ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA M. MOYZESA
V PREŠOVE, BAŠTOVÁ 23

SPRÁVA O VÝCHOVNO - VZDELÁVACEJ
ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH
A PODMIENKACH
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016.

Podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení zmien a doplnkov a podľa § 2 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach škôl a školských zariadení, ako aj metodického usmernenia č.
10/2006-R k citovanej vyhláške, riaditeľstvo Základnej umeleckej školy M.
Moyzesa v Prešove vypracovalo nasledujúcu správu.

1. Základné identifikačné údaje o škole

Názov školy:
Adresa školy:
Elokované pracoviská:

Telefón fax:
Internetová adresa:
Zriaďovateľ:
Vedúci zamestnanci:

Rada školy:

Základná umelecká škola Mikuláša Moyzesa
Baštová 23, 080 01 Prešov
Štefánikova 14, Prešov
Volgogradská 48, Prešov
Májové námestie 1, Prešov
tel. 7733961, 7733958
fax: 7733751
zusmmoyzesa@mail.t-com.sk
Mestský úrad v Prešove
Hlavná 73
Jozef Kakaščík – riaditeľ školy
Valéria Hricovová – zástupkyňa riaditeľa
Štefan Kovalič - zástupca riaditeľa

Mgr. Andrea Demjanová – predsedníčka rady
Mgr. Andrea Demjanová
Jana Bilaničová
– za pedag. pracovníkov
Edita Palenčárová

– za nepedag. prac.

Mgr. Anna Gumanová
Miriam Rumančeková
Mgr. Ján Brajerčík PhD.
Mgr. Slavomír Jeník
– za rodičov
Valéria Drobňáková
– poslanci
Mgr. Stanislav Ferenc
Mgr. František Biroš
– zriaďovateľ
PhDr. Rudolf Dupkala, PhD.
Počet zasadnutí Rady školy v šk.r.2015/2016 –
zasadnutie sa uskutočnilo trikrát

Rodičovská rada:

Ing. František Kurilla, DrSc – predseda
Peter Duda
Ing. Michal Dúbravský

Počet zasadnutí počas roka 7 + 1 plenárna schôdza

Pedagogická rada školy:

Pedagogická rada má 44 členov. Tvoria ju všetci
pedagogickí zamestnanci školy.
Počas šk. r. 2015/2016 bolo 12 rokovaní.
Zápisnice sú u riaditeľa školy.

Predmetové komisie – vedúci PK:
Hudobný odbor
Klavírne odd.
Sláčikové odd.
Gitarové odd., cimbal
Dychové odd. , bicie
Akordeónové odd., keyboard
Spevácke odd.
Hudobná náuka
Výtvarný odbor
Tanečný odbor a LDO

Valéria Hricovová
Dagmar Čurová
Jana Hricenková
Mgr. Ján Bak
Mgr. Andrea Demjanová
Mgr. Zuzana Pulščáková
Jana Bilaničová
Mgr. Miroslava Hrabovská
Mária Lacová

Zasadnutia jednotlivých PK sa uskutočnili 4 krát v priebehu
školského roka.
Na jednotlivých zasadnutiach boli prejednávané plány
činnosti na celý školský rok, účasť na súťažiach
a vystúpeniach. Taktiež sa riešilo personálne obsadenie
orchestrov a súborov.
Všetci pedagógovia sa na zasadnutiach zaoberali riešením
metodicko -didaktických problémov výučby
v jednotlivých odboroch a oddeleniach.
Členovia PK spolu so svojim vedúcimi spracovávali
tematické plány a obsahovú náplň školského vzdelávacieho
programu.
Vedúci PK tvoria umeleckú radu školy, ktorá je poradným
orgánom riaditeľa školy.

2. Údaje o počte žiakov
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8
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0

0

21

17
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9
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1

1
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15

13
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--

--

--

15

13
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13
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2

2

--

--

--
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15
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Spolu

569
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126

123

30

29

101

100

826

780

V šk. r. 2014/2015 bolo 10 absolventov v 2. stupni základného štúdia.
Sekundárna časť základného štúdia bude mať absolventov v šk. roku 2015/2016
Primárnu časť základného štúdia absolvovalo 70 žiakov a skrátenú formu štúdia
9 žiakov.
3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov

Prospeli s
vyznamenaním

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

HO

434

33

0

2

TO

116

0

0

0

LDO

29

0

0

0

VO

83

0

0

0

Spolu

662

33

0

2

Odbory

Údaje o počte žiakov prijatých na ďalšie štúdium:
Žiak Jakub Benčo z triedy p. uč. Ljubimovej bol prijatý na štúdium spevu na
Štaátne Konzervatórium v Košiciah.
Žiačka Petra Magdová z triedy p. uč. Pulščákovej bola prijatá na štúdium
muzikálového spevu na Konzervatóriu a VOŠ J. Ježka v Prahe.
Žiak Peter Horvát z triedy p. uč. Baka bol prijatý na Štátne Konzervatórium
v Košiciach na štúdium hry na klarinete.
4. Zoznam študijných odborov
Hudobný odbor – HO
Tanečný odbor – TO
Literárno-dramatický odbor – LDO
Výtvarný odbor – VO
Uplatňované učebné plány:
Učebné plány schválené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky
dňa 22.12.2003 pod číslom 11 215/2003 s platnosťou od 1. septembra 2004
a Učebné plány Štátneho vzdelávacieho programu základnej umeleckej školy
schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky dňa 15. júna 2015 pod číslom 2015-6346/29045:3-10AO pre
základné umelecké školy s účinnosťou od 1. septembra 2015

5. Údaje o zamestnancoch školy
Pedagogickí zamestnanci počet 44
Nepedagogickí pracovníci počet 6
Spolu 50 zamestnancov

6. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov
Traja pedagógovia študovali na vysokej škole. Štyria pedagógovia študovali
na konzervatóriu. Traja pedagógovia ukončili prípravné atestačné
vzdelávanie. Traja pedagógovia ukončili kontinuálne vzdelávanie.

7. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti, súťaže, vystúpenia, festivaly
a koncerty žiakov a učiteľov školy:
HUDOBNÝ ODBOR:
August:
27. 8. 2015

-

September:
24. 9. 2015 -

kladenie vencov pri príležitosti osláv SNP - dychový orchester Baštovanka
pod vedením p. riad. Kakaščíka

hudobný program na plenárnej schôdzi rodičov - žiaci z tried p. uč. Geciovej a
Čurovej, korepetície p. uč. Borzová

Október:
6. 10. 2015 - vystúpenie v PKO pri príležitosti stretnutia so seniormi - mesiac úcty k starším
vystúpili žiaci z tried p. uč. Beriši a Verčimákovej
21. 10. 2015 - interný školský koncert - žiaci z tried p. uč. Kaščákovej, Demjanovej, Mamrillovej,
Čurovej, Geciovej, Verčimákovej, Varcholovej, Baka, Ganzerovej, Džamovej, Beriši,
Zgolovej, Ljubimovej, Kuchárovej
korepetície p. uč. Borzová, Ganzerová, Hrabovská, Fuchsová
22. 10. 2015 - Spojená internátna škola P. Sabadoša v Prešove - výročie školy. Žiaci z tried p. uč.
Beriši, Demjanovej
korepetície p. uč. Verčimáková
fanfáry p. uč. Horkel, Kovalič a p.riad. Kakaščík
November:
18. 11. 2015 -

interný školský koncert - žiaci z tried p. uč. Repkovej, Bučkovej, Kaščákovej,
Pulščákovej, Varcholovej, Demjanovej, Hrabovskej, Kuchárovej, Mertinkovej,
Mamrillovej, Džamovej, Baka, Bilaničovej, Kovaliča, Selčana, Zgolovej, Földesa,
Ďurišovej, Horkela, Geciovej, Beriši
korepetície p. uč. Repková, Fuchsová, Ganzerová, Borzová
22. 11. 2015 - Výročný koncert dychového orchestra Baštovanka a DSF Šariš - dychový orchester
vedie a diriguje p. riad. Kakakščík
30. 11. 2016 - interný koncert žiakov z triedy p. uč. Selčana
December:
7. 12. 2015 -

10. 12. 2015 -

10. 12. 2015 -

16. 12. 2015 18. 12. 2015 -

verejný Vianočný koncert v PKO-Čierny orol - žiaci z tried p. uč. Konečnej, Beriši,
Zgolovej, Verčimákovej, Bilaničovej, Geciovej, Varcholovej, Bučkovej, Horkela,
Frištyka, Kuchárovej, Mamrillovej, Tkáča, Čurovej, Ganzerovej, Demjanovej,
Bučkovej, Ljubimovej, Pulščákovej, Földesa
korepetície p. uč. Ganzerová,Hrabovská, Borzová, Fuchsová
hudobná spolupráca p. uč. Repková, Zgolová, Čurová, Kaščáková, Bilaničová,
Džamová
vystúpil spevácky zbor pod vedením p. uč. Pulščákovej a sláčikový orchester ARCO
pod vedením p. uč. Beriši
Adventný koncert žiakov v priestoroch Šarišskej galérie - žiaci z tried p. uč. Tkáča,
Ljubimovej, Hrabovskej,Zgolovej, Bilaničovej, Kovaliča, Horkela, Džamovej,
Demjanovej, Pulščákovej, Ďurišovej, Geciovej, Ganzerovej, Baka, Bučkovej
korepetície p. uč. Fuchsová, Hrabovská, Borzová
vystúpen ie v PKO-Čierny orol pre zamestnancov Mestského úradu v Prešove –
žiaci z tried p. uč. Tkáča, Mamrillovej, Čurovej, Kuchárovej, Ljubimovej, Bučkovej,
Pulščákovej
korepetície p. uč. Borzová, Fuchsová
interný koncert žiakov z triedy p. uč. Borzovej
interný koncert žiakov z triedy p. uč. Kaščákovej

21. 12. 2015 21. 12. 2015 Január:
19. 1. 2016 24. 1. 2016 -

29. 1. 2016 Február:
10. 2. 2016 -

12. 2. 2016 23. 2. 2016 Marec:
4. 3. 2016
10. 3. 2016
15. 3. 2016
16. 3. 2016

-

17. 3. 2016 19. 3. 2016 -

31. 3. 2016 -

Apríl:
5. 4. 2016 7. 4. 2016 -

13. 4. 2016 14.4.2016 -

18. 4. 2016 20. 4. 2016 -

interný koncert žiakov z triedy p. uč. Repkovej
vianočný koncert žiakov v Armádnom klube z tried p. uč. Horkela a Baka

interný koncert žiakov z triedy p. uč. Mertinkovej
Novoročný koncert v PKO-Čierny orol - žiaci z tried p. uč. Ďurišovej, Geciovej,
Čurovej, Horkela, Demjanovej, Verčimákovej, Beriši, Borzovej, Varcholovej,
Pulščákovej,Zgolovej
korepetície p. uč. Borzová, Ganzerová, Hrabovská
vystúpil sláčikový orchester ARCO pod vedením p. uč. Beriši
interný koncert žiakov z triedy p. uč. Pulščákovej

interný školský koncert - žiaci z tried p. uč. Hrabovskej, Kaščákovej, Mertinkovej,
Pulščákovej, Verčimákovej, Tkáča, Geciovej, Ganzerovej, Frištyka, Baka, Zgolovej,
Konečnej, Mamrillovej
korepetície p. uč. Borzová, Repková, Hrabovská
súťažná prehliadka v hre na dychové nástroje „ Zahrajme si pre radosť“ ina CZU)S
v Prešove - žiačka Alexandra Tkáčpvá z triedy p. uč. Zgolovej získala zlaté pásmo
interný koncert žiakov z triedy p. uč. Varcholovej, Ganzerovej, Semanovej

interný koncert žiakov z triedy p. uč. Verčimákovej
interný koncert žiakov z triedy p. uč. Čurovej
vystúpenie na otvorení výstavy v galérii - žiaci z triedy p. uč. Pulščákovej
interný školský koncert - žiaci z tried p. uč. Džamovej, Bučkovej, Bilaničovej,
Mertinkovej, Mamrillovej, Verčimákovej, Demjanovej, Čurovej, Horkela, Baka,
Geciovej, Pulščákovej, Konečnej, Zgolovej, Gáborovej, Novotného
korepetície p. uč. Borzová, Hrabovská
interný koncert žiakov z triedy p. uč. Lipku
vystúpenie na otvorení Soľnobanského múzea v Prešove – Solivare. Účinkovali žiaci
z triedy p. uč. Zgolovej
účinkoval dychový orchester Baštovanka pod vedením p. riad. Kakaščíka
slávnosť na rezortný deň „Deň učiteľov“ v PKO-Čierny orol. Vystúpil Symfonický
orchester ZUŠ M. Moyzesa pod vedením p. riad. Kakaščíka

vystúpenie na hotelovej akadémii v rámci praktických maturitných skúšok - žiaci
z triedy p. uč. Pulščákovej
Jarný verejný koncert v PKO-Čierny orol - žiaci z tried p. uč. Mamrillovej, Čurovej,
Demjanovej, Bilaničovej, Bučkovej, Džamovej, Beriši, Baka, Borzovej, Geciove,
Pulščákovej, Verčimákovej, Zgolovej, Ljubimovej, Repkovej
korepetície p. uč. Borzová, Repková, Ganzerová, Hrabovská, Fuchsová,
vystúpil spevácky zbor pod vedením p. uč. Pulščákovej a symfonický orchester pod
vedením p. riad. Kakaščíka
koncert žiakov tanečného odboru „Zahoď starosti a ...tancuj“ v spolupráci s
akordeónovým oddelením - vystúpili žiaci tried p. uč. Demjanovej a Geciovej
súťažná prehliadka v speve ľudových a umelých piesní v Bardejove
kategória C Eva Vavreková bronzové pásmo z tiredy p. uč. Pulščákovej
kategória D Jakub Benčo strieborné pásmo z triedy p. uč. Ljubimovej
interný koncert žiakov z triedy p. uč. Demjanovej
interný školský koncert - žiaci z tried p. uč. Gáborovej, Hrabovskej, Kaščákovej,
Verčimákovej, Zgolovej, Mertinkovej, Konečnej, Kovaliča, Mamrillovej, Frištyka,
Novotného, Geciovej, Hricovovej, Demjanovej, Hrabovskej, Horkela, Džamovej,
Bilaničovej, Repkovej
korepetície p. uč. Borzová, Hrabovská, Fuchsová
git. sprievod p. uč. Mertinková

21. 4. 2016 22. 4. 2016 -

interný koncert žiakov z triedy p. uč. Mamrillovej
interný koncert žiakov z triedy p. uč. Zgolovej

25. 4. 2016 -

interný školský koncert - žiaci z tried p. uč. Pulščákovej, Mertinkovej, Repkovej,
Džamovej, Bučkovej, Varcholovej, Ganzerovej, Baka, Ďurišovej
korepetície p. uč. Ganzerová, Borzová,
git. sprievod p. uč. Mertinková
interný koncert žiakov z triedy p. uč. Geciovej
interný koncert žiakov z triedy p. uč. Džamovej
interný koncert žiakov z triedy p. uč. Horkela

27. 4. 2016 28. 4. 2016 28. 4. 2016 Máj:
2. 5. 2016 2. 5. 2016 5. 5. 2016 5. 5. 2016 12. 5. 2016 -

18.5. 2016 -

18. 5. 2016 18. 5. 2016
19. 5. 2016
20. 5. 2016
25. 5. 2016

-

30. 5. 2016 30. 5. 2016 Jún:
1. 6. 2016 2. 6. 2016 3. 6. 2016 5. 6. 2016 -

10. 6. 2016 16. 6. 2016 17. 6. 2016 -

otváranie stacionára pre dôchodcov na Sabinovskej ul. - vystúpili žiaci z triedy
p. uč. Geciovej
interný koncert žiakov z triedy p. uč. Hrabovskej
žiaci p. uč. Geciovej vystúpili v PKO-Čierny orol
„Makovická struna“ - žiačka Nikola Jurášeková z triedy p. uč. Ljubimovej sa
umiestnila v zlatom pásme s postupom na celoslovenské kolo
4. ročník speváckej súťaže „Moyzesov slávik“ - organizátor ZUŠ M. Moyzesa
v kategórii A - Nina Imlejová a Alena Petková zlaté pásmo
Lucia Petková strieborné pásmo z triedy p. uč. Ljubimovej
v kategórii B - Adriána Jiránková bronzové pásmo z triedy p. uč. Bučkovej
v kategórii C - Sára Dlugošová zlaté pásmo z triedy p. uč. Bučkovej
Eva Vavreková bronzové pásmo z triedy p. uč. Pulščákovej
v kategórii E - Jakub Benčo strieborné pásmo z triedy p. uč. Ljubimovej
v komornom speve strieborné pásmo z triedy p. uč. Pulščákovej
v komornom speve bronzové pásmo z triedy p. uč. Ljubimovej
súťaž v hre na keyboard Východoslovenského regiónu
kategória A - Zuzana Eliašová strieborné pásmo
kategória B - Miroslava Sinaiová strieborné pásmo
kategória C - Barbora Lukáčová strieborné pásmo
vystúpenie na vernisáži v Karaffovej väznici - žiaci z tried p. uč. Demjanovej
a Geciovej
interný koncert žiakov z triedy p. uč. Kovaliča
interný koncert žiakov z triedy p. uč. Bučkovej
interný koncert žiakov z triedy p. uč. Kaščákovej
interný školský koncert - žiaci z tried p. uč. Mamrillovej, Bučkovej, Hrabovskej,
Gliganiča, Bilaničovej, Mertinkovej, Geciovej, Čurovej, Verčimákovej, Pulščákovej,
Gáborovej, Kovaliča, Beriši, Ganzerovej, Hricovovej, Baka
korepetície p. uč. Repková, Borzová, Ganzerová, Hrabovská
interný koncert žiakov z tried p. uč. Baka, Bilaničovej a Borzovej
interný koncert žiakov z triedy p. uč. Tkáča

interný koncert žiakov z triedy p. uč. Hricovovej
interný koncert žiakov z triedy p. uč. Ljubimovej
vyhodnotenie a vernisáž detskej výtvarnej súťaže komiksov „Moje nie zlu“ v ŠOS vystúpili žiaci z tried p. uč. Hricovovej a Verčimákovej
Verejný absolventský koncert v PKO-Čierny orol - žiaci z tried p. uč. Demjanovej,
Zgolovej, Kaščákovej, Hrabovskej, Baka, Kovaliča, Geciovej, Ljubimovej,
Pulščákovej, Horkela, Gliganiča, Verčimákovej, Ďurišovej
korepetície p. uč. Hrabovská, Borzová, Fuchsová, Repková
„Dni mesta Prešov“ - na pešej zóne vystúpil dychový orchester Baštovanka pod
vedením p. riad. Kakaščíka
interný koncert žiakov z tried p. uč. Gáborovej a Marcinčinovej
interný koncert žiakov z triedy p. uč. Beriši

20. 6. 2016 -

21. 6. 2016 22. 6. 2016 -

23. 6. 2016 -

23. 6. 2016 -

24. 6. 2016 -

„Hudba medzi ľuďmi“ na pešej zóne pred mestským úradom vystúpil sláčikový
orchester ARCO pod vedením p. uč. Beriši.
S orchestom účinkovala p. uč. J. Bilaničová
interný koncert žiakov z triedy p. uč. E. Konečnej
verejný Záverečný koncert v PKO-Čierny orol - žiaci z tried p. uč. Ganzerovej,
Demjanovej, Tkáča, Verčimákovej, Demjanovej, Bučkovej, Bilaničovej, Hrabovskej,
Konečnej, Varcholovej, Pulščákovej, Baka, Horkela, Geciovej, Zgolovej, Földesa,
Frištyka, Mamrillovej
korepetície p. uč. Repková, Borzová, Ganzerová
účinkovali p. uč. Čurová, Kaščáková, Bilaničová, Zgolová, Frištyk
vystúpil akordeónový súbor pod vedením p. uč. Demjanovej a sláčikový orchester
ARCO pod vedením p. uč. Beriši
akcia Matice slovenskej pri príležitosti Roku S. H. Vajanského - vystúpili žiaci p. uč.
Ljubimovej a Demjanoej
interný školský koncert - žiaci z tried p. uč. Mertinkovej, Pulšščákovej, Borzovej,
Semanovej, Hrabovskej, Lipku, Verčimákovej, Zgolovej, Horkela, Bilaničovej,
Mamrillovej, Ljubimovej, Konečnej, Varcholovej, Hricovovej, Džamovej, Čurovej
korepetície p. uč. Borzová, Ganzerová, Hrabovská, Fuchsová
účinkovali p. uč. Mertinková a Horkel
„Ty Prešovu - Prešov Tebe“ - na pešej zóne vystúpil sláčikový orchester ARCO pod
vedením p. uč. Beriši. S orchestom účinkovala p. uč. J. Bilaničová a dychový
orchester Baštovanka pod vedením p. riad. Kakaščíka

Dychový orchester Baštovanka absolvoval v priebehu školského roka 30 vystúpení na rôznych
súťažiach, festivaloch a kultúrno-spoločenských akciách doma i v zahraničí.

TANEČNÝ ODBOR:
September:
2. 9. 2015 - „S úsmevom do školy“ - na pešej zóne vystúpili žiaci z triedy p. uč. Novotného
Október:
6. 10. 2015 -

vystúpenie v PKO pri príležitosti stretnutia so seniormi - mesiac úcty k starším
vystúpili žiaci z triedy p. uč. Novotného
22. 10. 2015 - vystúpenie žiakov z triedy p. uč. Lacovej v Kultúrnom dome
November:
22. 11. 2015 - Výročný koncert dychového orchestra Baštovanka a DSF Šariš - folklórny súbor
pracuje pod vedením p. uč. Novotného
27. 11. 2015 - „Makovická struna“ - účasť žiakov z triedy p. uč. Novotného
28. 11. 2015 - „Makovická struna“ - účasť žiakov z triedy p. uč. Novotného
29. 11. 2015 - „Makovická struna“ - účasť žiakov z triedy p. uč. Novotného
December:
7. 12. 2015 - verejný Vianočný koncert v PKO-Čierny orol - vystúpili žiaci z triedy p. uč.
Novotného
10. 12. 2015 - vystúpenie na vianočnom programe ZŠ Mukačevská - žiaci z triedy p. uč. Lacovej
10. 12. 2015 - Adventný koncert žiakov v priestoroch Šarišskej galérie - vianočné koledovanie žiaci z triedy p. uč. Novotného
10. 12. 2015 - vystúpenie v PKO-Čierny orol pre zamestnancov Mestského úradu v Prešove vianočné koledovanie - žiaci z triedy p. uč. Novotného
21. 12. 2015 - vianočné koledovanie v Knižnici P. O. Hviezdoslava - žiaci z triedy p. uč. Novotného
29. 12. 2015 - vianočný program pre dôchodcov v Dome sociálnych služieb - žiaci triedy p. uč.
Novotného

Január:
19. 1. 2016 24. 1. 2016 -

vystúpenie žiakov z triedy p. uč. Novotného v PKO-Čierny orol
Novoročný koncert v PKO-Čierny orol - vystúpili žiaci z tried p. uč. Lacovej,
Novotného
29. 1. 2016 - vystúpenie na plese SOŠ technickej na Volgogradskej ul. - žiaci z tried p. uč. Lacovej
a Novotného

Marec:
13. 3. 2016 - účasť na súťaži v DJZ Prešov - žiaci z triedy p. uč. Novotného
15. 3. 2016 - vystúpenie žiakov z triedy p. uč. Novotného na otvorení výstavy v galérii
19. 3. 2016 - vystúpenie na otvorení Soľnobanského múzea v Prešove – Solivare.
Účinkovali žiaci z triedy p. uč. Novotného
Apríl:
7. 4. 2016 - Jarný verejný koncert v PKO-Čierny orol - vystúpili žiaci z triedy p. uč. Lacovej
13. 4. 2016 - koncert žiakov tanečného odboru z triedy p. uč. Lacovej „Zahoď starosti a ...tancuj“
v priestoroch SOŠ technickej na Volgogradskej ul.
17. 4. 2016 - účasť DFS Šariš na súťaži v Raslaviciach – z triedy p. uč. Novotného
26. 4. 2016 - interný koncert žiakov z triedy p. uč. Novotného v priestoroch SOŠ technickej na
Volgogradskej ul.

Máj:
2. 5. 2016 - otváranie stacionára pre dôchodcov na Sabinovskej ul. - žiaci z triedy p. uč.
Novotného
5. 5. 2016 - účasť žiakov z triedy p. uč. Novotného na súťaži „Makovická struna“
5. 5. 2016 - vystúpenie žiakov z triedy p. uč. Novotného pre hostí z Ameriky
11. 5. 2016 - účasť žiakov z triedy p. uč. Novotného na súťaži „Slávik Slovenska“
28. - 29. 5. 2016 - vystúpenie DFS Šariš na festivale v Likavke - žiaci z triedy p. uč. Novotného

Jún:
5. 6. 2016
9. 6. 2016
22. 6 2016
24. 6.2016

-

Verejný absolventský koncert v PKO-Čierny orol - žiaci z triedy p. uč. Lacovej
„Dni mesta Prešov“ - na pešej zóne vystúpili žiaci z triedy p. uč. Novotného
verejný Záverečný koncert v PKO-Čierny orol - žiaci z triedy p. uč. Novotného
„Ty Prešovu - Prešov Tebe“ - na pešej zóne vystúpili žiaci z triedy p. uč. Novotného

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR:
December:
5. 12. 2015 - odovzdávanie cien na literárnej súťaži „Gorazdov literárny Prešov“ - vystúpili žiačky
z triedy p. uč. Kuderjavej
Január:
26. 1. 2016 - súťaž v prednese povestí „Šarišský Maťko - žiačky Zuzana Rimáková a Sofia
Popjaková získali 1. miesto s postupom na krajské kolo - z triedy p. uč. Kuderjavej

Marec:
okresné kolo „Hviezdoslavov Kubín“ - 1. – 3. kategória
Michaela Gočová a Zuzana Liptáková 1. miesto s postupom na krajské kolo
Viktória Dolinská, Linda Kravecová a Barbara Timková 2. miesto
Katarína Timková a Filip Kravec 3. miesto
regionálna súťaž detskej dramatickej tvorivosti „Dni s Táliou“ - 1. miesto s postupom na krajské
kolo

Apríl:
okresné kolo „Hviezdoslavov Kubín“ - 4. kategória
Katarína Šarníková a Martina Lešková 1. miesto s postupom na krajské kolo
krajské kolo „Hviezdoslavov Kubín“ Michaela Gočová, Zuzana Liptáková a Katarína Šarníková
2. miesto

Jún:
14. 6. 2016 - krajská súťaž detskej dramatickej tvorivosti „Rozprávkový Stropkov“ - cena za tvorivé
využitie postupov dramatickej výchovy
22. 6. 2016 - vystúpenie žiakov na verejnom Záverečnom koncerte v PKO-Čierny orol

VÝTVARNÝ ODBOR
November:
22. 11. 2015 - výzdoba pódia na Výročný koncert dychového orchestra Baštovanka a DSF Šariš
December:
7. 12. 2015 - výzdoba pódia na verejný Vianočný koncert v PKO-Čierny orol
Žiaci výtvarného odboru pracovali pod vedením p. uč. Hrabovskej, Šoltisa a Žákovej.
Apríl:
7. 4. 2016 - výzdoba na Jarnom koncerte v PKO-Čierny orol - žiaci z triedy p. uč. Šoltisa
14. 4. 2016 - koncert žiakov tanečného odboru z triedy p. uč. Lacovej „Zahoď starosti a ...tancuj“
v priestoroch
SOŠ technickej na Volgogradskej ul. – výzdobu pripravili žiaci z tried p. uč. Hrabovskej
a Žákovej
Jún:
5. 6. 2016 - výzdoba - Verejný absolventský koncert v PKO-Čierny orol - žiaci z triedy
p. uč. Žákovej
22. 6. 2016 - výzdoba - verejný Záverečný koncert v PKO-Čierny orol - žiaci z triedy p. uč. Žákovej
Žiaci z triedy p. uč. Šoltisa sa zúčastnili súťaže komiksov „Moje nie zlu“ usporiadanej ŠOS v Prešove
Priebežne sa podieľali na aktuálnej výzdobe priestorov jednotlivých pracovísk ZUŠ. V priestoroch
školy na Štefánikovej ul. a Májové námestie boli inštalované prezentácie výtvarných prác žiakov .

8. Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie
a stručná charakteristika
Účasť žiakov a pedagógov školy na koncertoch a festivaloch organizovaných
partnerskými školami v Maďarsku, Poľsku, Česku.
Do národného projektu Aktivizujúce metódy vo výchove sú zapojení traja
pedagógovia.
V rámci Európy účinkoval dychový orchester Baštovanka.

9. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole
v školskom roku 2015/2016 –––––––––––––––––ň

10. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
Škola stále pôsobí v štyroch budovách, ktoré sú od seba pomerne ďaleko.
Vybavenie vnútorných priestorov je rozdielne podľa toho, o ktorú budovu
sa jedná. V niektorých priestoroch školy sú materiálno- technické
podmienky len na priemernej úrovni, vzhľadom k tomu, že ide o viacročné
budovy.
V spolupráci so zriaďovateľom je potrebné realizovať rekonštrukčné práce
v niektorých objektoch. Na elokovanom pracovisku Májové nám. Boli
začaté rekonštrukčné práce v mesiaci máj 2016.
11. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy
a/ Dotácie na žiakov zo štátneho rozpočtu podľa normatívov
b/ Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s hmotným zabezpečením školy získava škola od rodičov
formou darovacieho príspevku.
c/ Vzdelávacie poukazy sa na ZUŠ v tomto školskom roku nevyužívali.
Správu o finančnom hospodárení školy prikladáme v prílohe.
12. Ciele koncepčného zámeru rozvoja školy
Ciele , stanovené v koncepčnom zámere rozvoja školy boli v tomto šk. roku:
a/- zlepšovanie pracovných podmienok a materiálno-technického
vybavenia školy
- nákup lavíc, stoličiek a ostatného zariadenia do tried
- doplnenie počítačovej techniky a kúpa programu aSc Agenda,
zakúpenie novej tlačiarne s kopírkou
- inovácia web stránky školy
- inštalácia nového osvetlenia v triedach
- nákup prehrávačov pre potreby vyučovania hudobnej náuky
- vybavenie budov Volgogradská a Štefánikova novými lekárničkami
- zakúpenie nových hudobných nástrojov
b/ zapojenie sa do spolupráce s partnerským školami zo zahraničia,
organizovanie spoločných podujatí
c/ organizovanie metodických kurzov pre pedagógov s regionálnym
charakterom
d/ účasť žiakov na súťažiach regionálneho, celoslovenského aj
medzinárodného charakteru, účasť na podujatiach organizovaných
školou a mestom Prešov
e/ zorganizovanie 4. ročníka speváckej súťaže „Moyzesov slávik“
f/ zorganizovanie Dňa otvorených dverí v budove na Baštovej 23 aj na
elokovaných pracoviskách
g/ uskutočnenie troch kôl talentových prijímacích skúšok

h/ zorganizovanie pracovného stretnutia riaditeľov ZUŠ PSK
Všetky ciele koncepčného zámeru rozvoja školy boli zrealizované.
13. Analýza výsledkov školy
Výsledky výchovno-vzdelávavieho procesu dosiahli v školskom roku
2015/2016 veľmi dobrú úroveň. Dôkazom toho je, že žiaci všetkých
štyroch umeleckých odborov sa zúčastnili s úspechom celého radu
vystúpení na rôznych akciách. Ich výkony boli všade veľmi kladne
hodnotené. Výborné výsledky dosahovali aj v silnej konkurencii ako
jednotlivci, ale aj v rámci umeleckých kolektívov na prehliadkach,
festivaloch a rôznych typoch súťaží. Na súťažiach získavali popredné
umiestnenia na 1. miestach, v zlatých pásmach.
Niektorí žiaci školy s úspechom absolvovali prijímacie pohovory na
stredné a vysoké školy s umeleckým zameraním.
Kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu sa skvalitňuje aj tým, že si
pedagógovia dopĺňajú vzdelanie ďalším štúdiom.

14. Spolupráca s rodičmi
Spolupráca s rodičmi na výchovno-vzdelávacom procese je na veľmi
dobrej úrovni, čoho dôkazom je návštevnosť na verejných vystúpeniach
našich žiakov, triednych aktívoch a plenárnej schôdzi rodičov. Rodičia
sa aktívne angažujú pri príprave rôznych školských akcií. S Radou školy
a s Rodičovskou radou je aktívna a tvorivá spolupráca.

15. Spolupráca s partnerskými školami
Naši žiaci a pedagógovia sa zúčastnili koncertu v rámci V4 v Nyíregyháze
v Maďarsku.
Dychový orchester Baštovanka účinkoval na koncertoch vo Francúzsku,
Poľsku, Taliansku a Španielsku.

