SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,
VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA
Základná umelecká škola Šaľa
Školský rok 2007/2008

1. Základné identifikačné údaje o školskom zariadení
Názov školského zariadenia (ŠZ):
Adresa:
Telefón:
Fax:
e-mail:
Web stránka:

Základná umelecká škola
Šaľa, Kukučínova 27
031/7702316
zus.sala©stonline.sk
www.zussala.sk

Zriaďovateľ:

Mesto Šaľa

Riaditeľ ŠZ:
Zástupca riaditeľa ŠZ:

Akad. soch. Milan Jančovič
Valéria Sudorová

Vyučovací jazyk:

slovenský

Rada ŠZ:
Rada školy vznikla dňa 23.3.2000. Má osem členov a schádza sa pravidelne. Spolupráca rady
školy a vedenia školy je veľmi dobrá. Riaditeľ školy pravidelne informuje predsedníčku
o nových skutočnostiach týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu a hospodárenia
s finančnými prostriedkami školy.
Metodické orgány ŠZ:
Na škole pracuje päť predmetových komisií:
- PK výtvarného odboru
- PK klavírneho oddelenia
- PK dychového oddelenia
- PK speváckeho oddelenia
- PK hudobnej náuky
Každá PK má vypracovaný svoj plán práce a zo svojich zasadnutí založenú zápisnicu.

2. Počet žiakov
Výtvarný odbor
Hudobný odbor
Literárno-dramatický odbor
Tanečný odbor
Spolu
Z toho ŠPD

stav k 15.9.2007
330
283
60
55
728
43

stav k 30.6.2008
314
266
60
44
684
57

2.1 Zápis do odborov
K 30.9.2008 bolo na školu zapísaných na:
výtvarný odbor
hudobný odbor
literárno dramatický odbor
tanečný odbor
Spolu

-

skupinové vyučovanie
individuálne vyučovanie
skupinové vyučovanie
skupinové vyučovanie

331 žiakov
279 žiakov
55 žiakov
50 žiakov
715 žiakov

2.2 Prijatie žiakov na stredné školy
Z VO bolo na stredné umelecké školy prijatých 8 žiakov, 4 žiaci na VŠVU - architektúra, 1
žiak na VŠVU - dizajn, 1 žiak na záhradnú architekúru
Z HO boli na konzervatórium prijatí 2 žiaci.

3. Hodnotenie a klasifikácia žiakov
Na konci školského roka prospelo s vyznamenaním celkom 526 žiakov, prospelo 47 žiakov,
neprospeli 10 žiaci, neklasifikovaní boli 3 žiaci.
Prípravné ročníky skončilo 41 žiakov a ŠPD absolvovalo 57 žiakov.

4. Zamestnanci školy
Celkový počet zamestnancov k 30.6.2008:
z toho pedagogickí zamestnanci:

výtvarný odbor

6

hudobný odbor

17

literárno-dramatický odbor

1

tanečný odbor

1

SPOLU:
z toho nepedagogickí zamestnanci:

25

administratíva

1

prevádzkoví zamestnanci

3

SPOLU:

4

4.1 Kvalifikovanosť a odbornosť pedagogických zamestnancov
Počet pedagógov vo výtvarnom odbore:
Počet pedagógov v hudobnom odbore:
Počet pedagógov v literárno-dramatickom odbore:
Počet pedagógov v tanečnom odbore:

6
17
1
1

Odbornosť vyučovania: odborne 64 %, neodborne 36 %

kvalifikovaných: 6
kvalifikovaných: 15
kvalifikovaných: 1
kvalifikovaných: 1

odborne: 5
odborne: 10
odborne: 1
odborne: 0

4.2 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Funkcia

PVPZ

riaditeľ školy

zástupca

1. kvalif. sk./náhr. funkčné

dátum ukončenia

1981

1998

1999

vzdeláv. inštitúcia

VŠVU

MC

MC

dátum ukončenia

1976

1998

1989

PF

MC

KPU

riaditeľa školy vzdeláv. inštitúcia

Na škole je sedem pedagógov ktorí majú 1. kvalifikačnú skúšku alebo jej náhradu.
2. kvalifikačnú skúšku nemá žiaden pedagóg.
Jeden pedagóg, Anikó Csizmárová, si zvyšuje svoju kvalifikáciu diaľkovým štúdiom na PF
UKF v Nitre, na katedre HV, odbor učiteľstvo odborných umeleckých predmetov: hudobná
pedagogika .

5. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
Prehľad výsledkov súťaží a olympiád v školskom roku 2006/2007
Č.

Názov súťaže

Počet
žiakov

Umiestnenie / úspešní účastníci

(družstvo) okresné kolo
Cinema – animovaná filmová
1. tvorba
2. Vesmír očami detí
3. Európa v škole
Európsky festival umeleckého
4. školstva
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zelený svet
Súťaž v hre na syntetizátore
Hnúšťanský akord
Stančekova Prievidza
Duchoňova kantiléna
POP aréna
Školská klavírna súťaž

4
15
21

krajské kolo

národné kolo

medzinárodné
kolo

1.miesto
1., 2. a 3. m
1., 2. a 3. m
plaketa a čestné
uznanie
čestné uznanie
a ďakovné listy

3
12
2. miesto
98
6
2
3
31

/školské/
1., 2. a 2 x 3. m
1. miesto
2. miesto

Okrem účasti na spomínaných súťažiach mali jednotlivé odbory nasledovné aktivity:
Výtvarný odbor
Výstavy: absolventská výstava, celoročná výstava v budove školy, výstava v MsKs Večierka,
vianočná výstava v MÚ, študenti ŠPD vystavovali v sobášnej sieni MÚ
Sprievodné akcie: maľovanie panelov na Zlatú priadku, účasť pedagógov na seminároch
v MC Bratislava, spolupráca pri podujatí „História židov v Šali“, súťaž o logo „Šaľa mesto
prevencie“ - vyhral uč. M. Vanek

Literárno-dramatický odbor
Moderovanie a réžia súťažných prednesov poézie a prózy na celoštátnej prehliadke Hviezdoslavov
Kubín
Prenes povestí - 16 žiakov
Vystúpenie súboru „Prievan“ v Modre a v Galante s hrou „Afrodita, Psycha a tie ďaľšie“
Moderovanie školského projektu „Z rozprávky do rozprávky„
Moderovanie celoštátnej prehliadky „Zlatá priadka“ - 2 žiaci
Ročníkové vystúpenie – inscenované monológy 10 žiakov
Tanečný odbor
Vystúpenie mažoretiek pri rôznych vystúpeniach v meste a okolí - 11 krát
Hudobný odbor
Koncerty: 5 triednych koncertov, 5 verejných koncertov, 2 absolventské koncerty, 2 koncerty
populárnej hudby, 2 výchovné koncerty pre MŠ, 1 tematický koncert v spolupráci s LDO
a VO, vystúpenia detského dychového súboru - 4 krát, zvučka k celoštátnej prehliadke „Zlatá
priadka“, kultúrne programy k vernisážam.
Návšteva operného a muzikálového predstavenia - 2 krát.
Účasť na školeniach:
Husľové dielne pod vedením prof. Pazderu v Žiline - učiteľ a 2 žiaci
Seminár pre učiteľov klavírnej hry v Trnave - 6 učiteľov
Školenie učiteľov klavírnej hry v Nitre - 2 učitelia
Prednáška J. Pazderu pre huslistov v Nitre - 1 učiteľ

6. Vyhodnotenie projektov a programov školy
-

7. Výsledky inšpekčnej činnosti ŠŠI
-

8. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
Škola je prevádzkovaná v dvoch budovách. Hudobný odbor na Kukučínovej ulici a výtvarný
a literárno-dramatický odbor na ulici Hlavnej. Pre výučbu tanečného odboru využívame
priestory v dome kultúry. Literárno-dramatický odbor vyučuje jeden deň v divadelnej sále
kultúrneho domu.
Priestorové podmienky školy sú relatívne vyhovujúce, i keď ani jedna budova nebola stavaná
pre tento účel. Chýba nám vlastný vyhovujúci priestor pre výučbu tanečného odboru
a koncertná sála.

9. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu
Výchovno vzdelávací proces bol zabezpečovaný štátnou dotáciou na žiaka a školným
od rodičov.

Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
V individuálnom vyučovaní bola dotácia na žiaka 15 548,- Sk, v skupinovom vyučovaní
9 568,- Sk. Čerpanie viď. v prílohe č. 1.
9.1 Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy škola nemá
9.2 Finančné prostriedky získané od rodičov
Fond rodičovského združenia tvoria dobrovoľné príspevky rodičov a získané 2% z dane.
Tieto prostriedky sa využili na nákup pomôcok pre všetky odbory, na nákup, ladenie a opravu
hudobných nástrojov, na zlepšenie vybavenia školy, na návštevu kultúrnych podujatí so
žiakmi, na účastnícke poplatky a cestovné na súťaže a školenia a na vykrytie nedostatkov
v rozpočte.
9.3 Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov nemáme

10. Cieľ v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a
vyhodnotenie jeho plnenia
Hlavným cieľom v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok bolo
vytvorenie podmienok výchovy a vzdelávania s dôrazom na odbornosť a procesy, ktoré sa
dejú medzi učiteľom a žiakom v triede. Uplynulý školský rok sme personálne zabezpečili
vyučovanie na dobrej odbornej úrovni. Záujem verejnosti a žiakov bol tradične veľký.
Vyučovanie prebiehalo bez rušivých momentov, vyučovanie bolo personálne zabezpečené na
dobrej odbornej úrovni.

11. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky; oblasti, v ktorých sú
nedostatky a návrhy opatrení na skvalitnenie úrovne výchovy a vzdelávania
Škola dosahuje dobré výsledky v príprave na stredné a vysoké školy odborne zamerané, kde
sa vyžadujú talentové skúšky.
Na HO sa začala práca s päťročnými deťmi z MŠ. Pedagóg viedol tieto deti v skupinke aj
individuálne v hre na klavíri.
Ako nedostatok vnímame:
TO - absencia vyhovujúcej učebne so zrkadlami
HO - absencia väčšej triedy pre hudobnú náuku.
Návrhy opatrení na zlepšenie:
V divadelnej triede naplánovať vyhovujúcu podlahu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vypracoval riaditeľ ZUŠ Akad. soch. Milan Jančovič
V Šali dňa 25.9.2008
Prerokované v pedagogickej rade:
V Šali dňa 30.9.2008

Vyjadrenie rady školy:
Rada školy odporúča zriaďovateľovi schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti,
výsledkoch a podmienkach školského zariadenia .
V Šali dňa 31.9.2008
Paed. dr. Judita Bujnová
predseda RŠ
Schválenie zriaďovateľom školy/školského zariadenia:
Správa schválená primátorom Mesta Šaľa Martinom Alföldim
V Šali dňa 12.11.2008

