ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA M. MOYZESA
V PREŠOVE, BAŠTOVÁ 23

SPRÁVA O VÝCHOVNO - VZDELÁVACEJ
ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH
A PODMIENKACH
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017.

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, DiS.art. – riaditeľ školy
Valéria Hricovová, DiS.art. – zást. riaditeľa
Štefan Kovalič, DiS.art. – zástupca riaditeľa

Mgr. Andrea Demjanová – predsedníčka rady
Mgr. Andrea Demjanová
Jana Bilaničová, DiS.art. – za pedagogických
pracovníkov
Edita Palenčárová

– za nepedagogických
Pracovníkov

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.2016/2017 –
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. 2016/2017 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
a keyboardové odd.
Spevácke odd.
Hudobná náuka
Výtvarný odbor
Tanečný odbor a LDO

Mária Juskaničová, DiS.art.
Dagmar Čurová, DiS.art.
Mgr. Miroslav Humeník, DiS.art.
Mgr. Ján Bak, DiS.art.
Mgr. Andrea Demjanová
Mgr. Zuzana Pulščáková, DiS.art.
Jana Bilaničová, DiS.art.
Mgr. Miroslava Hrabovská
Mária Lacová, DiS.art.

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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Absolventi v šk. r. 2016/2017:
- v 1.časti 1. stupňa (primárne umelecké vzdelávanie) 72 absolventov.
- v 2.časti 1. stupňa(nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie) 26 absolventov.
- v 2. stupni základného štúdia bolo 14 absolventov.
- v štúdiu pre dospelých 2 absolventi
3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov

Prospeli s
vyznamenaním

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

HO

436

33

0

3

TO

107

0

0

0

LDO

24

0

0

0

VO

98

0

0

0

Spolu

665

33

0

3

Odbory

Žiaci prijatí na ďalšie umelecké štúdium:
V štúdiu na konzervatóriu budú pokračovať žiaci:
Sára Dlugošová z triedy p. uč. Bučkovej
Júlia Galdunová z triedy p. uč. Čurovej
Slávka Boguská z triedy p. uč. Ljubimovej
Martina Kollárová z triedy p. uč. Verčimákovej
Denisa Virbová z triedy p. uč. Zgolovej
Dominika Marušáková z triedy p. uč. Kuderjavej
Martin Kravec z triedy p. uč. Zgolovej a Lucia Šarišská z triedy p. uč. Hrabovskej
pokračujú v štúdiu na Sociálnej a pedagogickej akadémii
Slávka Sedláčková z triedy p. uč. Kuderjavej pokračuje v štúdiu na Akadémii
umení v Banskej Bystrici
Karol Kališ z triedy p. uč. Žákovej prijatý na ŠÚV v Košiciach
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
Dvaja pedagógovia ukončili štúdium na vysokej škole. Jeden pedagóg študuje
na vysokej škole. Traja pedagógovia ukončili prípravné atestačné vzdelávanie.
Jeden pedagóg ukončil atestačné vzdelávanie. Traja pedagógovia ukončili
kontinuálne vzdelávanie. Riaditeľ školy ukončil inovačné funkčné vzdelávanie.
7. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti, súťaže, vystúpenia, festivaly
a koncerty žiakov a učiteľov školy:
HUDOBNÝ ODBOR:
August:
25. 8. 2016

-

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

Október:
13. 10. 2016 - vystúpenia žiakov na oslavách 80. výročia založenia školy – Gymnázia a ZŠ Tarasa
Ševčenka na Sládkovičovej ul. - žiaci z tried p. uč. Baka, Bilaničovej, Borzovej
20. 10. 2016 - vystúpenie v rámci mesiaca úcty k starším v sále VUKOV - žiaci z tried p. uč. Baka,
Demjanovej, Pulščákovej
25. 10. 2016 - vystúpenie v rámci mesiaca úcty k starším v sále VUKOV - žiaci z tried p. uč. Baka,
Geciovej

25. 10. 2016 - vernisáž výstavy vo Vodárenskej veži - žiaci z tried p. uč. Baka, Geciovej,
Pulščákovej, ľudová hudba pod vedením J. Novotného
26. 10. 2016 - interný školský koncert - žiaci z tried p. uč. Čurovej, Barana, Džamovej, Frištyka,
Demjanovej, Varcholovej, Juskaničovej, Zgolovej, Ljubimovej, Mamrillovej,
Geciovej, Baka, Humeníka, Hrabovskej, Beriši, Bilaničovej, Borzovej
korepetície p. uč. Juskaničová, Ganzerová, Hrabovská, Borzová
November:
27. 11. 2016 - celoslovenská prehliadka rusínskych a ukrajinských piesní Makovická struna – žiačka
Nikola Jurašeková - laureátka, Dajana Novotná - diplom za najlepšiu interpretáciu
balady z triedy p. uč. Ljubimovej
28. 11. 2016 - vystúpenie žiakov p. uč. Ljubimovej v DJZ
30. 11. 2016 - interný školský koncert - žiaci z tried p. uč. Bučkovej, Humeníka, Mertinkovej,
Kaščákovej, Michalikovej, Bilaničovej, Repkovej, Horkela, Čurovej, Džamovej,
korepetície p. uč. Michaliková, Borzová, Juskaničová, Humeník, Hrabovská
December:
1. 12. 2016 - ocenenie talentov - ABC centrum voľného času. Ocenení žiaci Pavol Guman
z triedy p. uč. Varcholovej, Gabriela Tverdíková z triedy p. uč. Čurovej, ocenená
za pedagogickú činnosť p. uč. Varcholová
9. 12. 2016 - interný koncert žiakov z triedy p. uč. Kaščákovej
13. 12. 2016 - vystúpenie žiačky z triedy p. uč. Pulščákovej na Vianočnej akadémii v kine Scala pre Evanjelickú základnú školu.
13. 12. 2016 - vystúpenie dychového orchestra Baštovanka v rámci Vianočných programov na
pešej zóne „Koledu vám nesieme“ - pod vedením p. riad. J. Kakaščíka
14. 12. 2016 - interný vianočný školský koncert - žiaci z tried p. uč. Mertinkovej, Verčimákovej,
Demjanovej, Michalikovej, Hrabovskej, Geciovej, Mamrillovej, Varcholovej,
Frištyka, Kovaliča, Horkela, Gáborovej, Baka, Pulščákovej
korepetície p. uč. Mertinková, Ganzerová, Borzová

15. 12. 2016 - vystúpenie v Rusínskom múzeu - žiaci z triedy p. uč. Ljubimovej
18. 12. 2016 - verejný Vianočný koncert v PKO-Čierny orol - žiaci z tried p. uč. Beriši, Kovaliča,
Bučkovej, Ljubimovej, Michalikovej, Pulščákovej, Tkáča, Varcholovej, Barana
Komorný spevácky zbor pod vedením p. uč. Michalikovej, Spevácky zbor pod
vedením p. uč. Pulščákovej, Akordeónový súbor pod vedením p. uč. Demjanovej,
Gitarový súbor pod vedením p. uč. Humeníka, Veľký sláčikový orchester pod
vedením p. uč. Bilaničovej, dychový orchester Baštovanka pod vedením p. riad.
Kakaščíka
korepetície p. uč. Fuchsová, Ganzerová, Juskaničová,
19. 12. 2016 - interný koncert žiakov z triedy p. uč. Repkovej
20. 12. 2016 - interný vianočný koncert žiakov z triedy p. uč. Horkela v posádkovom klube
22. 12. 2016 - interný koncert žiakov z triedy p. uč. Bučkovej
Január:
19. 1. 2017 - kladenie vencov pri pomníku padlých vojakov pri príležitosti oslobodenia mesta
Prešov - účinkoval dychový orchester Baštovanka pod vedením p. riad. Kakaščíka
24. 1. 2017 - verejný Novoročný koncert v PKO-Čierrny orol - žiaci z tried p. uč. Repkovej,
Čurovej, Baka, Frištyka, Demjanovej, Zgolovej, Geciovej, Bučkovej, Bilaničovej,
Michalikovej, Gliganiča, Verčimákovej, Ganzerovej, Varcholovej
účinkoval Malý sláčikový orchester pod vedením p. uč. Lipku
korepetície p. uč. Borzová, Hrabovská, Repková, Juskaničová
27. 1 2017 - interný koncert žiakov z triedy p. uč. Pulščákovej
Február:
14. 2. 2017 - interný koncert žiakov z triedy p. uč. Varcholovej
15. 2. 2017 - interný školský koncert - žiaci z tried p. uč. Ďurišovej, Mertinkovej, Humeníka,
Geciovej, Repkovej, Horkela, Demjanovej, Lipku, Džamovej, Michaliovej, Pulščákovej
korepetície p. uč. Humeník. Borzová, Mertinkovvá, Michaliková
Marec:
2. 3. 2017 - interný koncert žiakov z triedy p. uč. Čurovej
3. 3. 2017 - súťažná prehliadka Prešovského kraja v hre na husliach na CZUŠ sv. Mikuláša
v Prešove. Samuel Bandy - zlaté pásmo, Dária Hoľvová - zlaté pásmo.
Žiaci z triedy p. uč. Beriši
20. 3. 2017 - interný koncert žiakov z triedy p. uč. Demjanovej
22. 3. 2017 - interný školský koncert - žiaci z tried p. uč. Borzovej, Boroša, Mertinkovej,
Hricovovej, Repkovej, Geciovej, Mamrillovej, Bilaničovej, Gáborovej, Beriši,
Verčimákovej, Varcholovej, Horkela, Tkáča
korepetície - p. uč. Borzová, Hricovová, Ganzerová
23. 3. 2017 - interný koncert žiakov z triedy p. uč. Ljubimovej
24. 3. 2017 - interný koncert žiakov z triedy p. uč. Juskaničovej
27. 3. 2017 - interný koncert žiakov z triedy p. uč. Zgolovej
29. 3. 2017 - interný školský koncert - žiaci z tried p. uč. Humeníka, Demjanovej, Mertinkovej,
Repkovej, Bučkovej, Hrabovskej ,Bilaničovej, Barana, Zgolovej, Džamovej,
Varcholovej, Juskaničovej
korepetície p. uč. - Mertinková, Repková, Borzová, Hrabovská, Ganzerová,
31. 3. 2017 - interný koncert žiakov z triedy p. uč.Verčimákovej
Apríl:
2. 4. 2017 - verejný Jarný koncert v PKO-Čierny orol - žiaci z tried p. uč. Ganzerovej, Kovaliča,
Demjanovej, Džamovej, Varcholovej, Ljubimovej, Zgolovej, Verčimákovej, Geciovej,
Baka, Pulščákovej, Horkela, Beriši, Bučkovej, Mamrillovej, Juskaničovej, Bilaničovej,
Hrabovskej, Čurovej
vystúpil komorný spevácky zbor pod vedením p. uč. MIchalikovej, detský spevácky
zbor pod vedením p. uč. Pulščákovej
korepetície p. uč. - Ganzerová, Juskaničová, Mertinková, Fuchsová, Repková,
Hrabovská, Borzová

5. 4. 2017 - interný školský koncert - žiaci z tried p. uč. Mamrillovej, Pulščákovej, Humeníka,
Michalikovej, Kaščákovej, Čurovej, Geciovej, Semanovej, Demjanovej, Verčimákovej,
Varcholovej, Bilaničovej, Tkáča
korepetície p. uč. - Humeník, Fuchsová, Juskaničová, Ganzerová, Borzová
7. 4. 2017 - celoslovenská súťaž v komornej hre “Schneiderova Trnava“ - husľové trio Pavol
Guman, Lucia Demjanová, Gabriela Tverdíková - zlaté pásmo z tried p. uč. Čurovej
a Varcholovej
7. 4. 2017 - interný koncert žiakov z triedy p. uč. Valkučáka
11. 4. 2017 - Súťažná prehliadka ZUŠ z ČR a SR v hre na keyboarde a komornej hre na rôznych
nástrojoch.
keyboard - Barbora Lukáčová z triedy p. uč. Pulščákovej strieborné pásmo
komorná hra – žiaci z tried p. uč. Pulščákovej, Baka, Kovaliča - zlaté pásmo
12. 4. 2017 - súťažná prehliadka v hre na sláčikových nástrojoch pre žiakov ZUŠ Košického
a Prešovského kraja. Samuel Bandy - zlaté pásmo + laureát súťaže, Dária Hoľvová zlaté pásmo. Žiaci z triedy p. uč. Beriši
12. 4. 2017 - interný koncert žiakov z triedy p. uč. Lipku
25. 4. 2017 - DOD na ZUŠ M. Moyzesa
26. 4. 2017 - interný koncert žiakov z triedy p. uč. Mamrillovej
27. 4. 2017 - interný koncert žiakov z triedy p. uč. Geciovej
Máj:
3. 5. 2017 -

10. 5. 2017 11. 5. 2017 -

17. 5. 2017 -

17. 5. 2017 17. 5. 2017 -

18. 5. 2017 -

24. 5. 2017 -

25. 5. 2017
26. 5. 2017
30. 5. 2017
30. 5. 2017
31. 5. 2017
31. 5. 2017

-

interný školský koncert - žiaci z tried p. uč. Gáborovej, Gliganiča, Bučkovej,
Pulščákovej, Repkovej, Bilaničovej, Džamovej, Horkela, Verčimákovej, Zgolovej,
Ljubimovej
korepetície - p. uč. Repková, Borzová, Hrabovská, Juskaničová
koncert tanečného odd. a LDO „Stačí len chcieť...“ Vystúpil komorný spevácky zbor
pod vedením p. uč. Michalikovej , korepetícia p. uč. Fuchsová
5 .ročník speváckej súťaže „Moyzesov slávik“ - organizátor ZUŠ M. Moyzesa.
Barbora Capová - bronzové pásmo z triedy p. uč. Ljubimovej, Patrícia Šuťáková strieborné pásmo z triedy p. uč. Michalikovej, Tomáš Sopko - zlaté pásmo z triedy
p. uč. Ljubimovej, Dominika Slovenská - strieborné pásmo z triedy p. uč.Ljubimovej,
komorný spev - zlaté pásmo z triedy p. uč. Michalikovej, strieborné pásmo z tried
p. uč. Bučkovej, Ljubimovej, Pulščákovej
koncert pri príležitosti Dňa matiek v PKO-Čierny orol - žiaci z tried p. uč. Kaščákovej,
Geciovej, Čurovej, Kovaliča, Pulščákovej, Verčimákovej, Baka, Demjanovej, Beriši,
Ljubimovej, Juskaničovej, Varcholovej
spieval spevácky zbor pod vedením p. uč. Pulščákovej
korepetície - p. uč. Borzová, Juskaničová, Ganzerová
interný koncert žiakov z triedy p. uč. Bilaničovej a Džamovej
obvodové kolo speváckej súťaže „Makovická struna“ - Dajana Novotná a Nikola
Jurašeková zlaté pásmo s postupom na celoslovenskú prehliadku
z triedy p. uč. Ljubimovej
Keybordová súťaž východoslovenského regiónu v Bardejove. Miroslava Sinaiová bronzové pásmo, Zuzana Eliašová a Miriam Gállová - strieborné pásmo, Barbora
Lukáčová - zlaté pásmo. Žiačky sú z triedy p. uč. Pulščákovej
interný školský koncert - žiaci z tried p. uč. Ďurišovej, Humeníka, Geciovej,
Hricovovej, Bučkovej, Hrabovskej, Frištyka, Verčimákovej, Horkela, Zgolovej,
Bilaničovej, Beriši
korepetície - p. uč. Humeník, Hrabovská, Borzová, Ganzerová
interný koncert žiakov z triedy p. uč. Hrabovskej
interný koncert žiakov z triedy p. uč. P. Boroša
interný koncert žiakov z tried p. uč. Baka, Borzovej, Pulščákovej
interný koncert žiakov z tried p. uč. Fuchsovej a Michalikovej
interný koncert žiakov z triedy p. uč. Kovaliča
interný koncert žiakov z triedy p. uč. Tkáča

Jún:
1. 6. 2017 -

5. 6. 2017 -

7. 6. 2017 -

8. 6. 2017 -

11. 6. 2017 -

12. 6. 2017
15. 6. 2017
19. 6. 2017
21. 6. 2017

-

22. 6. 2017 23. 6. 2017 25. 6. 2017 -

vystúpenie žiakov na vernisáži výstavy fotografii v galérii Átrium - žiaci z tried
p. uč. Čurovej, Varcholovej, Zgolovej, Baka
korepetície p. uč. Mertinková
vystúpenie žiakov na pešej zóne „Dni mesta Prešov“ - žiaci z tried p. uč. Varcholovej,
Čurovej, Geciovej, Lipku, Pulščákovej, Baka, Horkela, Kovaliča, Beriši
účinkoval akordeónový súbor pod vedením p. uč. Demjanovej, spevácky zbor pod
vedením p. uč. Pulščákovej, malý sláčikový orchester pod vedením p. uč. Lipku, veľký
sláčikový orchester pod vedením p. uč. Bilaničovej
korepetície p. uč. Juskaničová, Borzová, Ganzerová
interný školský koncert - žiaci z tried p. uč. Humeníka, Michalikovej, Pulščákovej,
Demjanovej, Mertinkovej, Frištyka, Beriši, Baka, Borzovej, Geciovej, Tkáča
korepetície - p. uč. Humeník, Fuchsová, Pulščáková, Ganzerová, Borzová
interný absolventský koncert - žiaci z tried p. uč. Mamrillovej, Varcholovej,
Kakaščíka, Čurovej, Gáborovej, Bilaničovej, Lipku, Verčimákovej
korepetície - p. uč. Ganzerová, Borzová, Juskaničová
verejný Absolventský koncert v PKO-Čierny orol - žiaci z tried p. uč. Zgolovej,
Verčimákovej, Kovaliča, Pulščákovej, Horkela, Baka, Beriši, Ljubimovej, Varcholovej
korepetície - p. uč. Juskaničová, Borzová, Ganzerová, Mertinková
interný koncert žiakov z triedy p. uč. Frištyka
interný koncert žiakov z triedy p. uč. Gáborovej
interný koncert žiakov z triedy p. uč. Hricovovej
interný školský koncert - žiaci z tried p. uč. Hrabovskej, Bilaničovej, Ganzerovej,
Frištyka, Geciovej, Juskaničovej, Čurovej, Tkáča, Mamrillovej, Varcholovej,
Pulščákovej
korepetície - p. uč. Borzová, Juskaničová, Ganzerová
interný koncert žiakov z triedy p. uč. Repkovej
interný koncert žiakov z triedy p. uč. Beriši
verejný Záverečný koncert v PKO-Čierny orol - žiaci z tried p. uč. repkovej, Čurovej,
Verčimákovej, Geciovej, Ljubimovej, Džamovej, Trištyka, Tkáča, Bučkovej,
Puščákovej, Mamrillovej, Beriši, Zgolovej, Varcholovej, Juskaničovej, Ganzerovej
vystúpil komorný spevácky zbor pod vedením p. uč. Michalikovej, gitarový súbor
žiakov z tried p. uč. Barana, Humeníka a Valkučáka pod vedením p. uč. Humeníka,
veľký sláčikový orchester pod vedením p. uč. Bilaničkovej
korepetície - p. uč. Juskaničová, Fuchsová, Repková, Ganzerová

Dychový orchester Baštovanka pod vedením p. riad. Kakaščíka vystupoval pri mnohých akciách mesta
Prešov - kladenie vencov, Fašiangovanie, Dni mesta Prešov, Vianočné koncerty, fanfáry
K významným akciám patrilo zorganizovanie 5. jubilejného ročníka speváckej súťaže Moyzesov slávik
a Medzinárodného festivalu dychových orchestrov
Všetky vystúpenia a aktivity boli realizované so zreteľom na 770. výročie prvej písomnej zmienky
o Prešove

TANEČNÝ ODBOR:
Október:
22. 10. 2016 - folklórny súbor Šariš - účinkovanie na Sigorde z triedy p. uč. F. Novotného
25. 10. 2016 - vystúpenie v rámci mesiaca úcty k starším v sále VUKOV - folklórny súbor Šariš
z triedy p. uč. F. Novotného
26. 10. 2016 - Dom sociálnych služieb na Veselej - účinkoval folklórny súbor Šariš
z triedy p. uč. F. Novotného
26. 10. 2016 - vystúpenie v Galérii - folklórny spev z triedy p. uč. F. Novotného

November:
5. 11. 2016 - vystúpenie žiakov – folklórny spev z triedy p. uč. F. Novotného
December:
5. 12. 2016 - vystúpenie folklórneho súboru Šariš vo Veľkom Šariši - žiaci p. uč. F. Novotného
8. 12. 2016 - vystúpenie na pešej zóne s programom „Dobrá novina“ v rámci Vianočných
programov 2016 - účinkoval folklórny súbor Šariš z triedy p. uč. F. Novotného
13 .12. 2016 - samostatný koncert žiakov z triedy p. uč. F. Novotného v sále SOŠ technickej na
Volgogradskej ul.
15. 12. 2016 - vystúpenie folklórneho súboru na ZŠ Mirka Nešpora - žiaci p. uč. F. Novotného
18. 12. 2016 - verejný Vianočný koncert v PKO-Čierny orol - žiaci z triedy p. uč. F. Novotného
Ľudová hudba pod vedením p. uč. J. Novotného
22. 12. 2016 - vianočné vystúpenie žiakov z triedy p. uč. F. Novotného v ŠOS technickej na
Volgogradskej ul.
Január:
10. 1. 2017 24. 1. 2017 27. 1. 2017 -

vystúpenie folklórneho súboru na plese - žiaci p. uč. F. Novotného
verejný Novoročný koncert v PKO-Čierrny orol - vystúpili žiaci z tried p. uč. Lacovej
a F. Novotného
vystúpenie folklórneho súboru na plese - žiaci p. uč. F. Novotného

Február:
9. 2. 2017 - vystúpenie žiakov folklórneho súboru v sále Vukov - žiaci z triedy p. uč. F. Novotného
28. 2. 2017 - vystúpenie folklórneho súboru na pešej zóne mesta Prešov - „Fašiangovanie“ - žiaci
z triedy p. uč. F. Novotného
Apríl:
2. 4. 2017 - verejný Jarný koncert v PKO-Čierny orol - vystúpili žiaci z tried p. uč. Lacovej
a F. Novotného
Máj:
10. 5. 2017 - koncert tanečného odd. a LDO „Stačí len chcieť...“ - vystúpili žiaci z triedy
p. uč. Lacovej
10. 5. 2017 - súťaž v speve ľudových piesní „Slávik Slovenska“ – zúčastnili sa žiačky z triedy
p. uč. F. Novotného
17. 5. 2017 - koncert pri príležitosti Dňa matiek v PKO-Čierny orol - vystúpili žiaci z tried
p. uč. Lacovej a F. Novotného
Jún:
5. 6. 2017 - vystúpenie na pešej zóne mesta Prešov – „Dni mesta Prešov“ - žiaci z tried
p. uč. Lacovej a F. Novotného
8. 6. 2017 - vystúpenie žiakov folklórneho súboru na pešej zóne „Trojičný jarmok“ - z triedy
p. uč. F. Novotného
23. 6. - 25. 6. - účasť folklórneho súboru Šariš na medzinárodnom festivale v Hriňovej
V rámci folklórnych vystúpení spolupracovala ľudová hudba pod vedením p. uč. J. Novotného

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR:
Október:
10. - 14. 10. 2016 - Bienále animácia Bratislava v Prešove - zabezpečenie dabingu žiačky Katarína
Šarníková, Karolína Vasilíková a Slávka Sedláčková
26. 10. 2016 - interný školský koncert - vystúpila žiačka Michaela Gočová

November:
Tvorivá dielňa Poetické premeny v spolupráci s DJZ – útvarom osvetovej činnosti
December:
3. 12. 2016 - odovzdávanie cien - Gorazdov literárny Prešov - prednes víťazných textov,
žiačka Slávka Sedláková
18.12. 2016 - vystúpenie žiakov na verejnom Vianočnom koncerte v PKO-Čierny orol
a moderovanie koncertu
Január:
Okresná súťaž v prednese povestí Šaliansky Maťko. Žiačka Michaela Gočová získala 3. miesto
24. 1. 2017 - vystúpenie žiakov na verejnom Novoročnom koncerte v PKO-Čierny orol
Marec:
17. 3. 2017 - regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti „Dni s Táliou“ –
detský divadelný súbor Zarambarimburáci 1. miesto
mládežnícky divadelný súbor MAM - 3. miesto
21. 3. – 22. 3. 2017 - okresná súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy Michaela Gočová, Linda Kravecová - 1. miesto
Jana Beľušková - 2. Miesto
Viktória Dolinská, Filip Kravec, Tatarína Timková - 3. miesto
25. 3. 2017 - krajská súťaž v prednese poézie a prózy „Vansovej Lomnička“ Katarína Šarníková - 1. miesto poézia
Apríl:
2. 4. 2017 - verejný Jarný koncert v PKO-Čierny orol - žiačka Karolína Vasilíková
6. 4. 2017 - okresná prehliadka „Hviezdoslavov Kubín“ Slávka Sedláčková, Zuzana Liptáková - 1.miesto, Magda Hrustičová - 2.miesto,
Tatiana Šarová - 3.miesto
25. 4. – 26. 4. 2017 - krajská súťaž „Hviezdoslavov Kubín“ Slávka Sedláčková - diplom za výborný prednes
Michaela Gočová - 2. miesto
Linda Kravecová, Zuzana Liptáková - 3. miesto
27. 4. 2017 - krajská súťaž detských recitačných kolektívov - 3. miesto
28. 4. 2017 - celoslovenská súťaž „Vansovej Lomnička“ v Banskej Bystrici
Katarína Šarníková - bronzové pásmo
Máj:
10. 5. 2017 - vystúpenie na koncerte tanečného odd. a LDO „Stačí len chcieť...“
17. 5. 2017 - vystúpenie na koncerte pri príležitosti Dňa matiek v PKO-Čierny orol
Jún:
5. 6. 2017 - vystúpenie na pešej zóne mesta Prešov – „Dni mesta Prešov“
11. 6. 2017 - verejný Absolventský koncert v PKO-Čierny orol - vystúpenie absolventov 2. stupňa
Žiaci literárno-dramatického odboru sú z triedy p. uč. Kuderjavej

VÝTVARNÝ ODBOR:
Žiaci p. uč. Šoltisa zhotovili ilustrácie do knihy Kiry Páczerovej „Detské muzikály“ s podtitulom
hudobno-dramatické hry pre deti.
Práce z tried p. uč. Hrabovskej, Šoltisa a Žákovej sú v spolupráci s DPmP vystavené v trolejbusoch
mestskej hromadnej dopravy.
Žiaci výtvarného odboru pracujú pod vedením p. uč. Hrabovskej, Šoltisa a Žákovej. Ich práce tvoria stále
výstavy v priestoroch na Štefánikovej ul. a Máj. námestie. Zúčastňujú sa na výzdobe sály na verejné
školské koncerty. Pripravujú práce na súťaže.

Výzdoby koncertných sál:
Novoročný a Absolventský koncert v PKO-Čierny orol - žiaci p. uč. Hrabovskej
Záverečný koncert v PKO-Čierny orol - žiaci p. uč. Šoltisa
Koncert tanečného odboru v sále SOŠ technickej na Volgogradskej ul. - žiaci p. uč. Žákovej

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 2016/2017 –––––––––––––––––

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 námestie 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 a príspevkom do rodičovskej rady.
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 obnovenie programu aSc Agenda,
zakúpenie novej tlačiarne s kopírkou
- inovácia web stránky školy
- inštalácia nového osvetlenia v triedach

b/
c/
d/

e/
f/
g/
h/

nákup prehrávačov pre potreby vyučovania hudobnej náuky
vybavenie budov Volgogradská a Štefánikova novými lekárničkami
zakúpenie nových hudobných nástrojov
zapojenie sa do spolupráce s partnerským školami zo zahraničia,
organizovanie spoločných podujatí
organizovanie metodických kurzov a dní pre pedagógov s regionálnym
charakterom
účasť žiakov na súťažiach regionálneho, celoslovenského aj
medzinárodného charakteru, účasť na podujatiach organizovaných
školou a mestom Prešov
zorganizovanie 5. ročníka speváckej súťaže „Moyzesov slávik“
zorganizovanie Dňa otvorených dverí v budove na Baštovej 23 aj na
elokovaných pracoviskách
uskutočnenie troch kôl talentových prijímacích skúšok
zorganizovanie pracovného stretnutia riaditeľov ZUŠ PSK
Všetky ciele koncepčného zámeru rozvoja školy boli zrealizované.

13. Analýza výsledkov školy
Výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu dosiahli v školskom roku
2016/2017veľmi 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.

Správa o hospodárení za rok 2016
Uznesením MsZ v Prešove č.177/2015 zo dňa 23.11.2015 sme mali mestom Prešov
schválený rozpočet na originálne kompetencie z prostriedkov zriaďovateľa vo výške 545 118.€. Vlastné príjmy boli rozpočtované vo výške 72 000.- €.
V priebehu roka 2016 bol rozpočet upravený rozpočtovými opatreniami RO č. 5 zo dňa 7.7.2016, RO č.7 zo dňa 4.10.2016 a RO č.9 zo dňa 9.11.2016. Z prostriedkov
zriaďovateľa bol rozpočet navýšený o 53 328.- €.

Rozpis rozpočtu v €
Výdavky - zoskupená
položka

610
620
630
640
Celkom
RO č.5
RO č.7
RO č.9
Spolu

Výdavky z rozpočtu
mesta

545 118
42 800
8 028
2 500
598 446

Výdavky z vlastných
príjmov

72 000

72000

Výdavky z dotácie zo
ŠR

Výdavky celkom

617 118
42 800
8 028
2 500
670 446

Vlastné príjmy
Vlastné príjmy – rozpočtované - v roku 2016 pozostávali z príjmov od rodičov - školné, príjmy
za spracovanie miezd pre iný subjekt verejnej správy na základe zmluvy a príjmy z vratiek
a dobropisov.
Spolu : 67 905,90€.
Rozpočet príjmov bol splnený na 94,31%.
Čerpanie výdavkov
Najväčšiu časť výdavkov tvorili mzdy a odvody. Mzdové náklady boli vo výške
439 951,34 €, náklady na zákonné sociálne poistenie 148 998,66 € a ostatné sociálne poistenie
4 422,32 €. Uvedené výdavky boli pokryté z rozpočtu zriaďovateľa.
Významnú položku nákladov tvorí spotreba energií. V roku 2016 to bolo 37 450,18 €. Výdavky
boli uhradené z vlastných príjmov.
Z vlastných príjmov boli uhradené ďalšie bežné výdavky – údržba budov a zariadení, údržba
učebných pomôcok, nákup stravných lístkov, nákup materiálov na údržbu, nákup kancelárskych
a čistiacich potrieb.
Boli uhradené služby pre zamestnancov v chránenej dielni ako náhradné plnenie za
povinnosť zamestnávateľa zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63 odst.1.
písm. d/ zákona č.5/2004 Z. z.

