Správa Základnej umeleckej školy
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku
2016/2017

Predkladá :
Patrik Gontko Dis.art
riaditeľ

Vypracovali:

Patrik Gontko Dis.art
Eva Branická Dis.art

Východiská a podklady:
Správa je spracovaná v zmysle:
1. Vyhlášky Ministerstva školastva
2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z.
3. Koncepcia školy na roky 2015-2017
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1. Základné identifikačné údaje o škole:
a) názov školy: Základná umelecká škola
b) adresa školy: Dolná 25, 96681 Žarnovica
c) telefónne čísla školy: 0915182959
d) internetová a elektronická adresa školy: www.zarnovica.sk , sekcia školstvo
mail :zus@zarnovica.eu
e) údaje o zriaďovateľovi školy: Mesto Žarnovica
f) mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie :
Patrik Gontko
riaditeľ
Eva Branická
zástupca riaditeľa
g) údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch :
Rada školy
Beata Škarbová – predseda
a rodičov:
Ing. Jana Forgáčová
Ingrid Mladoňová
Miloš Marko
Vladimír Černák
Za zriaďovateľa:
Ing. Oľga Šurková
Eva Tomová
Ing. Jana Vavrová
Jaroslav Ubert
Pedagogický prac.:
Mgr.Michaela Reichmanová Dis.art
Nepedagogický prac.:
Oľga Kunská
Rod. združenie pri ZUŠ
Vladimír Černák - predseda
Pedagogická rada - členovia pedagogickej rady školy sú všetci pedagogickí
pracovníci školy
Umelecká rada- hud.odborMgr.art.Monika Prôčková Dis.art
výt.odborMgr. Katarína Bobišová
tan.odborAnna Žarnovičanová
Predmetové komisie- predseda: Mgr.Michaela Reichmanová
2. Údaje o počte žiakov školy :

výkaz 24-01

Spolu : 284
k 15.9.2016
Hudobný odbor (HO): 162
Tanečný odbor (TO): 38
Výtvarný odbor (VO): 84
3. Údaje o počte zapísaných žiakov na šk.r.2016/2017 :
výkaz 40-01
Spolu : 272
( + 12 odrátaných = 284) – viac odboroví
HO(5)TO(2), nad
Hudobný odbor: 154
(+ 8 = 162)
25 rokov (5)
Tanečný odbor: 35
(+ 3 = 32)
Výtvarný odbor: 83
(+1= 84)
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4. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov :
Klasifikácia : I. polrok
Klasifikovaní : 250
Neklasifikovaní – prípravný ročník 2 VO(PŠ), 19 HO (PŠ) -(žiaci PŠ sa neklasifikujú)
Prospeli s vyznamenaním : 200
Prospeli :50
Neprospeli : 0
Klasifikácia : II. polrok
Klasifikovaní : 246
Neklasifikovaní – prípravný ročník 2 VO(PŠ), 19 HO (PŠ) -(žiaci PŠ sa neklasifikujú)
Prospeli s vyznamenaním : 203
Prospeli : 43
Neprospeli : 1
V školskom roku 2016/2017 absolvovalo štúdium v ZUŠ spolu 55 žiakov.
ISCED 1B (žiaci 4.(HO)a 5.(VO) ročníka,1.časti základného štúdia)
HO:19
VO:14
TO:1
ISCED 2B (žiaci 4. Ročníka,1.časti základného štúdia)
HO:10
VO:8
TO:3
Škola v školskom roku 2016/2017 poskytovala výchovu a vzdelávanie základného štúdia –
hudobného, výtvarného a tanečného odboru podľa platných učebných plánov pre ZUŠ
schválených MŠ SR č.11215/2003 s platnosťou od1.9.2004 a učebných plánov schválených
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 20. januára 2016
pod číslom 2016-8597/1575:1-10A0 pre základné umelecké školy s platnosťou od 20. januára
2016
5.Údaje o počte zamestnancov :
a)
Zamestnancov spolu : 21
z toho: znížený úväzok 6 a na dohodu 3
Nepedagogických : 2
z toho: znížený úväzok 1 a na dohodu 1
Pedagogických : 19
z toho 1 rodičovská dovolenka, 2 materská dovolenka
Hudobný odbor : 17
z toho 5 znížený úväzok, na dohodu 1, 2 MD,1 RD
Tanečný odbor : 1
z toho na dohodu 1
Výtvarný odbor : 1
b)
Kvalifikačný predpoklad : v TO 1 pedagóg nespĺňa
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Zoznam zamestnancov školy :
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/
14/
15/
16/
17/
18/
19/
20/
21/

Bobišová Katarína, Mgr.
výtvarný odbor
Branická Eva Dis.art.
hudobný odbor, dychové nástroje, zástupca riaditeľa
Búciová Petra, Mgr.
hudobný odbor, hudobná náuka
Glezgová Oľga Bc.
hudobný odbor , klavír
Gontko Patrik
hudobný odbor, keyboard ,riaditeľ školy
Čík Anton
hudobný odbor,akordeón
Kunská Oľga
školníčka, upratovačka
Číková Andrea, Mgr.
hudobný odbor, gitara
Kohútová Monika, Dis art. hudobný odbor, hudobná náuka, dychové nástroje
Prôčka Martin,Mgr.
hudobný odbor,dychové nástroje (zast. za M.Prôčkovú)
Reichmanová Michaela Mgr.hudobný odbor, klavír, keyboard
Antalová Adriana, Mgr.
hudobný odbor, spev
Sklenárová Renáta, Mgr.
hudobný odbor, akordeón
Šaligová Stanislava
hudobný odbor, gitara(rodičovská dovolenka)
Škarbová Beata
hudobný odbor, klavír
Škodová Svetlana, Ing.
účtovníctvo
Mečko Kristína ,Mgr.
hudobný odbor, spev
Volejník Jaromír
hudobný odbor, bicie nástroje, dychové nástroje
Stašová Katarína Bc.
hudobný odbor, husle
Zmoraj Dalibor, Mgr.
hudobný odbor, el. gitara
Žarnovičanová Anna
tanečný odbor

Škola nemá administratívneho pracovníka
6. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
Oľga Glezgová
5.roč. Akadémia múzických umení Banská Bystrica
Andrea Mašíčková,Bc.
4.roč. SKDK Topoľčany
Branická Eva Dis.art
inovačné kontinuálne vzdelávanie – Krok za krokom pri
tvorbe programov výchovy a vzdelávania
Gontko Patrik
inovačné kontinuálne vzdelávanie – Krok za krokom pri
tvorbe programov výchovy a vzdelávania

7. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Prezentácia školy na verejnosti :
Vystúpenia našich žiakov a učiteľov :
06.10.2016
Vystúpenie dychového orchestra ZUŠ v programe regionálnej prehliadky súborov jednoty
dôchodcov –kinosála kultúrneho domu v Žarnovici
29.11.2016
Program k schôdzi zväzu protifašistických bojovníkov Žarnovici, Dolný kaštieľ Žarnovica
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01.12.2016
Program k oceneniu darcov krvi, Dolný kaštieľ Žarnovica
05.12.2016
Program na vernisáž SSOŠ Hodruša Hámre, Dolný kaštieľ Žarnovica
16.12. 2016
Vianočné trhy mesta Žarnovica
15.12.2016
Vianočný koncert ZUŠ, kinosála kultúrneho domu v Žarnovici
20.12.2016
Vianočný koncert pre Materskú školu, MŠ Jilemnického Žarnovica
29.03.2017
Program na slávnostnú akadémiu zväzu protifašistických bojovníkov Žarnovica, Dolný
kaštieľ Žarnovica
31.03.2017
2.ročník súťažnej prehliadky detských a mládežníckych hudobných skupín základných
umeleckých škôl Žarnovické pódium, kinosála kultúrneho domu v Žarnovici
27. 04. 2017
Jarný koncert - kinosála kultúrneho domu v Žarnovici
14.05.2017
Vystúpenie v programe medzinárodného dňa matiek Voznica, kultúrny dom Voznica
21.05.2017
Vystúpenie v programe medzinárodného dňa matiek Hrabičov, kultúrny dom Hrabičov
02.06.2017
Výchovný koncert ZUŠ pre MŠ a ZŠ v Žarnovici- kinosála kultúrneho domu v Žarnovici
16. 06. 2017
Absolventský koncert - kinosála kultúrneho domu v Žarnovici
Verejné koncerty ZUŠ:
15. 12. 2016
Vianočný koncert - kinosála kultúrneho domu v Žarnovici
27. 04. 2017
Jarný koncert ZUŠ - kinosála kultúrneho domu v Žarnovici
16. 06. 2017
Absolventský koncert - kinosála kultúrneho domu v Žarnovici
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Interné koncerty Hudobná sieň ZUŠ:
25. 10. 2016
22. 11. 2016
21. 12. 2016
26. 01. 2017
16. 02. 2017
16. 03. 2017
12. 04. 2017
25. 05. 2017
08. 06. 2017 absolventská prehrávka 1.čsti I. stupňa, základného štúdia

Súťaže a prehliadky :
HUDOBNÝ ODBOR
15. 03. 2016
Klavírny seminár ZUŠ Prievidza
04. 05. 2017 Akordeónová prehliadka ZUŠ Nová Baňa
Lucia Boháčová- 1. miesto 3.roč. 1.časť
Timotej Boháč – 2.miesto 2.roč.1.časť
31. 03. 2017
Žarnovické pódium- kapela Red Daewo junior 3.miesto, kapela Limetka 1.miesto
06. 04. 2017
Kremnické laso - kapela Limetka 3.miesto
04. 05. 2017
Novácky Talent- kapela Limetka 1. miesto
Školská Kapela Red Daewo: Bicie- Lukáš Baumann
Akust. gitara -Kristína Zimanová
El. gitara, spev – Samuel Feldsam
Bas gitara- Pavol Gregor
Akus. gitara- Miloš Marko
Klávesy- Marek Búry
Školská kapela Red Daewo junior:
Bicie- Marek Bohuš
El. gitara, spev – Vanes Mullerová
Bas gitara- Matej Mladoň
Klávesy-Timotej Feldsam
Spev-Aneta Rajnohová
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VÝTVARNÝ ODBOR

10.10.2016
Výtvarná súťaž, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava
15.10.2016
Výtvarná súťaž 5.ročník Rodina bez cigariet OZ rodina a spoločnosť Skalica
24.11.2016
Výtvarná súťaž Ochranárik OÚ v Žarnovici, Odbor krízového riadenia, Bystrická 53,
Žarnovica
Klára Lepeňová 1./2. – 1. Miesto-postup do celosl.kola
05.12.2016
Výroba adventného venca pre mesto Žarnovica
14.12.2016
Scénická výzdoba pódia na Vianočný koncert ZUŠ, kinosála kultúrneho domu v Žarnovici
16.12.2016
Prezentácia prác žiakov na vianočných trhoch v Žarnovici.

28.2.2017
Výtvarná súťaž -Vesmír očami detí- Planetárium Žiar nad Hronom.
Katarína Zliechovcová – Kvety – postup do celoslovenského kola
28.02.2017
Výtvarná súťaž Lidice , cestovanie
13.02.2017
Výtvarná súťaž Maskot Saganka, Detská Tour Petra Sagana 2017 Žilina
03.03.2017
Výtvarná súťaž Krídla fantázie Púchov
23.03.2017
Výtvarná súťaž EGO vs. EKO Banská Štiavnica
24.03.2017
Výtvarná súťaž Ríša fantázie, SZUŠ Lučenec.
31.03.2017
Výtvarná súťaž Zlatý drak 2017 Liptovská Štiavnica.
Lea Valigurská – čestné uznanie, Alžbeta Káčerová – diplom, Jessica Vnenčáková – čestné
uznanie, Petra Matonoková – čestné uznanie
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25.04.2017
Medzinárodná výtvarná súťaž v Číne
27.04.2017
Jarný koncert ZUŠ Žarnovica – výzdoba javiska a výstava prác žiakov.
12.05.2017
Výtvarná súťaž Hudobné zátišie, Košice
12.05.2017
Výtvarná súťaž Dielo Tvojich rúk, Ministerstvo školstva a CZUŠ Topoľčany.
27.05.2017
Výtvarná súťaž maľujeme s primalexom, Primalex Žilina
08. 06. 2017
Absolventská prehrávka 1.čsti I. stupňa, základného štúdia, výzdoba a výstava prác žiakov
16.06.2017
Absolventský koncert - výzdoba javiska a výstava prác žiakov, kinosála kultúrneho domu
v Žarnovici

TANEČNÝ ODBOR

15.10.2016
Tanečné vystúpenie pre účastníkov relaxačného pobytu Ostrý Grúň.
25.11.2016
Tanečné vystúpenie v programe –Ples absoloventov kurzu ZŠ Vyhne

15.12.2016
Tanečné vystúpenie na vianočnom koncerte ZUŠ v Žarnovici.
04.02.2017
Tanečné vystúpenie na členskej schôdzi Turistického oddielu Žarnovica.

10.02.2017
Tanečné vystúpenie v programe na celoslovenskom plese banských spoločností v B.Štiavnica.
11.02.2017
Tanečné vystúpenie na plese Súrkomnej umeleckej školy Hodruša-Hámre
11.02.2017
Tanečné vystúpenie na plese CZŠ Žarnovica
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17.02.2017
Tanečné vystúpenie na plese Obce Hodruša-Hámre

18.02.2017
Tanečné vystúpenie na plese Speedway klubu Žarnovica
11.3.2017
Majstrovstvá Slovenska v Hobby párov a Choreopohár 2017 v Žiline.
27.04.2017
Tanečné vystúpenie na jarnom koncerte ZUŠ Žarnovica.
12.05.2017
Tanečné vystúpenie v programe na plese absolventského kurzu ZŠ Žarnovica.
27.05.2017
Tanečné vystúpenie na večierku v ZŠ Koškovce
31.05.2017
Tanečné vystúpenie na oslavách 25.výročia CZŠ Žarnovica
16.06.2017
Tanečné vystúpenie v programe na plese absolventského kurzu ZŠ Žiar nad Hronom.
23.6.2017
Tanečné vystúpenie v programe na plese absolventského kurzu ZŠ Hliník nad Hronom

8. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
-Národný projekt profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov. Moderné
vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Metodicko-pedagogické centrum.
- ZUŠ spolu s Mestom Žarnovica
Zlepšime spoločne Slovensko- vyhlasovateľ-SPP, spoločne pre domovinu-životné
Prostredie, projekt na revitalizáciu parku pri ZUŠ.

9. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
v škole
-
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10. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Škola sídli v budove kultúrneho domu v Žarnovici. Škola využíva v hudobnom odbore 10 učební
vybavených základným vybavením učebného priestoru pre praktické vyučovanie podľa
študijných zameraní a vyučovacích predmetov, 1 učebňu pre teoretické vyučovanie. Učebne
je ešte nutné akusticky odizolovať. Výtvarný odbor má k dispozícií priestor pozostávajúci
z dvoch tried ,ktoré slúžia ako výtvarný ateliér, odborná knižnica, modelovňa, dielňa,
a skladový priestor. Výtvarnému odboru chýba pracovisko vybavené počítačmi /
multimediálny ateliér. Tanečný odbor má k dispozícií novo pristavenú hudobnú sieňtančiareň. ktorú spoločne spravuje s OKMaŠ. Škola má vlastnú zborovňu a riaditeľňu, 1
miestnosť pre skladovanie čistiacich prostriedkov s výlevkou a 1 sklad. Škola má vlastné
toalety a sprchy.
Dobrá spolupráca vedenia školy so svojim zriaďovateľom – Mestom Žarnovica, Radou školy
pri Základnej umeleckej škole, RZ pri ZUŠ a inými organizáciami –MŠ ,ZŠ, SOŠ
v Žarnovici, SSOŠ v Hodruši Hámroch, ZŠ s MŠ Župkov škole pripravuje pôdu pre jej
kvalitné fungovanie.

11. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy:
a) o dotáciách zo štátneho rozpočtu :
Základná umelecká škola je financovaná v súlade so zákonom NR SR č. 564/2007 Z. z. o
rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších
predpisov na ktoré nadväzujú VZN Mesta Žarnovica č. 7/2015 o určení výšky dotácie na rok
2016 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia so sídlom na území Mesta Žarnovica , VZN č. 3/2014 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích
zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žarnovica.
Príjmy organizácie

Dotácia v súlade s VZN č. 7/2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2016

Skutočnosť
plnenie k 31.12.2016

170 450,00

170 450,00

b) školy od rodičov, o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným
zabezpečením alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť:

Príjmy v súlade s VZN č. 3/2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2016

Skutočnosť
plnenie k 31.12.2016

21 000,00

21 000,00
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c) o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich
použitia v členení podľa financovaných aktivít:

Príjmy určené na výchovu a vzdelávanie vzdelávacie poukazy
Ekonomická
klasifikácia
rozpočtovej
klasifikácie

611
614
633002
633004
633006
633010

Názov
Tarifné platy
Odmeny
Výpočtová technika
Prevádz. stroje, prístroje, zariadenia
Všeobecný materiál
Pracovné odevy, obuv
Spolu

Upravený rozpočet
k 31.12.2016

Skutočnosť
plnenie k 31.12.2016

2 735,00

2 735,00

Upravený rozpočet
k 31.12.2016
2 596,00
100,00
39,00
0,00
0,00
0,00
2 735,00

Čerpanie k 31.12.2016
2 595,90
100,00
39,10
0,00
0,00
0,00
2 735,00

d) o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov
žiakov, právnických alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa
finančných aktivít : Z prostriedkov Rodičovského združenia bolo v školskom roku
2016/2017 financované:
-štartovné na súťaže
-cestovné
-absolventi - darčeky, tablo
-poštovné
-noty, pomôcky na VO, kopírovanie
12. Cieľ ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný šk.r.
a vyhodnotenie plnenia :
„ Zvyšovať a prehlbovať umelecký kredit ZUŠ v Žarnovici“ – vzhľadom na spomenuté
aktivity hodnotím cieľ pre školský rok 2016/2017 ako naplnený.

13. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení :
Vynikajúce výsledky škola dosahuje vo výtvarnom odbore - na súťažiach , v tanečnom
odbore – na súťažiach, v hudobnom odbore na verejných vystúpeniach, vernisážach,
súťažiach, výchovných koncertoch.
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14. Ďalšie informácie
a) psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania : - vyhovujúce
b) voľnočasové aktivity školy : - škola je sama voľnočasovou aktivitou
c) spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom : - veľmi
dobrá
d) vzájomné vzťahy medzi školou a žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami
a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú : veľmi dobrá
e)
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Základnej umeleckej školy v Žarnovici v školskom roku 2016/2017 bola prerokovaná a
schválená na Pedagogickej rade dňa 04.09. 2017.
15. Doložka z Rady školy
Dňa 25.10.2017 sa uskutočnilo zasadnutie Rady školy Základnej umeleckej školy v
Žarnovici. Rada školy berie na vedomie ,,Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy v Žarnovici v školskom roku
2016/2017“ a odporúča zriaďovateľovi Mestu Žarnovica ,,Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy v Žarnovici v školskom
roku 2016/2017“ schváliť.
Beata Škarbová Dis.art
predseda Rady školy

V Žarnovici, dňa 25.októbra 2017
Patrik Gontko Dis.art
riaditeľ ZUŠ
16. Vyjadrenie zriaďovateľa

Mesto Žarnovica v zastúpení Kamil Danko- primátor , ako zriaďovateľ, schvaľuje /
neschvaľuje ,,Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Základnej umeleckej školy v Žarnovici v školskom roku 2016/2017“.

V Žarnovici dňa:

Kamil Danko
primátor mesta Žarnovica
12

