Základná umelecká škola, Krčulova 21, Brezno

Správa
o výsledkoch a podmienkach školy
za školský rok 2016/17

Predkladateľ: PaedDr. Gabriela Pravotiaková, PhD.
Vyučovací jazyk: slovenský
Študijná forma: denná /individuálne a skupinové vyučovanie/
Druh školy: štátna
Zriaďovateľ: mesto Brezno
IČO: 37828398

1. a/ Základné údaje:
Základná umelecká škola, Krčulova 21, 977 01 Brezno
názov, adresa
0486113313, 0903613311
číslo telefónu
škola nemá
fax
www.zusbrezno.sk
internetová adresa
elektronická adresa zusbr@stonline.sk, zusbr1@gmail.com
Mesto Brezno,
zriaďovateľ
zastúpené primátorom mesta JUDr. Tomášom Abelom, PhD.
PaedDr. Gabriela Pravotiaková, PhD.
riaditeľka školy
Mgr.art. Marián Švoňava, od 1.1.2017 Mgr. Zuzana Uhríková, PhD.
zástupca riaditeľa
Škola v školskom roku 2016/17 mala právnu subjektivitu.
Rada školy pozostávala z jedenástich členov.
- zástupcovia rodičov - Peter Turňa - predseda, Mgr. Adriana Zákalická - podpredseda,
členovia – Ing. Ivan Kamenský, Dáša Muriňáková
- za pedagogických zamestnancov - Mgr. Zuzana Šoltésová, PaedDr. Dagmar Trangošová
- za nepedagogických zamestnancov – Janka Lihanová
- delegovaní zástupcovia zriaďovateľa - Bc. Andrej Barančok, Ing. arch. Ján Králik, Milan
Palovčík, Jozef Tokár
Poradné orgány:
- pedagogická rada
- umelecká rada – Mgr. Zuzana Šoltésová – predseda, členovia - Lucia Košútová, Ivan
Nemky, od 1.1.2017 Mgr. Zuzana Uhríková, PhD., Mgr. art. Marián Švoňava, Veronika
Mravcová
Predmetové komisie
- PK klávesových nástrojov, zodpovedná PaedDr. Dagmar Trangošová
- PK strunových nástrojov, zodpovedná Monika Akurátna
- PK dychových, bicích nástrojov a hlasovej prípravy /spevu/, zodpovedná Lucia Košútová
Zodpovední za jednotlivé odbory a pracoviská
- hudobný odbor – Mgr. Zuzana Šoltésová
- výtvarný odbor – Mgr. Jozef Hančák
- literárno-dramatický odbor – Veronika Mravcová
- tanečný odbor – Mgr.art. Vanda Golianová
- elokované pracovisko ZŠ s MŠ MPČĽ 35 – výtvarný odbor Lucia Laková
tanečný odbor Mgr.art. Vanda Golianová
Ďalšie poradné orgány
- komisia pre tvorbu a použitie sociálneho fondu – členovia Monika Akurátna, Mgr. Jozef
Hančák, Janka Lihanová
- vyraďovacia komisia – predseda: Mariana Faško-Rudášová
- likvidačná komisia – predseda: Jozef Peruňský
- škodová komisia – predseda: PaedDr. Dagmar Trangošová
- mzdová komisia – predseda: Ivan Nemky
b/ Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov sa špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami
šk. rok
hudobný výtvarný literárno-dramatický tanečný spolu
155
48
51
523
začiatok 269
261
150
45
51
507
koniec
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Celkový počet žiakov oproti predchádzajúcemu školskému roku sa zvýšil o 5%,
najväčší nárast sme zaznamenali v tanečnom odbore, a to o 18%. Tradične, najpočetnejší bol
hudobný, 3 žiaci hudobného odboru mali rozšírené vyučovanie, štúdium pre dospelých
navštevovalo 8 poslucháčov, 3 v hudobnom a 5 v tanečnom odbore Vo všetkých odboroch
prevažovali žiaci do 15 rokov.
c/ Údaje o počte zapísaných žiakov do prípravného a prvého ročníka ZUŠ
ročník
prípravný
prvý
spolu

hudobný
38
44
82

výtvarný
0
17
17

lit.-dramat.
1
4
5

tanečný
5
22
27

spolu
44
87
131

d/ Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch
a úspešnosti uchádzačov na prijatie
Na ďalšie štúdium boli v školskom roku prijatí:
p.č. Meno a priezvisko
odbor
škola, miesto
z triedy učiteľa
1.
Mária Kamenská
hudobný Konzervatórium Bratislava Z. Šoltésová
2.
Veronika Gašperanová hudobný Konzervatórium B. Bystrica Z. Šulová,
V. Golianová
3.
Ema Poliaková
hudobný Konzervatórium B. Bystrica Z. Šulová
4.
Lucia Tschampová
VO
SOU drevárske Zvolen
J. Hančák
5:
Anna Mária Hubertová VO
SSUŠ animovaného filmu
J. Hančák
e/ Údaje o výsledkov hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa
vzdelania /podľa stupňov/
Individuálne vyučovanie - hudobný odbor
oddelenie

prospeli
prospeli
neprospeli
s vyznamenaním
klávesových nástrojov 69
17
1
strunových nástrojov 61
15
0
dychových,
bicích 46
8
0
nástrojov a spevu
spolu
176
40
1
Poznámka:
44 žiakov prípravného štúdia nie je klasifikovaných, po vykonaní postupovej skúšky
získavajú potvrdenie o absolvovaní, resp. neabsolvovaní prípravného štúdia.
Skupinové vyučovanie
odbor
výtvarný
literárno-dramatický
tanečný
spolu

prospeli
s vyznamenaním
145
43
51
239

prospeli

neprospeli

5
2
0
7

0
0
0
0

f/ Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola
zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov
hudobný odbor
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učebný plán
prípravné štúdium

rozšírené
štúdium
ŠkVP
/voliteľné
predmety/
tanečný odbor

ŠkVP
/voliteľné
predmety/
literárnodramatický
odbor

ŠkVP
/voliteľné
predmety/
výtvarný odbor
ŠkVP
/voliteľné
predmety/

č.3 hra na klavíri, hra na keyboarde
č.4 hra na husliach, gitare cimbale, akordeóne
č.5 hra na sopránovej zobcovej flaute
č.7 hra na bicích nástrojoch
č.8 hlasová výchova, spev
č.10 hra na priečnej flaute, klarinete, saxofóne, trúbke lesnom rohu,
barytóne
č.13 hra na priečnej flaute, klarinete, saxofóne, trúbke, lesnom rohu,
barytóne
č.20 II. stupeň a štúdium pre dospelých /všetky hudobné nástroje/
č.28 hra na klavíri
č. 29 hra na husliach
č. 34 spev
zborový spev, hra na dvoch klavíroch, hra v ľudovej hudbe, hra na druhom
zvolenom hudobnom nástroji, vlastné aranžmány a úpravy skladieb,
harmonizácia ľudových piesní
č. 36 prípravné štúdium
č.37, 38 tanec
č. 39 II. stupeň + absolventi I. stupňa
č. 40 štúdium pre dospelých
práca v súbore, mažoretky, zborový spev
č.41 prípravné štúdium
č. 42 dramatické a slovesné oddelenie
č. 44 II. stupeň, dramatické oddelenie – záujmová umelecká činnosť
č. 45 II. stupeň, dramatické oddelenie – príprava na vysoké školy
č. 46 II. stupeň, slovesné oddelenie – záujmová umelecká činnosť
č. 47 II. stupeň, slovesné oddelenie – príprava na vysoké školy
integratívne divadlo, vodenie bábok, zborový spev,
č. 52 prípravné štúdium
č. 53, 54 výtvarná výchov
č. 56 II. stupeň, výtvarná výchova
počítačová grafika, práca s fotografiou, zborový spev

g/ Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy
V školskom roka pracovalo v ZUŠ 29 zamestnancov, 27 pedagogických a dvaja
nepedagogickí, dve zamestnankyne čerpali materskú, resp. rodičovskú dovolenku. Výchovu
a vzdelávanie žiakov zabezpečovalo 26 kvalifikovaných pedagógov, jeden nekvalifikovaný
zamestnanec v oddelení bicích nástrojov. Z celkového počtu kvalifikovaných pedagógov mali
9 ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, jeden prvého a dvaja tretieho stupňa.
Všetci pedagogickí zamestnanci skupinového vyučovania spĺňali kvalifikačný predpoklad
predpísaného vzdelania, jeden pedagogický zamestnanec je povinný doplniť si doplňujúce
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pedagogické štúdium, 9 pedagogických zamestnancov bolo zamestnaných na dobu určitú,
ostatní pedagogickí i obidvaja nepedagogickí zamestnanci na dobu neurčitú.
a/ nepedagogickí zamestnanci
priezvisko, meno
pracovné zaradenie
vzdelanie
úplné stredné odborné s maturitou
Lihanová Janka
referentka
Majerníková Nadežda
upratovačka, školníčka úplné stredné odborné
b/ pedagogickí zamestnanci
priezvisko, meno, titul
vyučuje
odbor /nástroj/
Akurátna Monika
husle
Ambros Cyril
bicie nástroje
Babeľová Jana
klavír, keyboard
Burdová Anna, Mgr. et klavír
Mgr. art.
Borecký Filip
tanečný odbor

stupeň
vzdelania

vyššie odborné
úplné stredné
vyššie odborné
vysokoškolské
II. stupňa
vyššie odborné

kariérový
stupeň
samostatný
nekvalifikovaný
samostatný
samostatný

doba určitá,
neurčitá
neurčitá
určitá
určitá
neurčitá

samostatný

určitá

Čižmár Pavol

korepetície - TO

vyššie odborné

samostatný

určitá

Faško-Rudášová Mariana

PŠ, dychové nástroje

vyššie odborné

samostatný

neurčitá

Golianová Vanda,
Mgr. art.
Hančák Jozef, Mgr.

tanečný odbor

samostatný

neurčitá

samostatný

neurčitá

samostatný
samostatný

neurčitá
určitá

samostatný
samostatný
samostatný

určitá
neurčitá
určitá

samostatný
samostatný
samostatný
samostatný
samostatný
s II. atestáciou
samostatný
samostatný

neurčitá
neurčitá
neurčitá
neurčitá

samostatný

neurčitá

samostatný

neurčitá

samostatný

neurčitá

samostatný
s I. atestáciou.
samostatný

neurčitá

vysokoškolské
II. stupňa
výtvarný odbor
vysokoškolské
II. stupňa
Košútová Lucia
dychové nástroje
vyššie odborné
Krella Matej, Mgr.art.
dychové nástroje
vysokoškolské
II. stupňa
Laková Lucia
výtvarný odbor
vyššie odborné
Longauerová Mária
klavír
vyššie odborné
Mihálová Katarína, Bc.
dychové nástroje
vysokoškolské
I. stupňa
lit.-dramatický odbor vyššie odborné
Mravcová Veronika
Nemky Ivan
husle
vyššie odborné
Peruňský Jozef
gitara
vyššie odborné
Potančoková Miroslava
akordeón, keyboard
vyššie odborné
Pravotiaková
Gabriela, HN
vysokoškolské
PaedDr., PhD.
klavír
III. stupňa
Stračinová Zuzana
cimbal
vyššie odborné
Struhár Matej, Mgr.art.
lit.-dramatický odbor vysokoškolské
II. stupňa
Šoltésová Zuzana, Mgr.
husle
vyššie odborné,
vysokoškolské
iného smeru
Šulová Zuzana, Mgr.
spev, zborový spev
vysokoškolské
II. stupňa
Švoňava Marián, Mgr. art. akordeón, keyboard, vysokoškolské
HN
II. stupňa
Trangošová
Dagmar, klavír
vysokoškolské
PaedDr.
II. stupňa
Uhríková Zuzana. Mgr., spev, HN
vysokoškolské
PhD.
III. stupňa
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neurčitá
určitá
určitá

neurčitá

Záchenská Ingrid, Mgr.

klavír

vysokoškolské
II. stupňa

samostatný

neurčitá

h/ Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov sú obsiahnuté v pláne
kontinuálneho vzdelávania schválený pedagogickou radou a so súhlasom zriaďovateľom.
počet
pedagogických zamestnancov
1
12
3

druh štúdia /vzdelávania/
funkčné vzdelávanie
aktualizačné vzdelávanie
kvalifikačné štúdium

i/ Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Počas školského roka sme, v súlade s plánom práce, uskutočnili a zapojili sa do týchto
akcií:
september
- program žiakov a učiteľov ku krstu knihy mladých autorov Marcela Páleša a Michala
Várošíka „Rovno v tráve“
október
- organizácia hudobnej časti 49. ročníka Chalupkovho Brezna, účasť učiteľov na prehliadke,
zabezpečenie kultúrneho programu podľa požiadaviek organizátora
- súťaž detských a mládežníckych dychových hudieb, Dolná Súča
- Halloweenský koncert
november
- štvrťročný žiacky koncert.
- program v rámci celoslovenského podujatia k 150.výročiu narodenia K. Kuzmányho
- výzdoba pamätníkov mesta v rámci osláv ukončenia I. svetovej vojny
- benefičný koncert pod záštitou primátora mesta
december
- predvianočný koncert mladších žiakov spojený s výstavou prác žiakov VO
- vianočný koncert spojený s výstavou prác žiakov VO
- adventný koncert v Hronci
- vianočné koncerty pre mestské organizácie /ČK, LUNA, ZŠ s MŠ/
- triedne koncerty
január
- triedne koncerty
február
- verejný polročný žiacky koncert
- koncert bývalých absolventov
marec
- koncert zborového spevu v rámci ŠkVP v spolupráci so speváckym zborom „Juventus“
- koncert učiteľov
apríl
- VII ročník nesúťažnej prehliadky žiakov ZUŠ v komornej a orchestrálnej hre
- koncert komornej, štvorručnej a dvojklavírovej hry
máj
- koncert ku Dňu matiek
- Deň otvorených dverí pre žiakov MŠ
- záhradný koncert v rámci „Dní mesta“
- triedne koncerty
jún
- absolventské koncerty žiakov HO, vernisáž výstavy absolventov výtvarného odboru
a predstavenie absolventov literárno-dramatického odboru
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- záverečný koncert zmeraný na slovenskú hudbu spojený s výstavou prác žiakov výtvarného
odboru
Pre žiakov sme zorganizovali návštevu divadelného predstavenia v Bratislave,. 4X
vyšiel školský časopis „Zuškárik“. O akciách školy sme pravidelne informovali v Horehroní
a iných tlačovinách a na paneli školy pred MsDK.
Individuálne vyučovanie
hudobný odbor – oddelenie klávesových nástrojov
Predmetová komisia klávesových nástrojov v školskom roku pracovala podľa plánu. Žiaci
navštevovali okrem hlavného predmetu štvorručnú hru, hru na dvoch klavíroch, komornú hru,
hrali sprievody, zapájali sa do orchestrálnej hry a školskej kapely; spoluúčinkovali v súboroch
školy na prehliadke komornej a orchestrálnej hry v apríli 2017 v Brezne. Prehliadky sa
zúčastnil i akordeónový súbor „Dino“. Oddelenie zorganizovalo školskú nesúťažnú
prehliadku v hre na dvoch klavíroch, ktorej sa zúčastnilo sedem dvojíc. Učitelia i žiaci
pravidelne účinkovali na triednych, verejných koncertoch a na ostatných školských i
mimoškolských podujatiach, celkovo to bol 28 súťaží a akcií na regionálnej i celoslovenskej
úrovni. Učitelia aktívne pôsobili v rôznych hudobných telesách v meste i okolí, /G.
Pravotiaková – Spevácky zbor mesta Brezna, spevácky zbor Juventus, M. Potančoková –
ZPOZ, M. Švoňava – Dychový orchester mesta Brezna a účinkovanie v projekte Slowak
Accordion Orchestra, D. Trangošová – Tanečný orchester Valaská/, boli prizývaní do
odborných porôt súťaží a ako korepetítori sa významnou mierou pričinili o úspechy žiakov
školy. /M. Potančoková, M. Švoňava
Učitelia M. Švoňava a M. Potančoková sa zúčastňujú rôznych speváckych súťaží (Slávik MŠ,
Aktivity /najvýznamnejšie/ učiteľov i žiakov počas školského roka a ich úspechy
4. 5. 2017 - Banskoštiavnické kladivká, súťaž zameraná na interpretáciu súčasných
slovenských skladateľov, Banská Štiavnica, S. Švantnerová zlaté pásmo.
1.-4.9. koncerty SZMB v Rakúsku /Pravotiaková/
17.9. koncert Tanečného orchestra Valaská Nové Mesto n/Váhom /Trangošová/
15.10. Chalupkovo Brezno /Švoňava, Trangošová/
24.-26.3. koncerty SZMB Budapešť /Pravotiaková/;
13.5. Totus tuus koncert v Boľkovciach /Švoňava, Trangošová, Pravotiaková/
10.6. Festival dychových hudieb Valaská /Švoňava, Trangošová/
8.7. Deň stromu, Čierny Balog /Trangošová/
9.8. Festival dychových hudieb Trstená /Trangošová/
oddelenie strunových nástrojov
Práca v oddelení bola veľmi aktívna, výborná spolupráca učiteľov a spolužiakov
navzájom. Žiaci i učitelia sa zapájali do školských aj mimoškolských akcií. Všetci
spolupracovali s OZ TOTUS TUUS. Učitelia, predovšetkým M. Akurátna a žiaci oddelenia
mali naďalej pod patronátom vydávanie školského časopisu „Zuškárik“, tiež pôsobili
v rôznych súboroch; J. Peruňský - FS Mostár, DO Brezno, spevácke zbory Juventus a SZMB,
Z. Šoltésová - salónny orchester Banská Bystrica, Z. Stračinová – účinkovanie v Rusín
Čendeš Orchestra. I. Nemky viedol tri ľudové hudby /podľa veku/, Z. Šoltésová školský
orchester a všetci participovali na projektoch OZ Totus tuus. Pri príležitosti životného jubilea
a Dňa učiteľov ocenil primátor mesta .J. Peruňského.
Aktivity učiteľov i žiakov počas školského roka a ich úspechy
29. 9. synagóga, krst knihy M. Páleša a M. Várošíka „Rovno v tráve“ – výťažok venovaný
Lukášovi Amrichovi, ktorý je v bdelej kóme. V programe účinkovali: Z. Šoltésová, E.
Krnáčová, J. Peruňský..
1. 10. rímsko-katolícky kostol Mazorníkovo, účinkovanie učiteľov a žiakov oddelenia v
projekte Totus tuus.
14. -- 15. 10. 49. ročník Chalupkovho Brezna – Musica Berezun v zostave učiteľov Z.
Šoltésová, I. Nemky, J. Peruňský, M. Faško-Rudášová, L. Košútová, M. Švoňava, G.
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Pravotiaková, A. Švoňavová získali zlaté pásmo a cenu primátora mesta Brezna, Trio
v zložení Z. Šoltésová, J. Peruňský a M. Švoňava bronzové pásmo.
11.11. aula Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, program učiteľov a bývalého žiaka
/Z. Šoltésová, I. Nemky, J. Peruňský, J. Šoltés/ k jubileu významného slovenského
matematika profesora Beloslava Riečana.
28. 12. a 12. 12. odovzdávanie Jánskeho plakiet – program pre ČK, I. Nemky a ľudová hudba
17. 3. súťaž orchestrov a komorných zoskupení Divertimento v Banskej Bystrici dve
strieborné pásma
24. 3. námestie Brezno, program učiteľov a žiakov oddelenia v rámci akcie OZ Fórum pre
život
26. 5. Gelnica súťaž komorných zoskupení a orchestrov, trio v zložení žiakov E. Krnáčová,
M. Kamenská a T. Dekrét získali zlaté pásmo a ocenenie za zaujímavú interpretáciu skladby a
sláčikový orchester zlaté pásmo a najvyššie ocenenie „Gelnický kľúč“.
oddelenie dychových, bicích nástrojov a hlasovej prípravy /spevu/
Nástupom Mgr. Z. Šulovej po rodičovskej dovolenke sa zvýšil počet študujúcich
spevákov, čo sa pozitívne odrazilo i v speváckom zbore; vysokú úroveň si naďalej
udržiaval detských dychový orchester. Nepodarilo sa zabezpečiť vyučovací proces v hre na
bicích nástrojoch kvalifikovaným učiteľom. Učitelia /M. Krella, K. Mihálová, M. FaškoRudášová/ aktívne spolupracovali s DO mesta Brezna, dychovou hudbou „Mostárenka“
i Tanečným orchestrom Valaská.
Aktivity učiteľov i žiakov počas školského roka a ich úspechy
Učitelia a žiaci oddelenia počas školského roka účinkovali a zúčastnili sa celkovo 27
akcií. K najvýznamnejším patrili:
14.9. nahrávanie pre rádio Devín /Z. Uhríková/
24. – 25.9. nahrávanie CD „Mostárenka/ /M. Krella, K. Mihálová/
október celoštátna prehliadka detských a mládežníckych orchestrov, Dolná Súča, Detský
dychový orchester zlaté pásmo
14. -- 15. 10. 49. ročník Chalupkovho Brezna Z. Uhríková zlaté pásmo a titul laureáta
v kategórii spev umelej piesne. Na klavíri sprevádzala D. Trangošová.
14.11. slávnostný koncert pri príležitosti 60. výročia založenia orchestra vo Valaskej /M.
Krella, M. Faško-Rudášová/
november POP 2016 E. Muriňáková /spev/ 3. miesto
apríl celoslovenská súťaž žiakov v speve „Pink song,“ Zvolen, E. Muriňáková, N. Košútová.
L. Zákalická, všetci strieborné pásmo, E. Poliaková čestné uznanie
apríl 2017 Brezno prehliadka komornej a orchestrálnej hry, Detský dychový orchester Cena
združenia rodičov
21.4. krajské kolo súťaže Mládež spieva v BB, spevácky zbor „Úsmev“ zlaté pásmo
s postupom do celoslovenského kola
8. - 9.6. celoslovenské kolo súťaže Mládež spieva Prievidza, spevácky zbor „Úsmev“
bronzové pásmo
Flautiáda 2017, medzinárodná súťaž v Bratislave. E. Štulrajterová čestné uznanie
jún 2017 reprezentácia školy na Festivale dychových hudieb vo Valaskej
1.-2.7.2017 Dychfest Brezno účasť žiakov a žiakov
13.8.-19.8. Tesáre, dychové hudobné kurzy
Skupinové vyučovanie – oddelenie kolektívnych predmetov
výtvarný odbor
V septembri začala príprava na maľovanie vstupu do budovy – vedľajší vchod. Návrh
monumentálnej maľby urobila L. Jančová, žiačka 1. ročníka 2. časti 1. stupňa. Autorka sa
podieľa veľkou mierov na jeho samotnej realizácii, termín ukončenia je stanovený na
27.september 2017. Počas školského roka žiaci pripravili výstavy ku školským koncertom.
Dobrovoľný príspevok z decembrových výstav bol použitý na nákup monitora, ktorý žiaci
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využívajú na vyučovacích hodinách. Žiaci prispievali do školského časopisu „Zuškárik“
článkami a fotografiami.
V rámci „Dní mesta Brezna“ vyučujúci a žiačky pripravili tvorivé dielne pre 4 skupiny
žiakov breznianskych ZŠ. Žiaci si mali možnosť niečo vyrobiť a odísť domov s darčekom
a zároveň sa dozvedieť o činnostiach, ktoré sa vyučujú na škole.
Záver školského roka patril absolventským výstavám a realizácii tabla. absolventov.
V rámci propagácie koncertov výtvarný odbor realizoval plagáty a pozvánky.
Aktivity učiteľov i žiakov počas školského roka a ich úspechy
október 2016 školské kolo súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej
ochrany“. Do okresného kola boli vybraní žiaci: S. Havlíček, L. Jančová, P. Vais, D.
Kvaková. V rámci okresného kola D. Kvaková obsadila 2. miesto a S. Havlíček obsadil 1.
miesto v kategórii ZUŠ. Zároveň S. Havlíček postúpil do národného kola. V národnom kole
v kategórii ZUŠ obsadil 3. miesto. Za úspešnú reprezentáciu okresu Brezno v rámci
národného kola, mu bola osobne poďakovať PhDr. Ingrid Poliaková – prednostka OÚ Brezno,
ktorá mu odovzdala vecný dar.
celoslovenská súťaž „Ríša fantázie“ poslaných 36 prác žiakov, bez ocenenia
celoslovenská súťaž „Krídla fantázie 2017“. Ide o súťaž ktorá s humánnym podtext. Spája
zdravé deti a deti trpiace svalovou dystrofiou. Zo školského kola postúpilo do
celoslovenského 16 žiakov. Tejto celoslovenskej súťaže sa zúčastnilo viac ako 1800 prác detí
rôznych slovenských škôl.. V. Prečuchovej získala „Cenu poroty“ a vyučujúci J. Hančák
„Ďakovný list“. Ceny odovzdávala známa slovenská herečka Anka Šišková, preto bol tento
zážitok pre ocenenú Veroniku emotívnejší.
celoslovenská súťaž „Maľujte s primalexom“ poslaných 26 prác, bez ocenenia
elokované pracovisko Mazorník
V školskom roku vyučovanie elokovaného pracoviska v ZŠ s MŠ MPČĽ prebiehalo
v dvoch odboroch, výtvarnom a tanečnom. V tanečnom odbore to bolo vyučovanie
prípravného štúdia, 1. ročníka a štúdia pre dospelých, vo výtvarnom odbore vyučovanie
prvého až siedmeho ročníka; spolu navštevovalo elokované pracovisko 41 žiakov, vrátane
dospelých, čo je o jedného žiaka viac ako v školskom roku 2015/16. Štvrtáci primárneho
umeleckého vzdelania výtvarného odboru ukončili školský rok záverečnou výstavou. V rámci
možností a vybavenia triedy sa, prevažne, venovali najmä kresbe a maľbe. Tanečníci 2X
účinkovali v spoločnom programe TO na javisku MsDK.
literárno-dramatický odbor
V rámci realizácie ŠkVP pokračovali žiaci v prípravou štvrtej hudobnodramatickej hry „Červená čiapočka.“ Pravidelne účinkovali na koncertoch a podujatiach
školy, pripravovali hovorené slovo a uvádzali takmer všetky akcie školy a niektoré triedne
koncerty žiakov hudobného odboru. LDO zorganizoval školské kolá súťaží Hviezdoslavov
Kubín a Šaliansky Maťko.
Aktivity učiteľov i žiakov počas školského roka a ich úspechy
okresného kolo Hviezdoslavov Kubín, E. Muriňaková, L. Zubáková, Š. Vránsky - účasť
7.- 9. októbra 2016 trojdňový workshop Ľubietová, aktívna účasť absolventov
11.4.2017 regionálna prehliadka divadla poézie Hviezdoslavov Kubín, Banská Bystrica,
1.miesto a postup do krajskej súťaže s hrou Janka Kráľa Kríž a čiapka v podaní absolventiek
I. stupňa, krajská prehliadka 1. miesto a postup na celoslovenské kolo, celoslovenské kolo
21.-24.6.2017 v Dolnom Kubíne, bez ocenenia.
tanečný odbor
Vyučovanie sa realizovalo v zrkadlovej sále Mestského domu kultúry /Štúrova 7/ a na
elokovanom pracovisku Mazorníkovo /ZŠ s MŠ MPČĽ 35/. V návštevnosti prevažovali
dievčatá, ale vyučovanie navštevovalo aj päť chlapcov. V školskom roku tanečný odbor
nemal žiadnych absolventov. Žiakov vyučovali Mgr. art. Vanda Golianová, Filip Borecký

9

/klasika/ a Pavol Čižmár DiS.art. /korepetície/. Verejnosti sa predstavili v rámci dvoch
odborových koncertov vo februári a júni v kinosále MsDK v Brezne.
j/ Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
V školskom roku boli úspešne podané dva projekty, obidva na BBSK
1. VII. ročník prehliadky žiakov slovenských ZUŠ v komornej a orchestrálnej hre /1500,-€/
2. hudobné dielne /1400,-€/
k/ Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
Od roku 2000 boli štátnou školskou inšpekciou uskutočnené tieto kontroly:
6.-7. apríla 2000 informatívna inšpekcia, ktorú vykonala pani R. Droppová, školská
inšpektorka inšpekčného centra v Banskej Bystrici s cieľom „Zistiť problémy v jednotlivých
odboroch a formách štúdia v ZUŠ,
15.-18. januára 2001 tematická inšpekcia, ktorú vykonali pani R. Droppová, vedúca
inšpekčnej skupiny a Mgr. I. Novotná, prizvaná odborníčka s cieľom „Uplatňovanie
základných pedagogických dokumentov a úroveň vyučovania v literárno-dramatickom odbore
v ZUŠ,
19. septembra 2001 čiastková inšpekcia, vykonaná pani R. Droppovou s cieľom „ Kontrola
plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin v ZUŠ.
V dňoch 1.- 4.10. 2007 bola ŠŠI vykonaná v ZUŠ komplexná inšpekcia, ktorá nezistila žiadne
nedostatky. Výsledok inšpekcie - žiadne opatrenie.
l/ Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
ZUŠ sídli v súčasných priestoroch na Krčulovej ulici od roku 1996. Sú to priestory
bývalej materskej školy, ktoré boli upravené pre potreby školy. Škola disponuje 18
vyhovujúcimi učebňami pre individuálne vyučovanie a jednou miestnosťou pre skupinové
vyučovanie hudobného odboru. Okrem toho dve miestnosti má vyčlenený výtvarný odbor a
jednu literárno-dramatický. Škola má vlastnú koncertnú sálu s kapacitou 100 miest na
sedenie. Súčasťou je malá zborovňa i niekoľko menších skladovacích priestorov, dve
miestnosti pre nepedagogických zamestnancov a registratúrne stredisko.
Koncertná sála je využívaná predovšetkým na školské verejné a triedne koncerty,
na koncerty rôznych umelcov, vystúpenia účastníkov Chalupkovho Brezna a pod. Chýbajú
priestory pre tanečný odbor; vyučovanie je zabezpečené v cvičebni folklórneho súboru
Mostár. V spolupráci s primátorom a kompetentnými zamestnancami sa v januári 2017 začali
rekonštruovať priestory na Nálepkovej ulici 2404, kde sa od septembra mal realizovať
edukačný proces tanečného i literárno-dramatického odboru. K dnešnému dňu však tieto
priestory neboli sprevádzkované kvôli, zatiaľ, neodstráneným závadám, ktoré boli zistené pri
kolaudácii. Nácviky detského dychového orchestra sa realizujú tiež mimo hlavnej budovy,
a to v priestoroch Dychového orchestra mesta Brezna na Švermovej ulici č.7. Edukačný
proces výtvarného odboru a tanečného odboru sa uskutočňuje aj v elokovanom pracovisku,
v priestoroch ZŠ s MŠ MPČĽ 35, kde sú na tento účel využívané dve miestnosti. V každej
husľovej, dychovej i speváckej triede je pianíno, kvôli hodinám korepetície. Priestorovo
nevyhovujúca je zborovňa.
Základné materiálne i nástrojové vybavenie je postačujúce, na 90% v súlade
s Povinnými a odporúčaným materiálno-technickými podmienkami MSVVaŠ SR. Snahou
vedenia školy je, každoročne, aj z rozpočtu zriaďovateľa, zakúpiť potrebné hudobné nástroje,
modernejší inventár, alebo zveľadiť budovu, ktorá je majetkom mesta.
Škola nemá zabezpečený bezbariérový prístup, súčasťou areálu je dvor.
m/ Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
1. ZUŠ ako originálna kompetencia je financovaná prostredníctvom zriaďovateľa
z podielových daní, v plnej výške vrátil príspevky zákonných zástupcov na úhradu nákladov
spojených so štúdiom. /Prehľad hospodárenia za rok 2016 viď tabuľka v prílohe č.1/.
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2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi
vyživovaciu povinnosť predstavovali za rok 2016 sumu 34308,40-€, čo predstavuje 9,8%
nárast oproti roku 2015. Žiaden žiak nebol, v súlade s platným VZN mesta Brezna,
oslobodený od platenia poplatkov.
3. ZUŠ vzdelávacie poukazy neprijímala, pretože neviedla žiadnu mimoškolskú činnosť.
4. Finančné prostriedky získané od zákonných zástupcov žiaka, ktorí zo zákona prispievajú na
čiastočnú úhradu spojenú so štúdiom boli použité na položku 600. /viď príloha č.1/
5. Iné finančné prostriedky podľa osobitných predpisov: žiadne
n/ Ciele určené v koncepčnom zámere rozvoja školy a vyhodnotenie ich plnenia
Hudobný odbor – zrealizovali sa takmer všetky koncerty a podujatia v súlade s plánom
práce. Zorganizovali sme VII. ročník prehliadky žiakov slovenských ZUŠ v komornej
a orchestrálnej hre. Nepodarilo sa, /nedostatočný počet prihlásených/ zorganizovať VI. ročník
regionálnej súťaže v hre na dvoch klavíroch. Žiaci sa zúčastnili primeraných regionálnych
a celoštátnych súťaží, dôstojne reprezentovali na akciách poriadaných mestom a inými
inštitúciami v Brezne i okolí.
Výtvarný odbor – vyučovanie v školskom roku prebiehalo podľa ŠVP a ŠkVP. V súlade
s plánom práce sa využívali učebné pomôcky – keramická pec, grafický lis, fotoaparát,
hrnčiarske kruhy a počítače. Žiaci sa podieľali na tvorbe školského časopisu „Zuškárik“.
Uskutočnili výstavy pre verejnosť v interných i externých priestoroch školy, pripravili
vernisáž výstavy absolventov primárneho i sekundárneho umeleckého vzdelania.
Zabezpečovali výrobu pozvánok a plagátov na koncerty a podujatia školy, tiež realizovali
fotografie y týchto podujatí.
Literárno-dramatický odbor – stabilizoval sa počet žiakov, rozvíjala sa činnosť
divadelného súboru, pokračovalo sa vo vyučovaní s bábkami. Nepodarilo sa zrealizovať
premiéru 4. hudobno-dramatickej. Žiaci plnili praktickú úlohu sprievodného slova na
koncertoch a podujatiach školy.
V tanečnom odbore žiaci dosahovali dobré výsledky, zlepšila sa pohybová príprava, čo sa
odzrkadlilo na kvalite tanečných vystúpení.
Ďalšie ciele: V súvislosti s platnosťou nového zákona o pedagogických
zamestnancoch naďalej vytvárať pre pedagógov podmienky pre zvyšovanie a dopĺňanie
kvalifikácie i získavanie kreditov, podporovať účinkovanie v Speváckom zbore mesta Brezna,
Juventuse, v Dychovom orchestri mesta Brezna, „Mostárenke“, vo folklórnom súbore
„Mostár“ a Divadelnom súbore Jána Chalupku. Udržiavať spoluprácu so ZŠ s MŠ v meste,
naďalej spolupracovať s detským folklórnym súborom Šťastné detstvo a Dychovým
orchestrom mesta Brezna.
Vylepšovať pracovné podmienky zamestnancov i žiakov kúpou požadovanej techniky
a hudobných nástrojov, skrášliť okolie školy.
Trvalo sa snažiť o dobré výsledky na regionálnych i celoštátnych súťažiach, dôstojne
reprezentovať na kultúrnych podujatiach v meste, blízkom okolí i v zahraničí. Zvyšovať
úroveň vzdelávania vo všetkých odboroch. Pre splnenie cieľa zúčastňovať sa seminárov
a kurzov poriadaných MPC alebo inými inštitúciami. Udržiavať spoluprácu so ZUŠ
v Partizánskom i s nemeckým skladateľom J. Johowom.
Na patričnej úrovni spolupracovať so ZRPŠ, Radou školy, zriaďovateľom a inými
inštitúciami v meste.
o/ Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení
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Škola dosahovala slušné výsledky na regionálnych i celoštátnych súťažiach. Koncerty
žiakov a učiteľov školy potvrdili vysokú kvalitu edukačného procesu vo všetkých odboroch.
Mimo akcií v rámci plánu práce žiaci a učitelia dôstojne reprezentovali na kultúrnych
podujatiach v meste, okrese i v zahraničí; celkovo to bolo 35 koncertov, rôznych kultúrnospoločenských podujatí. Na pedagogickej rade 26.6. sme zhodnotili aj triedne koncerty ako
dobré. Zaznela však pripomienka, aby všetci učitelia pripravovali žiakov na generálky
školských koncertov. Taktiež korepetície je nutné v budúcom školskom roku prerozdeliť
rovnomernejšie a docieliť, aby učitelia – korepetítori mohli odmietnuť korepetície len
v odôvodnených prípadoch.
V tomto roku sme mali v pláne zorganizovať 6. ročník súťaže v hre na dvoch
klavíroch. Nízky počet prihlásených malo za následok zrušenie súťaže. Na Slovensku pribudli
rôzne sólové súťaže, čo mohlo byť dôvodom nízkej účasti. V budúcom školskom roku sa
pokúsime zorganizovať súťaž opäť.
Úroveň vzdelávania bola na požadovanej úrovni vo všetkých odboroch, čo dokazujú i
úspechy na súťažiach.. Nevyhnutnosťou naďalej zostáva zlepšiť spoluprácu medzi učiteľmi
jednotlivých odborov i spoluprácu zodpovedných PK s učiteľmi zamestnanými na čiastočný
úväzok. Docieliť, aby všetky nové aktivity učiteľov vznikali po súhlase vedenia školy,
pedagogickej, resp. umeleckej rady.
Vyučovanie v tanečnom odbore ovplyvňovala absencia vlastných priestorov.
Sprevádzkovaním nových priestorov ďalšieho elokovaného pracoviska na Nálepkovej ulici
2404 by malo dôjsť k stabilizácii a skvalitneniu edukačného procesu nielen v tanečnom, ale aj
v literárno-dramatickom odbore. Nedarí sa nadviazať partnerské vzťahy s porovnateľnou ZUŠ
v zahraničí.
Počas školského roka nebol zaznamenaný žiadny školský ani pracovný úraz.
Spolupráca školy s rodičmi, zriaďovateľom, Radou školy, Výborom ZRŠ, ZŠ, SŠ a inými
inštitúciami, bola korektná a bezproblémová.
Vypracovala: PaedDr. Gabriela Pravotiaková, PhD. na základe správ zodpovedných za
predmetové komisie, jednotlivé odbory a elokované pracovisko. Správa o výsledkoch
a podmienkach školy za školský rok 2016/17 bola prerokovaná a schválená v pedagogickej
rade 27.9.2017 následne 5.10.2017 aj v Rade školy.
V Brezne, 25.septembra 2017.

PaedDr. Gabriela Pravotiaková, PhD.
riaditeľka školy
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Prehľad hospodárenia za rok 2016

Čerpanie

Zdroje

Celkové
zdroje

Kapitálové
výdavky

Nemocenské
dávky

Mzdy a
odvody

Prevádzka
spolu

Cestovné
náhrady

Energia,
voda,
komunikácie

Materiál

Údržba

Služby

Kapitálové

Čerpanie
celkom

Zdroječerpanie
odvedené
zriaďovateľovi

Zdroje celkom

373 241,90

0,00

335 353,19

412,49

37 476,22

32,92

12 496,44

8 977,72

5 971,26

9 997,88

0,00

373 241,90

0,00

Prostriedky z rozpočtu obce (§2 ods. 1
písm. b), §2 ods. 2 písm. c) zákona*)

336 936,75

0,00

333 356,44

412,49

3 167,82

0,00

0,00

0,00

3 167,82

0,00

0,00

336 936,75

0,00

34 308,40

0,00

0,00

0,00

34 308,40

32,92

12 496,44

8 977,72

2 803,44

9 997,88

0,00

34 308,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

0,00

0,00

0,00

1 996,75

0,00

1 996,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 996,75

0,00

Zdroje z príspevkov od žiakov, rodičov
alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi
vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú
úhradu nákladov na výchovu a
vzdelávanie (§2 ods. 1 písm. f), §2 ods. 2
písm. d) zákona*)

Iné zdroje od zriadovateľa 630

Dobropisy

Vypracoval: Jana Lilhanová
V Brezne, 19.08.2017
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Rada školy pri ZUŠ, Krčulova 21, Brezno
V Brezne, 5.októbra 2017
Vyjadrenie k správe o výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2015/17.
Rada školy pri ZUŠ na svojom zasadnutí 5. októbra 2017 prerokovala správu
riaditeľky o výsledkoch a podmienkach ZUŠ za školský rok 2016/17, ktorú zobrala na
vedomie bez pripomienok.

........................................................
Peter Turňa
predseda RŠ pri ZUŠ
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