Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach základných umeleckých škôl
za školský rok 2013/2014

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.
§ 2. ods. 1
a) Základné identifikačné údaje

Názov školy:
Adresa školy:
IČO:
Telefón:
E-mail:
Zriaďovateľ školy:
Riaditeľ školy:
Rada školy:

Súkromná základná umelecká škola
Štefánikova 1285, 071 01 Michalovce
35571951
056/6281486, 0905 241948
sukromna.skola@gmail.com
Mgr. art. Peter Cicák, Čečehov 39, 072 11
Mgr. art. Peter Cicák
neustanovená

b) Údaje o počte žiakov:
Počet žiakov v školskom roku 2013/2014:
Údaje o počte žiakov k 15.9.2014 - 268
Umelecký odbor
tanečný
hudobný
Spolu:

Prípravné I. stupeň II. stupeň
Spolu
štúdium
ZŠ
ZŠ
53
192
13
258
10
10
53
202
13
268

Údaje o počte žiakov - skutočný stav žiakov v šk. roku 2013/2014 - 269
Umelecký odbor
tanečný
hudobný
Spolu:

Prípravné I. stupeň II. stupeň
Spolu
štúdium
ZŠ
ZŠ
53
193
13
259
10
10
53
203
13
269
1

Zmeny v počte žiakov k 30.6.2014 - 249
Umelecký odbor
tanečný
hudobný
Spolu:
-

Prípravné I. stupeň II. stupeň
Spolu
ZŠ
štúdium
ZŠ
41
190
13
244
10
10
41
200
13
254

počet tried - 14
c) Zapísaní noví žiaci ZUŠ

Prioritou rozvoja SZUŠ je výchovne pôsobiť a umožniť študovať deťom od materských škôl budovať postupne jednotlivé umelecké odbory i predmety postupnou prípravou a výchovou
žiakov od malička.
Umelecké odbory
tanečný
tanečný
Spolu:

Prípravné
štúdium
35
35

I.-ZŠ

II.-ZŠ

10
10
20

-

Spolu
45
10
55

d) Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ
V školskom roku 2013/2014 škola mala 24 absolventov I. stupňa.
Michaela Trembuľaková, absolventka I. stupňa ZŠ - bola prijatá do prvého ročníka
Súkromného konzervatória v Košiciach, tanečný odbor.
e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov
Klasifikáciu a hodnotenie žiakov realizujeme v súlade s metodickými pokynmi na hodnotenie.
Vo všetkých umeleckých odboroch využívame kombinované hodnotenie - slovné priebežne a
na vysvedčení známkou.
Každý umelecký odbor používa svoje špecifické postupy, ktoré rešpektujú plnenie učebných
osnov a podporujú rozvoj vedomostí a technických zručností žiaka.
Hodnotenie a klasifikácia žiakov k 30.6.2014:
Prospeli s
štúdium
Počet
Prospeli
vyznamenaním
53
Prípravné štúdium
I. Stupeň 203
199
1
základné
II. Stupeň 13
13
základné
269
212
1
Spolu:
2

NeklasiOdhlásení Postúpili
fikovaní
41
12
41
3
200
41

-

13

15

254

Dochádzka žiakov
Dochádzku žiakov na vyučovanie sme vyhodnocovali vždy na klasifikačných poradách.
V školskom roku 2013/2014 bola dochádzka veľmi dobrá, v niektorých triedach až výborná.
f) Zoznam študijných odborov a učebných plánov
Zameranie
Číslo učebného plánu
Tanečný odbor
č.35 (uč. plány r. 2009)
PŠ1 -Hudobno-pohybová výchova
č.35 (uč. plány r. 2009)
PŠ2 - Tanečná príprava
I. časť, I. stupeň – základné štúdium, Tanec 1.- 4. roč. – č. 36 (uč. plány r. 2009)
II. časť, I. stupeň – základné štúdium, Tanec 1.- 2. roč. - č. 37 (uč. plány r. 2009)
7. roč. – č. 38 ( uč. plány r. 2004)
I. stupeň – základné štúdium, Tanec
1.- 3. roč. – č. 40 (uč. plány r.2004)
II. stupeň – základné štúdium
Tanečný odbor – hudobno-pohybová príprava, tanečná príprava, klasický tanec, ľudový tanec,
kreatívny tanec, džezový tanec a tanečná prax.

g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy
Počet zamestnancov:
-

počet pedagogických zamestnancov – fyzický stav: 6
prepočítaný stav: 2,5

-

počet nepedagogických zamestnancov – fyzický stav: 3
prepočítaný stav: 2

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac.
1
1
doba neurčitá
5
2
doba určitá
6
3
Spolu:
Tanečný odbor : Mgr. art. Peter Cicák
Ing. Marta Cicáková
Tanečný odbor- hlasová príprava: Mgr.Gabriela Dančíková
Hudobný odbor: Veronika Nebesníková, Dis.art.
Korepetícia: Alexander Racz
Ján Jóny
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Dvaja zamestnanci nespĺňajú požiadavky podľa prílohy MŠ SR 41/1996 Z. z. o odbornej
spôsobilosti učiteľoch ZUŠ, v znení neskorších predpisov.

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
Veronika Nebesníková, DiS.art. – Akadémia umení Banská Bystrica - operný
spev, 1. ročník.

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
01.09.2013 – Nižný Žipov – obecné slávnosti
08.10.2013 – hotel Mousson Michalovce – vystúpenie pre YAZAKI
18.10.2013 – Mesiac úcty k starším – mestská knižnica Michalovce
19.10.2013 – 10. Výročie FSk Vinica, Myslava
25.10.2013 – Mesiac úcty k starším, nemocnica Michalovce
26.10.2013 – Mesiac úcty k starším, Sobrance
17.02.2014 – Benefičný koncert troch folklórnych súborov, MsKS Michalovce
22.02.2014 – ples v Sobranciach
08.03.2014 – „Ženy ženám“, Sobrance
28.03.2014 – okresné kolo - Hudobný folklór, Michalovce
25.04.2014 – Hotelová akadémia, Michalovce
24.05.2014 – Súťažný festival tanca „Humenné – srdcom – pohybom“
31.05.2014 – Záverečný koncert školy
01.06.2014 – Záverečný koncert školy
06.06.2014 – Deň južanov, Michalovce
13.06.2014 – Zemplín fest
15.06.2014 – Zemplín fest
19.06.2014 – Koncert Súkromného konzervatória v Košiciach
21.06.2014 – Folklórny festival Raslavice
27.06.2014 – Cassovia Folk fest 2014
29.06.2014 – Krajská súťaž tvorivých choreografií v Rozhanovciach
30.06.2014 – Medzinárodný FF Turecko, Istanbul
03.08.2014 – Obecné slávnosti Pusté Čemerné
09.08.2014 – Deň Topoľančanov, Michalovce
17.08.2014 – Zemplínske slávnosti, Michalovce
19.08.2014 – Medzinárodný FF Macedónsko, Ohrid
j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
-

v tomto školskom roku škola nebola zapojená do žiadnych projektov.
k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou

V školskom roku 2013/2014 bola v škole vykonaná tematická inšpekcia. Predmetom školskej
inšpekcie bol stav a úroveň organizačného a personálneho zabezpečenia výchovnovzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole. Na základe zistení Štátnej školskej
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inšpekcie boli škole dané odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré škola
odstránila v danom školskom roku.

l) Materiálno-technické podmienky
V školskom roku 2013/2014 vyučovanie v Súkromnej základnej umeleckej škole prebiehalo
na Štefánikovej ul. č. 1285, Michalovce – v sídle školy.
Súkromná základná umelecká škola sídli v prenajatých priestoroch. Má dve tanečné sály,
jednu triedu na spev a hudobnú teóriu, zborovňu - riaditeľňu, miestnosť na odkladanie
krojov, sklad, priestory na odkladanie čistiacich prostriedkov, samostatné šatne a WC.
Tanečná sály sú vybavená zvukovou aparatúrou, klavírom, zrkadlami a baletnými tyčami.
Podlaha je odpružená plávajúca podlaha.
Škola je primerane vybavená technikou, školským nábytkom a učebnými pomôckami, ktoré
sa postupne podľa finančných možností dopĺňajú.
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení
Základná umelecká škola je zriadená od 1.9.2006 ako nezisková organizácia s právnou
subjektivitou. V školskom roku 2013/2014 školu navštevovalo 259 žiakov v tanečnom odbore
a 10 žiakov v hudobnom odbore.
Dotácia zo ŠR na rok 2013 v zmysle § 12 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola v čiastke
84.850,- Eur na celkové výdavky.
Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od
rodičov alebo inej osoby, ktorá ma voči žiakovi vyživovaciu povinnosť boli spolu 23.639,Eur. Pre školský rok 2013/2014 bol mesačný príspevok na úhradu nákladov spojených so
štúdiom 10,- Eur.
n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný
školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia
-

zorganizovanie benefičného koncertu Troch folklórnych súborov, z ktorého
výťažok 1.000,- Eur poputoval Psychiatrickej nemocnici Stráňany, Michalovce

-

účasť na Detskom festivale ľudovej hudby /Vidiečanova Habovka/, kde
v okresnom kole v kategórií - spevácke skupiny, získala škola zlaté pásmo
s priamym postupom na krajské kolo

-

úspešné zrealizovanie dvoch záverečných školských koncertov

-

účasť FS Jurošík na medzinárodnom folklórnom festivale v Istanbule
v Turecku

-

účasť DFS Jurošík na medzinárodnom folklórnom festivale v Ohride
v Macedónsku
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o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť

Silné stránky
- dobrá poloha školy umožňujúca dostupnosť pre žiakov okolitých škôl, ale aj žiakov
z blízkeho okolia
- kvalifikovanosť pedagógov
- podiel školy na kultúrnom rozvoji mesta a regiónu
- pozitívny vplyv školy na cieľavedomé a systematické využívanie voľného času detí
- webová stránka školy
- dobrá spolupráca s rodičmi, záujem verejnosti
Slabé stránky
-

nedostatočné materiálno-technické vybavenie školy z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov

§ 3
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy bola
prerokovaná na Pedagogickej rade dňa 27. júna 2014.

Záver
Činnosť školy bola v tomto školskom roku 2013/2014 plynulá. V rámci kultúrnych
podujatí sa prehĺbila spolupráca s Mestským úradom a Mestským kultúrnym strediskom.
Dobré medziľudské vzťahy, kladný prístup všetkých zamestnancov k chodu školy
a seriózny záujem o kvalitné vzdelávanie sú predpokladom vytvorenia dlhoročnej tradície
kvalitného fungovania našej školy. Škola sa snaží vyzdvihnúť žiakov, ktorí sa zodpovedne
pripravujú na vyučovanie a vystúpenia a podchytiť menej ambicióznych žiakov, ktorí
prejavujú o štúdium veľký záujem, no majú problém sa osobne presadiť.
Svojou činnosťou sa škola snaží zdôrazňovať význam a ciele umeleckého školstva.
Vypracoval: Mgr. art. Peter Cicák

Podpis vedúceho spravodajskej jednotky
Mgr. art. Peter Cicák

Schválenie zriaďovateľom školy
S obsahom správy súhlasím. Na príprave podkladov participovali jednotlivý učitelia SZUŠ.

Mgr. art. Peter Cicák
zriaďovateľ SZUŠ
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