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1 ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE
Názov školy: Základná umelecká škola Trebišov
Adresa školy: Mariánske námestie 252/5, 075 01 Trebišov
Kontakt:
•
•
•
•

Telefón: 056/06722152
Fax: 6686017
Web: www.zustrebisov.sk
e-mail: zustv@zustrebisov.sk

Zriaďovateľ: Mesto Trebišov
Vedúci zamestnanci:
• riaditeľ: PaedDr. Veronika Jakimová
• zástupca riaditeľa: Mgr. Ivana Bajužíková
Rada školy pri ZUŠ Trebišov:
• predseda: RNDr. Dagmar Ružinská
• členovia: Ing. Jaroslav Soták, p. Alena Tereščáková, Mgr. Miroslav Tóth, Mgr.
Beáta Kereštánová, MUDr. Mária Plavnická, Mgr. Marcela Vysoká, Ing. Martin
Bizub, Izabela Bulinská DiS art, akad. maliar Anton Vasilko, Adela Martonová
Ďalšie poradné orgány
• Umelecká rada – jej členmi sú vedúci predmetových komisií, vedúci umeleckých
odborov, vedenie školy, schádza sa podľa potreby, najmenej trikrát do roka.
-

Vedúci umeleckej rady: akad.mal. Anton Vasilko - vedúci výtvarného odboru
Členovia: PaedDr. Veronika Jakimová - riaditeľka školy, Mgr. Ivana
Bajužíková - zástupkyňa školy, Viera Brežinská - vedúca hudobného odboru,
Lídia Orosová – vedúca tanečného odboru, Mgr. Viera Krajčová – vedúca
literárno-dramatického odboru, A. Hubináková – vedúca PK strunového
oddelenia, Ingrid Obrinová – vedúca PK klávesového oddelenia, K. Bari –
vedúci PK dychového oddelenia, spevu a HN.

•

Pedagogická rada - jej členmi sú pedagogickí zamestnanci ZUŠ, schádza sa raz
mesačne.

•

Pracovná rada – jej členmi sú všetci zamestnanci ZUŠ, schádza sa podľa potreby,
najmenej štyrikrát ročne.

Ďalšie metodické orgány - predmetové komisie jednotlivých umeleckých odborov:
Vedúca PK klávesového oddelenia
Vedúca PK strunového oddelenia
Vedúci PK dychového, speváckeho oddelenia a HN
Vedúca PK medziodborovej - VO, TO a LDO
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-

Ingrid Obrinová
Anna Hubináková
Koloman bari
Lídia Orosová

2 ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ZUŠ

Rozdelenie žiakov podľa umeleckých odborov:
Umelecké odbory

Počet žiakov

Hudobný odbor

288 žiakov

Výtvarný odbor

139 žiakov

Tanečný odbor

104 žiakov

Literárno-dramatický odbor
Spolu

11 žiakov
542 žiakov

Rozdelenie žiakov podľa jednotlivých stupňov vyučovania:

Prípravný ročník v HO, TO

42

Prvá časť základného štúdia

300 žiakov

Druhá časť základného štúdia

128 žiakov

Druhý stupeň základného štúdia

58

žiakov

Štúdium pre dospelých

14

žiakov

žiakov

Dva skupinové odbory súčasne študuje 12 žiakov.
V elokovanom pracovisku v Slovenskom Novom Meste navštevovalo hudobný odbor 33
žiakov.
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3 ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA
A KLASIFIKÁCIE
Hodnotenie je nevyhnutnou a dynamizujúcou súčasťou vyučovania. Plní viacero
funkcií – výchovnú, kontrolnú, motivačnú či prognostickú.
Metódy a prostriedky hodnotenia
Učiteľ hodnotí žiaka štvorstupňovým hodnotením. Hodnotenie často ovplyvňuje
žiakovu sebadôveru, utiahnutosť, ale aj priebojnosť, či sebavedomie. Preto musí byť učiteľ pri
hodnotení objektívny a žiakov hodnotiť diferencovane, podľa ich individuálnych schopností.
Kritéria hodnotenia
Stupeň 1 – výborný
Žiak sa systematicky pripravuje na vyučovanie. Jeho vedomosti a zručnosti sú v súlade
s učebnými osnovami. Zvláda predpísané množstvo učiva. Interpretácia skladieb je zvládnutá
po stránke rytmickej, technickej, výrazovej a pamäťovej. Zúčastňuje sa na verejných
vystúpeniach a súťažiach.
Stupeň 2 – chválitebný
Žiak sa pripravuje na vyučovanie, ale jeho príprava nie je pravidelná. Jeho vedomosti sú
v súlade s učebnými osnovami. Jeho prejav má však nedostatky po stránke výrazovej alebo
technickej. Nemá problémy s hrou spamäti. Nezúčastňuje sa na verejných vystúpeniach.
Stupeň 3 – uspokojivý
Žiak sa nepripravuje systematicky na vyučovanie. Nespĺňa v úplnej miere požiadavky
predpísané učebnými osnovami. Má problémy s hrou spamäti. Nezvláda dostatočne
interpretáciu skladieb po stránke rytmickej, technickej a výrazovej. Nezúčastňuje sa na
verejných súťažiach.
Stupeň 4 – neuspokojivý
Žiak sa nepripravuje na vyučovanie. Jeho vedomosti sú nedostatočné a nie sú v súlade
s učebnými osnovami. Nemá záujem o hru na nástroji a štúdium v ZUŠ.
Celkové hodnotenie žiaka sa vyjadruje stupňami:
• prospel s vyznamenaním,
• prospel,
• neprospel.
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Prehľad celkového prospechu žiakov na konci školského roka 2014/2015 podľa odborov

Výtvarný odbor
I.časť
II. časť
8. ročník
II. stupeň
ŠPD
Spolu:
Tanečný odbor
I.časť
II. časť
8. ročník
II. stupeň
ŠPD
Spolu:
Hudobný odbor
I.časť
II. časť
II. stupeň
ŠPD
Spolu:
Literárno-dramat.
Odbor
I.časť
II. časť
8. ročník
II. stupeň
ŠPD
Spolu:

Prospel s
vyznamenaním
73 žiakov
28 žiakov
7 žiakov
20 žiakov
3 žiakov
131 žiakov
Prospel s
vyznamenaním
51 žiakov
23 žiakov
0 žiakov
10 žiakov
3 žiaci
87 žiakov
Prospel s
vyznamenaním
131 žiakov
43 žiakov

Prospel

Neprospel

Neklasifikovaní

8 žiaci

23 žiakov
7 žiakov
204 žiakov
Prospel s
vyznamenaním
6 žiakov
4 žiaci

10 žiakov

Prospel

Neprospel

Neklasifikovaný

Prospel
26 žiakov
21 žiakov

Neprospel
1 žiak

Neklasifikovaní

47 žiakov

1 žiak

11 žiakov

Prospel
1 žiak

Neprospel

Neklasifikovaný

1 žiak

42 žiakov absolvovalo prípravný ročník. Z toho 17 žiakov v TO a 25 žiakov v HO.
Celkové hodnotenie všetkých odborov:

Prospel s vyznamenaním:
Prospel:
Neprospel:
Neklasifikovaní:
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432 žiakov
48 žiakov
1 žiak
19 žiakov

4 ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANIE
Škola má zriadené 4 umelecké odbory:
• hudobný
• tanečný
• výtvarný
• literárno-dramatický
Hudobný odbor
Študijné zameranie: hra na klavíri, hra na keyboarde, hra na akordeóne, hra na
husliach, hra na violončele, hra na kontrabase, hra na gitare, hra na zobcovej flaute,
hra na priečnej flaute, hra na saxofón, hra na trúbke, hra na klarinete, hra na cimbal,
hra na bicie nástroje a spev.
Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu sú spoločné aktivity: komorná hra, hra
v súboroch, orchestri, v hudobnej skupine, spievanie v detskom zbore.
Výtvarný odbor
Vyučujú sa tieto disciplíny: kresba, maľba, grafika, dekoratívna činnosť,
modelovanie a práca s materiálom, fotografia, počítačová grafika, grafický dizajn,
dizajn, inštalácia v priestore, keramika, telová tvorba, základy architektonickej tvorby.
Prezentácia tvorby sa realizuje formou výstav a projektov.
Tanečný odbor
Študijné zameranie: tanečná príprava, tanečná prax, klasický, ľudový, džezový
tanec, práca v súboroch a tvorba tanečných choreografií.
Literárno-dramatický odbor
Študijné zameranie: dramatická príprava, prednes, pohyb, práca v súbore,
dramatika a slovesnosť, bábkarské oddelenie.
Zoznam uplatňovaných učebných plánov
-

rámcové učebné plány Štátneho vzdelávacieho programu základnej umeleckej školy pre
hudobný, tanečný, literárno-dramatický a výtvarný odbor ( schválených Ministerstvom
školstva slovenskej republiky dňa 20. augusta 2009 pod číslom CD – 2009-27474/213751:911 s platnosťou od 1. septembra 2009.

-

učebné plány základnej umeleckej školy pre hudobný, tanečný, výtvarný a literárnodramatický odbor ( schválených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 22. 12.
2003 pod číslom 11215/2003 s platnosťou od 1. septembra 2004
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Zoznam uplatňovaných učebných osnov
Učebné osnovy zo dňa 14. augusta 1995, číslo 729/95-15
• učebné osnovy hry na klavíri
• učebné osnovy hra na keyboarde
• učebné osnov hry na akordeóne
• učebné osnovy hry na flaute
• učebné osnovy hry na klarinete
• učebné osnovy hry na gitare
• učebné osnovy hry na husle
• učebné osnovy hry na bicie nástroje
• učebné osnovy hry na saxofón
• učebné osnovy hry na cimbal
• učebné osnovy hlasovej výchovy a spevu
• učebné osnovy tanečného odboru základnej umeleckej školy
• učebné osnovy výtvarného odboru základnej umeleckej školy
• učebné osnovy literárno-dramatického odboru
Štátny vzdelávací program základnej umeleckej školy v Slovenskej republike
ISCED 1B – Primárne umelecké vzdelanie
ISCED 2B - Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie

Školský vzdelávací program Základnej umeleckej školy v Trebišove
ISCED 1B – Primárne umelecké vzdelanie
ISCED 2B – 1.2.a 3. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania
Obidva dokumenty sú podrobne vypracované podľa vzoru - „Metodika tvorby
Školského vzdelávacieho programu“.
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5 ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ
KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH
ZAMESTNANCOV
Všetci pedagogickí zamestnanci školy spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Dvaja z nich
však vyučujú hlavný predmet nie vo svojej aprobácii.
V ZUŠ Trebišov vyučuje 22 pedagogických zamestnancov, všetci spĺňajú kvalifikačné
predpoklady. Z toho 8 pedagógov ukončilo vyššie odborné vzdelanie na Konzervatóriu
v Košiciach, 2. ukončili vyššie odborné vzdelanie na Konzervatóriu v Prahe, 5 pedagogických
zamestnancov získalo vyššie odborné vzdelanie na Strednej umeleckej škole v Košiciach a 7.
pedagogickí zamestnanci majú ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (z toho 1
s rigoróznou skúškou a 2. atestáciou).

Prehľad pedagogických zamestnancov podľa vyučovacieho predmetu
Vyučovací predmet HO

Počet uč.

Meno

Hra na klavíri

8

Hra na keyboarde

2

Hra na gitare

4

Hra na akordeóne

2

Hra na zobcovej flaute

2

Hra na saxofóne
Hra na trúbke

1
1

Hra na husliach

2

Hra na bicích nástroje
Hra na cimbal
Spev
Hra na violončele
Hra na kontrabase

1
1
1

K. Šulanová
I. Obrinová
PaedDr. V. Jakimová
Mgr. I. Bajužíková
J. Hubinák
K. Bari
A. Hubináková
Mgr. R. Pristáš
Mgr. J. Čverčko
Š. Balogh
V. Brežinská
J. Hubinák
A. Kudla
Š. Balogh
A. Kudla
K. Bari
J. Vasiľ
P. Olejár
K. Bari
J. Vasiľ
Mgr. V. Krajčová

1

Mgr. R. Pristáš

7

B. Berényiová
I. Bulinská
I. Mihaľová
I. Zselenáková

Hudobná náuka
Vyučovacíe predmety LDO

Bábkarské oddelenie
Dramatická príprava
Dramatika a slovesnosť
Pohyb
Prednes
Práca v súbore
Vyučovacie predmety VO

Maľba
Grafika
Grafický dizajn
Dizajn
Kresba
Dekoratívna činnosť
Práca s materiálom
Počítačová grafika
Fotografia
Inštalácia v priestore
Keramika
Modelovanie a práca
s materiálom
Telová tvorba
Základy
architektonickej tvorby

Vyučovacie predmety TO

Tanečná príprava
Tanečná prax
Klasický tanec
Ľudový tanec
Džezový tanec

3

Mgr. I. Bajužíková
Mgr. J. Čverčko
Š. Balogh

Počet uč.

1

Meno

Mgr. V. Krajčová

Počet uč.

2

Meno

akad. maliar A. Vasilko
Mgr. R. Štefaňák

Počet uč.

1

Meno

L. Orosová
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6 ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH
ZAMESTNANCOV ŠKOLY
Cieľom ďalšieho vzdelávania je zvyšovať osobný rozvoj na všetkých úrovniach
vzdelávania, ktorý možno dosiahnuť len ďalším vzdelávaním a ďalšou odbornou prípravou.
Plán kontinuálneho vzdelávania vychádza z plánov vedenia školy a osobného plánu
profesijného rastu pedagogického zamestnanca, ktorý vyplýva z potrieb školy, ale aj z potrieb
rozvoja jednotlivého zamestnanca.

Meno a
Priezvisko

Dôvod
kontinuálneho
vzdelávania
Obnoviť
a zdokonaliť
profesijné
kompetencie
potrebné na
výkon riadiacich
činnosti

Názov
Druh
vzdelávacieho
vzdelávania
programu
Inovácie
Funkčné
v riadení
inovačné
základných
umeleckých škôl

Naučiť sa
vytvárať tvorivé
úlohy
a praktické
cvičenia
podporujúce
rozvoj HTS

Tvorba
Inovačné
a hodnotenie
projektu
vyučovania
zameraného na
rozvoj hudobnotvorivých
schopnosti
žiakov ZUŠ a
ZŠ

Viera
Brežinská

Nadobudnúť
spôsobilosť
vypracovať
atestačnú
písomnú prácu

Mgr.
Viera Krajčová

Navrhnúť
a prezentovať
projekt
záverečnej práce
II. atestácie

Prípravné
atestačné
vzdelávanie
pred prvou
atestáciou pre
pedag.
zamestnancov
Prípravné
atestačné
vzdelávanie na
vykonanie
druhej atestácie
pedag.
zamestnancov.
Dramatická
výchova v
školách

PaedDr.
Veronika
Jakimová

Nadobudnúť
a rozširovať
vedomosti,
zručnosti
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Poskytovateľ

Harmonogram

MPC

2014 -2015

MPC

2014-2015

Aktualizačné

MPC Prešov

2014-2015

Aktualizačné

MPC Prešov

2014 -2015

Aktualizačné

MPC

2014 -2015

a spôsobilosti na
realizáciu
detského
divadla.
Naučiť
sa
vytvárať tvorivé
úlohy
a praktické
cvičenia
podporujúce
rozvoj HTS

Tvorba
a hodnotenie
projektu
vyučovania
zameraného na
rozvoj hudobnotvorivých
schopnosti
žiakov ZUŠ a
ZŠ
Mgr.
Ivana Naučiť
sa Tvorba
Bajužíková
vytvárať tvorivé a hodnotenie
úlohy
projektu
a praktické
vyučovania
cvičenia
zameraného na
podporujúce
rozvoj hudobnorozvoj HTS
tvorivých
schopnosti
žiakov ZUŠ a
ZŠ
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Inovačné

MPC

2014-2016

Inovačné

MPC

2014-2016

7 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA
VEREJNOSTI
V školskom roku 2014 / 2015 sa Základná umelecká škola v Trebišove zúčastnila týchto
aktivít.
September
1. Múzeum v Trebišove – Fotogaléria Mgr. Rastislava Jíleka – hudobný program
Október
1. Mesiac úcty k starším...kultúrny program v estrádnej sále MsKS v Trebišove pre
seniorov nášho mesta
2. Deň úcty k starším – verejný koncert žiakov v elokovanom pracovisku v Slovenskom
Novom Meste
November
3. Koncert košického sláčikového kvarteta LenART Quartet v koncertnej sále ZUŠ
4. Celoslovenská súťaž komorných zoskupení Musica Camerata v Bratislave
5. Koncert detského speváckeho zboru Pro Musica- Magnólia z Michaloviec
a Sobraniec v koncertnej sále ZUŠ
6. Koncert víťazov celoslovenskej súťaže Musica Camerata v koncertnej sále ZUŠ
December
7. Triedny koncert žiakov p. uč. A . Hubinákovej v koncertnej sále ZUŠ
8. Triedny koncert žiakov prípravného ročníka tanečného oddelenia p. uč. L. Orosovej
Vianočný triedny koncert žiakov v elokovanom pracovisku v Slovenskom Novom
Meste p. uč. I. Zselenákovej
9. Adventný koncert žiakov a učiteľov ZUŠ v Trebišove v rímskokatolíckom kostole
10. Vianočný koncert žiakov a učiteľov ZUŠ v divadelnej sále MsKS v Trebišove pre
verejnosť
11. Štedrovečerný kultúrny program v elokovanom pracovisku v Slovenskom Novom
Meste – hudobný program žiakov p. uč. I. Zselenákovej
Január
12. Deň otvorených dverí pre MŠ v elokovanom pracovisku v Slovenskom Novom Meste
13. Triedny koncert p. uč. J. Hubináka v koncertnej sále ZUŠ Trebišov
14. Novoročný koncert v Domove sociálnych služieb v Trebišove – tanečný program
žiakov tanečného oddelenia
Február
15. Kultúrne vystúpenie žiakov tanečného a hudobného odboru na Plese právnikov
16. Vystúpenie žiakov hudobného a literárno-dramatického odboru v Klube kresťanských
seniorov v Trebišove
Marec
17. Deň žien – kultúrny program žiakov elokovaného pracoviska v Slovenskom Novom
Meste
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18. Hviezdoslavov Kubín – kultúrny program žiakov v Slovenskom Novom Meste –
elokované pracovisko ZUŠ Trebišov
19. Koncert ku Dňu učiteľov - verejný koncert pre učiteľov ZUŠ Trebišov v koncertnej
sále
20. Hviezdoslavov Kubín – školské kolo súťaže žiakov LDO
21. Školská súťaž žiakov LDO v písaní poézie a prózy pod názvom „Vlastná tvorba“
22. Súťažná prehliadka v hre na zobcovej flaute v Snine
23. Akordeónový festival Giraltovce 2015 – celoslovenská súťaž
Apríl
24. Veľkonočný koncert v elokovanom pracovisku v Slovenskom Novom Meste
25. Spoločenské stretnutie pri príležitosti Dňa učiteľov v divadelnej sále MsKS, na ktorom
vystúpili žiaci hudobného a tanečného odboru
26. Schneiderova Trnava 2015 – 15. ročník celoslovenskej súťaže v komornej hre
27. Celoslovenská súťažná prehliadka v hre na saxofón v Starej Ľubovni
28. Stavanie mája – mestské oslavy v predvečer 1. mája na historickom námestí školy,
v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom – kultúrny program zabezpečili žiaci
hudobného a tanečného odboru
Máj
29. Triedny koncert žiakov p. uč A. Hubinákovej venovaný Dňu matiek
30. I. ročník nesúťažnej prehliadky žiakov klavírneho oddelenia pod názvom „Klavír
spieva“ v koncertnej sále ZUŠ
31. Verejný koncert žiakov všetkých umeleckých odborov na tému „Fauna a flóra“
32. Baletné predstavenie „Luskáčik“ spojené so slávnostným vyradením absolventov
tanečného oddelenia v MsKS v Trebišove
33. Výchovné koncerty pre žiakov základných škôl v MsKS, na ktorých sa predstavili
žiaci tanečného odboru s baletom „Luskáčik“
34. Triedny koncert žiakov z klavírnych tried. uč. B. Berényiovej a Mgr. I. Bajužíkovej
v koncertnej sále ZUŠ
35. Triedny koncert žiakov klavírneho oddelenia p. uč. I. Mihaľovej v koncertnej sále
ZUŠ
Jún
36. Triedny koncert žiakov gitarovej a dychovej triedy p. uč. Mgr. R. Pristáša a p. uč. K.
Bariho v koncertnej sále ZUŠ
37. Medzinárodná akordeónová súťaž
„Euromusette Golden tango“ v Rajeckých
Tepliciach
38. Kultúrny program žiakov a učiteľov ZUŠ pri príležitosti Dňa detí v mestskom parku.
39. Bábkové predstavenie „O premenenej princeznej“ pre žiakov PHV v koncertnej sále
ZUŠ
40. Záverečný koncert žiakov primárneho umeleckého vzdelania v koncertnej sále ZUŠ
41. Triedny koncert žiakov klavírnej a husľovej triedy p. uč. I. Bulinskej a p.uč. J. Vasiľa
42. Triedny koncert žiakov PaedDr.V. Jakimovej a Mgr. V. Krajčovej ( klavírne
a literárno-dramatické oddelenie )
43. Triedny koncert p. uč. I. Obrinovej, A. Kudlu a P. Olejára ( klavírna, dychová
a husľová trieda )
44. Triedny koncert p. uč. K. Šulanovej ( klavírna trieda )
45. Triedny koncert p. uč. Mgr. J. Čverčka ( gitarová trieda )
46. Výchovný koncert pre žiakov základnej školy v Slovenskom Novom meste
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47. Triedny koncert žiakov p. uč. V. Brežinskej ( akordeónová trieda )
48. Absolventský koncert žiakov ZUŠ v Trebišove v koncertnej sále ZUŠ
49. Výchovný koncert žiakov p. uč. I. Zselenákovej v elokovanom pracovisku
v Slovenskom Novom Meste
50. Triedny koncert žiakov p. uč. M. Balogha v elokovanom pracovisku v Slovenskom
Novom Meste
51. Vystúpenie žiakov tanečného odboru v Domove sociálnych služieb v Trebišove
52. Bábkové predstavenie „ Rozprávka o zakliatej princeznej“v MŠ Dúbravka
53. Vernisáž žiakov VO spojená so skrášlením interiéru v rekonštruovanej budove Správy
ciest v Trebišove
Účasť na súťažiach
V školskom roku 2014/2015 sa žiaci ZUŠ v Trebišove zúčastnili týchto súťaží:
Hudobný odbor
1. V. ročník celoslovenskej súťaže v komornej hre žiakov ZUŠ – MUSICA CAMERATA
Ján Albrecht v Bratislave:
zlaté pásmo v II. kategórii - akordeónové trio :
Pedagóg : p. uč. Viera Brežinská
strieborné pásmo v II. kategórii – klavírne trio:
Pedagóg: p.uč. Jozef Vasiľ, p. uč. Ingrid Obrinová
strieborné pásmo v II. kategórii – gitarové duo:
Pedagóg: p. uč. Anna Hubináková

Samuel Kozák
Rebeka Bizubová
Zuzana Berešová

Andrej Frič
Lýdia Oravkinová
Jana Kaszonyiová

Natália Begalová
Amine Hasaniová

strieborné pásmo v I. kategórii – gitarové kvarteto: Marína Ružinská
Hannah Urbanieková
Sandra Varhaníková
Stela Bojtiová
Pedagóg: p. uč. Anna Hubináková
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2.Celoslovenská súťaž „Schneiderova Trnava“.
Strieborné pásmo v II. kategórii – v komornej hre sláčikových nástrojov s klavírom:
Lídia Oravkinová
Andrej Frič
Jana Kaszonyiová
Pedagóg: p. uč. Jozef. Vasiľ, p. uč. Ingrid Obrinová
3.Súťažná prehliadka v hre na zobcovú flautu v Snine
Bronzové pásmo v II. kategórii

–

Lenka Fraštiová

Pedagóg: p. uč. Koloman Bari
Klavírny sprievod: p. uč. B. Berényiová
4. Celoslovenská súťaž skupín žiakov ZUŠ Pop- Rock a Jazz v Košiciach
2. miesto v I. kategórii jazz:

M. Vančo
A. Frič
D. Kolář
D. Tóth
K. Ondrušová
S. Štefanková

Pedagóg: p. uč. Mgr. Radovan Pristáš
5. Akordeónový festival v Giraltovciach 2015
Zlaté pásmo v III. kategórii:
Bronzové pásmo v I. kategórii:

Samuel Kozák
Denis Romančák

Pedagóg: p. uč. Viera Brežinská
6. Medzinárodný festival akordeonistov „EUROMUSETTE – GOLDENTANGO“
Strieborné pásmo v III. kategórii:
Bronzové pásmo v I. kategórii:

Samuel Kozák
Denis Romančák

Pedagóg: p. uč. Viera Brežinská
7. Celoslovenská súťažná prehliadka v sólovej hre na saxofóne v Starej Ľubovni
Strieborné pásmo –
Karolína Ondrušová
Pedagóg: p. uč. Anton Kudla
Klavírny sprievod: p. uč. Ingrid Obrinová
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8. Školská súťaž z hudobnej náuky pre 2. a 3. ročník „ Najznámejšie ľudové piesne
nášho regiónu“
2. ročník:
1. miesto –

Barborka Bodnárová
Laura Mária Majcherová
Dávid Toma

2. miesto –

Veronika Kentošová
Nina Ema Bizubová
Lýdia Nováková
Barborka Košťálová

3. miesto –

Nikola Gajdošová
Martina Hricíková

3. ročník
1. miesto –
2. miesto –

nebolo udelené
Noemi Semková
Sandra Varhaníková
Juraj Šepták

3. miesto:

Bianka Eperješiová
Dávid Girman

Pedagóg: p. zást.. Mgr. Ivana Bajužíková
9. Školské kolo vedomostnej súťaže žiakov I. ročníka z hudobnej náuky „Najlepší znalec
nôt a hudobných značiek“
1. miesto –
2. miesto –
3. miesto –

Dávid Máček
Denis Romančák
Tomáš Jeňo
Dávid Tóth
Erika Poľáková

Pedagóg: p. uč. Mgr. Ivana Bajužíková
Literárno-dramatický odbor
10. Školské kolo „Hviezdoslavov Kubín“
1. miesto v I. kategórii –
1. miesto v II. kategórii –

Monika Gašparíková
Hannah Urbanieková
Brigita Hangyáková
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2. miesto v II. kategórii –
3. miesto v II. kategórii –

Sarah Marta Mahutová
Tamara Pavlíková

Pedagóg: p. uč. Mgr. Viera Krajčová
11. Školská súťaž v písaní vlastnej poézie a prózy “Vlastná tvorba“.
1. miesto v I. kategórii II.
1.
2.
3.

kategória - poézia
miesto miesto miesto –

II. kategória – próza
1. miesto 2. miesto 3. miesto III. kategória - próza
1. miesto –

Monika Gašparíková ( próza )

Tamara Pavlíková
Brigita Hangyáková
Sarah Marta Mahutová
Hannah Urbanieková
Sarah Marta Mahutová
Tamara Pavlíková
Brigita Hangyáková
Hannah Urbanieková
Mária Mantičová

Pedagóg: p. uč. Mgr. Viera Krajčová
Všetky práce boli vydané v školskom časopise a ilustrované prácami žiakov
výtvarného
odboru.
12. Okresná súťažná prehliadka „Hviezdoslavov Kubín“ v prednese prózy
1. miesto –
Hannah Urbanieková
Pedagóg: p. uč. Mgr. Viera Krajčová
13. Krajská súťaž Hviezdoslavov Kubín“
3. miesto v II. kategorii –
Hannah Urbanieková
Pedagóg: p. uč. Mgr. Viera Krajčová
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Výtvarný odbor

14. Školské kolo „Logo školy“
Víťazná práca –
Stanislav Tábořík
2.miesto
–
Filip Treľo
3.miesto
–
Marek Ujhazy
Pedagóg: akad. maliar Anton Vasilko
15. Celoslovenská výtvarná súťaž „ Rodina bez cigariet“
1. miesto v III. kategórii –
2. Cenu organizátora v III. kategórii získala

Dávid Šatala
Alexia Čvirková

Pedagóg: akad. maliar Anton Vasilko
16. Okresné kolo výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“
1. miesto v IV. kategórii Jakub Marko
2. miesto v IV. kategórii –
Ivana Tkáčová
1. miesto v V. kategórii –
2. miesto v V. kategórii –
3. miesto v V. kategórii –

Sára Eperješiová
Marína Ružinská
Dávid Šatala

Postupujúca práca na celoslovenskú súťaž – Samuel Šoltés
Pedagógovia: akad. maliar Anton Vasilko, Mgr. Rastislav Štefaňák

17. Národné kolo medzinárodného projektu Európa v škole
Odborná porota udelila: Diplom
Alexandre Kozákovej
Čestné uznanie
Sófii Belasovej
Pedagóg: akad. maliar Anton Vasilko
18. Celoslovenská súťaž výtvarnej a literárnej tvorby „Dúha“
Čestné uznanie –
Vladimír Vančo
Pedagóg: akad. maliar Anton Vasilko
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8 ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA
ZAPOJENÁ
V školskom roku 2014/2015 sa v ZUŠ Trebišov uskutočnili tieto interné projekty:
Interné projekty ZUŠ Trebišov
-

Koncert víťazov celoslovenskej súťaže v komornej hre Musica camerata
Koncert košického sláčikového kvarteta „ Lenart Quartet“
Koncert detského speváckeho zboru Pro Musica – Magnólia
Adventný koncert v rímskokatolíckom kostole v Trebišove
Vianočný koncert v MsKS v Trebišove pre verejnosť
Verejný koncert žiakov všetkých umeleckých odborov pod názvom „Fauna a flóra“
Koncert ku „Dňu učiteľov“ v koncertnej sále ZUŠ
Nesúťažná prehliadka 0. ročník „Klavír spieva“
Bábkové predstavenie „Rozprávka o zakliatej princeznej“
Záverečný koncert žiakov TO spojený s vyradením absolventov
Vernisáž absolventských prác žiakov výtvarného odboru

9 ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI
VYKONANEJ ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU
V školskom roku 2014/2015 nebola Štátnou školskou inšpekciou v Základnej
umeleckej škole Trebišov vykonaná inšpekčná činnosť.
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10 ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO
TECHNICKÝCH PODMIENKACH
Základnej umeleckej škole v Trebišove chýba dostatočný počet učební. Najhoršie je na
tom výtvarný odbor, ktorý má k dispozícii dve triedy bez prívodu vody. Je preto potrebné
vytvoriť žiakom výtvarného odboru adekvátne podmienky a zriadiť pre nich chýbajúce
učebne a doplnkové priestory ako napr. dielňu, kde by sa mohli vykonávať rôzne práce
a špecializované techniky.
Problematické vyučovanie v koncertnej sále ZUŠ, ktorá slúžila v minulosti (okrem
toho, že sa tam konajú koncerty) aj ako učebňa pre prípravné štúdium, literárno-dramatické
oddelenie a vyučovanie hry na klavíri a spevu, sa v školskom roku 2014/2015 podarilo
čiastočne vyriešiť presunom jednotlivých tried. Výmenou učební sa docielilo, že v minulom
školskom roku v koncertnej sále prebiehalo vyučovanie už iba v literárno-dramatickom
odbore.
Táto situácia sa dá vyriešiť prestavbou niekoľkých miestností, čím by sa získal
dostatočný počet tried pre všetkých vyučujúcich.
V oblasti materiálno-technických podmienok je škola vybavená veľmi dobre. V každej
triede sa nachádza notebook s prístupom na internet a s CD prehrávačom. Pre jednoduchšie
a ľahšie osvojenie učiva pre žiakov hudobnej náuky slúžia učebné pomôcky a digitálna
technika - interaktívna tabuľa.
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11 ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ
VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Mzdové prostriedky celkom (610)
Odvody do poist. Fondov (620)
Spolu

245 708,- €
88 475,- €
334 183,- €

Vlastné príjmy: školné
Finančné prostriedky určené na prevádzkové výdavky

29 365,- €
39 520,- €

Výdavky
Tovary a služby (630)
Z toho: energie
vodné, stočné
poštovné a telekom. služby
ostatné (kanc. mat. čist. prostr. stravné, knihy)
odchodné, odstupné
Spolu

67 075,- €
6 142,- €
492,- €
2 155,- €
58 286,- €
0,- €
67 075,- €

Vzdelávacie poukazy
Použitie
Chránená dielňa
Použitie

Učebné pomôcky
Mzdy a odvody
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1 011,- €
1 011,- €
10 572,40 €
10 572,40 €

12 CIEĽ A KONCEPČNÝ ZÁMER ROZVOJA ŠKOLY
V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015 + VYHODNOTENIE JEHO
PLNENIA
Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy v školskom roku
2014/2015.
Hlavným cieľom bolo zrealizovať rekonštrukciu vo vnútorných priestoroch ZUŠ
Trebišov za účelom získania viacerých učební pre výchovnovzdelávací proces a odstrániť
zamoknutie obvodových múrov budovy. Rekonštrukcia sa uskutočnila počas letných prázdnin
( júl, august ) a týkala sa týchto prác:
-

výkopové práce po obvode južnej a západnej strany budovy
izolácia obvodového muriva nopovou fóliou, odvodnenie flexibilnými rúrami a ich
zaústenie do dažďovej kanalizácie
rozdelenia dvoch veľkých miestností sadrokartónovými priečkami pre zvýšenie počtu
tried (vznik štyroch nových tried).
presun výtvarných tried zo severozápadného krídla do severovýchodnej časti budovy
k zdroju vody
prívod vody a odpadu priamo do tried výtvarného odboru
na prízemí v triede číslo 5 sa vykonalo obitie zvetralej omietky s následným sanačným
nástrekom a náterom
presun kuchynky z chodby na prvom poschodí na prízemie
vybúranie nefunkčnej vypaľovacej pece s následným odvozom na zberný dvor do TS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Školský vzdelávací program bol vo všetkých umeleckých odboroch doplnený o 4.
ročník druhej časti nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania
Otvorenie bábkarského oddelenia v ZUŠ Trebišov
Medziodborová spolupráca medzi jednotlivými umeleckými odbormi (VO, TO, LDO)
Kvalitná príprava na verejné vystúpenia a súťaže
Rozvoj súborovej a komornej hry
Vynikajúce umiestnenia na celoslovenských a medzinárodných súťažiach v hudobnom
a výtvarnom odbore
Účinkovanie žiakov školy na spoločných podujatiach s Mestom Trebišov
Spolupráca s Múzeom a kultúrnym strediskom Južného Zemplína
Podpora odborného rastu pedagogických zamestnancov

Záverom môžeme konštatovať, že ciele, ktoré si Základná umelecká škola v Trebišove
vytýčila boli v príslušnom školskom roku splnené.
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13 OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ
VÝSLEDKY A OBLASTI, V KTORÝCH SÚ NEDOSTATKY
A TREBA ÚROVEŇ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA
ZLEPŠIŤ VRÁTANE NÁVRHOV OPATRENÍ

Silné stránky

•
•
•
•
•
•
•
•

Slabé stránky

• Kompetencie pedagógov vo využívaní

Tradícia a dosiahnuté výsledky
Kvalitný a skúsený pedagogický zbor
Profil absolventa
Úspešnosť v umeleckých súťažiach
Organizácia kultúrnych, motivačných
tvorivých a vzdelávacích podujatí
Výborné materiálno-technické vybavenie
Spolupráca školy s verejnosťou a
participácia na kultúrnom živote
Rodičovské združenie – spolupráca
a finančná podpora pri realizácii aktivít

Ohrozenia

IKT

• Kompetencie pedagógov pri práci so
•
•
•
•

Príležitosti

• Financovanie originálnych kompetencií
• Obmedzené možnosti ZUŠ získavať
•
•
•

žiakmi so ŠVVP
Formálna činnosť niektorých
predmetových komisií
Propagácia aktivít školy
Chýbajúce zdroje na motivačné
ohodnotenie zamestnancov
Kapacitne nevyhovujúce priestory
školy

• Výzvy na dotácie pre ZUŠ – investícia
•
•

doplnkové finančné prostriedky
z projektov
Legislatíva
Byrokracia a zaťaženosť vedenia školy
a učiteľov
Zaneprázdnenosť žiakov

•
•

22

do modernizácie vyučovania
Nové elokované pracovisko
Viac vzdelávacích programov
kontinuálneho vzdelávania určených
pre pedagógov ZUŠ
Multižánrové projekty
Partnerská spolupráca škôl –
motivácia, výmena skúseností,
projekty

14 VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA
VÝKON POVOLANIA A UPLATNENIE ŽIAKOV NA
PRACOVNOM TRHU ALEBO ICH ÚSPEŠNOSŤ
PRIJÍMANIA NA ĎALŠIE ŠTÚDIUM
Žiaci, ktorí prejavia záujem študovať na stredných a vysokých školách s umeleckým
zameraním môžu svoj talent rozvíjať v rozšírenom štúdiu pod odborným vedením pedagógov
vo všetkých umeleckých odboroch.
V nasledujúcej tabuľke uvádzame mená žiakov, ktorí boli v školskom roku 2014/2015
prijatí na školy s umeleckým zameraním.
Údaje o počte prijatých žiakov na školy s umeleckým zameraním:
Výtvarný odbor
Meno žiaka
Daniel Tocik
Ema Petriková
Sára Eperješiová
Maroš Šesták

Valér Vančo
Samuel Krupský

Tanečný odbor
Meno žiaka
Natália Pčolinská

Hudobný odbor
Meno žiaka
Kristína Mihaľová

Názov školy
Edinburg VŠ

Odbor
Grafický
dizajn
architektúra

Učiteľ
akad. maliar Anton Vasilko

TU–Košice,
Fakulta umení
ŠÚV Jozefa Vydru v dizajn
Košiciach
Súkromná stredná
animácia
umelecká škola
animovanej tvorby v
Košiciach
Vysoké učení
dizajn
technické v Brně
TU v Košiciach
architektúra

akad. maliar Anton Vasilko

Názov školy
Konzervatórium,
Timonova Košice

Učiteľ
p. uč. Lídia Orosová

Odbor
tanec

akad. maliar Anton Vasilko
akad. maliar Anton Vasilko

akad. maliar Anton Vasilko
akad. maliar Anton Vasilko

Názov školy
Konzervatoř a Vyšší odborná škola spev
Jaroslava Ježka Praha

23

Odbor

ZÁVER
Základná umelecká škola v Trebišove ponúka kvalitný školský vzdelávací program
s kvalifikovaným kolektívom pedagogických zamestnancov. Vytvára podmienky pre aktívnu
umeleckú činnosť žiakov základných a stredných škôl, čím spĺňa požadované atribúty školy
s významným kultúrno-výchovným poslaním.

V Trebišove dňa 14. októbra 2015

Riaditeľka školy: PaedDr. Veronika Jakimová
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STANOVISKÁ K SPRÁVE O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ
VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ZA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 ZUŠ TREBIŠOV

Pedagogická rada školy pri Základnej umeleckej škole v Trebišove, Mariánske námestie
252/5, 075 01 Trebišov

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy v Trebišove
v školskom roku 2014/2015

Predkladateľ: PaedDr. Veronika Jakimová
riaditeľka ZUŠ

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej
umeleckej školy v Trebišove v školskom roku 2014/2015 bola vypracovaná v zmysle
vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade Základnej umeleckej školy v Trebišove
dňa 30. septembra 2015, ktorá ju vzala na vedomie bez pripomienok.

.............................................................................................
PaedDr. Veronika Jakimová, riaditeľka ZUŠ Trebišov
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Rada školy pri Základnej umeleckej škole Trebišov, Mariánske námestie 252/5 075 01
Trebišov

RADA ŠKOLY
pri ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE TREBIŠOV
Mariánske námestie 252/5, 075 01 Trebišov

Vyjadrenie k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Základnej umeleckej školy v Trebišove v školskom roku 2014/2015

Rada školy pri ZUŠ Trebišov vyjadruje týmto súhlas
s obsahom Správy
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy
v Trebišove v školskom roku 2014/2015, ktorú dňa 15. októbra 2015 na riadnom zasadnutí
Rady školy, predložila riaditeľka ZUŠ Trebišov PaedDr. Veronika Jakimová .
Rada školy pri ZUŠ Trebišov odporúča zriaďovateľovi Základnej umeleckej školy
v Trebišove - Mestu Trebišov túto správu schváliť.

............................................................................
RNDr. Dagmar Ružinská
predsedníčka Rady školy pri ZUŠ Trebišov
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ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Mariánske námestie 252/5, 07501 Trebišov

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy v Trebišove
v školskom roku 2014/2015

Predkladateľ: PaedDr. Veronika Jakimová
riaditeľka ZUŠ
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej
umeleckej školy v Trebišove v školskom roku 2014/2015 bola vypracovaná v zmysle
vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

................................................
za predkladateľa

Vyjadrenie zriaďovateľa školy k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy v Trebišove:

Mesto Trebišov – zriaďovateľ ZUŠ Trebišov, týmto schvaľuje – neschvaľuje Správu
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy
v Trebišove v školskom roku 2014/2015.

................................................
za zriaďovateľa
27

Zriaďovateľ Základnej umeleckej školy v Trebišove – Mesto Trebišov
NÁVRATKA
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Mariánske námestie 252/5, 07501 Trebišov

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy v Trebišove
v školskom roku 2014/2015

Predkladateľ: PaedDr. Veronika Jakimová
riaditeľka ZUŠ
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej
umeleckej školy v Trebišove v školskom roku 2014/2015 bola vypracovaná v zmysle
vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

................................................
za predkladateľa

Vyjadrenie zriaďovateľa školy k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy v Trebišove:

Mesto Trebišov – zriaďovateľ ZUŠ Trebišov, týmto schvaľuje – neschvaľuje Správu
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy
v Trebišove v školskom roku 2014/2015.

................................................
za zriaďovateľa
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