Výročná správa Rady školy pri Základnej umeleckej škole v Tornali
2018

Rada školy pri Základnej umeleckej škole so sídlom Štúrova 6, 982 01 Tornaľa , je
ustanovená podľa zákona SNR č.596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve,9.časť, a v znení vyhlášky MŠ SR č.51. Je iniciatívnym
a poradným orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy žiakov a rodičov,
pedagogických pracovníkov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy
a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly riadiaceho pracovníka , posudzuje a
vyjadruje sa k činnosti školy s pohľadu školskej problematiky.
Rok 2018 bol rokom jubilejným pre Základnú umeleckú školu. Umelecké školstvo
v Tornali oslávilo 60.výročie svojho založenia. Vzhľadom na túto skutočnosť , aj Rada
školy zaujala aktívny prístup pri realizácii osláv výročia školy .
Rada školy pracovala v roku 2018 v zložení: zástupcovia pedagogických pracovníkov:
Mgr.Gabriela Vargová – predseda, Mgr. Jaroslav Scholtz – podpredseda,
zapisovateľ, zástupcovia rodičov: PaeDr. Marcela Bundová , Mgr. Csilla Árvaiová,
Bc. Katarína Czigányová, zástupca mesta Tornaľa: PhMr. Zoltán Antal, zástupca
nepedagogických pracovníkov školy: Alžbeta Farkašová. V septembri 2018 bola
delegovaná za zástupcu nepedagogických pracovníkov Eleonóra Vargová, z dôvodu
rozviazania pracovného pomeru Alžbety Farkašovej na vlastnú žiadosť.
V roku 2018 sa uskutočnili celkom 3 zasadnutia rady školy, na ktorých sa zúčastnili
členovia v plnom počte. Jednohlasne sa na zasadnutiach po prediskutovaní
aktuálnych skutočností schválili dve správy: Výročná správa Rady školy za rok 2017
a Výročná správa o výchovno - vyučovacej činnosti za školský rok 2017/2018. Na
zasadnutiach sa prediskutovali výchovno-vzdelávacie aj kultúrne aktivity školy
(školský vzdelávací program, naplnenosť tried ,pracovná disciplína , interné
a verejné koncerty, kultúrne brigády , regionálne a nadregionálne hudobné súťaže,
návšteva operného predstavenia, zájazd do družobného mesta Törökszentmiklós
i záverečný majáles pre žiakov). Nezanedbateľnými témami diskusií boli aj

materiálno – technické vybavenie školy, úprava školského dvora a úprava fasády
školy na Štúrovej ul.
V septembri 2018 prípravy osláv 60.výročia školy vrcholili. Členovia rady školy
vyvinuli pri získavaní sponzorských darov, pri organizovaní slávnostnej akadémii
i nasledovne organizovanej slávnostnej recepcii veľkú iniciatívu. Riaditeľka školy
verejne za vynaloženú pomoc aj členom rady školy poďakovala. Kladný a aktívny
prístup zaujali členovia rady školy aj pri účasti školy na predvianočnej akcii ,,
Vianočná kapustnica v meste “, kde sa žiaci a učitelia aj aktívne prezentovali
vianočnými koledami a stánok ZUŠky bol ocenený ako ,,Najpútavejší a najaktívnejší
stánok“ podujatia.
Základná umelecká škola je v našom meste hlavnou nositeľkou kultúry i miestom,
ktoré poskytuje svojim žiakom kvalitné umelecké vzdelanie, profesionalitu a hlavne
stretnutie s krásou a láskou k umeniu. Žiaci ZUŠ vyžívajú svoj voľný čas v našich
priestoroch zmysluplne. Škola svojou výchovno - umeleckou činnosťou zabezpečuje
zdravý citový život detí i výchovu umeleckých divákov.
Členovia Rady školy vyjadrujú primátorke Mesta Tornaľa Mgr. Anne Szögedi
a Poslancom mestského zastupiteľstva v Tornali, poďakovanie za dlhoročnú
podporu existencie našej školskej inštitúcie i za hodnotný finančný dar odovzdaný
pri príležitosti 60. výročia založenia ZUŠ. Finančný príspevok bol využitý na
zakúpenia dvoch kvalitných hudobných nástrojov pianín Petrof, prostredníctvom
ktorých bude výchova talentovaných žiakov prebiehať ešte efektívnejšie.
Po prediskutovaní a jednohlasnom odsúhlasení členmi rady školy sa Výročná správa
Rady školy pri Základnej umeleckej škole v Tornali predkladá Mestskému
zastupiteľstvu v Tornali.
Veríme naďalej v aktívnu podporu školy zo strany mesta Tornaľa, taktiež Zuš
v Tornali podporí s veľkou radosťou kultúrne podujatia mesta i okolia svojimi
žiackymi koncertmi.
S pozdravom členovia RŠ pri ZUŠ v Tornali
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