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Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej umeleckej školy v Hnúšti za školský rok 2018/2019
a)Základné identifikačné údaje o škole(§ 2 ods. 1 písm.a)

1. Názov školy:

Základná umelecká škola

2. Adresa školy:

Nábrežie Rimavy 457

3. Telefónne číslo:

047/5422207, 0911444890

4. Internetová adresa:

www.zushnusta.sk

5. Zriaďovateľ:

Mesto Hnúšťa

e-mailová adresa: zus@hnusta.sk

štatutárny zástupca: PhDr. Roman Lebeda
6. Adresa:

Mestský úrad, Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa

7. Telefónne číslo:

047/5423251

8. Internetová adresa: www.hnusta.sk

faxové číslo:
e-mailová adresa: info@hnusta.sk, primator@hnusta.sk

Vedúci zamestnanci školy:
Mgr. Anna Černáková, PhD.

riaditeľka školy od 1.7.2019

Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:
Údaje o rade školy:
Rada školy pri ZUŠ v Hnúšti bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov po voľbách 25.3.2015, kedy začalo jej funkčné obdobie.
Členovia rady školy:
1. PhDr. Margita Féderová
2. Mgr. Katarína Moncoľová
3. Ing. Danka Kiráľová
4. Edina Fussyová
5. Ing. Antal Ján
6. Mgr.Miroslav Bračo
7. Martina Ďurianová

delegovaný poslanec MsZ
delegovaný poslanec MsZ
delegovaný poslanec MsZ
volený zást. za rodičov
volený zást. za rodičov
pedagogický zamestnanec
nepedagogický zamestnanec

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2018/2019:
Rada školy v šk. roku 2018/2019 zasadala 5x . Dňom 24.04.2019 bolo pozastavené členstvo v Rade
školy pri ZUŠ v Hnúšti Mgr. Anne Černákovej PhD. , ktorá bola predsedkyňou RŠ z dôvodu
podania si prihlášky do výberového konania na funkciu riaditeľa ZUŠ v Hnúšti. V mesiaci máj bol
zvolený do Rady školy v Hnúšti za zástupcu pedagogických zamestnancov Mgr. Miroslav Bračo.
Na svojich zasadnutiach riešila aktuálne problémy školy a poukazovala na prípadné nedostatky v
riadení školy.

Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach – poradných orgánoch riaditeľa
školy:
V školskom roku 2018/2019 sa uskutočnilo: 2x zasadnutia pedagogickej rady
4x pracovná porada
4x klasifikačné porady
Predmetové komisie zasadali nasledovne: PK – klavír 1x
PK – husle 1 x
PK – gitara 1 x – vyučujúca sa nezúčastnila
PK – dychové nástroje 1 x
PK – hudobná náuka 1 x
PK – tanečný odbor 1 x

Metodický deň:
MD – výtvarný odbor

ZUŠ Modrý Kameň

MD sa uskutočňujú v spolupráci ZUŠ regiónu Novohrad, Gemer, Malohont (14 ZUŠ)

b)Údaje o žiakoch za školský rok 2018/2019 (§ 2ods. 1 písm. b)
Hudobný odbor:

77 žiakov k 15.9.2018

70 žiakov k 30.6.2019

Výtvarný odbor:

107 žiakov k 15.9.2018

96 žiakov k 30.6.2019

Tanečný odbor :

37 žiakov k 15.9.2018

27 žiakov k 30.6.2019

Spolu :

221 žiakov

193 žiakov

c)Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka prvej časti prvého stupňa základného
štúdia(§ 2 ods. 1 písm. c)
Do prvého ročníka prvej časti prvého stupňa základného štúdia primárneho umeleckého
vzdelávania bolo k 15. septembru 2018 v hudobnom odbore prijatých 15 žiakov, vo výtvarnom
odbore 19 žiakov, v tanečnom odbore 8 žiakov.

Údaje o počte zapísaných žiakov do prípravného štúdia k 15. septembru 2018 v ZUŠ
Počet žiakov prípravného štúdia: hudobný odbor - 14
výtvarný odbor - 17
tanečný odbor - 0

Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné a vysoké školy
Absolventi I. stupňa základného štúdia ZUŠ:
V tomto školskom roku bol prijatý Mário Deme (z triedy uč. G. Fussyovej) na Súkromné hudobné
a dramatické konzervatórium v Rimavskej Sobote .

e)Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania.
(§ 2 ods. 1 písm. e) Koncoročná klasifikácia podľa celkového prospechu, ďalej podľa ročníkov
priemerný prospech z jednotlivých predmetov)
Prospech žiakov podľa odborov:

I I. polrok
PsV

P

N

Spolu

Spolu

147+1 13

3

164

Hudobný odbor

43+1

13

3

60

Výtvarný odbor

77

0

0

77

Tanečný odbor

27

0

0

27

PsV – prospel s vyznamenaním
P - prospel
N - neprospel
1 žiak sa zúčastnil komisionálnych skúšok, 3 žiaci sa skúšok nezúčastnili. Skúšky sa konali
30.08.2019

Hodnotenie žiakov – hudobný odbor – hra na hudobný nástroj

I I. polrok
Nástroj

PsV

P

N
1

Spolu

Klavír

9

5

15

Husle

5

3

Gitara

11

2

Zobcová flauta

2

Keyboard

7

1

8

Spev

8

2

10

Bicie

2

8
2

15
2

2

Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2017/2018 (§ 2 ods. 1 písm. f)
schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 4.
februára 2015 pod číslom 2015-6346/5841:1-10A0 pre základné umelecké školy s platnosťou
od 1. septembra 2015

Odbor

Nástroj

Číslo učebného plánu

HO

klavír

č. 3 (2015)

keyboard

č. 3(2015)

husle

č. 4, 20(2015)

gitara

č. 4, 20(2015)

spev

č. 8,22(2015)

zobcová flauta

č. 5. (2015)

bicie

č.7(2015)

VO

č. 52, 53, 54, 56, 58(2015)

TO

č. 36, 37(2015)

Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy ku dňu koncoročnej klasifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g)

Základná umelecká škola

Počet

Zamestnanci ZUŠ - spolu

12

Z toho PZ*

10

Plný úväzok – zamestnanci ZUŠ

5

Skrátený úväzok – zamestnanci ZUŠ

5

Na dohodu

1

- kvalifikovaní

9

- nekvalifikovaní

1

- dopĺňajú si vzdelanie

1

- materská dovolenka

1

Z toho NZ**

2

Z počtu NZ
- školníčka, upratovačka

1

Spolu počet zamestnancov

12

Vysvetlivky: PZ* - pedagogickí zamestnanci, NZ** - nepedagogickí zamestnanci

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (§ 2 ods. 1 písm.h)
Forma vzdelávania

Počet vzdelávaných ukončilo

pokračuje

Aktualizačné
Kurzy

1
1

1

začalo

1

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti (§ 2 ods. 1 písm. i)
Prezentácia žiakov na podujatiach organizovaných školou:
V školskom roku 2018/2019 sa uskutočnili:
3 interné tematické žiacke koncerty
1 verejný koncert-Vianočný koncert,
1 verejné vystúpenie žiakov TO – Rozlúčkový tanec
1 absolventský koncert
3 výstavy žiakov VO(4.roč.I.časti I.stupňa a 5.roč.II.časti , Dni mesta - Hrebendova kapsa)
Čiastočná prezentácia školy na verejnosti prebiehala aj formou článkov a príspevkov na webovej
stránke školy, facebookovej stránke a mesta Hnúšťa
Účasť žiakov a učiteľov na podujatiach organizovaných inými organizáciami:
ZUŠ pravidelne zabezpečuje kultúrny program na podujatia spoločenských organizácií. Účinkujú
na nich učitelia a žiaci klávesového, sláčikového, dychového, speváckeho a gitarového oddelenia
ako aj žiaci výtvarného a tanečného odboru.
V priebehu školského roka sa uskutočnili nasledovné akcie:
19.09.2018 – workshop-plstenie v rámci projektu ZŠ JFR-Under the same sky-uč.Černáková
27.09.2018 – preberanie ceny GMB Bratislava- Umenie z blízka 2018-Bračo, Černáková+ žiaci VO
11.10.2018 – projekt HV a umenia. Jeseň – uč.Füssyová, Majoroš + žiaci ZŠ Klokočova
16.10.2018 – pracovné dielne VO-plstenie-uč.Černáková,Bračo+žiaci ZŠ Nábrežie Rimavy
18.10.2018 - projekt HV a umenia. Jeseň – uč.Füssyová, Majoroš + žiaci ZŠ Klokočova
25.10.2018 – pracovná dieňa-maľba v rámci projektu ZŠ JFR-Under the same sky-uč.Černáková
25.10.2018 – žiacky Jesenný koncert – koncertná sála v ZUŠ - učitelia a žiaci HO

29.10.2018 – spevácke vystúpenie -Úcta k sarším-Klub seniorov Hnúšťa uč.Halászová+žiaci
07.11.2018 - projekt HV a umenia. Jeseň – uč.Füssyová, Majoroš + žiaci ZŠ Klokočova
08.11.2018 - projekt HV a umenia. Jeseň – uč.Füssyová, Majoroš + žiaci ZŠ Klokočova
09.11.2018 - projekt HV a umenia. Jeseň – uč.Füssyová, Majoroš + žiaci ZŠ Klokočova
05.12.2018 – Mestský Mikuláš-uč.Mikušová, Füssyová, Majoroš+žiaci TO a HO
10.12.2018 – Klub seniorov – Vianočné koledy-uč.Halászová+žiaci HO
10.12.2018 – okresné kolo Hnúšťaský akord-ZUŠ Rimavská Sobota-uč.Füssyová+žiaci B a C kat.
11.12.2018 – verejný vianočný koncert „Aby na vianoce nebol nikto sám“ v MsKS Hnúšťa-učitelia
a žiaci ZUŠ,
scenár-uč.Mikušová
12.12.2018 – vernisáž fotografií v Knižnici prof.Štefana Pasiara spevácke vystúpenieuč.Halászová+žiaci
19.12.2018 – Vianočné adventné dni v Hnúšti – učitelia ZUŠ a žiaci HO a VO
17.01.2019 - projekt HV a umenia - Zima – uč.Füssyová, Majoroš + žiaci ZŠ
24.01.2019 - projekt HV a umenia -Zima – uč.Füssyová, Majoroš + žiaci ZŠ
07.02.2019 – výchovné tvorivé dielne zamerané na nástroje ŠKD Klokočova učitelia a žiaci HO
11.02.2019 – vystúpenie speváckeho zboru-Klub seniorov-Valentín-uč.Halászová+žiaci
12.02.2019 – výtvarná dielňa-recyklovanie papiera-ZŠ Klokočova-učitelia VO
14.02.2019 - výtvarná dielňa-recyklovanie papiera-ZŠ Klokočova-učitelia VO
14.02.2019 - výtvarná dielňa-recyklovanie papiera-ZŠ Klokočova-učitelia VO
14.02.2019 - Valentínsky koncert – ZUŠ – učitelia a žiaci HO
02.2019 - Vesmír očami detí 2019 -Rimavská Sobota, Hurbanovo- okresné a celoslovenské kolo–
práce žiakov VO uč.Černáková a Bračo
20.02.2019 – HA krajské kolo ZUŠ Hriňová- uč.Füssyová
22.02.2019 – vystúpenie speváckeho zboru MsKS Hnúšťa -Športovec Roka-uč.Halászová,
Slivkoá+žiaci
27.02.2019 – výtvarná dielňa zameraná na grafiku MŠ NR-učitelia VO
28.02.2019 – vernisáž výtvarných prác ZŠ Klenovec – uč.Bračo

01.03.2019 – preberanie ceny Vesmír očami detí 2019Rimavská Sobota-uč.Černáková, Bračo+žiaci
10.03.-12.03.2019 – Hnúšťanský akord 2019, celoslovenské a medzinárodné kolo Hnúšťauč.Füssyová, Černáková, Majoroš, Bračo
10.03.2019 – v rámci HA súťaže o Titul MuMudr. a Cenu prof. Juraja Hatríka, improvizovaný
hudobný workshop s Mgr. Art. Zuzanou Flamovou, ArtD. s názvom „Zvuky“ a hudobno-pohybový
workshop s PhDr. Jiřinou Jiřičkovou, PhD.
10.03.2019 – v rámci HA - klavírny koncert umelcov pána Ádama Baráza z Budapešti a pani Alise
Yajima
11.03.2019 – spevácky zbor-Klub seniorov-Hnúšťa- MDŽ-uč.Halászová+žiaci HO
04.2019 – práce žiakov VO-Szaboov grafický Lučenec-Lučenec
03.04.2019 – husľová celoslovenská súťaž ZUŠ Zvolen-uč.Füssyová-člen poroty
10.04.2019 – tvorivé dielne VO grafika+žiaci ZŠ NR-uč.Černáková
11.04.2019 - projekt HV a umenia - Jar – uč.Füssyová, Majoroš + žiaci ZŠ
16.04.2019 - projekt HV a umenia - Jar – uč.Füssyová, Majoroš + žiaci ZŠ
17.04.2019 – Deň zeme-VO
26.04.2019 – PMU-husle ZUŠ Fiľakovo-uč. Füssyová+žiaci
30.04.2019 – PMT2019-Rimavská Sobota-uč.Mikušová+žiaci TO
05.2019 – práce žiakov VO-Cesta čiary Kremnica
05.2019 – výroba dukátov-Dni mesta Hnúšťa – učitelia a žiaci VO
09.05.2019- tvorivé dielne grafika ZŠ J.F Rimavského- uč.Černáková
12.05.2019 – Deň matiek v MsKS spev.zbor-uč.Halászová, tanečníci-uč. Mikušová
13.05.2019 – Deň matiek-Klub seniorov-spevácky zbor-uč.Halászová
14.05.2019 – Májový koncert-ZUŠ-učitelia a žiaci HO
23.05.2019 – vyhodnotenie prác – Hnúšťa očami detí-uč.Černáková, Bračo
24.05.2019 – celoslovenská súťaž huslistov ZUŠ Detva-uč.Füssyová+žiaci
28.05.2019 – výchovné tvorivé dielne pre 1.ročníky ZŠ NR-uč.Füssyová,Majoroš
29.05.2019 - výchovné tvorivé dielne pre 1.ročníky ZŠ Klokočova-uč.Füssyová,Majoroš
31.05.2019 – Hrebendova kapsa Hnúšťa -uč.Černáková, Bračo+práce žiakov VO

05.06.-07.06.2019– záverečné skúšky žiakov absolventov prvej a druhej časti I. stupňa základného
štúdia v ZUŠ
- prijímacie skúšky do ZUŠ
06.06.2019 – tvorivá dielňa-VO-žiaci ZŠ NR JFR-uč.Černáková
13.06.2019 – absolventský koncert žiakov HO + výstava výtvarných prác absolventov VO ZUŠ
Hnúšťa-učitelia a žiaci odborov
18.06.2019 - projekt HV a umenia - Leto – uč.Füssyová, Majoroš + žiaci ZŠ
21.06.2019 – rozlúčkový tanec žiakov TO-kinosála MsKS v Hnúšti
15.06.2019 - projekt HV a umenia - Leto – uč.Füssyová, Majoroš + žiaci ZŠ

- celoročná spolupráca uč. P. Majoroša so SPOZ-om, MSSD Tisovec
s Tanečným orchestrom v Rimavskej Sobote, s RS6-Rimavsko-Sobotská šestka, s Dychovou
hudbou v Hnúšti , dych.hudbou Magnezit Jelšava
- celoročná spolupráca výtvarného odboru s MŠ Nábrežie Rimavy, MŠ Klokočova, , ZŠ
Klokočova, ZŠ JFR NR, MsKS Hnúšťa, CVČ
- uč.Černáková – pokračovanie hrnčiarskeho kurzu v Banskej Bystrici-2.časť

Dosiahnuté výsledky
Úspechy učiteľov
Univerzita J.E.Purkyne v Ústi nad Labem-ocenenie za prínos pri rozvíjaní medzinárodnej
spolupráce v oblasti hudobnej výchovy-uč.Füssyová
Ocenenie vrámci Dní mesta – uč. Vojenčiaková
Vyhodnotenie skúšok
Záverečné skúšky v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore:
4. ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia ukončili v HO 7 žiaci . Vo VO 9 žiaci. Vo TO
5 žiaci.
4.ročník 2.časti prvého stupňa základného štúdia ukončilo v HO 3 žiakov
5 ročník 2.časti prvého stupňa základného štúdia ukončilo vo VO 1 žiakov
4.ročník druhého stupňa základného štúdia ukončilo 0 žiakov
4.ročník ŠPD-VO-2 absolventi.

Súťaže:
HUDOBNÝ ODBOR
Hnúšťanský akord:
- okresné kolo- Rimavská Sobota - „B“ kategória: Daniel Bodolló, Terézia Račaková, Dušan
Šufliarsky – 2.miesto – postup do krajského kola
bez postpu do celosl.kola
„C“kategória: Mário Deme,Valentína Radičová,Barbora Sabacká 2.miesto-postup do krajského kola bez postupu do
celosl.kola
vyučujúca: G. Fussyová
PMU- husle- ZUŠ Fiľakovo – nadregionálna súťažná prehliadka ZUŠ Dušan Radič – strieborné pásmo
Aneta Krištofová – strieborné pásmo
Lucy Černáková – strieborné pásmo
z triedy uč. G. Fussyovej

-celoslovenská husľová súťaž Detvianska zlatá struna – Dušan Radič – zlaté pásmo
Aneta Krištofová – strieborné pásmo
Lucy Černáková – bronzové pásmo
z triedy uč. G.Fussyovej
VÝTVARNÝ ODBOR
„Vesmír očami detí 2019“ - február 2019 - okresná súťaž – Rimavská Sobota
Vavro Černák - 1.miesto a postup na celoslovenské kolo
Jozef Trnavský – 1.miesto a postup na celoslovenské kolo
Michal Zán – 3.miesto a postup na celoslovenské kolo
Zoja Vargicová – postup na celoslovenské kolo
„Vesmír očami detí 2019“- apríl 2019 – celoslovenská súťaž Hurbanovo
Vavro Černák-ocenená práca-celoslovenské kolo Hurbanovo

„Hrebendova kapsa 2019“ - jún 2019 – mesto Hnúšťa
-Zoja Vargicová-víťazná ilustrácia
„Hnúšťa očami detí 2019“ - máj 2019 - Emily Spišáková - ocenená práca

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm.j)
Názov projektu

Termín začatia
realizácie projektu

Termín ukončenia
realizácie projektu

Hnúšťanský akord

Február r. 1996

trvá

Hrebendova kapsa

r. 2007

trvá

Zhudobnené a výtvarne
spracované víťazné literárne
práce

Pódium mladých
umelcov a
tanečníkov

r. 1994
a
r. 2004

trvá

Možnosť konfrontácie
hudobných vystúpení,
výtvarných prác žiakov a
tanečných prehliadok

Keď sa chce...
01.09.2011
(spoločné aktivity
žiakov HO, VO, TO,
základných a
stredných škôl v
meste a rodičov ZUŠ
Hnúšťa)

trvá

Podľa ponuky predstavení

Umenie z blízka

Trvá každé 2 roky

Priblíženie a zoznamovanie sa
so súčasnou tvorbou výtvarných
umelcov

2005

Výsledky

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole (§ 2
ods. 1 písm.k)

Školská inšpekcia na škole sa uskutočnila dňa 08.04.2016 Predmetom školskej inšpekcie bol stav a
úroveň organizačného, personálneho a materiálnotechnického zabezpečenia výchovnovzdelávacieho procesu v ZUŠ.

Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy(§ 2 ods. 1 písm)
Priestorové a materiálno-technické podmienky školy:

Hudobný odbor a riaditeľstvo školy sa nachádza na Nábreží Rimavy 457. Priestory sú súčasťou
budovy školskej jedálne ZŠ JFR, ale majú samostatný vchod. Tvorí ich 5 menších učební na
individuálne vyučovanie, trieda na skupinové vyučovanie , ktorá sa využíva na interné koncerty,
denná miestnosť, archív, riaditeľňa, miestnosť spomienok HA a sociálne zariadenia pre žiakov a
učiteľov. V týchto priestoroch vyučovalo 6 učiteľov.
Materiálno-technické vybavenie učební je na dobrej úrovni. Škola vyučuje podľa nového Štátneho
vzdelávacieho programu. Modernizovanie vyučovania a zavedenie projektového vyučovania v
náväznosti na to žiakom zabezpečuje interaktívna tabuľa, ktorá bola využívaná hlavne na hodinách
hudobnej náuky a prezentáciách . Notové materiály a iné špecifické pomôcky potrebné pre
nerušený priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti v tomto odbore boli priebežne dopĺňané podľa
finančných možností školy. Údržba hudobných nástrojov-klavírov je zabezpečovaná raz ročne.
Uskutočnila sa čiastočná výmena okien.
Výtvarný odbor sídli v budove na ulici Poľnej č. 396. ZUŠ dostala túto budovu do správy od
mesta. Výhodou je, že budova je majetkom mesta a teda škola za jej užívanie neplatí žiaden nájom.
Prevádzkové náklady boli uhrádzané z rozpočtu školy. Z hľadiska žiakov a rodičov je budova
dobre lokalizovaná – nachádza sa priamo na najmladšom sídlisku mesta a je prístupná aj z
ostatných sídlisk mesta. Budova má po rekonštrukcii dve učebne, prípravovňu, malú učebňu s
počítačom, šatňu a sociálne zariadenia. Vo výtvarnom sú zamestnaní dvaja učitelia. Do budúcnosti
je našou víziou rozšíriť možnosti výuky v tomto odbore. Vybavenie VO je na dobrej úrovni. Štetce,
farby, ceruzky a iný materiál sa každoročne dopĺňa hlavne zo zdrojov rodičovského združenia. K
vybaveniu učební patria stoly, stojany, 2 PC, farebná tlačiareň, fotoaparát, CD prehrávač, grafický
lis, vypaľovacia pec, náradia na brúsenie skla – gravírovanie, dreva, na pyrografiu, tavné a lepiace
pištole, grafický tablet Wacom, kamera..
Tanečný odbor sa presťahoval do priestorov MsKS v Hnúšti na ulici Rumunskej armády 195.
Prenajaté sú dve miestnosti: učebňa a šatňa. Učebňa je vybavená zrkadlami,
madlami,gymnastickým kobercom, žinenkami, HI-FI vežou,kamerou, DVD a televízorom.
Vyučovanie zabezpečovala nekvalifikovaná učiteľka. Jedna učiteľka na materskej dovolenke.
Učebne výtvarného odboru boli odsúhlasené ako elokované pracovisko. Na nové priestory
tanečného odboru bola podaná žiadosť o zmenu adresy elokovaného pracoviska a čaká na
odsúhlasenie.
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy(§ 2 ods. 1
písm.m).
Správa o hospodárení za kalendárny rok 2018

Základná umelecká škola, je verejná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hnúšťa.
Financovanie školy sa uskutočňuje v rámci originálnych kompetencií prostredníctvom podielových
daní mesta. Na základe požiadavky pri tvorbe rozpočtu boli schválené prostriedky od zriaďovateľa
z rozpočtu mesta vo výške 165 765,99€. Do plánu financovania boli zahrnuté aj vlastné príjmy z
mesačných príspevkov , vratky, projekty vo výške 10534.82€. Dotácia zo štátneho rozpočtu na
vedomostnú súťaž žiakov ZUŠ Hnúšťanský akord 2019 činila 6000,00€.
Schválené finančné prostriedky boli použité na mzdy, poistné do poisťovní, energie .

Financovanie originálnych kompetencií:
Rozpočet v €

Čerpanie v €

ZUŠ

165765,99

164 981,29

Mzdy

93 344,38

93 344,38

Poistné do poisťovní

34 0534,92

33 0750,27

Tovary a služby a transfery

37 487,58

37 487,53

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a
vyhodnotenie jeho plnenia (§ 2 ods. 1 písm. n)
- udržanie stavu žiakov – úloha splnená čiastočne
- podporovanie celoživotného vzdelávania učiteľov – úloha splnená
- pokračovanie tradície žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka – úloha splnená
- zavedenie IKT do vyučovacieho procesu – úloha splnená čiastočne
- rozvíjanie spolupráce so školami a organizáciami v meste – úloha splnená

Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy:
KONCEPČNÝ ZÁMER ROZVOJA ZUŠ v Hnúšti
1/ VÍZIA ZUŠ
„Existujú ľudia – dvory a existujú ľudia – záhrady, alebo – umením k
vyššej kvalite života .“

2/ POSLANIE ŠKOLY
Výchova umením(formovanie osobnosti), k umeniu(rozvoj kompetencií tvoriť a prijímať umenie) a
pre umenie(príprava na profesionálnu umeleckú činnosť).
Umelecké školstvo predstavuje ucelenú sústavu výchovy a vzdelania, ktorá poskytuje mladej
generácii možnosť rozvíjať svoje nadanie v niektorej z tvorivých disciplín.

3/ STRATÉGIA ŠKOLY
Strategické východiská Základnej umeleckej školy v Hnúšti
1. Finančné zabezpečenie školy
2. Priestorové zabezpečenie školy
3. Skvalitnenie materiálno-technického zabezpečenia školy
4. Personálne zabezpečenie školy
5. Vytvorenie ponuky štúdia pre širšiu verejnosť v skupinovom vyučovaní a individuálnom

4/ STRATEGICKÝ CIEĽ ŠKOLY
Skvalitnenie umeleckého vzdelávania, rozšírenie možností sebarealizácie žiakov a učiteľov v
Základnej umeleckej škole v Hnúšti
ŠPECIFICKÉ CIELE
–integrácia a interakcia vo vyučovacom procese
–užšia spolupráca s rodičmi – spoločné aktivity
–aktívne zapájanie žiakov do rôznych kultúrnych podujatí organizovaných školou ako aj inými
organizáciami
Hudobný odbor:
–zapojiť žiakov do tvorby hravých foriem overovania si vedomostí na hodinách HN – úloha
splnená
–organizovať žiacke koncerty pri rôznych príležitostiach – úloha splnená
–zapojiť žiakov do rôznych súťaží a prehliadok – úloha splnená
–zapojiť žiakov do skupinových činností (komorná hra) – úloha splnená
Výtvarný odbor:
–zapojenie žiakov do akcií a projektov hudobného a tanečného odboru – úloha splnená čiastočne
–zapojenie žiakov do mestských akcií – úloha splnená
–zapojenie žiakov do regionálnych, celoslovenských a medzinárodných súťaží – úloha splnená
Tanečný odbor:
–zapojenie žiakov do kultúrnych akcií mesta – úloha splnená
–zapojenie žiakov do tanečných súťaží – úloha splnená
–zapojenie žiakov do akcií a projektov hudobného odboru – úloha splnená čiastočne

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba
úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods. 1 písm.o)

Silné stránky

Slabé stránky

-odbornosť pedagogických zamestnancov
-dlhoročné skúsenosti vyučujúcich
- tvorivosť a nápaditosť
- vytváranie podmienok pre sebarealizáciu
učiteľov a ich celoživotné štúdium
- zapojenosť žiakov do súťaží
- organizácia koncertov pre rodičov žiakov a
občanov mesta
- organizácia výstav pre širokú verejnosť
- tradícia súťaže Hnúšťanský akord
- spolupráca medzi učiteľmi z rôznych škôl
- spolupráca s ostatnými školami a
organizáciami v meste
- dobrá dostupnosť školy
- vybavenosť školy učebnými a didaktickými
pomôckami

- nepripravenosť žiakov na vyučovacie hodiny
- slabá počítačová gramotnosť niektorých
učiteľov
- nedostatočná flexibilita niektorých učiteľov vo
vnímaní nových metód vyučovania
- spolupráca s rodičmi žiakov
-atmosféra v kolektíve

Príležitosti

Riziká

- zlepšenie podmienok pre vzdelávanie žiakov
- funkčná spolupráca s organizáciami v meste
- postupné zavádzanie nových vyučovacích
postupov
- spolupráca a partnerstvo so ZUŠ na celom
Slovensku a v Čechách
- možnosť integrácie umeleckých odborov
- spoločné muzicírovanie
- posilnenie súčasnej overenej a osvedčenej
praxe
- rodičia a verejnosť

- nedostatok finančných prostriedkov
- vytváranie konkurencie prostredníctvom
krúžkov v ZŠ, CVČ
- vyťaženosť žiakov
-absencia vytrvalosti vykonávať nejakú činnosť
u žiakov v puberte

Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom
Rodičovské združenie pri ZUŠ Hnúšťa prostredníctvom rady rodičov spolupracuje s vedením školy
na dobrej úrovni. Zabezpečuje školskú účasť žiakov na súťažiach, zabezpečenie okresného kola
Hnúšťanský akord, výtvarné a tanečné súťaže, záverečné skúšky.

Dochádzka žiakov na vyučovanie a vymeškané hodiny pedagogických zamestnancov
II. polrok
Vymeškané hodiny žiakov

1947,5

Priemer na jedného žiaka

10,09
II.polrok

Vymeškané hodiny učiteľov

261,54

Priemer na jedného učiteľa

29,06

Mgr. Anna Černáková, PhD.
riaditeľka školy

