
 
Tabuľka 6   Počet žiakov  v  školskom roku 2019/2020 
 
                                       I. polrok                            2.polrok                        
 
 počet žiakov  
PŠ 146 142 
I. stupeň 284 272 
II. stupeň 173 163 
ŠpD 24 18 
spolu: 2 1 
 629 596 
Prameň: vlastné zdroje 

 
c) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie  prospechu a dochádzky žiakov  
 
 
   Tabuľka 7                                 I. polrok                    II. polrok                  
 počet žiakov  
prospelo s vyznamenaním 446 418 
prospelo 22 178 
neprospelo 0 0 
neklasifikovaní 15 0 
spolu: 483 596 
Prameň: vlastné zdroje 
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Tabuľka  8  Údaje o počte vymeškaných hodín 
 
                                               I. polroku                    II. polroku                          

 
 počet hodín  
vymeškané hodiny 4932 1435,5 
z toho 
neospravedlnených 

0 0 

priemer 7,84 2,4 
Prameň: vlastné zdroje 

 
 

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 troch  odboroch: v hudobnom, výtvarnom a   tanečnom odbore.  

V hudobnom odbore sa vyučujú študijné zamerania:  

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

saxofóne, hra na gitare, hra na akordeóne a predmety súborová hra, komorná hra, 

zborový spev, štvorručná hra na klavíri, 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.  

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.  

 

e)  Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  pedagogických 

zamestnancov školy  

  

 -  počet pedagogických zamestnancov : 17 

 -  počet pedagógov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady   : 2 
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 - počet pedagógov,  ktorí si dopĺňajú kvalifikačné predpoklady : 1 

 - počet nepedagogických zamestnancov : 3  

 
 
 
f) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických  a nepedagogických  zamestnancov školy  
      
 

            Pedagogickí zamestnanci:                                                                                                                           

- 3.9.2019 – školenie  Aplikácia zákona 138/2019 Z. z. v praxi – Mgr. Mária 

Csontosová 

- 13.12.2019 – školenie RVC – Elektronická schránka v praxi – Mgr. Mária Csontosová  

- 18.10.2019 -  Súčasné trendy v galerijnej pedagogike – Metodický deň 2 vo VSG 

Košice  Mgr. Helga  Kalmárová  

- 16.10.2019 – psycho- sociálny  tréning pre pedagogických zamestnancov,  zameraný  

na zvládanie stresu, syndrómu vyhoretia  organizovaného v spolupráci s CPPPaP 

Košice - okolie  

-  13.2.2020 -  metodický seminár pre pedagógov VO - ÚĽUV Košice (Mgr.  Eva 

Chmurová, Mgr. Helga Kalmárová, Mgr. Miloš  Mačinga, Mgr. art.Jarmila  Grandetti)    

- 20.5.2020 - Mgr. Mária Csontosová sa zúčastnila online semináru MPC  Profesijné                

štandardy, portfólio pedagogického zamestnanaca                                                               

Nepedagogickí zamestnanci:                                                                                                 

-  13.11.2019 školenie RVC – Ročná uzávierka  - Anna Schmerová 

 

g) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti    

 
V školskom   roku  2018/2019  sa uskutočnili nasledovné akcie:  
 

Október 

16. Psychosociálny  tréning s CPPP 

20. vystúpenie pre dôchodcov – „Úcta k starším“ v Šemši             Z: Gedeonová Ma 

20. vystúpenie TO Malá Ida v Šemši "Október: mesiac úcty k starším" Z.: Timková  

23. zasadnutie PK - klávesového oddelenia, PK – dychového a  gitarového oddelenia,                  

PK - HN 
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November 

7. vystúpenie pre dôchodcov – „Úcta k starším“ v Medzeve            Z: Petrášová 

14.  vystúpenie pre dôchodcov – „Úcta k starším“ Poproč                    Z..: Ma Gedeonová 

20. PK TO                                                                                              Z: Timková   

29. koncert žiakov 1. 2. 3. ročníka a PŠ  „Eurovision music“               Z: Petrášová 

-     triedne prehrávky 

30.  vystúpenie TO Malá Ida v Malej Ide "Školský ples"                      Z: Timková 
 

December 

4.  výchovný „Mikulášsky koncert“ pre MŠ v Medzeve                 Z: Bošňáková 

5.  výchovný „Mikulášsky koncert“ pre MŠ v Malej Ide                Z: Stojkovičová 

9.   zábavné podujatie „Od Mikuláša do Lucie“  Medzev               Z.. Chmurová 

10. výchovný „Mikulášsky koncert“ pre MŠ v Poproči  Z: Gedeonová Ma 

10. zábavné podujatie „Od Mikuláša do Lucie“  Malá Ida              Z.: Mačinga 

11  vystúpenie pre dôchodcov –  DD Spása v Poproči      Z: Gedeonová Ma 

15.  vystúpenie TO EP Malá Ida v Malej Ide "Vianočná akadémia"   Z: Timková  

17. koncert učiteľov v DD Grunt                                                    Z.: Mi Gedeonová 

17. „Anjelské Vianoce“ - vianočný koncert a výstava  v Poproči Z: Gedeonová Ma 

18. „Vôňa Vianoc“  - vianočný koncert v Malej Ide      Z: Červeňáková 

18. „Hnúšťanský akord“ – okresné kolo súťaže                       Z: Bošňáková          

19. vystúpenie pre dôchodcov  DD sv. Anna v Poproči           Z: Gedeonová Ma  

19. „Vianočné svetlo“ vianočný koncert v  kostole v Medzeve     Z: Petrášová            

           

Január 

17. -  24. polročné testy z HN                                                                Z.: Bošňáková 

21. Medzev -  polročné prehrávky                                                         Z: Petrášová  

21. komisionálne skúšky kontrahujúcich žiakov 2. ročníka 1. časti I. stupňa TO Medzev                                                             

Z: Brandoburová         

22. Poproč -  polročné prehrávky                                                           Z: Gedeonová Ma    

23. Malá Ida - polročné prehrávky                                                         Z: Stojkovičová           

23. komisionálne skúšky kontrahujúcich žiakov 2. ročníka 2. časti I. stupňa TO  EP Malá Ida                              

Z: Timková 

31.  polročné vystúpenie TO Medzev v MsKS Medzeve                      Z: Brandoburová  
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Február:  

12. zasadnutia predmetových komisií HO 

14. komisionálne skúšky žiakov HO  1./1. časti z predmetu  HN                         Z.: Bošňáková 

19. zasadnutie PK VO 

24. fašiangový sprievod v Medzeve – hudobný sprievod Gedeonová Michaela, Gedeonová 

Marcela a Aneta Fabianová,  maľba  na tvár  v MsKS  Helga Kalmárová, Jarmila Grandetti 

26. zasadnutie umeleckej rady 

27. 19. ročník školskej ročníkovej súťaže „Mladé talenty“  

 

Marec:  

V dôsledku pandémie COVID-19 bolo  vyučovanie na škole od 13. marca prerušené. 

Vyučovanie bolo zabezpečené dištančnou formou. 

 

Apríl:  

24.  online  zasadnutie PR  : spôsob hodnotenia absolventov 

 

Máj 

4.“ Hráme pre radosť“ – video koncert žiakov 1. – 3. roč. 1. č./I. st. 

22. online  zasadnutie PR  . návrat vyučovania HO do ZUŠ, zabezpečenie potrebných opatrení  

27. „Hráme pre radosť“ level 2 – video koncert žiakov 1. – 4. ročníka 1. č./ I. st.  

 

Jún 

1.“Na ľudovú nôtu“ -  video koncert 

1. júna  sa brány školy otvorili pre individuálne vyučovanie žiakov HO  1. časti základného 

štúdia.   

Od 8. júna sa všetci žiaci HO zúčastňovali vyučovania prezenčnou formou. 

10. „Hráme pre radosť“ level 3 – video koncert žiakov 1. – 4. ročníka 2. č./I. st. 

16. zasadnutie PK 

22. Absolventský koncert žiakov 4./1./I. stupňa – video koncert  

22. – 26.  prijímacie skúšky  

26. Absolventský koncert žiakov 4./2./I. stupňa – video koncert  

29. – slávnostné vyradenie absolventov 

Druhý júnový týždeň sa uskutočnil výber žiakov v MŠ v Medzeve,  na EP v Poproči a EP v 

Malej Ide.  
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Sprievodné akcie a aktivity:  

- spolupráca VO ZUŠ so ZŠ s MŠ Poproč, MsKS Poproč a Maticou Slovenskou na            

25. výročnom plese Matice Slovenskej 22.2.2020   (H. Kalmárová, J. Grandetti) 

- tvorba vianočných pohľadníc 

- spolupráca s Hvezdárňou v Medzeve 

- pečenie a zdobenie medovníkov v ZUŠ v Medzeve  

- uverejnenie článku o ZUŠ v Medzeve v časopise Medzevčan 2020 č.1. 

 

h) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou          

v škole  

V školskom roku 2019/2020  na škole  sa neuskutočnila žiadna inšpekcia, vykonávaná  

Štátnou školskou inšpekciou.   

 
i)  Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy  
 
V oblasti materiálno- technického zabezpečenia školy sa uskutočnili:  

- hygienická maľba  výtvarného ateliéru  v Medzeve  

- rekonštrukcia strechy a oprava komína  

- oprava zabezpečovacieho zariadenia 

- oprava  žalúzií 

- oprava akordeónov 

- ladenie klavírov 

- prenájom farebného kopírovacieho stroja Konica Bizhub  

- nákup darčekových  predmetov  pre reprezentáciu školy  

- nákup ochranných  pracovných  pomôcok pre upratovačku školy (odev, obuv) 

- náter vstupnej brány  

- nákup dezinfekčných prostriedkov a ochranných prostriedkov ( 3 bezdotykové teplomery,   

4 dávkovače  na dezinfekciu, 3 zásobníky na utierky na ruky, ochranné rukavice, ochranné 

štíty, dezinfekciu na ruky, vlhčené antibakteriálne utierky, dezinfekciu na povrchy 

a podlahy) 

 

V oblasti zabezpečenia učebnými pomôckami  a didaktickou technikou boli zakúpené :  

pre HO : chromatický metalofón, rytmická taška malá, akustická gitara, predlžovací kábel na 

bubne, 2x kábel mikrofónový, 2x notový stojan, kvalitný multikábel s kovovými konektormi, 
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2x kondenzátorový mikrofón, profesionálny  12 kanálový mix, 2x nástrojový kábel, adaptér 

Yamaha,  sponzorsky škola dostala  farebnú tlačiareň od Ing. Lenka 

pre VO:   4 sušiaky výkresov, predplatné časopisu: Remeslo - Umenie – Dizajn, 4 praktikáble  

pre TO :  reproduktor pre elokované pracovisko Poproč 

 
j) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  
 
a) dotácia z rozpočtu mesta          :od 1.9.2019 do 31.12.2019:                            123 054,-  €                                                       

od 1.1.2020 do  31.08.2020 :                           263 228,-  € 

                                                                                                          spolu :          386 282,-   € 
 
      z toho na kapitálové výdavky                                         :                                    8 400,-  € 
 

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

rodičov                           :   od  1.9.2019 do  31.12.2019 :    11 494,38   € 

                                                 od  1.1.2020 do   31.8.2020 :      10 647,10   € 

                                                                                  spolu:         22 141,48   € 

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 

 

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 2019/2020. Vyučovací proces na 

ZUŠ v Medzeve sa počas školského roka 2019/2020 riadil všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a pokynmi, uvedenými v pláne práce školy. V školskom roku 

2019/2020 bol vypracovaný školský vzdelávací program pre  4.ročník II. stupňa  a  pre  
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4. ročník ŠpD v hudobnom odbore a tanečnom odbore a pre 3.ročník II. stupňa a 3. 

ročník ŠpD výtvarného odboru    

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 školskom roku 2019/2020 bol vypracovaný školský vzdelávací program  pre 4. ročník 

II. stupňa  základného štúdia a pre 4. ročník ŠpD  v HO a TO a pre  3.ročník II. stupňa a 3. 

ročník ŠpD vo VO  

dd) spolupráca s partnermi je rozpísaná v bode n)  

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

umelecké školy nie sú otvorené žiadne výzvy ani projekty, kde by sa mohli uchádzať 

o finančné prostriedky na vylepšenie materiálno technického vybavenia školy. 

ee) Súťaže     
 
Hudobný odbor : 

27. 2. – Mladé talenty – 19. ročník školskej ročníkovej súťaže žiakov 2./1./I. stupňa, v hre na 

klavír, keyboard, akordeón, gitaru, zobcovú flautu.  

Hra na klavíri 

zlaté pásmo: Laura Novotná – Stojkovičová 

strieborné pásmo: Lenka Lukáčová – Stojkovičová  

                             Maria Artyukh – Červeňáková  

                            Tomáš Jeleň  Gedeonová Mi - keyboard 

bronzové pásmo: Vasilisa Artyukh – Červeňáková  

                            Tania Imlingová – Bošňáková 

Hra na zobcovej flaute   

zlaté pásmo: Diana Šturmová - Schreiber 

strieborné pásmo: Alex Ivan - Schreiber 

bronzové pásmo: Natália Meisterová - Schreiber 

 Hra na akordeóne: 

zlaté pásmo: Sofia Ivanová – Csontosová  

                     Oliver Eiben – Gedeonová Mi 

strieborné pásmo: Radka Stolárová – Gedeonová Mi 

Hra na gitare: 

zlaté pásmo: Tatiana Schewczuková – Demko  

                      Michal Spišák –  Fabianová 

strieborné pásmo: Nina Gedrová – Demko  
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                            Barbora Oravcová –  Fabianová 

bronzové pásmo: Martin Blažej –  Demko 

                            Michal Amadeus Meister –  Fabianová 

Hudobný odbor sa v 2. polroku šk. roka z dôvodu pandémie Covid  19 nezúčastnil žiadnych 

mimoškolských súťaží.  

 

Tanečný odbor:   

SHOWCUP 2020 (16. 2. 2020) 

1. miesto F. R. I. E. N. D. S. 

1. miesto How to save a life 

 

Výtvarný odbor:  
 

- XXXV. ročník celoslovenskej postupovej výtvarnej súťaži „Vesmír očami detí 2020“, 

umiestnenie našich žiakov:  

- 4. kategória: 

 1.miesto: Stela Grácová -   Kalmárová 

 5. miesto: Viktória Váleková -Kalmárová  

- 5. kategória: 

 5.miesto: Michaela Čoltková  - Kalmárová 

- účasť na virtuálnej FB výstave ArtWorks Contest Exhibition 2020, ktorá bude 

realizovaná na ďalšej  výstave koncom jesene, v Lausanne (Švajčiarsko, sídlo 

Medzinárodného olympijského výboru) a potom v Paríži – práca Tamary Kalmárovej 

- výtvarná súťaž „Veselá paradajka zo Žitného ostrova – Zostaň doma, kresli a vyhraj!“  

zúčastnili sa : Liliana Čulenová, Branko Čulen, Tamara Kalmárová, Jakub Kalmár 

- účasť na výtvarnej súťaži Štátneho Divadla Košice s názvom: „Galéria talentov 

(UMENÍM SKROTIŤ NUDU)“                                                  

 
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    

 Slabé stánky 

-  priestorové  a  materiálno – technické 

vybavenie     školy  hudobnými nástrojmi 
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- 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         

a učebnými pomôckami 

- nedostatok  kvalifikovaných 

pedagogických  zamestnancov, častá 

fluktuácia pedagogických zamestnancov 

- vysoké percento žiakov pripadajúcich na 

jedného pedagóga v kolektívnom 

vyučovaní 

 

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   

- rozšírenie vyučovania nových študijných 

zameraní (bicie, spev, husle)   

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:   

Tímea Ryšaková - Súkromné konzervatórium Košice HDO 

 

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 
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- CPPP Košice- okolie 

- Konzervatórium 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  

Spolupráca s RŠ  

Spolupráca  s  RŠ  spočívala  hlavne  v poskytovaní  informácií  v  zmysle zákona č. 596/2003 

Z. z.   o  štátnej správe a školskej samospráve v školstve ohľadom počtov žiakov, 

personálneho zabezpečenia výchovno - vzdelávacieho procesu, 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  v informovaní rodičovskej verejnosti o aktivitách školy, 

o možnostiach štúdia na škole, vo finančnom zabezpečení školských akcií RR, ako „Od 

Mikuláša do Lucie “,  absolventského koncertu, účastníckych poplatkov a cestovného na 

súťaže  TO, cien a občerstvenia na školské súťaže, príspevok na materiál pre VO na tvorivé 

dielne.  Na všetkých  pracoviskách v rámci udržiavania vzťahov  s rodičmi a zabezpečenia 

informačných tokov prebehli triedne aktívy RR.    

MŠ a ZŠ  

Pre MŠ v rámci obvodu škola pripravila výchovné koncerty a dni otvorených dverí.   

Spolupráca so ZO OZPŠaV   

ZO OZPŠaV v mesiaci december pripravila  posedenie zamestnancov z príležitosti ukončenia 

kalendárneho roka a hodnotiacu poradu na záver školského roka v penzióne Gasthof Levanda.  

V zmysle kolektívnej zmluvy na rok  2020   sa zakúpili pre zamestnancov relaxpassy a 

preplatilo sa školné deťom zamestnancov školy, ktorí študujú na ZUŠ v Medzeve.   

CPPP Košice - okolie    

V spolupráci s CPPP Košice – okolie škola v súlade s  § 79 zákona č.38/2019 Z. z. 

o pedagogických a odborných zamestnancoch 16.10.2019 zabezpečila zamestnancom  

psychologicko- sociálny tréning zameraný na zvládanie stresu a syndróm vyhoretia.    

Domovy dôchodcov 

Pre dôchodcov v Medzeve, v obciach regiónu Rudohorie  a domovy dôchodcov v Poproči  

v rámci dňa  „Úcty k starším“ sa uskutočnili vystúpenia žiakov HO a TO.  V mesiaci 
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december  sa uskutočnil vianočný  koncert  komorného zoskupenia pedagógov pre domov 

dôchodcov Grunt v Medzeve.  

 

   
 

 

 

 

  

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

prerokovaná na zasadnutí pedagogickej rady dňa  1.7. 2019  a  20.10.2019  na  online 

zasadnutí Rady školy.                               
 

 

 

 

 

Mgr. Mária Csontosová, DiS. art.                                                                                         

riaditeľka  ZUŠ v Medzeve   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha  1 Správa vedúcej hudobného odboru o uskutočňovaní výchovno-vzdelávacieho 

procesu počas  uzatvorenia prevádzky školy  

Príloha 2 Správa vedúcej tanečného  odboru o uskutočňovaní výchovno-vzdelávacieho 

procesu počas  uzatvorenia prevádzky školy  

Príloha 3 Správa vedúcej výtvarného odboru o uskutočňovaní výchovno-vzdelávacieho 

procesu počas  uzatvorenia prevádzky školy  
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Príloha  1  

 

Správa vedúcej hudobného odboru o uskutočňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu 

počas  uzatvorenia prevádzky školy  

 

     V dôsledku pandémie COVID-19 bolo  vyučovanie na škole 13. marca prerušené. 

Vyučovanie bolo zabezpečené dištančnou formou. Jednou z možností dištančného 

vyučovania, ktorú si zvolili učitelia nášho HO  bola online  výučba, tá v najväčšej miere 

simuluje tradičný vyučovací proces. Online vyučovanie prebiehalo podľa podmienok a 

možností žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie - skype, messenger viber. 

Pedagógovia na začiatku využívali aj email ako audio inštruktáž k nahranej skladbe. Museli 

sme sa jednoducho prispôsobiť novej situácii. Pri vyučovaní hudby však veľmi chýbal osobný 

kontakt so žiakom. Ovplyvnená bola aj kvalita zvuku, oneskorený  prenos zvuku, práca na 

tóne, dynamike a štýlovosti. Napriek tomu online vyučovanie bolo v tejto novej situácii 

novým zaujímavým prínosom. Videli, počuli sme našich žiakov, pomáhalo nám to udržiavať  

a utužovať náš vzájomný vzťah. Žiak bol viac odkázaný na seba, musel si v notách sám 

vyhľadať, kde má čo opraviť, v ktorom riadku - takte, počítať, písať poznámky, prstoklady. 

Väčšia bola sústredenosť, pretože musel viac dávať pozor, aby zachytil všetko čo učiteľ 

vysvetľuje. 

Hodnotenie žiakov za 2. polrok  

     Priebežné hodnotenie malo motivačný charakter, malo pomenovať žiakom chyby, ktoré 

robia a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní. Bolo potrebné zohľadňovať socioekonomické 

prostredie, v ktorom žiak vyrastá a individuálne podmienky na domácu prípravu. Žiaci boli 

priebežne hodnotení slovne  alebo známkou počas vyučovania. Do 15. mája 2020 oznámilo 

riaditeľstvo školy zákonným zástupcom, ktoré z vyučovacích predmetov, ktoré pôvodne boli 

klasifikované, nebudú hodnotené z dôvodu, že podmienky v čase mimoriadneho prerušenia 

školského vyučovania v školách neumožňujú naplniť ciele vyučovacieho predmetu. 

Koncoročné  hodnotenie zahŕňalo  hlavný  predmet a  HN. Absolventi  sa podľa pokynov MŠ 

VVaŠ SR nepodrobili záverečnej skúške z nástroja a z HN. Záverečná skúška bola vykonaná 

administratívne. Hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získalo ako 

aritmetický priemer známok zo skupiny príbuzných vyučovacích predmetov. Do 

aritmetického priemeru známok sa započítali koncoročné známky zo všetkých ročníkov 

príslušného druhu a stupňa štúdia a polročné známky z posledných dvoch ročníkov 

príslušného druhu a stupňa štúdia. Aritmetický priemer a výslednú známku v jednotlivých 
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častiach záverečnej  skúšky kontrolovali dvaja členovia komisie: Michaela Gedeonová 

a Gabriela Petrášová, schválila ho predsedníčka komisie riaditeľka školy  Mária Csontosová.  

Žiaci PŠ sa nepodrobili postupovej  skúške, všetci  postúpili do 1. ročníka.  

Kritériá hodnotenia z predmetu hudobná náuka  

     Každý pondelok boli na webovej stránke školy uverejnené úlohy a nové zadania z HN, 

ktoré pre žiakov pripravili učitelia HN. Žiaci vypracované úlohy zasielali a konzultovali so 

svojimi učiteľmi.  

a) žiaci pracovali a posielali vypracované úlohy svojim učiteľom z HN – hodnotenie 

známkou 1 

b) žiaci pracovali, ale nie dostatočne, odovzdali málo úloh – hodnotenie známkou 2 

c) žiaci nepracovali a neodovzdali žiadne úlohy – hodnotenie známkou 3 

     Učitelia boli k dispozícii žiakom, rodičom, a zamestnávateľovi každý pracovný deň v čase 

od 13.00 do 17.00 hod. na telefonickom kontakte a na emailovej adrese. Každý z pedagógov 

mal vypracovaný individuálny rozvrh. Vyučovanie  mimo pracoviska prebiehalo s 

pracovnými prostriedkami: vlastné PC, internetové pripojenie, telefón. Evidenciu pracovnej 

doby – odučených hodín,  ktorú učiteľ odpracoval v režime práce mimo pracoviska,  odovzdal 

prostredníctvom elektronickej pošty každý piatok riaditeľke  školy.  

     1. júna  sa brány školy otvorili pre individuálne vyučovanie  žiakov  prvého stupňa  1. časti 

základného štúdia HO.  Žiaci  prvého stupňa druhej časti základného štúdia pokračovali  vo 

vyučovaní dištančnou formou. Od 8. júna sa všetci žiaci HO zúčastňovali prezenčnej formy 

vyučovania. 

     Druhý júnový týždeň sa uskutočnil výber žiakov v MŠ v Medzeve, Poproči a Malej Ide. 

Od 22. – 26.  júna boli vyhlásené prijímacie skúšky. 

 Počas tohto mimoriadneho obdobia sme uverejnili niekoľko video koncertov: 

 máj 

4. Hráme pre radosť – video koncert žiakov 1. – 3. ročníka 1. časti 

27. Hráme pre radosť level 2 – video koncert žiakov 1. – 4. ročníka 1. časti 

jún 

1. “Na ľudovú nôtu“ -  video koncert 

10. Hráme pre radosť level 3 – video koncert žiakov 1. – 4. ročníka 2. časti 

22. Absolventský koncert žiakov 4./1./I. stupňa – video koncert 

26. Absolventský koncert žiakov 4./2./I. stupňa – video koncert 

 
 
V Medzeve 1.7.2020                                                                          Mgr. Gabriela Petrášová    
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Príloha 2  
 
 

Správa vedúcej tanečného odboru o uskutočňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu 

počas  uzatvorenia prevádzky školy  

 

 

Od 16. 3. - 19. 3. 2020 prerušenie vyučovania na základe usmernenia ministerky školstva, 

vedy, výskumu a športu SR z 12. 3. 2020. 

 

Od 30. 3. 2020 samoštúdium a štúdium s pedagogickým zamestnancom sa uskutočňovalo 

prostredníctvom elektronickej komunikácie. 

 

Komunikácia prostredníctvom sociálnych sietí a elektronickej komunikácie: facebook, 

messenger, instagram, viber a blogu www.tancujemdoma.blogspot.com 

 

Online tréningy: klasický tanec, kondičné, posilňovacie, strečing, kardio, technické cvičenia 

s chodidlami, cvičenia zamerané na flexibilitu a silu chodidla, Port de Bras, tréning so SND, 

Ballet Beautiful, tréning so ŠDKE, tréning s Vaganova Academy of Russian Ballet, tréning s 

New York City Ballet, tréning so Scottish Ballet. 

 

Online tanečné variácie: Klaudia Brandoburová so žiačkami, variácie pre najmenších,  

IDAnce, lyrical dance  

 

Tanečné predstavenia online: Popoluška (Paris Opera), Smrť v Benátkach (ŠDKE), Cirque 

du Soleil, Ľadové kráľovstvo (muzikál), Labutie jazero (Kirov Ballet), Giselle (ŠDKE), Dust 

(Akram Khan), Serenáda (Permský balet), Móric Beňovský (ŠDKE), Subtle Dust (NDT), 

Rómeo a Júlia (Petrohrad), Divadlo J. Záborského Prešov, Charlie Chaplin (ŠDKE), Kráska a 

zviera (muzikál), Aladdin (muzikál), The Cellist (The Royal Ballet London), Raymonda 

(Mariinsky Theatre), One of a kind (J. Kylián), Luskáčik (New York City Ballet), Giselle 

(Royal Danish Ballet), Songs from the Spirit (Silas Farley), Zle strážené dievča (ROH), Anna 

Karenina (Mariinsky Theatre), Malá morská víla (muzikál), Popoluška (State Street Ballet of 

Santa Barbara), Fairy's Kiss (Scottish Ballet). 
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Teória: informácie o fungovaní ľudského tela, základy baletu, najznámejšie baletné kostýmy, 

ako sa učesať na tréning, baletná terminológia, muzikály z dielne Broadway, anatómia 

baletných špičiek, dokument o J. Kyliánovi, súčasní tvorcovia slovenského tanca, čo je 

súčasný tanec, baletné pozície, ako správne točiť chainé, pózy klasického tanca. 

 

Výzvy: tvoje meno je tvoj tréning, najobľúbenejšie baletné predstavenie, dotazník, PLANK, 

vyskladaj si svoje meno. 

 

Projekty: 

tanečné video: vlastná tvorba 

tanečné video: #tancujemdoma 

 

Online porady:  

 zasadnutie PR 24. 4. 2020: spôsob hodnotenia absolventov 

 

 zasadnutie PR 22. 5. 2020: návrat vyučovania HO do ZUŠ, zabezpečenie potrebných 

opatrení, TO vyučuje naďalej online.  

 

 zasadnutie PK 16. 6. 2020: spôsob hodnotenia žiakov, dochádzka, triedna agenda.  

 

Spôsob hodnotenia žiakov:  

 

 Hodnotenie žiakov 4./1./I. a 4./ II.  

Žiačky 4. ročníka 1. časti I. stupňa  budú hodnotené  z predmetov KT(Klasický tanec), 

LT(Ľudový tanec), KRT(Kreatívny tanec).  Žiačka 4. ročníka II. stupňa bude hodnotená z 

predmetov KLT(Klasický tanec) a MT(Moderný tanec).  

     Predmety TPX(Tanečná prax), SP(Súborová práca), ktoré pôvodne boli klasifikované, 

nebudú hodnotené z dôvodu, že podmienky v čase mimoriadneho prerušenia školského 

vyučovania v školách neumožňujú naplniť ciele vyučovacieho predmetu 

kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou.  

 

 Hodnotenie žiakov PŠ  

Žiaci prípravného štúdia budú hodnotení z predmetov HPV a TPR. Predmet TPX nebude 

hodnotený z dôvodu nenaplnených cieľov vyučovacieho predmetu plnohodnotnou realizáciu.  
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 Hodnotenie žiakov v ročníkoch 1./1./ I. - ŠPD  

Žiaci budú hodnotení z predmetov, ktoré sú v ich ročníku vyučované: TP, DT, KLT, KRT, 

LT, MT. Predmety TPX(Tanečná prax), SP(Súborová práca), ktoré pôvodne boli 

klasifikované, nebudú hodnotené z dôvodu, že podmienky v čase mimoriadneho prerušenia 

školského vyučovania v školách neumožňujú naplniť ciele vyučovacieho predmetu 

kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou.  

 

 

Obnovenie vyučovania TO:  

 

Od 15.6.2020 za dodržania hygienických podmienok, sa začalo prezenčne vyučovať aj v 

kolektívnom vyučovaní v tanečnom odbore Medzev a na elokovanom pracovisku v Poproči. 

V tanečnom odbore  na elokovanom pracovisku v Malej Ide sa  vyučovalo do konca 

školského roka dištančne.  

 

 
 
 
 
 
V  Medzeve  1.7.2020                                                                           Mgr. Jana Timková 
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Príloha 3  

 

Správa vedúcej výtvarného  odboru o uskutočňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu 

počas  uzatvorenia prevádzky školy  

 

     Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym 

spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu.  

     Vyučovanie vo výtvarnom odbore prebiehalo s pracovnými prostriedkami: vlastné PC, 

telefón, internetové pripojenie dištančnou formou od 16. 3.2020 do 15. 6 2020. Komunikácia 

so žiakmi a rodičmi, zadávanie tém, námetov, výtvarnej techniky a pod. sa realizovalo 

prostredníctvom e-mailu, telefonicky a na našej FB stránke ZUŠ Medzev VO, podľa možností 

a technického vybavenia žiakov a rodičov.  

     Individuálna spätná väzba k tvorbe žiaka prebiehala cez rodiča (prvá časť prvého stupňa 

základného štúdia ročník 1. až 4.,žiaci PVV) a so žiakom (druhá časť prvého stupňa 

základného štúdia ročník 1. až 4., žiaci II. stupňa) cez mobilný telefón, e- mail, Skype, 

messenger, FB alebo iné aplikácie – komentár k priebehu, postupu práce a pod.  

     Učitelia VO priebežne vyhľadávali a dokladali motivačné materiály s popisom zadanej 

témy na našu FB stránku, tiež priebežne vkladali individuálne práce žiakov, fotografie a videá 

zhotovených zadaných úloh. Rodičia boli informovaní aj riaditeľkou školy na oficiálnej 

stránke našej školy o všetkých našich aktivitách. Časový harmonogram sa aktuálne 

prispôsoboval, ak žiak alebo rodič potreboval komunikovať v inom ako stanovenom čase 

podľa rozvrhu hodín (individuálna žiadosť o pomoc, radu....a pod. pri riešení zadania). Raz do 

týždňa sa uskutočňovali online porady VO - komunikácia s kolegami cez elektronické médiá 

a mobilný telefón. Evidenciu pracovnej doby, ktorú učiteľ odpracoval v režime práce mimo 

pracoviska, odovzdával prostredníctvom elektronickej pošty každý piatok riaditeľke školy. 

Výstavy: 

     Počas celého mimoriadneho obdobia priebežne trvala virtuálna galéria s prácami našich 

žiakov, ktoré sme vkladali na našu FB stránku: ZUŠ Medzev VO, spolu vyše 500 fotiek- prác 

za tento čas. Na konci obdobia sme na FB stránke výtvarného odboru z prác, ktoré vytvorili 

absolventi 4/1/I. stupňa VO, vyskladali samostatnú virtuálnu video výstavu. Práce 

absolventov 5/2/I. stupňa VO boli ako video výstava súčasťou spoločného video koncertu 

absolventov HO ZUŠ . Okrem toho sme uverejnili ešte 7 video výstav (na témy: perokresba, 

ornament, bociany, obľúbené zvieratko, tieňové divadlo, geometrické tvary, mandaly) 
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Hodnotenie žiakov za 2. polrok:  

     Priebežné hodnotenie malo motivačný charakter, bolo potrebné zohľadňovať 

socioekonomické prostredie v ktorom žiak vyrastá a individuálne podmienky na domácu 

tvorbu. Žiaci boli priebežne hodnotení slovne. Do 15.mája 2020 oznámilo riaditeľstvo školy 

zákonným zástupcom, ktoré z vyučovacích predmetov, ktoré boli pôvodne klasifikované, 

nebudú hodnotené z dôvodu, že podmienky v čase mimoriadneho prerušenia školského 

vyučovania v školách neumožňujú naplniť ciele vyučovacieho predmetu. Koncoročné 

hodnotenie zahŕňalo hlavné predmety: kresba a maľba. Záverečná skúška bola vykonaná 

administratívne, 12.5.2020, pre 4.roč.1.časti I. stupňa a 5.roč. 2.časti I. stupňa podľa 

usmernení MŠVVaŠ SR. Hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získalo ako 

aritmetický priemer známok zo skupiny príbuzných vyučovacích predmetov. Do 

aritmetického priemeru známok sa započítali koncoročné známky zo všetkých ročníkov 

príslušného druhu a stupňa štúdia a polročné známky z posledných dvoch ročníkov 

príslušného druhu a stupňa štúdia. Aritmetický priemer a výslednú známku v jednotlivých 

častiach záverečnej  skúšky kontrolovali dvaja členovia komisie: Mgr.  E. Chmurová a Mgr. 

H. Kalmárová, schválila ho predsedníčka komisie,  riaditeľka školy Mgr.  Mária Csontosová.  

Žiaci PŠ sa nepodrobili postupovej skúške. Všetci postúpili do 1. ročníka.  

Kritériá hodnotenia známok:  

a. žiaci pracovali a posielali vypracované zadania svojim učiteľom – hodnotenie 

známkou 1 

b. žiaci pracovali, ale nie dostatočne, odovzdali málo výtvarných prác – hodnotenie 

známkou 2 

c. žiaci nepracovali a neodovzdali žiadne úlohy – hodnotenie známkou 3 

Od  15.6.2020  sa  vo  výtvarnom odbore  obnovilo  prezenčné vyučovanie v škole                  

v Medzeve aj na elokovaných pracoviskách v Poproči, v Malej Ide a v Štóse.    

                                                                                            

 

 

                                                                                                               Mgr. Helga Kalmárová 

                                                                                            
 


