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Východiská a podklady
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019
Základnej umeleckej školy Tvrdošín, je spracovaná v zmysle:
1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/ 2006 Z.z. zo 16.12. 2005 o štruktúre a obsahu správ
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
2. Metodické usmernenie MŠ SR č.10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z.
3. Plán práce ZUŠ Tvrdošín na školský rok 2018/ 2019
4. Vyhodnotenie plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií
5. Vyhodnotenie prospechu a dochádzky žiakov ZUŠ v šk. roku 2018/2019
6. Vyhodnotenie prezentácie a reprezentácie školy v jednotlivých odboroch ZUŠ Tvrdošín

Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach za školský rok 2018/2019
Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.
§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje
Názov školy
Adresa školy
Telefón
E-mail
Zriaďovateľ

Základná umelecká škola , Školská 872 , 027 44 Tvrdošín
Školská 872, 02744 Tvrdošín
043/532 22 02
zustvrdosin@gmail.com
Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín

Vedúci zamestnanci školy
Meno, priezvisko
Riaditeľka Dana Pavkovová

Rada školy
Titl., meno, priezvisko
Mgr. Eva Káziková
predseda
pedagogickí zamestnanci Mgr. Markéta Janoštínová
Mgr. Júlia Gašperová
Anna Benčíková
ostatní zamestnanci
Mgr. Marcela Garbiarová
zástupcovia rodičov
Mgr. Pavol Šroba
Mgr. Lucia Šrobová Lexmann
zástupca zriaďovateľa

Mgr. Dušan Šoltés
PhDr. Miroslav Gabara
MUDr. Ján Jelenčík
MUDr. Stanislav Fukas

Umelecká rada školy
V zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 6. augusta 2008 o základnej
umeleckej škole č.324/2008 Z.z, § 3 bod 3 bola zriadená Umelecká rada ako poradný a iniciatívny
orgán riaditeľky školy v otázkach umeleckého vzdelávania žiakov.
Jej členmi sú: vedúci predmetových komisií HO, VO a iných pedagógov školy.
poradie Meno, priezvisko
funkcia
1.

Mgr. Katarína Zuberská,
DiS. art.

vedúca PK pre hudobnú náuku

2.

Alena Topalová , DiS. art.

vedúca PK klavírneho oddelenia

3.

Mgr. art. Jaroslav Maďara

vedúci PK akordeónového oddelenia, vedúci umeleckého
hudobného odboru

4.

Mgr. Zdeno Reguly

vedúci PK gitarového oddelenia

5.

Zuzana Suchánková

vedúca PK dychového oddelenia

6.

Mgr. Miroslava Kurajdová

vedúca PK výtvarného odboru a husľového oddelenia

7.

Mgr. Markéta Janoštínová

pedagóg klavírneho oddelenia a spevu

Poslaním Umeleckej rady je:




iniciovať nové nápady pre umelecký rast žiakov
zabezpečovať organizáciu a priebeh koncertov, spoločenských podujatí, súťaží a dbať o ich
o umeleckú úroveň
byť poradným orgánom pri riešení závažných problémov školy

Stretnutie UR sa uskutočnilo dvakrát, riešila systematicky efektívnu organizáciu všetkých
koncertov a podujatí ZUŠ Tvrdošín.

Predmetové komisie
V zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 6. augusta 2008 o základnej
umeleckej škole č.324/2008 Z.z, § 3 bod 4 boli poverení:
Alena Topalová, DiS.art.
za vedúcu PK klavírneho oddelenia
za vedúceho PK akordeónového oddelenia

Mgr. art. Jaroslav Maďara

za vedúceho PK gitarového oddelenia

Mgr. Zdeno Reguly

za vedúcu PK husľového oddelenia

Mgr. Miroslava Kurajdová

za vedúcu PK dychového oddelenia

Zuzana Suchánková

za vedúcu PK výtvarného odboru

Mgr. Miroslava Kurajdová

za vedúcu PK hudobnej náuky

Mgr. Katarína Zuberská, DiS. art.

Predmetové komisie riešili odborno-metodické problémy vyučovania v umeleckých odboroch
a predmetoch. Každá PK mala svoj individuálny plán práce vychádzajúci z podkladov plánu práce
školy, stretnutia prebiehali podľa potreby a riešení aktuálnych problémov vo vyučovacom procese.
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Údaje o počte žiakov
Počet žiakov školy k 15.09.2018: 387
Počet žiakov školy k 30. 6. 2019: 367
Základná umelecká škola I. stupeň:
počet žiakov k 15. 09. 2018
Ročník

Počet žiakov
spolu

Počet žiakov HO Počet žiakov VO

PHV

32

32

0

1. ročník

58

46

12

2. ročník

48

36

12

3. ročník

47

33

14

4. ročník+rozšírené
štúdium

49

34
1

14

1. ročník/2.časť

47

26

21

2. ročník/2.časť

34

26

8

3. ročník/2.časť

28

22

6

4. ročník/2.časť

24

18

6

SPOLU

367

274

93

Základná umelecká škola I. stupeň:
počet žiakov k 30. 06. 2019
Ročník

Počet žiakov Počet žiakov HO Počet žiakov VO
spolu

PHV

32

32

0

1. ročník

55

43

12

2. ročník

45

35

10

3. ročník

46

32

14

4. ročník+rozšírené
štúdium

46

33
1

12

1. ročník/2.časť

44

26

18

2. ročník/2.časť

31

26

5

3. ročník/2.časť

26

20

6

4. ročník/2.časť

24

18

6

SPOLU

349

266

83

Základná umelecká škola II. stupeň:
počet žiakov k 15. 09. 2018
Ročník

Počet žiakov spolu

Počet žiakov HO

Počet žiakov VO

1.ročník

7

4

3

2.ročník

7

7

0

3.ročník

6

6

0

4.ročník

0

0

0

SPOLU

20

17

3

Počet žiakov spolu

Počet žiakov HO

Počet žiakov VO

1.ročník

5

3

2

2.ročník

7

7

0

3.ročník

6

6

0

4.ročník

0

0

0

SPOLU

18

16

2

Základná umelecká škola II. stupeň:
počet žiakov k 30. 06. 2019
Ročník

Počet žiakov k 15. 09. 2018
Počet
žiakov
spolu

PHV

HO
I.,II.

VO
I.,II.

387

32

259

96

Počet žiakov k 30. 06. 2019
Počet
žiakov
spolu

PHV

HO
I.,II.

VO
I.,II.

367

32

250

85
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Údaje o počte zapísaných žiakov do PHV a 1. ročníka ZUŠ k 15.09.2018
Počet
žiakov

PHV

1.ročník
HO

1.ročník
VO

55

32

10

13

Počet žiakov spolu

Hudobný odbor

Výtvarný odbor

387

291

96

Údaje o počte zapísaných žiakov do PHV a 1. ročníka ZUŠ k 30.06. 2019
Počet
žiakov

PHV

1.ročník
HO

1.ročník
VO

55

32

10

13

Počet žiakov spolu

Hudobný odbor

Výtvarný odbor

367

282

85

Základná umelecká škola má 3 elokované pracoviská:


Elokované pracovisko ZŠ s MŠ Zuberec



Elokované pracovisko ZŠ s MŠ Liesek



Elokované pracovisko ZŠ M. Medveckej

Údaje o počte zapísaných žiakov ZUŠ k 30.06. 2019

Počet žiakov
HO + VO
Tvrdošín

Počet žiakov
HO + VO
Zuberec

Počet žiakov
HO
Liesek

130+52=182

69+33=102

83

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ
SUŠ – Nižná, Erik Benčík
ŠÚV - Trenčín, Lucia Beráková

§ 2. ods. 1 e
Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa
vzdelania za I. polrok
Prospelo s vyznamenaním

259 žiakov

Prospelo

86 žiakov

Neklasifikovaní/odhlásení

0/10 žiaci

neprospeli

0 žiakov

absolvovali prípravné štúdium PHV

32 žiakov

Spolu

387 žiakov

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa
vzdelania za II. polrok
Prospelo s vyznamenaním

256 žiakov

Prospelo

75 žiakov

Neklasifikovaní

2 žiakov

Neprospeli

1 žiak

Absolvovali prípravné štúdium PHV

33 žiakov

Neabsolvovali prípravné štúdium PHV

0 žiaci

Spolu

367 žiakov
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Odbory a učebné plány:
V hudobnom odbore bolo realizované:
 prípravné štúdium A a prípravné štúdium B - príprava ku hre na nástroji
 základné štúdium I. stupňa v hre na klavíri, husliach, gitare, akordeóne, sopránovej
zobcovej a priečnej flaute, saxofóne, spev
 základné štúdium II. stupňa v hre na klavíri, zobcovej a priečnej flaute, keyboarde,
akordeóne
Vo výtvarnom odbore bolo realizované:
 základné štúdium I. stupňa – základné disciplíny: kresba, maľba, grafika, dekoratívne
činnosti, modelovanie a práca s materiálom a vybraté state z dejín umenia
 základné štúdium II. stupňa - základné disciplíny: výtvarná tvorba II.
UČEBNÉ PLÁNY:
1. Inovovaný ŠkVP schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 15.
júna 2015 pod číslom 2015-6346/29045:3-10A0 pre základné umelecké školy s účinnosťou
od 1. septembra 2015 a „ schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa
20. januára 2016 pod číslom 2016-8597/1575:1-10A0 pre základné umelecké školy
s účinnosťou od 20. januára 2016
2. Učebné plány MŠ SR pre ZUŠ z 22.12.2003 pod číslom 11. 215/2003 s platnosťou od
1.9.2004
3. Školský vzdelávací program ZUŠ Tvrdošín
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Údaje o fyzickom počte zamestnancov ku dňu koncoročnej klasifikácie:

Zamestnanci
Počet pedagogických zamestnancov

26

Počet nepedagogických zamestnancov

2

Počet kvalifikovaných

20

6
Počet nekvalifikovaných
/14 pedagógov zamestnaných na plný úväzok a 8 pedagógov na čiastočný úväzok, 4 na dohodu /

Meno a priezvisko pedagóga
Elena Balleková, DiS. art.
Mgr. Mária Čierna
Bc. Dávid Gálik
Mgr. Markéta Janoštínová
Mária Kordiaková, DiS. art.
Mgr. Bohuslav Kortman
Mgr. Miroslava Kurajdová
PaedDr. Jana Mačňáková
Mgr. art Jaroslav Maďara
Lena Mikulášová
Mgr. Mária Ondríková
Mgr. art. Katarína Ondríková
Alexandra Pániková
Mgr. Mária Paterová
Dana Pavkovová
Mgr. Martina Rajniaková
Mgr. Zdeno Reguly
Zuzana Suchánková
Mgr. Andrej Škuláň, DiS. art.
Alena Topalová, DiS. art.
Alžbeta Tuková, Bc.
Mgr. art. Stanislav Vasek
Mgr. Zuzana Vaseková
Bc. Ľudmila Verzálová
Mgr. Katarína Zuberská, DiS. art.
Mgr. Štefan Žembéry
Lenka Žuffová, DiS. art.

aprobácia
Hra na akordeóne
Hudobná náuka, hra na klavíri
Hra na gitare
Hra na klavíri, spev
Hra na klavíri
Hra na husliach
Hra na husliach, výtvarná výchova
Hudobná náuka
Hra na klavíri, hra na akordeóne
Hra na klavíri
Výtvarná výchova
Hra na klavíri
Hra na klavíri
Výtvarná výchova
Hra na klavíri, zástupkyňa
Hra na zobcovú flautu
Hra na gitaru, zobcovú flautu, saxofón
Hra na zobcovú a priečnu flautu
Hra na klavíri, keyboarde
Hra na klavíri
Hra na husliach
Hra na akordeóne
Hudobná náuka, hra na klavíri
Výtvarná výchova
Hudobná náuka, hra na klavíri
Hra na gitare
Hra na klavíri

počet žiakov
15
11
5
14
4
4
3 + 27
20
16
17
12
15
17
9
8
6
15
20
5
19
16
16
4
48
23
11
7

Meno a priezvisko zamestnanca
aprobácia
Hudobná náuka, hra na akordeóne
Mgr. Zuzana Korená
Výtvarná výchova
Mgr. Júlia Gašperová

RP
MD

Zoznam nepedag. zamestnancov
zaradenie
administratívna pracovníčka
Anna Benčíková
upratovačka
Valéria Medvecká

plný úväzok
čiastočný úväzok

MD, RP

Predmety vyučované nekvalifikovane
Predmet
Hra na klavíri
Hra na dychové
nástroje
Hra na husliach
Hra na gitare

Počet učiteľov
3
1
1
1

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov
Ďalšie vzdelávanie
1. kvalifikačná skúška
2. kvalifikačná skúška
špecializačné inovačné štúdium
špecializačné kvalifikačné
postgraduálne
doplňujúce pedagogické
vysokoškolské pedagogické

Počet absolventov
1
0
0
0
0
0
0

Počet študujúcich
0
0
0
0
0
0
1
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Aktivity a prezentácia na verejnosti
Údaje o aktivitách organizovaných
školou
7x žiacke koncerty v ZUŠ, ZŠ Zuberec,
ZŠ Liesek
Chrámový koncert v kostole Najsvätejšej
Trojice v spolupráci so ZUŠ Námestovo
2x Môj prvý koncert a výstava pre žiakov
1. ročníkov, prvej časti, prvého stupňa
3x Vianočný koncert v ZUŠ, a na
elokovaných pracoviskách Zuberec, Liesek
+ výstava žiackych prác a výzdoba
Zájazd pre žiakov ZUŠ – Banská
Bystrica predstavenie Kocúr v čižmách
Koncert a výstava prác víťazov XV.
ročníka školskej súťaže
2x Jarný koncert v ZUŠ
Metodický deň pre učiteľov HN v ZUŠ
Tvrdošín + metodický deň pre huslistov
(p. Marta Mikšíková)
Organizovanie súťaže v spolupráci s CVČ
Trstená Krajského kola Hnúšťanský akord
Výstavy prác žiakov v Tescu, v priestoroch
školy
__________________________________
3x výchovné koncerty pre žiakov MŠ
Tvrdošín, MŠ Liesek a ZŠ s MŠ Zuberec
___________________________________
Záverečné koncerty žiakov a výstava
prác žiakov 4. ročníka, prvej časti, prvého
stupňa /ISCED 1B/
___________________________________
Vernisáž žiackych prác I. a II. stupňa a
hudobný program žiakov HO v Art
galérii Schürger + spolupráca so ZUŠ
Spišské podhradie
___________________________________
3x Absolventské koncerty žiakov I. a II.
stupňa
___________________________________
Triedne prehrávky – 2x za školský rok
v každej triede učiteľa
__________________________________
Slávnostné odovzdávanie vysvedčenia
na elokovaných pracoviskách
a v Spoločenskej sále Medvedzie spojené
s hudobným programom najlepších žiakov
+ výstava reliéfov vo výstavnej miestnosti

Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila
3x Art Galéria Schürger - hudobný program na
vernisážach
Hudobný program pre klientov Charity v Trstenej
Hudobné vystúpenie žiakov ŽUŠ v Múzeu oravskej
dediny
Galéria Márie Medveckej – hudobný program ZUŠ
Dni otvorených dverí ZUŠ Nižná,
vystúpenie školskej kapely ZUŠ Tvrdošín
Okolo Tatier – hudobný program školská kapela
Koncert s Vôňou umenia v drevenom gotickom
kostole Všetkých svätých v Tvrdošíne
Koncert pri príležitosti Dní Európskeho
kultúrneho dedičstva v drevenom gotickom kostole
Všetkých svätých v Tvrdošíne
Rôzne súťaže HO Celoslovenské kolo Hnúšťanský akord v Hnúšti,
Regionálna súťaž Biela Orava Námestovo,
Celoslovenská súťaž Schneiderova Trnava,
Medzinárodný akordeónový festival EuromusetteGoldentango Rajecké Teplice,
Regionálna súťaž ZUŠ v hre na dychové nástroje
Trstená,
klavírna medzinárodná súťaž AMADEUS Brno,
Tvrdošín má talent,
Celoslovenská súťaž Čarovná flauta v Nižnej,
Medzinárodná súťaž Broumovská klávesa
v Broumove,
Rôzne súťaže VO –
Vianočná pohľadnica Dolný Kubín,
Paleta Márie Medveckej Tvrdošín,
Bohúňová paleta ZUŠ P. M. Bohúňa D. Kubín,
Banskoštiavnická Kalvária,
Novoročenky 2019,
Cesta čiary Kremnica,
Music journal Košice,
ŠEVT Bratislava,
Radosť Európy – Belehrad Srbsko
Výtvarné podoby hudby – interná školská súťaž
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Projekty
Škola nie je zapojená do projektov.
§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti
Na škole neprebehla kontrola inšpekčnej činnosti.
§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky
Materiálno-technické podmienky školy sú v hlavnej budove školy primerané potrebám
vyučovania až na chýbajúce triedy pre gitarové oddelenie. Výučba v hlavnej budove ZUŠ
prebiehala v 7 triedach hudobného odboru, v 2 triedach výtvarného odboru. Výtvarný odbor má
ešte k dispozícii miestnosť s keramickou pecou a miestnosť pre učebné pomôcky. V pláne blízkej
budúcnosti je potreba uskutočniť rekonštrukciu miestnosti s keramickou pecou. Z kontroly zo dňa
13. 06. 2017 a rozhodnutia RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne boli priestory 1. podzemného
podlažia uvedené ako nevyhovujúce a ich ďalšie využívanie nie je možné pre vyučovací proces
ihneď a trvale. Toto rozhodnutie zmenilo priestorovú situáciu pre našu školu a museli sme k tomu
prispôsobiť aj vyučovanie. Nie je to ideálne pre vyučovanie nástrojovej hry, a v tomto uhle pohľadu
pociťujeme nedostatočné priestory – chýbajúce triedy.
Nie celkom dostatočne vyhovujúce sú priestory pre vyučovanie v hudobnom a výtvarnom odbore
najmä učebne v priestoroch ZŠ M. Medveckej na Medvedzí, - učebne sú príliš veľké, v zimnom
období v popoludňajších hodinách dostatočne nevykúrené a pre hudobný odbor s nevyhovujúcou
akustikou, ale to je bežný jav všetkých ZUŠ na Slovensku, ktorých učitelia dochádzajú na
elokované pracoviská a učia na ZŠ.
Základná umelecká škola využívala v tomto školskom roku v ZŠ M. Medveckej 3 triedy v hlavnej
budove pre hudobný odbor a 1 trieda v prístavbe ZŠ pre hudobný a výtvarný odbor, na elokovanom
pracovisku ZŠ s MŠ Liesek 5 tried pre hudobný odbor a na elokovanom pracovisku ZŠ s MŠ
Zuberec – 4 triedy pre hudobný a výtvarný odbor a 2 samostatné vyhovujúce triedy - kabinety, nám
vedenie školy umožnilo využívať len pre vyučovanie žiakov ZUŠ.
Údaje o zrealizovaných opravách, rekonštrukciách a údržbe:
Tento šk. rok sa neuskutočnili žiadne výrazné opravy.
Zlepšenie výchovno vzdelávacieho procesu zakúpením:








sláčik a puzdro na kontrabas a jeho oprava
ladenie a oprava klavírov
notebook Lenovo pre učiteľa hudobnej náuky a licencia office - pracovisko Tvrdošín
kufor na gitaru – 3 ks
kombo AER pre akustickú gitaru
rôzne výtvarné pomôcky
program ALF a licencia pre potreby hravej a modernej formy výučby hudobnej náuky pre
žiakov

Súčasný stav, potreby a pripravované plány :
 ideálne pre optimálne skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov a učiteľov
ZUŠ je v budúcnosti riešiť nové priestory - budovu pre ZUŠ Tvrdošín, ktorá by bola
reprezentačnou aj pre mesto Tvrdošín, nakoľko pre rozvoj umenia je ideálne mať nielen
kvalitných pedagógov a talentovaných žiakov, ale aj vhodné priestorové podmienky. Už
teraz máme problém ako nastaviť rozvrh pre maximálne využitie tried v rámci celého týždňa
a prestriedania sa viacerých učiteľov v jednej triede z dôvodu nedostatočného počtu tried pre
vyučovanie. Po zvukovej stránke sú priestory, ktoré využívame, nedostačujúce /počuť
v susedných triedach výučbu nástroja z ďalšej triedy/, chodby už nestačia pre počty žiakov,
ktoré máme a problémy nastávajú pri skupinovom vyučovaní, keď sa žiaci vymieňajú na
hodiny a mladších žiakov čakajú rodičia, či starí rodičia a tieto chodbové priestory už
nestačia.


Z dôvodu kontroly a rozhodnutia RÚVZ v Dolnom Kubíne je Mesto Tvrdošín povinné do
31.12.2018 zabezpečiť dostatočný počet sociálnych zariadení pre deti, delených podľa
pohlavia a sociálnych zariadení pre personál a vzhľadom na priestorovú kapacitu budovy
a počet navštevujúcich detí, doporučujú nadstavbu/ prístavbu budovy alebo premiestnenie
ZUŠ do iných , vyhovujúcich priestorov.



zakúpenie vonkajšieho senzorického osvetlenia nad hlavné vchodové dvere – nevyhnutná
potreba v zimnom období.



je potrebné zabezpečiť ochranu budovy školy bezpečnostným kamerovým systémom,
prípadne alarmom, alebo dať mreže na okná suterénu.



zakúpenie školského nábytku /stoličky/ pre výtvarný odbor hlavne na elokovanom
pracovisku Medvedzie – prístavba; zakúpenie reprezentačných výstavných panelov pre
inštaláciu výtvarných prác, zakúpenie sklených klipov na výstavu prác v interiéry budovy
školy



potreba vymeniť zárubne a dvere na prvom a druhom poschodí v budove ZUŠ z dôvodu
zvukovej izolácie a bezpečnosti



v budúcnosti riešiť odbornú výmenu podlahy v učebni výtvarnej triedy z dôvodu viditeľnej
nerovnosti / prepadnutie forštov /



zakúpenie kvalitného nástroja pre výučbu hry na klavír – do klavírnej triedy, nakoľko
potrebujeme jeden klavír z hlavnej budovy presunúť na elokované pracovisko Liesek,
nakoľko počet klaviristov stúpa a v hlavnej budove máme staré klavíre

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie
Škola je bez právnej subjektivity, jej zriaďovateľom je Mesto Tvrdošín a podľa platného
VZN 6/2017 na rok 2018, 2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ so
sídlom na území mesta Tvrdošín škola dostala dotáciu na žiaka
v IF vyučovania 1205,40 €
v SF vyučovania 393,60 €
Za obdobie IX. – XII. 2018 boli odvedené poplatky za úhradu školného vo výške 9425 €
Za obdobie I. – VI. 2019 boli odvedené poplatky za úhradu školného vo výške 13 487 €
V školskom roku 2018/2019 boli na účet zriaďovateľa odvedené poplatky za úhradu školného od
zákonných zástupcov žiakov vo výške 22 912 €
Všetky ostatné finančné výdavky sú vedené na finančnom oddelení Mesta Tvrdošín.

§ 2. ods. 1 n
Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy na šk. rok 2018/2019
1. Výchova k tvorivosti a využívanie takých foriem práce, ktoré budú aktivizovať žiakov k lepším
výsledkom:
 reprezentácia žiakov na triednych prehrávkach, interných a verejných koncertoch v HO a
vo VO prezentácia žiackych prác všetkých ročníkov /formou výstav/
 príprava žiakov na súťaže, odborné umelecké školy
 na konci šk. roka uskutočňovať záverečné skúšky žiakov prvej a druhej časti prvého stupňa
základného štúdia, druhého stupňa základného štúdia a v PŠ postupové skúšky.
 účasť na spoznávajúcom zájazde alebo exkurzii
2. Zabezpečiť aktívnu činnosť všetkých PK a umeleckej rady.
3. Spolupráca s odbornými inštitúciami /pomoc pri zvyšovaní úrovne vo vyučovacom procese
jednotlivých umeleckých výchov /Metodické centrum, Konzervatórium, VŠMU,SUPŠ a pod./
Spolupráca s Art Galériou Schürger na prezentáciu žiackych prác formou výstavy
s možnosťou zabezpečenia hudobného programu na vernisážach a uskutočniť absolventský
koncert pre dychové oddelenie v priestoroch galérie.
4. Zabezpečiť účasť pedagógov na: - odborných seminároch
- metodických dňoch
- odborné zvyšovanie kvalifikácie
5. Spolupráca s rodičmi
 organizácia plenárnej schôdze rodičov na elokovanom pracovisku Zuberec
 spolupráca s OZR pri ZUŠ na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a rôznych
aktivít počas školského roka pre žiakov z Tvrdošína a pre elokované pracovisko Liesek
 organizácia verejných koncertov a výstav v spolupráci s rodičmi žiakov školy
 konzultácie s rodičmi na triednych prehrávkach a iných podujatiach školy
6. Zlepšenie materiálno – technických podmienok a zabezpečenia školy.
Vyhodnotenie plnenia cieľa koncepčného zámeru:
1. - splnený k spokojnosti
2. - splnený k spokojnosti
3. - splnený k spokojnosti
4. - priemerná spokojnosť
5. - splnený k spokojnosti
6. - priemerná spokojnosť

Z výchovno-vzdelávacích výsledkov a činnosti školy vyplýva, že vytýčené priority rozvoja
školy boli splnené k spokojnosti.
V tomto šk. roku pedagógovia so žiakmi z výtvarného odboru navštívili galérie v Tvrdošíne
– Art Galériu Schurger, Galériu Márie Medveckej, realizovali výstavy v MsKS na Medvedzí,
výstava v Tescu, výstavy v triedych VO a v priestoroch školy a pri rôznych koncertoch hudobného
odboru. Pedagógovia hudobného odboru si vymieňali svoje odborné skúsenosti s inými vyučujúcimi
zo ZUŠ na Slovensku prostredníctvom súťaží, na ktorých sa zúčastnili. Snažíme sa o neustále
skvalitňovanie výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu, o konfrontáciu našej práce s inými
kolegami na súťažiach a koncertoch, o motiváciu žiakov prostredníctvom účinkovania na verejných
podujatiach školy, pri návštevnosti galérii v Tvrdošíne - Art galéria Schürger, Galéria Márie
Medveckej – rôzne výstavy, návšteva Dreveného gotického kostola Všetkých svätých v Tvrdošíne
a pod. Činnosť školy sa snažíme propagovať predovšetkým prezentáciou na rôznych podujatiach, či
už mesta Tvrdošín, alebo iných organizácií. Verejné koncerty propagujeme prostredníctvom
plagátov, prostredníctvom webovej stránky školy a mestských novín.
§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: súťaže, reprezentácia žiakov na verejnosti

Výtvarný odbor:
Meno žiaka
Dávid Gonda

Umiestnenie
2. miesto

Nikola Babicová

Bronzové pásmo,
grafika
Bronzové pásmo

Nela Gaššayová
Erik Šiška
Filip Gama
Nikola Babicová
Zuzana Valeková
Lea Makanová
Sára Urbanová
Mária Pardeková
Katarína Šrobová
Jasmina Elizabeth Lee
Perla Mária Lacková
Martina Kudlejová

1. miesto
2. miesto
3. miesto
1. miesto
1. miesto
2. miesto
2. miesto
3. miesto
3. miesto
ocenenie

Lucia Beráková

ocenenie

Názov súťaže
Vianočná pohľadnica
Dolný Kubín,
medzinárodná súťaž
Bohúňová paleta 2018,
Dolný Kubín
Bohúňova paleta 2019,
Dolný Kubín
PALETA MÁRIE
MEDVECKEJ
5. kategória
PALETA MÁRIE
MEDVECKEJ
6. kategória

PALETA MÁRIE
MEDVECKEJ
priestorové práce - reliéf
ŠEVT, Bratislava

Pedagóg
Bc. Ľudmila Verzálová
Bc. Ľudmila Verzálová
Bc. Ľudmila Verzálová
Mgr. Miroslava Kurajdová
Bc. Ľudmila Verzálová
Bc. Ľudmila Verzálová
Mgr. Mária Paterová
Mgr. Mária Paterová
Mgr. Mária Paterová
Mgr. Miroslava Kurjadová
Mgr. Mária Paterová
Bc. Ľudmila Verzálová
Bc. Ľudmila Verzálová
Bc. Ľudmila Verzálová

Hudobný odbor:
Názov súťaže

Meno žiaka

Umiestnenie

Pedagóg

Regionálna súťaž
ZUŠ v hre na
Dychové nástroje
8. ročník Trstená

Anna Kabáčová, zob. fl.
Lujza Šrobová
Matej Pindiak
Katarína Gostíková
Daša Vrabčeková
Matej Buc, saxofón
Natália Chromá, pr. fl.
Sylvia Klimčíková
Katarína Káziková
Šimon Voteček
Martin Hrubý
Zuzana Janoštínová
Rastislav Gáll

zlaté pásmo I. kat
zlaté pásmo I. kat
strieborné pásmo II. kat
zlaté pásmo III. kat.
zlaté pásmo IV. kat
zlaté pásmo I. A kat
strieborné pásmo I.A kat
strieborné pásmo, II. A kat.
zlaté pásmo, IV. A kat.
strieborné pásmo 0. kat. C
strieborné pásmo I. kat
bronzové pásmo I. kat
bronzové pásmo III. kat

Z. Suchánková
Z. Suchánková
Mgr. Z. Reguly
Z. Suchánková
Z. Suchánková
Mgr. Z. Reguly
Z. Suchánková
Z. Suchánková
Z. Suchánková
Mgr. art S. Vasek
Mgr. art S. Vasek
E. Balleková DiS. art.
Mgr. art S. Vasek

Šimon Vojteček
Martin Hrubý
Martin Pánik
Zuzana Janoštínová
Rastislav Gáll
Filip Mäsiar
Sarah Kyselová
Marta Janoštínová
Ivana Matušisková
Sára Šprláková
Terézia Šrobová
Charlotte Šprláková
Viktória Šrobová
Lukáš Janoštín
Simona Pavľáková

1. miesto I. kat.
1. miesto II. kat.
2. miesto II. kat.
2. miesto III. kat.
3. miesto V. kat
2. miesto VI. kat
2. miesto I. kat.
1. miesto III. kat.
3. miesto III. kat.
3. miesto V. kat.
2. miesto VI. kat
2. miesto I. kat.
3. miesto II. kat.
1. miesto IV. kat
3. miesto III. kat.

Mgr. art S. Vasek
Mgr. art S. Vasek
Mgr. art J. Maďara
E. Balleková DiS. art.
Mgr. art S. Vasek
Mgr. art. S. Vasek
A. Topalová,DiS.art
Mgr. M. Janoštínová
Mgr. art. K. Ondríková
Mgr. M. Janoštínová
L. Mikulášová
Bc. A. Tuková
Mgr. M. Kurajdová
Mgr. M. Janoštínová
Mgr. Z. Reguly

Simona Zuberská
Marta Janoštínová
Natália Homolová
Natália Littvová
Lukáš Janoštín, husle
Sára Šprláková, klavír
Sára Fukasová, klavír

zlaté pásmo
zlaté pásmo
bronzové pásmo
bronzové pásmo
zlaté pásmo
bronzové pásmo
bronzové pásmo

Mgr. M. Janoštínová
Mgr. M. Janoštínová
Mgr. M. Janoštínová
Mgr. M. Janoštínová
Mgr. M. Janoštínová
Mgr. art. K. Ondríková
Mgr. art. K. Ondríková

Medzinár. súťaž
AMADEUS, Brno

Marta Janoštínová,
klavír

čestné uznanie

Mgr. M. Janoštínová

Broumovská
klávesa 2019

Marta Janoštínová,
klavír

čestné uznanie

Mgr. M. Janoštínová

Hnúšťanský akord,
krajské
a celoslovenské kolo
2019

Patrícia Vanková
Nela Šinálová
Soňa Motýľová
Eva Fileková
Michaela Valeková
Marta Janoštínová
Lukáš Janoštín
Vanesa V. Valeková
Sabína Zuberská
Terézia Šrobová

1. miesto A. kat. kraj
+ postup do celoslovenského
kola
1. miesto B. kat. kraj
+ postup do celoslovenského
kola
1. miesto C. kat. kraj
+ postup do celoslovenského
kola
2. miesto

PaedDr. J. Mačňáková

Medzinárodný
akordeón. festival
Euromusette
a Goldentango,
Rajecké Teplice
2019
Hudobná Biela
Orava, XI. ročník
regionálna súťaž,
Námestovo,
akordeón
Hudobná Biela
Orava, XI. ročník
regionálna súťaž,
Námestovo,
klavír
Hudobná Biela
Orava, husle
Hudobná Biela
Orava, gitara
Sládkovičovo 2019,
celoslovenská
klavírna súťaž
Schneiderova
Trnava 2019

Tvrdošín má TALENT

Mgr. K. Zuberská
Mgr. K. Zuberská
L. Mikulášová

SWOT ANALÝZA
Silné stránky

Slabé stránky
o starostlivosť o nadaných žiakov,
o nie celkom dostatočná materiálna vybavenosť
o mladí kolektív zamestnancov, ich pozitívny
školy hlavne v klavírnom a akordeónovom
prístup k žiakom
oddelení kvalitnými novými nástrojmi
o kvalita vzdelávania v jednotlivých predmetoch,
o nedostatočné finančné ocenenie pedagogických
o kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov
aj nepedagogických zamestnancov školy,
školy,
o priestorové podmienky školy pre hudobný odbor
o záujem učiteľov o vzdelávanie,
– nedostatočný počet tried,
o prezentácia školy na verejnosti,
o nedostatočné materiálne vybavenie výtvarného
o primeraná výška školného
odboru, staré školské lavice a stoličky
o viac než 30. ročná história školy,
o chýbajúca zvuková izolácia tried (odhlučnenie),
o zapájanie sa a úspešnosť na rôznych súťažiach,
o priemerná počítačová gramotnosť u väčšiny
o verejné koncerty vážnej hudby i rôznorodých
pedagogických zamestnancov školy,
žánrov,
o nedostatok súborovej hry a orchestra na škole
o poloha budovy školy
o chýbajúci tanečný odbor z dôvodu nedostatku
o spolupráca s inými inštitúciami,
kvalifikovaného pedagóga
o spolupráca s rodičmi,
o príprava žiakov na ďalšie odborné štúdium
Príležitosti
Riziká
o v maximálnej miere uspokojovať požiadavky
o demografický pokles populácie
rodičov a ich detí, stredných a vysokých škôl
o nedostatok
finančných
prostriedkov
na
umeleckého zamerania, kultúrnych organizácií,
odmeňovanie pedagogických a nepedagogických
zriaďovateľa,...
zamestnancov školy,
o výmena pedagogických skúseností,
o nedostatočné vybavenie odborných učební
o umožniť ďalšie vzdelávanie zamestnancom
novými modernými pomôckami,
školy,
o nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých
o rozšíriť ponuku voliteľných predmetov podľa
rodinách,
požiadaviek,
o nedostatočná informovanosť.
o rozvíjať
informačný
systém
slúžiaci
absolventom školy na výber stredných
a vysokých škôl s umeleckým a pedagogickým
zameraním,
o neustále rozširovať spoluprácu pri výchove
a vzdelávaní žiakov materských, základných
a stredných škôl,
o trvalý záujem o tradíciu v kultúrnom dedičstve
o zmena štátnej školskej politiky,
o rozvoj
kompetencií
pedagogických
i nepedagogických zamestnancov školy,
o zlepšovanie (image) umeleckého vzdelávania
v školskom i spoločenskom systéme.

Záver

vypracovala: Dana Pavkovová

