SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, VÝSLEDKOCH
A PODMIENKACH ŠKOLY
Základná umelecká škola Šaľa
Školský rok 2010/2011

1. Základné identifikačné údaje o škole
Názov školy:

Základná umelecká škola

Adresa:
Telefón:
Fax:
e-mail:
Web stránka:
Zriaďovateľ:
Riaditeľ školy:

Šaľa, Kukučínova 27
031/7702316
zus.sala©gmail.com
Mesto Šaľa
Akad.soch. Milan Jančovič

Zástupca riaditeľa :

Mgr.Valéria Sudorová

Vyučovací jazyk:

slovenský

V prvom, druhom a treťom ročníku sa na škole vyučovalo podľa Štátneho
vzdelávacieho programu pre ZUŠ ISCED 1 B – primárne umelecké vzdelávanie a školského vzdelávacieho programu .
V ostatných ročníkoch sa vyučovalo a postupovalo podľa učebných plánov z r.2003.

Rada školy:

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 :

Na škole pracujú štyri predmetové komisie :
PK výtvarného odboru
PK klavírneho oddelenia

PK speváckeho oddelenia
PK hudobnej náuky
Každá PK má vypracovaný svoj plán práce
a zo svojich zasadnutí založenú zápisnicu.
-

2. Počet žiakov

stav k 15.9.2010

stav k 30.06.2011

Výtvarný odbor

315

296

Hudobný odbor

276

263

Literárno dramatický odbor

70

70

Tanečný odbor

51

46

712

675

44

42

Spolu
Z toho ŠPD

2.1 Zápis do odborov - šk.r. 2011/2012
K 30.9.2011 bol počet novoprijatých žiakov na :
výtvarný odbor

79 žiakov – skupinové vyučovanie

hudobný odbor

58 žiakov - individuálne vyučovanie

literárno dramatický odbor

13 žiakov - skupinové vyučovanie

tanečný odbor

2 žiaci -

Spolu

skupinové vyučovanie

152 novoprijatých žiakov

2.2 Prijatie žiakov na stredné školy
Z VO boli na stredné umelecké školy prijatí 4 žiaci, na VŠVU 1 žiak
Z HO boli na štátne konzervatórium prijatí 2 žiaci, na cirkevné
konzervatórium 1 žiačka
Z LDO boli na dramatické a hudobné konzervatórium prijatí 2 žiaci

3. Hodnotenie a klasifikácia žiakov

Na konci školského roka prospelo s vyznamenaním celkom 494 žiakov, prospelo 43 žiakov,
neprospeli 5 žiaci, neklasifikovaných bolo 133 žiakov /76 žiakov PŠ a 57 žiakov skráteného
štúdia/

4. Zamestnanci školy
Celkový počet zamestn. k
30.06.2011:
z toho pedagogickí
zamestnanci:

29

výtv. odbor
hudob. odbor

z toho nepedag.
zamestnanci:

7
16

LDO

1

tanečný

1

SPOLU:
administrat
.

25

prevádz.zam.

3

SPOLU:

4

1

4.1 Kvalifikovanosť a odbornosť pedagogických zamestnancov
Počet pedagógov vo výtv. odbore:

7

Počet pedagógov v hudob. odbore:

16

kvalifikovaných: 6

odborne 6

kvalifikovaných: 15 odborne 15

Počet pedagógov v lit.dram.odbore :

1

kvalifikovaných: 1 odborne 1

Počet pedagógov v tanečnom odbore:

1

kvalifikovaných: 1 neodborne

4.2 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Akad.soch.Milan Jančovič
- I.kvalifikačná škúška
MC 1998
- funkčné štúdium
MC 1999
- inovačné funkčné štúdium RPMPC Nitra 2011 ukončené

Mgr.Valéria Sudorová

- funkčné štúdium
- I.kvalifikačná skúška

KPU 1989
MC 1998

Mgr.Henrieta Záležáková
- učiteľstvo odborných umeleckých predmetov

UKF

2006

BC. Anikó Csizmárová
UKF Nitra
Učiteľstvo odborných um. predmetov 5.roč. študuje
Mgr. Marek Vanek
- I.kvalifikačná skúška

MC

2008

Nora Valentínová
UKF Nitra
Učiteľstvo odborných um.predmetov , 2.roč. študuje
Tomáš Obola
UKF Nitra
Učiteľstvo odborných um. predmetov, 2.roč. študuje
Mária Malíková
Hudobné umenie 2.roč. študuje

Žilinská univerzita

Na škole je sedem pedagógov ktorí majú 1. atestáciu alebo jej náhradu .
Náhradu 1.atestácie PhD má jeden pedagóg.
.

5. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
Prehľad výsledkov súťaží v školskom roku 2010/2011
Por.č.

Názov súťaže

Počet ž.
(družstvo)

okres. kolo

Umiestnenie / úspešní účastníci
kraj. kolo
národ. kolo medzinár.kolo

1.
2.

Vesmír očami detí

3.

Európa v škole

4.
5.

Maľovaná ZUŠ - ka
Hviez,Kubín

6.

Hnúšť.akord

7.

TOP star 2011

8.

Schneiderova Trnava
celoslov.klav.súť.

6 žiakov postup
šk.kolo 76ž na celoslov.
2x 1.miesto
šk.kolo 98ž v 1.kat.

1.miesto
v 5.kat.
Zlaté pásmo
v 3.kat.

7 žiakov
71 ž.
šk.kolo
1x 2.miesto
2x čestné uzn.
1x bronzové
pásmo

9.
10

Celoštátna súť.
prehl.ZUŠ - keyboard
Zlatá palička
reg.súťaž

1x bronzové
pásmo
1x 1.miesto
1x 2.miesto

Okrem účasti na spomínaných súťažiach mali jednotlivé odbory nasledovné aktivity :
Výtvarný odbor
Výstavy –

Výstava prác pre MŠ
Výstava artprotisov na MÚ- riad.školy
Spoločná výstava učiteľov ZUŠ Nové Zámky a Šaľa
Absolvantská výstava

Zhotovenie panelov pre „ Zlatú priadku“
Aukcia detských prác pre zriadenie útulku pre zvieratá
Spolupráca na podujatí „ Noc Kostolov“
Literárno dramatický odbor
Exkurzia žiakov Blava – antikvariáty a prehliadka areálu novej budovy SND / 8 ž /
4 večery s povesťami – interné vystúpenie žiankov / 32 ž /
Účasť na regionálnej prehliadke – Detský javiskový sen Nitra / 22 ž /
Interné vystúpenia žiakov – prednes poézie a prózy / 8 ž /
Koncert ku dňu matiek ú 3 ž /
Moderovanie celoštátnej súť. prehliadky 2 žiaci
Seminaristi na Zlatej priadke 58 žiakov
Podujatie „ Noc kostolov“ recitácia 2 ž
Absolventské vystúpenie 2 žiaci
Referát na celoštátnej konferencii pri príležitosti 40. výročia súťaženia detskej dramatickej
tvorivosti- Mgr. Magdaléna Máčiková
Tanečný odbor
Vystúpenie mažoretiek na HANUMAN CUP VI. zápasy v thajskom boxe
Vystúpenie mažoretiek na „ Vianočných trhoch v Šali“
Vystúpenie mažoretiek na pri akcii Spojenej školy Nivy 2
Vystúpenie mažoretiek v prvomájovom programe
Vystúpenie mažoretiek v Tešedíkove na „ Dňoch detí“
Žiacky a absolventský koncert DK
Vystúpenie mažoretiek na „ Šalianských trhoch“
Hudobný odbor
Koncerty

-

3 interné koncerty
3 koncerty modernej hudby
2 výchovné koncerty pre MŠ
koncert k výročiu narodenia F. Chopina pre verejnosť
koncert k výročiu narodenia F Chopina ako výchovný koncert pre žiakov ZUŠ
2 Vianočné koncerty
vystúpenie dychového súboru na vianočnej akadémii v DK, pre Materské centrum,
na „ Večianských slávnostiach“,
2 veľkonočné koncerty
1 absolventský koncert
koncert úspešných tohtoročných absolventov a bývalých absolventov študujúcich
na konzervatóriách
vystúpenie žiakov na podujatí „ Noc kostolov“
príprava úvodnej a záverečnej znelky na „ Zlatú priadku“
2 záverečné koncerty
Spoločný koncert detí a ich rodičov

Účasť na metodických dňoch na konzervatóriu / 6 ž /
Účasť pedagógov na 3 školeniach –
- ZUŠ Nové Zámky
- VŠMÚ Brno
- ZUŠ Bratislava

6. Vyhodnotenie projektov a programov školy
Škola nie je zapojená do žiadneho projektu.
7. Výsledky inšpekčnej činnosti ŠŠI
V tomto šk.r. nebola vykonaná žiadna inšpekcia 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 .
Absentuje pre školu vyhovujúci priestor pre výučbu tanečného odboru a koncertná sála.
9. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu
Výchovno vzdelávací proces bol zabezpečovaný dotáciou z podielových daní na žiaka
a školným od rodičov.
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 na príslušný školský rok bolo zlepšovanie podmienok výchovy
a vzdelávania. Dôraz sa kládol na hľadanie nových metodických postupov, vypracovanie
učebných osnov pre tretí ročník ŠkVP. Pokračovali sme v práci so štvor – päťročnými deťmi.
Školský rok bol personálne zabezpečený, vyučovanie prebiehalo bez rušivých momentov.
11. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky; oblasti, v ktorých sú nedostatky a
návrhy opatrení na skvalitnenie úrovne výchovy a vzdelávania
Škola je dobre organizovaná, poskytuje základné umelecké vzdelanie. Už tretí rok sa
venujeme nadaným deťom vo veku 4 -5 rokov. Dosahujeme dobré výsledky v príprave
žiakov na stredné a vysoké školy kde sa vyžadujú talentové skúšky. Úspešní žiaci školy často
vystupujú na regionálnych kultúrnych podujatiach a koncertoch, zúčastňujú sa výstav
a súťaží kde dosahujú dobré umiestnenia. Do výučby na výtvarnom a hudobnom odbore sa
postupne zavádza IKT
Vypracoval riaditeľ ZUŠ

Akad.soch. Milan Jančovič

V Šali

dátum: 5.10.2011

Prerokované v pedagogickej rade:
V Šali

dňa 5.10.2011

Vyjadrenie rady školy:
Rada školy odporúča zriaďovateľovi schváliť Správu o výchovno vzdelávacej činnosti a
výsledkoch a podmienkach školy.
V Šali

dňa 6.10.2011
PaedDr..Judita Bujnová
predseda RŠ

Schválenie zriaďovateľom školy
Mesto Šaľa schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach za
šk.r. 2010/2011
Správa schválená primátorom Mesta Šaľa Martinom Alföldim
V Šali

dňa 25.11.2011

