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Správa o výsledkoch a podmienkach
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Predkladá: PhDr. Erika Mezeiová, riaditeľka školy
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Prerokované na pedagogickej rade školy dňa 03.10.2018.
Vyjadrenie rady školy:
Rada školy zo zasadania dňa 18.10.2018 odporúča zriaďovateľovi Mesto Tornaľa
S ch v á l i ť
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ v Tornali
za šk. rok 2017/2018.

...............................................................
Mgr. Gabriela Vargová
Predseda Rady školy pri ZUŠ v Tornali

Vypracovala: PhDr. Erika Mezeiová

Východiská a podklady

-

Správa je vypracovaná v zmysle:
vyhláška MŠ SR č.9/2006 Z. z. zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení,
metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.,
vyhláška MŠ SR č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole,
zákon č. 245/2008 § 49 až § 52,
plán práce ZUŠ na školský rok 2017/2018,
informácie o činnosti Rady školy pri ZUŠ v Tornali za školský rok 2017/2018,
ďalšie podklady – zápisnice z pedagogických rád a pracovných porád, vyhodnotenie
PK...
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
ZUŠ v Tornali podľa vyhlášky MŠ SR zo dňa 16. decembra 2005
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2017/2018.

Identifikačné údaje školy
názov školy:
Základná umelecká škola
adresa:
Štúrova 6, 982 01 Tornaľa
kontakt:
tel.: 047/ 222 42 05, 0911 887 279
web: zus.mestotornala.sk
email: zustorn@centrum.sk
zriaďovateľ:
Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa
riaditeľka školy: PhDr. Erika Mezeiová
Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy
Rada školy pri ZUŠ v Tornali bola ustanovená v zmysle § 24 zákona 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 07.11.2017.
Členovia rady školy: predseda Mgr. Gabriela Vargová, pedagogický zamestnanec,
zapisovateľ Mgr. Jaroslav Scholtz, pedagogický zamestnanec,
zástupkyne rodičov: PaedDr. Marcela Bundová
Bc. Katarína Czigányová
Mgr. Csilla Árvaiová
nepedagogický zamestnanec Alžbeta Farkašová
delegovaný zástupca Mestského zastupiteľstva PhMr. Zoltán Antal.
Rodičovské združenie: predseda: Mgr. Enikő Polgáriová,
pokladníčka: Helena Mihalíková,
tajomníčka: PaedDr. Jana Herczegová,
členovia: Andrea Sláviková, Ľubica Agócsová a Diana Pásztorová.
Údaje o predmetových komisiách - poradných orgánoch riaditeľa školy
Predmetová komisia oddelenia hlavného predmetu – hra na klavíri - predsedníčka Gabriela
Pálmaiová Dis. art.
Predmetová komisia oddelenia hlavného predmetu – hra na keyboarde je zlúčená
s predmetovou komisiou – ostatné nástroje, nakoľko takmer všetky školské podujatia
a projekty sa realizujú spoločnou spoluprácou. Predsedom je Mgr. Jaroslav Scholtz.
Predmetové komisie pracovali podľa schválených plánov práce PK. Cieľom bolo zvládnutie
učebných osnov, obsahová a organizačná príprava súťaží, podujatí a koncertov. Sledovaná
bola úroveň vyučovania v jednotlivých triedach, v predmete hudobná náuka, v komornej hre,
rozvíjanie samostatnej činnosti jednotlivých žiakov a ich konkrétna realizácia v skupinových
projektoch. Hlavný dôraz bol kladený na vylepšovanie a zdokonaľovanie ŠkVP
a vypracovanie učebných osnov.
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Údaje o žiakoch a ich prospechu v školskom roku 2017/2018
Výchovno-vzdelávacie výsledky
Na začiatku školského roka 2017/2018 školu navštevovalo spolu 135 žiakov.
V hudobnom odbore (HO): 123 žiakov, z toho na I. stupni 118, na II. stupni 4 a
ŠPD 1
vo výtvarnom odbore (VO): 12 žiakov
rozdelenie žiakov do oddelení: PŠ
20 ( prihlásených k 15.09.2017)
gitara
13
husle
14
dychové nástroje 16 (zb. fl. 6, saxofón 6, klarinet 4)
spev
8
klavír
38
akordeón
4
keyboard
10
spolu HO
123
Na konci I. polroka šk. roka 2016/2017 školu navštevovalo spolu 130 žiakov.
HO: 118 žiakov, z toho na I. stupni 113, na II. stupni 4 žiaci a ŠPD 1
VO: 12 žiakov
rozdelenie žiakov do oddelení: PŠ:
17 (3 vystúpili v priebehu I. polroka)
gitara:
13
husle
13 (vystúpil 1 žiak)
dychové nástroje: 16
spev:
8
klavír:
37 (vystúpila 1 žiačka)
akordeón:
4
keyboard
10
spolu HO
118
Na konci II. polroka šk. roka 2016/2017 školu navštevovalo spolu 130 žiakov.
HO : 117 žiakov, z toho na I. stupni 112, na II. stupni 4 žiaci a ŠPD 1
VO : 13 žiakov (pristúpil 1 žiak)
rozdelenie žiakov do oddelení: PŠ – HO
gitara
husle
akordeón
dychové nástroje
spev
klavír
keyboard
spolu HO

17
13
13
4
16
8
38(1 žiak prestúpil z keyboardu)
8 (1 žiak vystúpil)
117

Z PŠ do 1. ročníka bolo prijatých 17 žiakov.
4

Absolventi HO – 1. časť I. stupňa ukončilo štúdium záverečnou skúškou 17 žiakov a
2. časť I. stupňa ukončilo štúdium záverečnou skúškou 13 žiakov.
Údaje o zamestnancoch školy
Počet pedagogických zamestnancov: 9 (vrátane riaditeľky školy).
V škole je zamestnaná 1 upratovačka na 100% pracovný úväzok, účtovníctvo školy
spracováva pracovníčka na dohodu, mzdy spracováva zamestnankyňa MsÚ, tiež na dohodu.
Prehľad učiteľov podľa vyučovacích predmetov
hudobný odbor
meno zamestnanca

prac.zaradenie

kvalifikácia

vyučovacie predmety

PhDr. Mezeiová Erika

riaditeľka

Konzervatórium
FiF UK

klavír,

Bódyová Andrea DiS. art.

učiteľka

Konzervatórium

gitara,

Kuraliová Agnesa DiS. art.

učiteľka

Konzervatórium

spev, klavír,

Mgr. Prokopová Katarína

učiteľka

VŠPed.
na Ukrajine

husle, akordeón,

Mgr. Scholtz Jaroslav

učiteľ

Konzervatórium,
UMB PF

dychové nástroje,

Pálmaiová Gabriela DiS. art. učiteľka

Konzervatórium

klavír,

Mgr. Vargová Gabriela

učiteľka

UMB PF

Lehotayová Lívia

učiteľka

SO - OŠ
(na dohodu)

hudobná náuka,
klavír, keyboard,
klavír, keyboard

výtvarný odbor
Mgr. Tibor Benický
úväzok)

učiteľ

UPJŠ (pracuje na znížený pracovný

Materiálno-technické podmienky školy.
V ZUŠ prebieha vyučovanie v dvoch odboroch: v hudobnom odbore (ďalej HO) a vo
výtvarnom odbore (ďalej VO). ZUŠ v Tornali sídli v dvoch budovách. V budove na Štúrovej
ulici č. 6, kde je aj riaditeľstvo, je 6 učební, 1 „zborovňa“, sociálne zariadenie zvlášť pre
učiteľov a zvlášť pre žiakov. V tejto budove prebieha vyučovanie v hudobnom odbore a je
tu aj učebňa hudobnej náuky. Každý vyučujúci má miestnosť pre seba, čo umožňuje tvorbu
individuálneho rozvrhu hodín. Riaditeľňa slúži aj ako učebňa, aj ako kancelária. Učitelia
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majú k dispozícii miestnosť, kde si môžu pripraviť rýchle občerstvenie v čase prestávky.
Pracovné porady, pedagogické rady a iné schôdze sa konajú v triede hudobnej náuky.
V škole na Štúrovej ulici č. 6 bol v apríli 2018 namaľovaný a opravený plot na konci dvora.
V auguste 2018 bola položená nová dlažba v dvoch chodbách, z ktorých jedna bola aj
vymaľovaná. Vykurovanie budovy je ústredné na plynový kotol, čo je rentabilné, v jeseni
2015 bola opravená strecha na budove. Je tu potrebné ešte opraviť celú fasádu, ktorá je
značne poškodená a nespĺňa ani estetické ani bezpečnostné normy. S rekonštrukciou fasády
by bolo osožné zatepliť aj krajné steny. V interiéry budovy bude potrebné vymaľovať
riaditeľňu.
Druhá budova školy je na Daxnerovej ulici č. 44, kde sú 3 učebne a 1 koncertná sála. V tejto
budove je vyučovanie HO a v jednej triede sa vyučuje VO. Je tu 1 sociálne zariadenie
spoločné pre učiteľov aj žiakov. Táto budova bola dňa 30.04.2018 preložená do správy
Základnej školy P. J. Šafárika v Tornali z dôvodu nutnej opravy fasády. V rámci
rekonštrukcie by bolo tiež osožné vymeniť aj všetky okná, ktoré sa nedajú otvárať
ani zatvárať. V triede výtvarného odboru je potrebné opraviť podlahu, ktorá je hygienicky
nevyhovujúca. Tiež je nevyhnutné zmodernizovať vybavenie tejto učebne, zakúpiť nové stoly
a maliarske stojany.
V obidvoch budovách ZUŠ je plynové vykurovanie, budovy spĺňajú požadované hygienické
normy, učebne sú priestranné, teplé, suché, dobre zariadené a primerane vybavené učebnými
pomôckami. Obidve budovy školy sú staré domy rodinného typu bez poschodia. Miestnosti,
ktoré slúžia ako učebne sú v celku vyhovujúce, nakoľko u nás prevláda individuálne
vyučovanie. Pri obidvoch budovách sú pekné veľké zatrávnené dvory, na ktorých môžu žiaci
i učitelia relaxovať počas prestávok.

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy.
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva
mesačne zákonný zástupca žiaka, alebo plnoletý žiak podľa § 6 VZN č. 9/ 2015 mesta
Tornaľa s účinnosťou od 2. októbra 2015 nasledovne:
štúdium v kolektívnom vyučovaní (vo VO)..............5, 00 eur, mesačne
prípravné štúdium (v HO PŠ).....................................8, 00 eur, mesačne
štúdium v individuálnom vyučovaní ( HO)............ .10, 00 eur, mesačne
individuálne štúdium pre dospelých.........................10, 50 eur, mesačne
kolektívne štúdium pre dospelých..............................8, 00 eur, mesačne
pre skupinové vyučovanie rozširujúceho štúdia.......11, 00 eur, mesačne

Príspevky ZRŠ
Na základe uznesenia z plenárnej schôdze ZRŠ, ktorá sa konala dňa 24.10.2017, platí žiak
ZUŠ príspevok vo výške 5 eur za I. polrok a 5 eur za II. polrok školského roku 2017/2018.
Ak sú žiaci súrodenci, mladší súrodenec platí príspevok vo výške 2,50 eur za I. polrok a 2,50
eur za II. polrok.

6

Organizácia školského roka
Organizácia vyučovania a pracovná činnosť školy v školskom roku 2017/2018 prebiehala
v súlade s Rámcovými učebnými plánmi pod číslom 2016-8597/1575:1-10A0 s účinnosťou
od 20. januára 2016, schválených MŠ SR dňa 20.01.2016, Metodického pokynu na
hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZUŠ schválených pod č. 21/2009-R a v zmysle Vyhlášky
MŠ SR zo dňa 6. augusta 2008 o základnej umeleckej škole.
V školskom roku 2017/2018 sa vyučovanie začalo 4. septembra 2017. Pracovné porady
a pedagogické rady sa uskutočňovali podľa plánu práce školy, záznamy z týchto porád sú
v zápisniciach. Podľa plánu práce sa uskutočnili aj v tomto školskom roku v
mesiaci november a apríl triedne prehrávky, ktoré slúžia ako podklad ku štvrťročnej
a trištvrteročnej klasifikácii. Triedne prehrávky sa v I. polroku uskutočnili od 20. do 24.
novembra 2017 podľa jednotlivých ročníkov za účasti rodičov. Učiteľ a rodičia takto majú
možnosť prekonzultovať vyskytujúce sa problémy a hľadať možnosť spoločne ich vyriešiť.
Žiaci majú možnosť vypočuť sa navzájom a porovnať výsledky svojho snaženia, čo nie je
celkom možné inokedy, nakoľko je v škole individuálne vyučovanie.
Dňa 24.10.2017 sa uskutočnilo plenárne zasadnutie ZRŠ.
Dňa 17.10.2017 sa uskutočnila schôdza Rady školy pri ZUŠ v Tornali (Správa
o výsledkoch...)
Jesenné prázdniny boli od 30.10.2017 do 01.11.2016 – vyučovanie sa začalo vo štvrtok
2.11.2017.
Zimné prázdniny boli od 25.12.2017 do 07.01.20187 – vyučovanie sa začalo v pondelok
08.01.2018.
I. polrok školského roka 2017/2018 bol ukončený 31. januára 2018 polročným hodnotením.
Polročné prázdniny trvali jeden deň - 2. februára 2018 – v piatok a II. polrok školského roka
2017/2018 sa začal 5. februára 2018 - v pondelok.
.
Celý priebeh II. polroka školského roka bol v súlade s POP bez iných zmien v organizácii
práce, podľa plánu práce na školský rok 2017/2018.
Žiaci z PŠ HO boli zadelení na hlavný predmet podľa vlastného výberu. Ďalej navštevovali
podľa učebných plánov vyučovanie HN 1 x v týždni a 1 x v týždni aj hlavný predmet.
V HO sa vyučujú tieto hlavné predmety: hra na klavíri, hra na keyboarde, hra na husliach, hra
na dychové nástroje (sopránová zobcová flauta, altová zobcová flauta, hra na klarinete, hra na
saxofóne), hra na gitare, hra na akordeóne a spev spolu so všetkými priradenými predmetmi.
Žiaci podľa učebných plánov navštevujú detský spevácky zbor „Vox Liberorum“, majú
zadelenú komornú a štvorručnú hru, v rámci komornej hry je zadelená školská vokálnoinštrumentálna skupina, ktorá sa venuje populárnemu žánru pod vedením Mgr. Jaroslava
Scholtza .
Pri škole pracuje vokálno–inštrumentálny súbor „Musica Aeterna“, ktorý je zameraný na
reprodukciu dobovej hudby. Vznikol v školskom roku 2008/2009. Súbor pracuje pod
vedením Mgr. Gabriely Vargovej a Mgr. Jaroslava Scholtza. Žiaci pod vedením učiteľov sa
venujú nielen hudbe a spevu, ale i tancom a riekankám. Originalitu doby bližšie približujú
kostýmy, ktoré si žiaci obliekajú na hlavné skúšky a vystúpenia. Celý projekt má u žiakov
úspech, na skúšky chodia vo svojom voľnom čase veľmi radi, zoznamujú sa s duchom doby
nám časovo tak vzdialenej, no zároveň blízkej mladým ľuďom svojou hravosťou.
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Realizácia a hodnotenie projektov v oblasti prezentácie školy na verejnosti
V školskom roku 2017/2018 sme v ZUŠ okrem triednych prehrávok uskutočnili aj niekoľko
významnejších podujatí, na organizácii a realizácii ktorých spolupracovali všetci učitelia
s podporou rodičov.
- 02.10.2017 - koncert v MsKS Mihálya Tompu v Tornali - koncert „Večer tornaľských
škôl“,
- 20.10.2017 vystúpenie pre MŠ v rámci projektu ERASMUS v sále MsKS,
- 24.10.2017 vystúpenie pre ZŠ Mihálya Tompu v Rimavskej Sobote,
- 26.10.2017 mestské oslavy „Október, mesiac úcty k starším“,
- 30.11.2017 interný koncert v koncertnej sále ZUŠ,
- 07.12.2017 Mikuláš v parku v centre mesta Tornaľa.
Aj v tomto školskom roku sa uskutočnili už tradične dva adventné koncerty a to
dňa 5. decembra 2017 adventný koncert v Rímskokatolíckom kostole a dňa 14.
decembra 2017 adventný koncert v kostole reformovanej cirkvi.
Obidva koncerty boli ladené v duchu pokojnej adventnej nálady. Žiaci hrali skladby autorov
z obdobia baroka a klasicizmu a tak si priblížili vianočného atmosféru.
Dňa 18.12.2017 sa predstavili naši žiaci svojím vianočným programom v Domove
dôchodcov v Chanave.
Dňa 22. decembra 2017 sa uskutočnil v sále MsKS Mihálya Tompu Vianočný koncert
ZUŠ, ktorý už tradične patrí k najväčším podujatiam organizovaných našou školou. Popri
sólových vystúpeniach žiakov sa predstavil detský spevácky zbor a školská vokálnoinštrumentálna skupina, ktorá rozveselila publikum v závere koncertu.
- 02.03.2018 slávnostné oceňovanie „Športovec roka 2017“ v MsKS v Tornali,
- 09.03.2018 slávnosť „Deň žien“ v Klube dôchodcov v MsKS v Tornali,
- 22.03.2018 Interný koncert v koncertnej sále ZUŠ,
- 10.05.2018 slávnosť „Deň matiek“ v Klube dôchodcov,
- 17.05.2018 slávnosť „Deň matiek“ Matica slovenská v sále MsKS v Tornali.
Dňa 17. mája 2018 sa uskutočnil v sále MsKS Verejný koncert venovaný „Dňu matiek“.
Toto je druhý verejný koncert našej školy, ktorý sa tradične uskutočňuje v kinosále MsKS.
V prvej polovici koncertu sa predstavili žiaci so sólovými a komornými vystúpeniami,
potom nasledovalo spoločné vystúpenie školskej kapely a detského speváckeho zboru „Vox
Liberorum“, ktoré pobavilo publikum populárnym žánrom. Celý projekt bol zrealizovaný
vďaka kvalitnej spolupráci všetkých pedagógov.
V dňoch 22., 30. a 31. mája 2018 sa uskutočnili tri výchovné koncerty pre žiakov prvých
ročníkov základných škôl a pre najstarších žiakov materskej školy. Predstavili sa na nich
žiaci ZUŠ , ktorí hravými skladbičkami predstavili hudobné nástroje, na ktorých sa učia hrať
žiaci v našej škole.
- 23.06.2018 vystúpenie „Dni obce“ v Lenke,
- 27.06.2018 interný koncert v koncertnej sále ZUŠ.
Dňa 19. júna 2018 sa uskutočnil záverečný koncert žiakov 4. ročníka 1. časti a žiakov 4.
ročníka 2. časti I. stupňa.
Dňa 5. júla 2018 sa naši žiaci zúčastnili vystúpenia na „XXV. Szentmiklósi napok“
v rímskokatolíckom kostole v Törökszentmiklósi v Maďarsku.
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Súťaže v školskom roku 2017/2018
Už viac ako 15 rokov sa koná regionálna a v posledných rokoch nadregionálna súťažná
prehliadka „Pódium mladých umelcov – PMU“. Prehliadka bola výsledkom vzájomnej
dohody ZUŠ v gemersko – malohontskom regióne, kde sa okrem klasických metodických
stretnutí budú môcť stretávať pedagógovia a žiaci z jednotlivých škôl, aby si vymenili svoje
skúsenosti na poli teoretickom, ale i praktickom. Stretávajú sa ZUŠ-ky z Revúcej, Rimavskej
Soboty, Fiľakova, Poltára, Modrého Kameňa, Veľkého Krtíša, Jesenského, Baloga nad
Ipľom, Hronskej Polhory, Lučenca, Hnúšte, Tisovca a Tornale.
Aj v tomto roku sa konala súťažná prehliadka PMU 2018 okrem iného aj v hre na akordeóne
vo Fiľakove a v sólovom speve v Poltári. Zapojili sa aj žiaci z našej ZUŠ.
Dňa 11. apríla 2018 vo Fiľakove súťažil v hre na akordeóne žiak 2. ročníka 1. časti I. stupňa
František Mezei. Žiak súťažil v II. kategórii a umiestnil sa v bronzovom pásme.
Dňa 13. apríla 2018 v Poltári bola súťaž v sólovom speve, ktorej sa zúčastnila žiačka 4.
ročníka 2. časti I. stupňa Rebeka Brindzáková. Žiačka sa umiestnila v III. kategórii v
zlatom pásme.
Obidvom súťažiacim gratulujeme a želáme veľa úspechov i v budúcnosti.
Skúšky
V mesiaci apríl sa uskutočnili podľa plánu práce triedne prehrávky spojené s triednym ZRŠ.
Triedne prehrávky slúžia ako podklad ku trištvrteročnej klasifikačnej porade, ktorá sa
uskutočnila dňa 25.04.2018.
Skúšky žiakov 4. ročníka 1. a 2. časti ISCED 1B:
Dňa 07.06.2018 napísali žiaci písomný test z hudobnej náuky. V dňoch 12. a 13.06.2018 sa
uskutočnili skúšky z hlavného predmetu žiakov 4. ročníka 1.časti a dňa 18.06.2018 žiakov 4.
ročníka 2. časti I. stupňa.
Dňa 21.06.2018 sa uskutočnili prijímacie skúšky z PŠ do 1. ročníka ZUŠ. Prijatých bolo 17
žiakov.
V dňoch od 05.06.2018 do 08.06.2018 sa uskutočnili v hudobnom odbore koncoročné
ročníkové skúšky.
Na základe uznesenia pedagogickej rady sa na našej škole uskutočňujú aj ročníkové skúšky
na konci školského roka, na ktorých sa zúčastňujú všetci žiaci zo všetkých ročníkov. Skúšky
prebiehajú podľa harmonogramu za účasti skúšobnej komisie, repertoár a hodnotenie je
zaznamenané v protokole.
Podľa uznesenia pedagogickej rady ZUŠ v Tornali všetci žiaci, ktorí boli hodnotení stupňom
„Výborný“ reprezentovali školu na rôznych už menovaných vystúpeniach, čím bolo toto
uznesenie splnené.
Dňa 04. a 25.06.2018 sa uskutočnili prijímacie talentové pohovory do PŠ HO a VO. Prijatých
bolo 17 žiakov do HO.
Koncoročná klasifikačná pedagogická rada sa uskutočnila dňa 26.06.23018.
Školský rok 2017/2018 bol ukončený 29. júna 2018 rozdávaním vysvedčení.
Výsledky výchovno-vyučovacieho procesu školy boli v školskom roku 2016/2017 veľmi
dobré, žiaci aj učitelia reprezentovali ako školu, tak aj mesto na vystúpeniach a na súťažiach
veľmi dobre.

9

Kontinuálne vzdelávanie
Podľa § č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa pedagogickí zamestnanci zapojili do
kontinuálneho vzdelávania nasledovne:
V októbri 2017 absolvovala PhDr. Erika Mezeiová funkčné vzdelávanie s názvom „Riadenie
školy a školského zariadenia“.
V II. polroku 2017/2018 začala Andrea Bódyová DiS. art. predatestačné vzdelávanie.

Cieľ, koncepčný zámer a vyhodnotenie kritérií

-

Cieľom koncepčného zámeru školy bolo dosiahnuť stabilizáciu celkového počtu žiakov
a zachovať chod školy v nezmenenej forme, poprípade rozšíriť počet žiakov.
Ďalšie ciele školy:
udržať vyučovanie hlavných predmetov a k nim priradených predmetov podľa učebných
plánov,
pracovať v oblasti komornej hry, zapájať stále viac žiakov do realizácie skupinových
projektov zameraných na využívanie ľudovej slovesnosti a prvkov regiónu v hudobnoliterárnych pásmach,
zavádzanie prvkov modernej a populárnej hudby do vyučovania,
skvalitnením vyučovania a individuálnym prístupom ku žiakom motivovať čo najviac žiakov
ku štúdiu v oblasti kultúry – hudby,
vzbudiť u žiakov záujem o prácu v samostatných hudobných telesách,
podporovať ich záujem o nácvik improvizácií v populárnom a džezovom žánre.
Silné stránky školy
K výrazným kladom školy patrí to, že všetci učitelia sú plne kvalifikovaní, dosahujú veľmi
dobré výsledky v pedagogickej odbornej práci, nad rámec sa venujú svojim žiakom
a vychovávajú ich k tomu, aby si uvedomili, že kultúrne a etické normy sú veľmi dôležité.
Slabé stránky školy
Škola má nedostatočné materiálne podmienky, fasády obidvoch budov sú v havarijnom stave.
Je potrebné priebežne nakupovať učebné pomôcky, počítače pre potrebu učiteľov i žiakov.
Príležitosti
Záujem rodičov a ostatnej verejnosti o kultúrne podujatia a koncerty organizované školou,
podpora zo strany zriaďovateľa, úzka spolupráca s MsKS v Tornali, spolupráca s ostatnými
ZUŠ v regióne Gemer - Malohont.
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Riziká, hrozby
Škola neustále zápasí s nedostatkom finančných prostriedkov. Tento stav zhoršuje aj veľká
nezamestnanosť v meste. Škola má viacerých žiakov zo sociálne slabších rodín, alebo sú
dokonca v hmotnej núdzi, čo vplýva napr. aj na ich výber hudobného nástroja, na ktorom
chcú u nás študovať.
Spolupráca s inými subjektmi
ZUŠ spolupracuje s obidvoma základnými školami v meste – so ZŠ P. J. Šafárika a so ZŠ F.
Kazoncziho, s CVČ, s materskou školou, s Gymnáziom v Tornali, s MsKS Mihálya Tompu,
s MO Csemadok a MO Matica slovenská. Žiaci vystupujú na všetkých podujatiach, na ktoré
sú pozvaní napr. do Domova dôchodcov, do Klubu dôchodcov, na dni obcí, na vystúpenia pre
ZŠ. V čase cirkevných sviatkov vďačne spestria svojimi vystúpeniami prijemnú atmosféru
medzi slávnostnými bohoslužbami.

PhDr. Erika Mezeiová
riaditeľka ZUŠ
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Vyjadrenie Rady školy pri ZUŠ v Tornali k správe o výsledkoch
a podmienkach vo výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Členovia Rady školy na svojom zasadnutí dňa 18.10.2018 jednohlasne a bez pripomienok
schválili predloženú a následne prediskutovanú správu, ktorú vypracovala riaditeľka školy
PhDr. Erika Mezeiová, podľa Vyhlášky MŠ SR zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu
správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení § 14 ods. 5 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Na základe tohto ustanovenia je správa predložená zriaďovateľovi školy. Zároveň Rada školy
pri ZUŠ v Tornali odporúča zriaďovateľovi a mestskému zastupiteľstvu mesta Tornaľa
správu schváliť.

V Tornali dňa..........................................
predseda RŠ:.......................................................
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