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1. Východiská a podklady
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach Základnej
umeleckej školy Kráľovskom Chlmci školskom roku 2018/2019 je spracovaná v súlade :s
 Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu
správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a
školských zariadení,
 Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.,
 Plán práce ZUŠ Kráľovský Chlmec na školský rok 2018/2019 (vrátane mesačných
plánov práce),
 Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií ZUŠ
Kráľovský Chlmec,
 Vyhodnotenie prospechu a dochádzky žiakov ZUŠ Kráľovský Chlmec v šk. roku
2018/2019,
 Vyhodnotenie prezentácie a reprezentácie školy v jednotlivých odboroch ZUŠ
Kráľovský Chlmec.

2. Identifikačné údaje
2.1 Základná umelecká škola Kráľovský Chlmec
názov školy: Základná umelecká škola Kráľovský Chlmec, Námestie Hrdinov 10
adresa školy: Námestie hrdinov 10, 077 01 Kráľovský Chlmec
kontakty:

056/62 859 80 (telefón)
zuskch@gmail.com (e – mail)
www.zuskralovskychlmec.sk (webové sídlo)

zriaďovateľ:

Mesto Kráľovský Chlmec
L. Koshutta 99, Slovenská Republika

riaditeľka:

Diana Penťová, DiS.art.
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2.2 Rada školy pri ZUŠ Kráľovský Chlmec
predsedníčka: Alžbeta Mentová
podpredseda: Mgr. Angelika Berkešová
členovia: Magdaléna Abaháziová, Eszenyi Szabó Mónika, Ing. Zoltán Illés,
Katarína Kiss, Éva Kišš Palágyi-Kovács, DiS.art., Margita Nagyová,
MUDr. Gita Nagyová, Ing. Peter Tancsák, Ing. Jozef Želinský
zoznam zásadných predložených a prerokovaných materiálov v Rade školy:
 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ,
 Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu ZUŠ,
2.3 Ďalšie poradné orgány školy riaditeľky školy (prerokované materiály)
Umelecká rada– jej členmi sú vedúci predmetových komisií (ďalej „PK“) jednotlivých
umeleckých odborov, schádza sa podľa potreby, najmenej raz za dva mesiace.
Prerokované materiály:
 Pedagogicko-organizačné pokyny MŠVVaŠ SR v školskom roku 2019/2020,
 informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu ZUŠ v školskom roku 2019/2020,
 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za uplynulý školský rok,
 Plán práce ZUŠ na školský rok 2019/2020 (návrhy, realizácia, hodnotenie),
 Plány práce PK jednotlivých umeleckých odborov a predmetov,
 konkrétna činnosť PK (štvrťročné, polročné, trištvrťročné a záverečné hodnotenie),
 odborná umelecká celoročná príprava koncertov, súťaží, interných i externých
podujatí školy (návrhy, realizácia, hodnotenie, spätná väzba),

Pedagogická rada– jej členmi sú pedagogickí zamestnanci ZUŠ ( ďalej „PZ“), schádza sa
podľa potreby, najmenej raz mesačne.
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Prerokované materiály:
 Poriadky ZUŠ – ich aktualizácia (Pracovný poriadok, Vnútorný a Školský
poriadok, Prevádzkový poriadok, Organizačný poriadok a organizačná štruktúra
školy, Rokovací poriadok, Plán vnútro-školskej kontroly, Bezpečnostný projekt,
Kritéria hodnotenia zamestnancov ZUŠ, interné smernice školy, Postup pri
poskytovaní prvej pomoci, agenda BOZP a PO),
 Pedagogicko-organizačné pokyny MŠVVaŠ SR v školskom roku 2019/2020,
 informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu ZUŠ v školskom roku 2019/2020,
 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za uplynulý školský rok,
 informácie zo zasadnutí Rady školy, Rodičovského združenia pri ZUŠ kráľovský
Chlmec, Plán práce ZUŠ na školský rok 2019/2020 (návrhy, realizácia, hodnotenie),
 pedagogická dokumentácia, triedna agenda, pracovné plány: individuálne plány práce,
mesačné plány práce, harmonogram koncertov, súťaží, festivalov a ďalších podujatí,
 schvaľovanie plánov práce PK jednotlivých umeleckých odborov, konkrétna
činnosť PK (štvrťročné, polročné, tri štvrťročné a záverečné hodnotenie),
 odborná umelecká celoročná príprava koncertov, súťaží, interných i externých
podujatí školy (návrhy, realizácia, hodnotenie, spätná väzba),
 Celoročný plán práce Umeleckej rady ZUŠ – návrhy, schválenie,
 hodnotenie žiakov – kritériá klasifikovania (štvrťročná, polročná, trištvrte ročná,
záverečná hodnotiaca rada),
 Plán kontinuálneho vzdelávania zamestnancov – návrhy, aktuálnosť a vhodnosť
ponúkaných programov pre potreby školy, kritéria priznávania kreditov,
schvaľovanie riaditeľkou školy (v prípade RŠ – zriaďovateľom školy),
 osobný plán profesijného rastu pedagogického zamestnanca, kariérové pozície – ich
aktualizácia,
 plán výkonov pedagogického zamestnanca, pracovné úväzky PZ – ich
aktualizácia,
Pracovná porada– jej členmi sú všetci zamestnanci ZUŠ, schádza sa podľa potreby,
najmenej raz za 2 mesiace.
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Prerokované materiály:
 oboznámenie sa s platnými poriadkami a internými smernicami školy,
 Informácie RŠ o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu ZUŠ v školskom roku 2018/ 2019,
 celoročné návrhy k plynulému organizačno-technickému zabezpečeniu
pripravovaných koncertov, podujatí, umeleckých výjazdov školy (pravidelná
kontrola, hodnotenie, spätná väzba),
 oboznámenie sa s platnými predpismi v oblasti BOZP, PO a CO (aktualizácia podľa
aktuálnych legislatívnych zmien),
 Plán kontrol k dodržiavaniu bezpečnostných smerníc Bezpečnostného projektu ZUŠ
Kráľovský Chlmec,
 aktuálne informácie a požiadavky hospodársko-správneho úseku, zber štatistických
údajov,
 kontrola platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za štúdium,
 pravidelné ekonomické analýzy – podklady čerpania finančných prostriedkov školy
pre reálnosť uskutočnenia plánovaných podujatí,
 organizačné a technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, koncertov,
podujatí, riešenie prevádzkových problémov,
 informácie zo zasadnutí rady školy, rodičovského združenia.
Ďalšie metodické orgány– predmetové komisie jednotlivých umeleckých odborov (PK
oddelenia dychy, PK klávesového oddelenia, KP strunového oddelenia, PK medziodborové
– skupinové formy výučby) – pod ľa vlastného plánu práce.
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2.4 Organizácia metodickej práce v ZUŠ Kráľovskom Chlmci v školskom roku
2018/2019
Priority a kľúčové úlohy:
 orientácia činnosti metodických orgánov v poradných orgánoch a komisiách pri ZUŠ
s cieľom skvalitnenia a zefektívnenia vyučovacieho procesu,
 uplatňovanie progresívnych a inovatívnych metód a foriem práce, ďalšie vzdelávanie,
školenia a odborné semináre PZ,
 skvalitňovanie práce učiteľov (zvýšené kritériá a požiadavky na vzdelávacie
štandardy, postupné zavádzanie exemplifikačných úloh),

V školskom roku 2018/2019 pracovali v ZUŠ kráľovský Chlmec tieto metodické orgány:
Umelecká rada
Názov
Umelecká rada pri
ZUŠ

Vedúci
Diana Penťová,DiS.art.

Predmetová komisia
Andrej Babos, DiS.art.,
strunového
a dychového
oddelenia
Predmetová komisia
Mgr. Mária Spišáková
klávesového oddelenia

Členovia
Bc. Katarína Anderová, DiS.art.,
Eva Szabová, DiS.art.,
Éva Kišš Palágyi-Kovács, DiS.art.,
Mgr. Róbert Vargovčík,
Mária Tomoriová, DiS.art.,
Štefan Balogh,
Mgr. Mária Spišáková,
Alžbeta Mentová,
Šarolta Ballová, DiS.art.,
Eleonóra Geriová, DiS.art.,
Anikó Gabodová, DiS.art.,
Idikó Baloghová,
Andrej Babos, DiS.art.,
Mgr. Mónika Bimba,
PaedDr. Aneta Költőová ,
Gabriela Szimková, DiS.art.,
PaedDr. Beatrix Tarcaliová,
Mgr. Andrea Hajdóková,
Mgr. Izabela Horňáková
Bc. Laura Kavčáková
Klaudia Ripcsu Kocsis, DiS.art.
Štefan Balogh,
Eva Szabová, DiS.art.,
Bc. Katarína Anderová, DiS.art.
Éva Kišš Palágyi-Kovács, DiS.art.,
Mária Tomoriová, DiS.art.,
Štefan Balogh,
Alžbeta Mentová,
Šarolta Ballová, DiS.art.,
7
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Predmetová komisia
medziodborového
oddelenia

Mgr. Izabela Horňáková

Eleonóra Geriová, DiS.art.,
Anikó Gabodová, DiS.art.,
Mgr. Mónika Bimba,
PaedDr. Aneta Költőová ,
Klaudia Ripcsu Kocsis, DiS.art.
Gabriela Szimková,
PaedDr. Beatrix Tarcaliová,
Mgr. Andrea Hajdóková,
Bc. Laura Kavčáková
Idikó Baloghová,
Mgr. Róbert Vargovčík

Metodické orgány sa riadili vlastným plánom práce, schváleným pedagogickou radou a
riaditeľkou školy, ktorý bol zameraný na aktivizáciu výchovno-vzdelávacej práce, výmenu
teoretických a praktických skúseností, na štúdium odbornej literatúry so zámerom dosiahnuť
čo najvyššiu kvalitu a efektivitu vyučovania, inovácie a modernizácie vyučovacieho procesu.
Predmetové komisie a Umelecká rada ZUŠ Kráľovský Chlmec pružne reagovali na ohlásené
zmeny v termínovníku podujatí a verejných koncertov školy , či verejnosťou požadovaných
umeleckých programoch a promptne ich riešili.
3. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV
3.1 Prehľad počtu žiakov v šk. r. 2018/19 v členení na odbory
počet žiakov
Začiatok
školského rokastav k 15.9.2018

Koniec školského
roka –stav
k 30.6.2019

spolu
503 + 18obligát
+ 19 DP

Hudobný o.
283 + 18obligát
+2DP

Výtvarný o.
155+11 ďalší
predmet

Tanečný o.
65 + 8 ďalší
predmet

spolu
503
478+19obl. + 16
ďalší predmet

individuálne
283
277+19obl.

skupinové
220
160 + 2 ďalší
predmet

41 + 14 ďalší
predmet

spolu
478

individuálne
277

skupinové
201
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3.2 Prehľad počtu žiakov v šk. r. 2018/19 v členení na stupne štúdia a ročníky
Žiaci základného štúdia podľa ŠkVP od roku 2008
I. stupeň základného štúdia

hudobný o.

spolu

výtvarný o.

tanečný o.

1. časť
prípravné štúdium

42

31

7

4

1. ročník

99

55

14

30

2. ročník

89

46

30

13

3. ročník

75

44

19

12

4. ročník

56

30

23

3

Žiaci základného štúdia podľa ŠkVP od roku 2008
I.stupeň základného
štúdia 2.časť
1.ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník
5.ročník

spolu

hudobný o

výtvarný o.

tanečný o.

48
45
23
28
1

16
27
12
16
x

28
14
10
12
1

4
4
13
1
x

Žiaci základného štúdia
hudobný o.

výtvarný o.

tanečný o.

II. stupeň základného štúdia

spolu

1. ročník

10

9

0

1

2. ročník

2

2

0

0

3. ročník

3

2

1

0

4.ročník

18

18

0

0

spolu

hudobný o.

5

5

Štúdium pre dospelých

výtvarný o.
0

tanečný o.
0
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Počet žiakov k 15.09.2018
hudobný o.
spolu
Kráľovský
173
281
Chlmec
Boľ
19
30
Borša
24
53
Somotor
21
55
Streda nad
39
53
Bodrogom
Veľký
5
20
Horeš
Veľké
17
38
Trakany
spolu
530
298

Kráľovský Chlmec
Boľ
Borša
Somotor
Streda nad Bodrogom
Veľký Horeš
Veľké Trakany
spolu

tanečný o
28

výtvarný o.
80

0
0
16
0

11
29
18
14

15

0

13

8

72

160

Počet žiakov k 31.08.2019
hudobný o.
spolu
Kráľovský
167
262
Chlmec
Boľ
19
30
Borša
24
53
Somotor
21
55
Streda nad
39
53
Bodrogom
Veľký
5
13
Horeš
Veľké
17
34
Trakany
spolu
500
292

Počet žiakov k 15.09.2018 / žiak je len raz
započítaný
Individuálna
Skupinová
forma
forma
spolu
vyučovania
vyučovania
158
96
254
19
11
30
24
29
53
21
34
55
39
14
53
5
15
20
17
21
38
283
220
503

tanečný o.
15

výtvarný o.
80

0
0
16
0

11
29
18
14

8

0

9

8

48

160

Počet žiakov k 31.08.2019 / žiak je len raz
započítaný
Individuálna
Skupinová
forma
forma
spolu
vyučovania
vyučovania
152
95
247
19
11
30
24
29
53
21
34
55
39
14
53
5
13
18
17
17
34
277
213
490

ZUŠ uvedie počet zapísaných žiakov do prípravného a prvého ročníka

4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie
Kontrola a hodnotenie žiakov ZUŠ vychádzali zo všeobecných pedagogických a
psychologických zásad, rozpracovaných v Metodickom pokyne č. 21/2009-R na klasifikáciu
a hodnotenie žiakov základných umeleckých škôl, vydaného MŠ SR.
Zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov školy v školskom roku 2019/2020:
Cieľom hodnotenia bolo preveriť kvalitu vedomostí, zručností a návykov žiaka získaných
jednotlivých učebných predmetoch pod ľa požiadaviek učebných osnov. Podklady pre
klasifikáciu žiaka sa získavali najmä priamym pozorovaním činnosti žiaka a pripravenosti na
vyučovanie takou formou, ktorá je špecifická pre obsah a organizáciu v jednotlivých
predmetoch. Poznatky sa overovali predovšetkým prakticky, formou ústneho alebo
písomného overovania podľa charakteru vyučovacieho predmetu. V procese hodnotenia sme
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uplatňovali primeranú náročnosť, pedagogický takt vo či žiakovi, rešpektovanie práva dieťaťa
a humánne sa správanie voči žiakovi.
Hodnotenie žiakov sa realizovalo klasifikáciou a slovným hodnotením, spĺňalo
informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. V slovnom hodnotení ako jednou z foriem
priebežného hodnotenia, boli výsledky obsiahnuté v slovnom komentári predovšetkým s
pozitívnou motiváciou, kde učiteľ a žiak vzájomne poskytoval spätnú väzbu v kvalite
zvládnutia daného predmetu. Snahou bolo objektívne a poukázanie na nedostatky práce žiaka
so zreteľom na jeho individuálne schopnosti a usilovnosť. Súčasťou slovného hodnotenia bolo
aj sebahodnotenie žiaka. Rozsah a štruktúra slovného hodnotenia bola plne v právomoci
učiteľa. Slovné hodnotenie nenahrádzalo známkovanie predmetov.
Aj v tomto školskom roku sme prioritne uplatňovali klasifikáciu ako ďalšiu formu
hodnotenia, kde výsledky vyjadrovali prospech žiaka (vyhláška MŠ SR č. 324/2008 Z. z.),
určený stupňom na štvorbodovej stupnici. Prospech žiaka v jednotlivých predmetoch sa
klasifikoval stupňami:
a)
b)
c)
d)

1. stupeň – výborný
2. stupeň – chválitebný
3. stupeň – uspokojivý
4. stupeň – neuspokojivý

Celkové hodnotenie žiaka vychádzalo z výsledkov súhrnnej klasifikácie na konci prvého
polroka a druhého polroka príslušného školského roka a vyjadrovalo sa stupňami:
a) prospel s vyznamenaním,
b) prospel,
c) neprospel.
Žiak prospel s vyznamenaním, ak bol z hlavného predmetu klasifikovaný stup ňom 1 –
výborný, v žiadnom z povinných predmetov nebol klasifikovaný stup ňom horším ako 2 –
chválitebný a z povinných predmetov nemal horší priemerný prospech ako 1,5.
Žiak prospel, ak ani v jednom z povinných predmetov nebol klasifikovaný stupňom
neuspokojivý. Žiak neprospel, ak mal aj po opravnej skúške z niektorého povinného
predmetu stupeň 4 –neuspokojivý. Žiaci v prípravnom štúdiu v jednotlivých umeleckých
odboroch sa neklasifikovali, ich štúdium bolo prípravou na prijatie na základné štúdium v
ZUŠ. Podmienku prijatia na základné štúdium bolo splnenie požadovaných predpokladov a
hodnotenie s odporúčaním triedneho učiteľa. Toto hodnotenie s odporúčaním pokračovať
alebo nepokračovať v základnom štúdiu sa vykonávalo slovne na konci školského roka po
absolvovaní prípravného štúdia na tlačive schválenom ministerstvom školstva.
Správanie žiaka ZUŠ sa osobitne neklasifikovalo a neovplyvnilo ani klasifikáciu v učebných
predmetoch. Ojedinelé prípady, kedy má správanie žiaka negatívny vplyv na dosahované
výsledky sme v tomto školskom roku nezaznamenali. O prospechu a správaní žiaka
informovali jeho zákonného zástupcu triedni učitelia alebo riaditeľka školy.
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Celkový prospech žiakov v druhom polroku školského roku 2018/2019
Hudobný odbor
PPHV,PHV postupujú

31

Prospeli s vyznamenaním:

240

Prospeli :

36

Neklasifikovaní :

1

Výtvarný odbor
PPHV,PHV postupujú

7

Prospeli s vyznamenaním:

155

Prospeli :

0

Neklasifikovaní:

0

Tanečný odbor
PPHV,PHV postupujú
Prospeli s vyznamenaním:

4
51

Prospeli :
Neklasifikovaní:

0
15
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5. Vyhodnotenie priebehu a úrovne záverečných skúšok absolventov základného štúdia
5.1 Prehľad počtu absolventov v šk. r. 2018/19 v členení na stupne štúdia a odbory
spolu

hudobný o.

59

32

24

3

I. stupeň 2.časť

24

17

7

-

II. stupeň

4

3

1

-

Štúdium pre dospelých

2

2

-

-

Spolu

89

54

32

3

Absolventi štúdia
I. stupeň 1. časť

výtvarný o.

tanečný o.

(podľa ŠkVP od r. 2008)

Počet absolventov k 30.06.2019 I. stupeň 2.časť, II. stupeň, ŠPD
Z toho počet žiakov v jednotlivých odboroch
hudobný
tanečný
výtvarný
spolu
Kráľovský Chlmec
15
0
3
18
Boľ
2
0
1
3
Borša
2
0
1
3
Somotor
0
0
3
3
Streda nad Bodrogom
1
0
0
1
Veľký Horeš
0
0
0
0
Veľké Trakany
2
0
0
2
spolu
22
0
8
30
Záverečné skúšky absolventov I. stupňa 1. časti primárneho umeleckého vzdelania (nová
školská reforma) hudobný, tanečný a výtvarný odbor sa konali dňa 30.5.2018 a I. a II. stupňa
nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania sa pre hudobný, tanečný a výtvarný odbor
konali dňa 23. mája 2018. S konečným výsledkom prospel s vyznamenaním absolvovalo
61žiakov. Skúšobná látka bola v súlade učebnými osnovami a vzdelávacími programami pre
jednotlivé študijné predmety a odbory. Výsledky skúšok boli zapísané v protokole o výsledku
záverečných absolventských skúšok žiakov.
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6. Študijné odbory a oddelenia
ZUŠ má tri odbory:
- hudobný
- výtvarný
- tanečný
Hudobný odbor má 5 oddelení:
-

klávesové
dychové
strunové
spevácke
bicie

(klavír, keyboard)
(zobcová flauta, priečna flauta, saxofón)
(gitara, husle)
(individuálny spev, zborový spev)
(bubny)

Uplatňované učebné plány v šk.r. 2018/2019
Schválené MŠ SR dňa 22.12.2003 pod číslom 11 215/2003 s platnosťou od
1.septembra 2004 a alternat. učebné plány schválené MŠ SR dňa 21.5.1991 pod číslom
3921/1991-33 s platnosťou od 1.9.1991. Spôsob klasifikácie a hodnotenia § 8, zákona č.
245/2008, podľa § 52 a vyhlášky MŠ SR zo dňa 6.8.2008 o ZUŠ. Stupne základného
umeleckého vzdelania § 17 a § 51 platný od 1.9.2008. Schválilo Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 20. januára2016 pod číslom 2016 - 8597/1575:1
- 10A0 pre základné umelecké školy s účinnosťou od 20. januára2016. Posledná úprava
dokumentu bola schválená MŠV V a Š SR dňa 9. Februára 2018 pod číslom 2018/31 131 : 1 –
10A0 pre základné umelecké školy s účinnosťou od 1. Septembra 2018.
Vnútroškolská kontrola:
V tomto smere sme využívali rozhovory, pozorovania, hospitácie, účasť na interných a
verejných vystúpeniach a kontrolou požadovanej dokumentácie. Prípadné nedostatky sa riešili
v priebehu školského roku.
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7. Údaje o počte zamestnancov vo fyzických osobách
Počet pedagogických zamestnancov celkom:
25
Počet nepedagogických zamestnancov:
4
Diana Penťová, DiS.art.
Riaditeľ školy
Bc. Katarína Anderová, DiS.art.
Zástupca
Ekonóm
PaM
Pomocný pracovník
Upratovačka

Mgr. Tímea Šulcová
Elena Kendiová
Tomáš Pikor
Margita Nagyová

Vedúca HO
Vedúca VO
Vedúci TO
Vedúca klavírneho oddelenia
Vedúca dychového oddelenia
Vedúci gitarového oddelenia
Vedúci bicieho oddelenia
Vedúca PK
Vedúca PR
Vedúca elok. pr. Borša
Vedúca elok. pr. Streda n B
Vedúca elok. pr. Somotor
Vedúca elok. pr. Boľ
Vedúca elok. pr. Veľké Trakany
Vedúca elok. pr. Veľký Horeš
Učiteľ
gitarovej hry
HN, Zborový spev
klavír
zobcová flauta
klavír
klavír
klavír
klavír
klavír
spev
tanec
tanec, VO
Predseda ZOO OZPŠ

Éva Kišš Palágyi-Kovács, DiS.art.
Mgr. Izabela Horňáková
Róbert Vargovčík, Mgr.
Mária Tomoriová, DiS.art.
Bc. Katarína Anderová, DiS.art.
Andrej Babos, DiS.art.
Štefan Balogh
Mgr. Mária Spišáková
Alžbeta Mentová
Mgr. Mária Spišáková
Šarolta Ballová, DiS.art.
Mária Tomoriová, DiS.art.
Eleonóra Geriová, DiS.art.
Mgr. Andrea Hajdóková
Klaudia Ripcsu Kocsis
Andrej Babos, DiS.art.
Mgr. Mónika Bimba
PaedDr. Aneta Költőová
Eva Szabová, DiS.art.
Gabriela Szimková, DiS.art.
PaedDr. Beatrix Tarcaliová
Aniko Gabodová, DiS.art.
Flóra Ferencz
Bc. Laura Kavčáková
Lilla Dégner
Vivien Dobošová
Ildikó Baloghová
PaedDr. Aneta Költőová

Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej klasifikácie
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Základná umelecká škola
Počet
Zamestnanci ZUŠ
29
Z toho PZ*
Z počtu PZ
25
-kvalifikovaní
21
-nekvalifikovaní
1
-dopĺňajú si vzdelanie
3
Z toho NZ**
Z počtu NZ
4
Ekonómka/Administratívna pracovníčka
1
PaM
1
upratovačka
1
pomocný pracovník
1
Vysvetlivky: PZ* - pedagogickí zamestnanci, NZ** - nepedagogickí zamestnanci
Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2018/2019
Vyučovacie predmety

Počet hodín
týždenne

Z toho odučených
odborne neodborne

% odbornosti
vyučovania

Hudobná Náuka
35
32,5
2,5
92,85
Hra na klavíri
313
240
73
76,67
Hra na zobcovej flaute
32
30,5
1,5
95,31
Hra na priečnej flaute
1,5
1,5
100
Hra na gitare
49
24,5
24,5
50,00
Hra na akordeóne
1,5
1,5
0
Hra na bicích nástrojoch
6
6
100
Korepetícia
3,5
3,5
100
Štvorručná hra
6
5,5
0,5
91,67
Výtvarná výchova
41
27
14
65,85
Tanečná výchova
24
24
0
Spolu
512,5
371
141,5
72,39
Obligátne predmety
s dotáciou 20
min./týždeň
klavír
1
0,5
0,5
50
gitara
3
2
1
66,67
spev
6
6
0
bicie
2,5
2,5
100
Nepovinné predmety
Spevácky zbor
1,5
1,5
100
Komorná hra
2
2
100
Kapela
1,5
1,5
100
Z tabuľky vyplýva, že máme nulovú odbornosť tanečnej výchovy, hry na akordeóne a spev
obligátu. V odbore hra na klavíri si doplňujú traja pedagógovia vzdelanie, čo sa prejaví
v odbornosti v školskom roku 2019/2020.
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V budúcnosti sa musíme sústrediť aby sme zvýšili odbornosť v predmetoch tanečná výchova,
hry na akordeóne a v obligátnom predmete spev.
8. Údaje o aktivitách a prezentácia školy na verejnosti
Oblasti v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
- postavenie školy v rámci regiónu
- úzka spolupráca so školami a miestnymi inštitúciami
- podiel školy na kultúrnom rozvoji mesta a regiónu
Slabé stránky školy:
- práca na projektoch
- financovanie školy
- vybavenosť školy prostriedkami výpočtovej techniky, obnova hud.nástrojov
V školskom roku 2018/2019 sme pracovali na základe plnenia úloh a opatrení
stanovených v pláne práce školy a v pedagogicko-organizačných pokynoch Krajského
školského úradu v Košiciach.
Stále musíme obmedzovať opravy a údržbu školy, o kupovaní nových učebných pomôcok
a hudobných nástrojoch ani nehovoriac. Napriek tomu sa naplno sústreďujeme na plnenie
cieľov ZUŠ, na zabezpečenie odborného umeleckého vzdelania pre široký okruh populácie
a formovanie regionálnej kultúry. Skvalitňovaním individuálneho prístupu k žiakom,
rozvojom ich tvorivého myslenia neustále zvyšujeme úroveň vedomostí žiakov, ktoré sa
prejavili pri účasti na súťažiach, či verejných koncertných vystúpeniach.
Na základe kontrolno–hospitačnej činnosti boli odstraňované nedostatky vo vedení triednej
pedagogickej dokumentácie, dôslednom dodržiavaní rozvrhu hodín a pracovného času.
Rozvrhy hodín sú prispôsobované spojom hromadnej dopravy, v dôsledku čoho niektorí
učitelia nemôžu dodržiavať centrálne prestávky. Psychohygienické podmienky zodpovedajú
potrebám žiakov.
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AKTIVITY NA ZUŠ
19.10.2018 Deň dôchodcov Gymnázium
1. Fazekas Edina
-Margaret Island:Eső
2. Mészáros Elizabeth
- J. Legend: All of me
3. István András Bánhegyi és a tánccsoport - Abba Mamma mia
20.10.2018 Libagaliba Nagytárkány

/Ander/
/Ander/
/Ander, Vargovčík/

1. Fazekas Edina

-Margaret Island:Eső

/Ander/

2. Mészáros Elizabeth

-Henybeast Így játszom

/Ander/

3. István András Bánhegyi és a tánccsoport - Abba Mamma mia

/Ander, Vargovčík/

Program DH dňa 23.10.2018 - 14.00
1. Barbara Szabóová – E. Hradecký: Etuda (Tomori)
2. Bánhegyi István András – W.A. Mozart: Humoreska (Kiss)
3. Noémi Májer – Virágének (Költő)
4. Eszenyi Levente – D. Cimarosa: Sonáta C (Kiss)
5. Majoros Máté – P.Wedgwood: Vízesés (Kiss)
6. Pósa Bence – Süsser (Balogh)
7. Furik Anna – Gryllus: Viárgcsokor (Szimko)
8. Tipán Árpád – Imp. alma a fa alatt (Szimko)
25.10.2018 – Výstava Tóth Pál Gyula
H.G. Heumann: Melancholy of love ( A szerelem melancholája) - Varga Szabolcs /Mentó/
Cserháti Zsuzsa: Elfelejtett dal - ének Bacskai Viktória, zongora Varga Szabolcs /Mentó/
J.S.Bach: Preludium - Varga Szabolcs

/Mentó/

13.12.2018 Rák Viki karácsonyi koncert
Zbor

/Bimba/

14.12.2018 Vianočný prípitok
Tanec
E.Mészáros spev

/Vargovčík/
/Ander/

9.12.2018 Veľký Horeš - Koncert v kostole
Sarah Brezina

J.S.Bach-Menuet

/Mentó/
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Varga Szabolcs
J.S.Bach-Dvojhlasná invencia
15.12.2018 – CSEMADOK- Vianočný koncert
Sarah Brezina
J.S.Bach-Menuet
Varga Szabolcs
J.S.Bach-Dvojhlasná invencia
Viktória Bacskai
Legyen ünnep ének

/Mentó/
/Mentó/
/Mentó/
/Mentó/

28.1.2019 BMKH - doprovod Erdéi Klaudia
Doprevádzal Varga Szabolcs
9.2.2019 – CSEMADOK – Budapest
ének Bacskai Viktória, zongora Varga Szabolcs

/Mentó/

14.3.2019 – výstava TICCE
A. Gabodová+M. Tomoriová
Ildikó Bodnárová

ped.zam. 4.ruč. Mozart-Čarovná flauta

L.von Beethoven flauta

Sonja A. Dubík

spev

/Anderová/
/Dégner/

15.3.2019
E. Szabová+ A. Gabodová

ped. zam. Brahms- Magyartáncok

Alan Čebreňák

F.Liszt rapszódia klavír

Sonja A. Dubík

spev

Zborový spev

/Ballová/
/Dégner/
/Bimba, Balogh/

19.3.2019 – Fullstar Ružomberok
I.A.Bánhegyi

/Ander/

E. Fazekasová

/Ander/

E. Mészáros

/Ander/

V. Bacskaiová

/Mentó/

21.3.2019 – výstava TICCE
Alan Čebreňák
F.Liszt rapszódia klavír

/Ballová/

28.3.2019 Deň učiteľov –Gymnázium
Ádám Pataky

stachak:Venezuelinsky tanec gitara

/Babos/

Alan Čebreňák

F.Liszt rapszódia klavír

/Ballová/

Ildikó Bodnárová

L.von Beethoven flauta

/Anderová/
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Ádám Fekete

M.Hošek: Cvrček

/Anderová/

9.4.2019 – ZEMPLÍN POP 2019 – Michalovce
I.A.Bánhegyi

spev

/Ander/

E. Fazekasová

spev

/Ander/

Sonja A. Dubík

spev

/Dégner/

V. Bacskaiová

spev

/Mentó/

26.4.2019 – klavírna súťaž v Nyíregyháza
Alan Čebreňák

klavír

/Ballová/

Anna Dócs

klavír

/Ballová/

27.4.2019 – koncert z príležitosti J. Selyeho
Ildikó Bodnárová

/Ander/

Szabolcs Varga

/Mentová/

Viktória Bacskaiová

/Mentová/

I.A.Bánhegyi

/Ander/

S.A Dubík

/Dégner/

7.5.2019 – koncert ku dňu Matiek
13.5.2019 prijímacie pohovory
14.5.2019 výchovný koncert pre zš sjl
21.5.2019 absolventské skúšky 7roč., 8.roč. a II.stupeň
23.5.2019 výchovný koncert pre zš mjl
29.5.2019 absolventské skúšky 4.roč.
30.5.2019 predstavenie pre deti „ Chráňme deti pred násilím“
1.6.2019 deň detí

/Horňáková, Baloghová/

3.6 – 18.6.2019 postupové skúšky podľa tried
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Absolventský koncert
5.6.2019

pre 4.roč.2časť a II.stupeň 13.30

11.6.2019

pre 4.roč.1.časť

18.6.2019

„ Chráňme deti pred násilím“ workschop – Pribeník

13.30

/Szabová, Geriová, Anderová, Ballová-Čebreňák, Horňáková/
9.Údaje o vykonanej inšpekčnej a kontrolnej činnosti
9.1 údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
V školskom roku 2018/19 nebola v ZUŠ Kráľovský Chlmec vykonaná inšpekčná činnosť.
9.2 Vnútroškolská kontrola zamestnancov ZUŠ
Vnútorný systém kontroly, hodnotenia pedagogických a ostatných zamestnancov školy,
evalvácia školy
V školskom roku 2018/2019 bolo v ZUŠ kráľovský Chlmec riaditeľkou školy a zástupkyňou
riaditeľa školy vykonaných celkom 12 hospitácií vo všetkých umeleckých odboroch školy.
Vedenie školy sledovalo dôsledné plnenie pracovných povinností vyplývajúcich z aktuálneho
Pracovného poriadku, dodržiavanie termínov podľa lehotníka pracovných úloh, profesionálne
správanie zamestnancov, ich komunikáciu so žiakmi založenú na spätnej väzbe, komunikáciu
s rodičmi. Hodnotenie práce vo výchovno-vzdelávacom proces sa zameriavalo nielen na
kvalitu práce učiteľa, koncepciu jeho práce a konečný výsledok výchovno-vzdelávacieho
procesu, ale aj na umeleckú činnosť pedagóga a jeho žiakov. Jedným z kritérií hodnotenia
bolo aplikovanie nových foriem práce pri vyučovaní v uplatňovaných študijných programoch
v zmysle schváleného Školského vzdelávacieho programu ZUŠ Kráľovský Chlmec,
využívanie inovatívnych postupov s dôrazom na individualitu a talent žiaka, grafické návrhy
výtvarníkov, nápaditosť tanečných choreografií. Riaditeľka školy sledovala úroveň školy a
kvalitu práce jednotlivých pedagógov aj na umeleckých podujatiach.
Vedenie školy venovalo zvýšenú pozornosť podpore kontinuálneho vzdelávania, ako súčasti
kariérneho
rastu pedagógov, s cieľom
zvyšovania sledovanej
kvality
výchovy a vzdelávania v škole.
Posudzovala sa aj práca v metodických orgánoch ZUŠ, najmä v umeleckej rade a
predmetových komisiách. Medzi ďalšie kritériá patrilo sledovanie mimoškolskej činnosti,
spočívajúcej v prezentácii školskej práce s talentovanými žiakmi mimo pôdy školy.
Dôležitým aspektom bola nielen kvantita, ale tiež kvalita pripravovaných programov pre
verejnosť.
Veľmi pozitívne možno hodnotiť aj prácu nepedagogických zamestnancov školy , ktorí
často nad rámec svojich pracovných povinností vychádzali v ústrety vedeniu školy pri
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zabezpečení hospodársko-správneho a materiálno-technického ZUŠ. Rovnako tak ich záujem
o ďalšie vzdelávanie a neustály profesijný rast na svojom úseku práce.
10. Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy:
V oblasti materiálno–technických podmienok nemôžeme byť so súčasným stavom
spokojní, na základe opatrenia BOZP je nutné vykonať určité opravy. Didaktická technika vo
výtvarnom a v hudobnom odbore je stále nedostačujúca. Žijeme v dobe rozvoja výpočtovej
techniky a internetizácie, ale ZUŠ nedisponuje počítačmi ako žiaci ZŠ.
Charakteristika budovy
Základná umelecká škola v Kráľovskom Chlmci bola založená v roku 1959. Je
umiestnená na Námestí hrdinov. Budova školy patrí k najstarším objektom na území mesta, je
dokladom renesančného staviteľstva na našom území z konca 16., resp. začiatku 17.storočia.
V roku 1991 bola do ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok SR zapísaná ako umelecká
pamiatka.
K ZUŠ v Kráľovskom Chlmci patria aj pobočky v Strede nad Bodrogom (HO,VO),
Borša (HO,VO), Somotor (HO,VO,TO), Boľ (HO,VO), Veľké Trakany (HO,VO,TO)
a Veľký Horeš (HO ,TO).

11. Údaje o hmotnom a finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
11.1 Správa o hospodárení a o plnení rozpočtu od 1.1.2018 do 31.12.2018
Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu našej rozpočtovej organizácie je
spracovaná v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, opatrením
MF SR č. MF/25189-311 z 17. decembra 2008, opatrením MF SR č. MF/27526-31 z
17.decembra 2008. Predkladaná správa hodnotí naše hospodárenie s rozpočtovými
prostriedkami a plnenie rozpočtu za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018. Všetky údaje sú
v mene euro.
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Základná charakteristika rozpočtovej organizácie
Základná umelecká škola, Námestie hrdinov 10 v Kráľovskom Chlmci je zriadená ako
samostatný právny subjekt – rozpočtová organizácia mesta Kráľovský Chlmec od 1.4.2002.
Základná umelecká škola poskytuje základy vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch
a pripravuje na štúdium učebných a študijných odborov na stredných školách umeleckého
zamerania a na konzervatóriu, pripravuje aj odborne na štúdium na vysokých školách
s umeleckým zameraním. Základná umelecká škola organizuje štúdium určené prevažne pre
žiakov základnej školy, môže organizovať aj štúdium pre dospelých.
Ukazovatele rozpočtu a jeho plnenie
Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami
pridelenými zriaďovateľom z rozpočtu mesta. Rozpočet výdavkov na rok 2018 bol určený
zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi. Skladba ukazovateľov a plnenie rozpočtu je
uvedené

v samostatnej

tabuľke.

Rozpočtové

výdavky

boli

realizované

výhradne

z výdavkového účtu organizácie.
Záväzný ukazovateľ rozpočtu a ich plnenie
Schválený
rozpočet
rok 2018

Upravený
rozpočet
rok 2018

Plnenie
rozpočtu
k 31.12.2018

Percento
plnenia
upraveného
rozpočtu

402.700

403.500

402.630,83

99,78

402.700

403.500

402.630,83

99,78

Kapitálové výdavky

-

-

-

-

Výdavky z poistného plnenia zo zákonného
poistenia

-

100

116,72

116,72

Kód zdroja 72e
Výdavky z preplatkov energií za predchádzajúci
kalendárny rok

-

100

56,12

56,12

Záväzný ukazovateľ – zdroj rozpočtu
Výdavky z prostriedkov zriaďovateľa
Kód zdroja 41
V tom:
Bežné výdavky na originálne kompetencie v školstve normatívne

Kód zdroja 72j
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Rozpočtové opatrenia
Podľa evidencie bol rozpočet bežných výdavkov upravovaný nasledovnými rozpočtovými
opatreniami:
Poradové
číslo
zmeny
rozpočtu

1.

Dátum zmeny
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením

Zmena rozpočtu rozpočtovým
opatrením schválená uznesením číslo
- rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2
písm. a) b) c)

28.3.2018

Schválený uznesením mestského
zastupiteľstva č. 684/2018

Zmena rozpočtu
oproti
schválenému
rozpočtu
v príjmoch

Zmena rozpočtu
oproti
schválenému
rozpočtu vo
výdavkoch

v€

v€

0

rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2
písm. a) presun rozpočtovaných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky

640: +2400
610: - 2400

rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2
písm. c) povolené prekročenie a viazanie

+100 (72j)

výdavkov

2.

10.4.2018

rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2
písm. a) presun rozpočtovaných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky

0

0

3.

1.5.2018

rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2
písm. a) presun rozpočtovaných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky

0

0

4.

15.6.2018

rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2
písm. a) presun rozpočtovaných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky

0

0

5.

20.6.2018

Schválený uznesením mestského
zastupiteľstva č. 726/2018

0
630: +800

rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2
písm. c) povolené prekročenie a viazanie

výdavkov

6.

2.7.2018

rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2
písm. a) presun rozpočtovaných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky

0

0

7.

22.8.2018

rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2
písm. a) presun rozpočtovaných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky

0

0
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8.

30.8.2018

rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2
písm. a) presun rozpočtovaných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky

0

0

9.

18.9.2018

rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2
písm. a) presun rozpočtovaných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky

0

0

10.

1.10.2018

rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2
písm. a) presun rozpočtovaných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky

0

0

11.

17.10.2018

Schválený uznesením mestského
zastupiteľstva č. 785/2018

0

+100 (72e)

rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2
písm. c) povolené prekročenie a viazanie

výdavkov

12.

19.11.2018

rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2
písm. a) presun rozpočtovaných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky

0

0

13.

3.12.2018

rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2
písm. a) presun rozpočtovaných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky

0

0

Bežné príjmy
Rozpočtová organizácia sústreďovala svoje príjmy na príjmovom účte. ZUŠ odvádza príjmy
za školné na účet mesta Kráľovský Chlmec každý mesiac - príjmy sú súčasťou rozpočtu
mesta Kráľovský Chlmec. Rozpočet bežných príjmov, ktoré získavame vlastnou činnosťou
základnej umeleckej školy bol vo výške 29.262,10€. Celkové príjmy k 31.12.2018 boli vo
výške 29.434,94€. V priebehu roku 2018 boli vlastnou činnosťou rozpočtovej organizácie
prijaté finančné prostriedky v nasledovnej skladbe:
Druh príjmov
Poplatky za školské zariadenia (školné)
Z prenajatých budov, priestorov a objektov
Úroky
Z dobropisov
Iné príjmy / preplatky RZ poistného/
Spolu

Skutočné prijaté príjmy
k 31.12.2018
29.262,10
56,12
116,72
29.434,94

Všetky vlastné rozpočtové príjmy sú priebežne zúčtované so zriaďovateľom.
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Výdavky
Schválený rozpočet výdavkov v roku 2018 bol k 31.12.2018 vyčerpaný vo výške
402.803,67€ , v nasledovnej skladbe:
Položky
610 – Mzdy, náhrady
620 – Poistné a príspevok do poisťovní

Čerpanie
k 31.12.2018
249.557,77
92.658,64

630 – Tovary a služby:
631 001 – Cestovné výdavky – tuzemské
631 002 – Cestovné výdavky – zahraničné
632 001 – Plyn + el. energia

246,71
12,8
9.789,89

632 002 – Vodné stočné

139,47

632 003 – Poštovné

279,30

632 004 – Komunikačná infraštruktúra

255,70

632 005 – Telekomunikačné služby

219,50

633 001 – Interiérové vybavenie

1.202,05

633 002- výpočtová technika

1.712,65

633 004 – prevádzkové stroje

4.500,94

633 006 – všeobecný materiál

6.153,56

633 009 – knihy, časopisy, učebné pomôcky

1.571,31

633 010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

65,47

633 011 – pitná voda

64,80

633 013 – softvér
633 015 – benzín do kosačky
633 016 – reprezentačné výdavky
635 002- údržba výpočtovej techniky

473,85
9,53
75
677

635 004 – oprava ost. prev. strojov

1.342,51

635 006 – údržba budov

4.981,85

636 001 – Nájomné

2768

637 001 – školenie

268

637 002 – súťaže

485,22

637 004 – všeobecné služby

1.006,20

637 005 – špeciálne služby

1.747,20

637 012 – bankové poplatky

468,70

637 014 – stravovanie

5.930,57

637 016 – prídel do soc. fondu

2.514,69

637 027 – dohody

7.700,75

637 031 – pokuty a penále
637 035- dane
637 040 – služby v oblasti info-kom. tech.

60
62,40
258

640- Bežné transfery:
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642 006 – Na členské príspevky

50

642 013 – Na odchodné

2.332

642 015 – Náhrada príjmu

1.161,64

Spolu

402.803,67

Kapitálové finančné prostriedky sme nemali.
Zúčtovanie dotácií poskytnutých na výdavky k 31.12.2018
Všetky dotácie pre našu rozpočtovú organizáciu boli poskytované prostredníctvom
účtov zriaďovateľa na vkladový výdavkový účet školy. Dotácie zo štátneho rozpočtu
a z rozpočtu zriaďovateľa boli poskytované mesačne spravidla vo výške 1/12-tiny
schváleného rozpočtu. Dotácie boli poskytnuté a použité nasledovne:
Druh dotácie

Zdroj

Poskytnuté
dotácie do
31.12.2018

Použité
dotácie do
31.12.2018

Rozdiel
(nedočerpanie
dotácie)

Dátum vrátenia
nedočerpanej
dotácie na účet
zriaďovateľa

Bežné výdavky originálne
kompetencie

zriaďovateľ

403.500

402.630,83

869,17

8.1.2019

V tom:

zriaďovateľ

249.100

249.100

620-odvody

zriaďovateľ

93.000

92.999,69

630-prevádzka

zriaďovateľ

57.000

56.987,50

640-bežné transfery

zriaďovateľ

4.400

3.543,64

610-mzdy
0,31
12,50
856,36
Kapitálové výdavky

zriaďovateľ

Spolu

-

-

403.500

402.630,83

869,17

Vybrané údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzelávacej činnosti školy
V zmysle vyhl. MŠ SR č. 9/2006 Z.z. predkladáme informácie o vybraných ukazovateľoch
nášho hospodárenia za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 nasledovne:

Celkové zdroje
za rok 2018

Čerpanie
k 31.12.2018

Ukazovateľ
spolu
Riadok
€
ZDROJE FINANCOVANIA spolu - súčet r. 002, 021-027
Prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole MŠ SR cez
KŠÚ spolu (§2

€

1
2

ods. 1 písm. a) zákona*) - súčet r. 003, 08, 016
Bežné výdavky spolu - súčet r. 004, 007

3
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normatívne - súčet r. 005, 006
mzdy a poistné
prevádzka
na vzdelávanie zo sociálne znevýhodneného prostredia (§4 ods. 13
zákona*)
nenormatívne - súčet r. 008-016
odchodné, (§4 ods. 12 zákona*)
na dopravu žiakov (§4 ods. 13 zákona*)
na asistentov učiteľa (§4 ods. 13 zákona*)
na čiastočnú kompenzáciu objektívnych znevýhodnení
za mimoriadne výsledky žiakov (§4 ods. 14 zákona*)
riešenie havarijných situácií (§4 ods. 15 zákona*)
rozvojové projekty (§4 ods. 16 zákona*)
vzdelávacie poukazy (§7 ods. 9 zákona*)
na materiálno technické zabezpečenie objektov školy – kód 1319
Kapitálové výdavky - súčet r. 018- 020
rekonštrukcia školských objektov a modernizácia
riešenie havarijných situácií (§4 ods. 15 zákona*)
rozvojové projekty (§4 ods. 16 zákona*)
Prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov VÚC / od
neštátnych zriaďovateľov (§2 ods. 1 písm. c), §2 ods. 2 písm. c)
zákona*)
Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom
priestorov a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa
nevyužívajú na výchovno- vzdelávací proces (§2 ods. 1 písm. d)
zákona*)
Zisk z podnikateľskej činnosti (§2 ods. 1 písm. e), §2 ods. 2 písm. b)
zákona*)
Príspevky od rodičov, žiakov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi
vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s hmotnou starostlivosťou v školách a v školských zariadeniach (§2
ods. 1 písm. f) zákona*)

Vo vybraných školských zariadeniach príspevky od žiakov, rodičov
alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na
čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie (§2 ods. 1 písm.
e), §2 ods. 2 písm. e) zákona*)
Príspevky a dary (§2 ods. 1 písm. h), §2 ods. 2 písm. g) zákona*)
Iné zdroje podľa osobitného predpisu (§2 ods. 1 písm. h), (§2 ods. 2
písm. h) zákona*)

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

-

19

-

20
21

22
403.500

402.630,83

23
24

25

26

29.262,10

Príjmy sú
súčasťou
rozpočtu mesta
Kráľovský
Chlmec

27
28

12. Cieľ v koncepčnom zámere školy:
Cieľom ZUŠ v Kráľovskom Chlmci je byť garantom kvalitnej výchovno-vzdelávacej,
pedagogicko-umeleckej práce s talentovanými deťmi. Poskytnúť žiakom kultúrno-umelecký
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rast, mysliac na jeho osobnostné predpoklady, viesť ho kultúrne žiť a prežiť svoj život
zmysluplne, úcte k práci človeku, rešpektovaniu osobnosti.
Východiskom pre strategickú víziu školy musí byť:
-

požiadavky škôl s umeleckým zameraním na flexibilnejší systém odbornej prípravy

Vychádzajúc z uvedených podmienok by sa škola mala rozvíjať nasledovne :
-

umožniť vzdelávanie tak, aby získané vedomosti žiaci využívali tvorivo a pohotovo
v praktickom živote
- vytvárať podmienky pre zapojenie žiakov do aktivít a súťaží umeleckého zamerania
- organizovať a usporadúvať interné a verejné koncerty
- zvýšiť počet žiakov v kolektívnej forme vyučovania
- stopercentná kvalifikovanosť pedagógov
- zapojiť zamestnancov do ich vypracovania a realizácie projektov
- udržať súčasný stav zaškolených žiakov
Naznačená koncepcia by mala predstavovať určité nasmerovanie, cieľavedomosť, aby sa
práca všetkých zainteresovaných uberala k rovnakým, odborne uznávaným cieľom. Úspešné
napredovanie je však často ovplyvňované objektívnymi príčinami, akými sú:
-

nedostatok finančných prostriedkov
závislosť školstva od ekonomickej základne a veľmi nízky podiel hrubého domáceho
produktu na podporu vzdelávania.

12.1 Úlohy a ciele všetkých odborov:
- venovať zvýšenú pozornosť talentovaným žiakom a pripravovať ich na školy
s umeleckým zameraním,
-

spolupracovať s materskými školami na území mesta a okolia, s cieľom
podchytiť nádejné talenty a budúcich žiakov ZUŠ a vytvoriť detský spevokol,
ktorý združí malých speváčikov,

-

naďalej podporovať aktivity pedagógov pri účinkovaní v rôznych komorných
telesách a speváckom zbore,

-

vytvoriť novú internetovú stránku a dbať o jej pravidelnú aktualizáciu,
spolupracovať s mestskými novinami a inými médiami, ktoré budú pravdivo šíriť
informácie o dianí v našej škole,

-

vytvorením občianskeho

združenia Deti obraz budúcnosti pri ZUŠ ako

neinvestičný fond a dať možnosť verejnosti finančne pomôcť škole ( sponzorstvo,
2% odvod z dane),
-

vytvárať kladný dôraz na vzájomnú komunikáciu prostredníctvom komornej
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a súborovej hry medzi žiakmi a pedagógmi navzájom,
-

zvyšovať kvalitu vyučovacieho procesu v individuálnom i skupinovom vyučovaní,

-

spolupracovať s MŠ a v predstihu vytipovať talentovaných žiakov

-

pristupovať k žiakom individuálne, riadi sa plánmi a osnovami ŠVP a ŠkVP,

-

motivovať žiakov k vyšším a lepším výkonom poskytnutím možností prezentovať
seba a reprezentovať školu na verejných kultúrnych vystúpeniach a súťažiach

-

pri individuálnom a kolektívnom vyučovaní klásť dôraz na citovú a výchovnú
stránku, zabezpečovať na vyučovaní priateľskú tvorivú atmosféru,

-

v súlade s platným ŠVP a ŠkVP rozširovať možnosť využitia IKT na vyučovaní v
jednotlivých odboroch.

-

zvyšovať efektívnosť edukačného procesu,

-

zúčastňovať sa odborných seminárov v rámci všetkých odborov

-

spolupracovať s pedagógmi vyšších umeleckých škôl,

-

organizovať výmenné koncerty,

-

zabezpečovať účasť na vzdelávaní vedúcich a riadiacich zamestnancov v súlade s
novými zákonmi, nariadeniami a vyhláškami.

-

uskutočňovať pravidelnú autoevalváciu výučby s efektívnou spätnou väzbou.

-

naďalej udržiavať s um. školami v Maďarsku družobnú spoluprácu

-

udržiavať vysokú umeleckú odbornosť pedagogického zboru ZUŠ

12.2 CIELE A ÚLOHY
Výchovno-vzdelávací

proces

v

škole

zameraný

na

zvyšovanie

kvality

dosahovaných výsledkov žiakov.
Úloha

1

Rozvíjať

predpoklady

pre

umeleckú

tvorbu

individuálnou

starostlivosťou o žiakov, vychovávať žiakov tak, aby im vlastná tvorba,
interpretácia a vnímanie umenia poskytovali radosť, uspokojenie a motiváciu
napredovať, rozvíjať u nich vzájomnú spoluprácu, toleranciu, schopnosť vážiť si
vlastnú prácu aj prácu iných.
Termín: trvalý
Zodpovední: pedagogickí zamestnanci
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Úloha 2 Vytvárať pozitívnu sociálnu klímu v uvoľnenej tvorivej atmosfére s
možnosťou maximálnej slobody tvorby a zapojiť žiakov do komornej a súborovej
hry.
Termín: trvalý
Zodpovední: pedagogickí zamestnanci
Úloha 3 Organizovať triedne, interné a verejné koncerty na pôde školy i mimo
nej, výchovné koncerty, výstavy.
Termín: trvalý
Zodpovedné: vedenie školy, pedagogickí zamestnanci
Úloha 4 Zapájať žiakov do regionálnych, národných a medzinárodných súťaží a
umeleckých prehliadok.
Termín: trvalý
Zodpovední: pedagogickí zamestnanci
Úloha 5 Zavádzať nové umelecké trendy a IKT do výchovno-vzdelávacieho
procesu
Termín: trvalý
Zodpovedné: vedenie školy, vedúci PK
Úloha 6 Nadviazať umelecký kontakt s inou umeleckou školou na Slovensku
alebo v zahraničí.
Termíny:
a) 2019 - hľadať kontakty
b) 2021 – uskutočniť prvú návštevu
c) úloha trvalá
Zodpovedné: vedenie školy, vedúci PK
Úloha 7 Vysielať učiteľov na odborné semináre
Termín: trvalý
Zodpovedné: vedenie školy, vedúci PK
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Úloha 8 Podporovať ďalšie zvyšovanie kvalifikácie pedagogických zamestnancov
s cieľom získať vzdelaného učiteľa.
Termín: trvalý
Zodpovedná: riaditeľka školy

Úloha 9 Postupne modernizovať nástrojové vybavenie školy
Termín: trvalý
Zodpovedná: vedenie školy, vedúci PK
Úloha 10 Zabezpečiť opravy a modernizáciu doterajšieho technického vybavenia
Termín: trvalý
Zodpovedná: riaditeľka školy
Úloha 11 Spolupracovať na spoločných kultúrnych projektoch zriaďovateľa a
základných umeleckých škôl
Termín: trvalý
Zodpovedné: vedenie školy, vedúci PK, pedagogickí zamestnanci.

12.3 SWOT analýza
Podstata SWOT analýzy je v klasifikácii a ohodnotení jednotlivých faktorov
ovplyvňujúcich aj klímu školy. SWOT analýza vychádza z predpokladu, že škola dosiahne
úspech maximalizáciou predností a možností a minimalizáciou nedostatkov a ohrození.
Kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci zabezpečujú vyučovanie na požadovanej
úrovni, vnášajú do vyučovania inovácie a snažia sa o zvyšovanie umeleckej úrovne
vyučovania. - Medzipredmetová spolupráca už niekoľko rokov vykazuje stúpajúcu tendenciu.
Učitelia spolupracujú navzájom v rámci predmetov hudobného odboru, vytvárajú komorné
zoskupenia, do ktorých zapájajú mnoho žiakov. Táto činnosť žiakov motivuje. Účinkovanie v
komorných zoskupeniach vykazuje spätnú väzbu na hlavný predmet, v rámci ktorého sa žiaci
snažia získať čo najlepšie technické a výrazové vybavenie. U žiakov rastie snaha o čo
najlepšiu prezentáciu na verejnosti.
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Výtvarný odbor skrášľuje svojimi prácami vystúpenia žiakov hudobného odboru, na
tanečných vystúpeniach účinkujú žiaci hudobného odboru. - Škola sa verejnosti prezentuje
úspešnými verejnými koncertmi žiakov hudobného odboru a vystúpeniami žiakov tanečného
odboru, ktoré organizuje pre rodičov a pre širokú verejnosť v priestoroch vlastných
koncertných sál.
Žiakov vysiela účinkovať na mimoškolské koncerty, prehliadky, projekty iných škôl,
organizuje tanečné matiné a vystúpenia pre rôzne organizácie, výchovné koncerty pre žiakov
materských škôl, základných škôl, koncerty pre domovy dôchodcov.
Pravidelne vystavuje práce žiakov výtvarného odboru, zúčastňuje sa tvorivých dielní. Žiaci výtvarného odboru svojimi prácami pravidelne skrášľujú interiér koncertnej sály vždy k
termínu verejného koncertu, čím sa škole darí prezentovať aktuálne výsledky práce žiakov
HO a VO. Ich najlepšie práce zdobia interiéry budovy školy a na elokovaných pracoviskách.
Silné stránky školy


















celková kvalita pracovného prostredia je
na dobrej úrovni
starostlivosť o nadané deti, individuálny
prístup k žiakom
bohaté aktivity, účasti na množstvách
verejných vystúpení žiakov
úspešná verejná prezentácia žiakov v
priestoroch školy i mimo nej zo všetkých
odborov je na veľmi dobrej úrovni
dobrá spolupráca ZŠ s MŠ a ZUŠ v
regióne
výborné výsledky a popredné umiestnenia
žiakov
na
celoslovenských
a
medzinárodných súťažiach
možnosti odborného rastu
pôsobenie spev. zboru a školskej kapely
prezentácia školy na vlastnej webovej
stránke
právna subjektivita ZUŠ
veľký záujem detí o hru na hudobné
nástroje
prezentácie na školských, regionálnych,
celoslovenských a medzinárodných
podujatiach
pravidelná
účasť
na
mestských
podujatiach
pravidelná účasť na výstavách a súťažiach
v rámci regiónu, kraja, Slovenska ale aj na

Slabé stránky školy











nízky stupeň ovládania práce s
informačno-komunikačnými
technológiami (ďalej IKT) pedagógmi
nedostatok
moderných
učebných
pomôcok a nôt
technický
stav
budovysociálne
zariadenia(WC - chýba kúrenie)
vysoké náklady školného pre rodičov
obmedzené finančné zdroje
slabé vybavenie počítačmi, tabletmi
nedostatočné
vybavenie
didaktickovizuálnou technikou
zastaralé hudobné nástroje
nutná rekonštrukcia zadnej časti budovy
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medzinárodnej úrovni
spolupráca s MŠ

Príležitosti
 nový školský zákon
 ŠkVP
 modernizácia a postupné dopĺňanie
materiálno-technického
zabezpečenia
školy
 nadviazanie
kontaktov
s
novými
družobnými školami
 zvýšenie finančných prostriedkov zo
strany zriaďovateľa
 tvorba a participácia na projektoch
 medializácia a zviditeľňovanie školy
 podporovať kontinuálne a celoživotné
vzdelávanie pedagogických zamestnancov
školy
 dobrá spolupráca so zriaďovateľom školy
 prezentácia školy – koncerty pre rodičov
a verejnosť(Deň
matiek,
vianočné
koncerty ZUŠ, výstavy).
 vytvárať komorné zoskupenia v rámci
hud. odb.
 rozšírenie HO o sláč. odd. a LDO
 inovácie vyuč. metód
 Schválenie
projektu
podaný
zriaďovateľom

Riziká
 demografický pokles populácie
 limitované
prideľovanie
finančných
prostriedkov v rámci normatívneho
financovania
a
nedostačujúce
finančné
 nízke
ohodnotenie zamestnancov v školstve
 nízka kultúrna vyspelosť širokej verejnosti
a ignorovanie podpory umeleckého
vzdelávania a umenia ako takého
 zhoršovanie technického stavu budovy.

Z tejto analýzy vyplývajú aj konkrétne úlohy v oblasti materiálno-technického
vybavenia školy. Pri plánovaní sa snažíme posilňovať silné stránky školy, minimalizujeme
ohrozenia a využívame príležitosti na zlepšenie akcieschopnosti školy. Ako slabú stránku
máme uvedené vysoké náklady školného, najmä v prípade súrodencov, čo škola ovplyvniť
nemôže. Zníženie školného sa určuje na základe potvrdenia v prípade nezamestnanosti oboch
rodičov.
 Učiteľom poskytujeme možnosť kontinuálneho vzdelávania
 Dokupujeme postupne nové noty pre jednotlivé odbory a digitálne pomôcky.
Kľúčové problémy:
1. Zastaraný vykurovací systém.
2. Nedostatok učební na výchovno-vzdelávací proces.
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3. Doplnenie hudobných nástrojov a učebných pomôcok.
4. Absencia učebne IKT s potrebným vybavením.
5. Administratívna záťaž.
6. Rozširovanie ponúk vzdelávania a voľno časových aktivít inými subjektmi v našom
meste (ekonomické ohrozenie ZUŠ).
7. Nedostatok parkovacieho miesta

13. Spolupráca školy s inštitúciami a laickou verejnosťou
· spolupráca školy s Rodičovským združením pri ZUŠ
·

spolupráca školy s Radou školy pri ZUŠ

·

spolupráca so zriaďovateľom školy Mestom Kráľovský Chlmec

·

spolupráca s vedením MŠ, ZŠ, ZŠ s VJM, Gymnázium v Kráľovskom Chlmci

·

spolupráca s Konzervatóriom v Košiciach

·

spolupráca s partnerskou ZUŠ Nagyhalász

·

spolupráca s Asociáciou ZUŠ SR v Bratislave, EMU Slovakia
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ZÁVER VÝROČNEJ SPRÁVY
Základná umelecká škola je miestom, kde dieťa trávi 10 až 12 rokov svojho mladého
života. Tu získava základné vedomosti a orientáciu v jednotlivých študijných odboroch. Na
záver vyslovujeme presvedčenie, že všetci ktorí sme do toho akýmkoľvek spôsobom
zainteresovaní, urobíme všetko preto, aby sme tento cieľ napĺňal
I.Predkladá: Diana Penťová,DiS.art. Základná umelecká škola, Námestie hrdinov 10, 077 01
Kráľovský Chlmec

..................................................................
riaditeľka školy

II. Prerokovanie v rade školy Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a
podmienkach Základnej umeleckej školy, Námestie hrdinov 10, 077 01 Kráľovský Chlmec za
obdobie rokov 2018/2019 bola prerokovaná v rade školy dňa 09.10.2019. Rada školy
odporúča zriaďovateľovi správu o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a
podmienkach schváliť.

..................................................................Alžbeta Mentová
predseda rady školy

IV. Stanovisko zriaďovateľa Mesto Kráľovský Chlmec
a) s ch v a ľ u j e
b) schvaľuje s pripomienkami
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej
školy Námestie hrdinov 10, 077 01 Kráľovský.

....................................................................Ing. Karol Pataky
Podpis primátora mesta
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