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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 2010/2011.
Identifikačné údaje školy:
názov školy:
Základná umelecká škola v Tornali
adresa:
ul. Štúrova č. 6, 982 01 Tornaľa
kontakt:
047/ 225 25 18 zustorn@centrum.sk
zriaďovateľ:
riaditeľ školy:

Mesto Tornaľa, ul. Mierová 14, 982 01 Tornaľa
Bódyová Andrea

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 18. 11. 2009.
Členovia rady školy: Mgr. Gabriela Vargová predseda RŠ- pedagogický zamestnanec,
Mgr. Jaroslav Scholtz zapisovateľ - pedagogický zamestnanec,
Iveta Ďurišková členka RŠ – podpredseda , zástupca rodičov
Gabriela Juharová, členka RŠ – zástupca rodičov
PhDr. Marcela Bundová - za mestské zastupiteľstvo
Rodičovské združenie : predseda: Katarína Schwartzová, pokladníčka: Iveta Ďurišková
tajomníčka: Renáta Görgeiová, členovia: Marcela Slováková, Denisa Klobušická,
Auxtová Gertrúda

Údaje o predmetových komisiách - poradných orgánoch riaditeľa školy:
Predmetová komisia oddelenia hlavného predmetu – hra na klavíri - predsedníčka Gabriela
Pálmaiová.
Predmetová komisia oddelenia hlavného predmetu – hra na keyboarde – predsedníčka Mgr.
Gabriela Vargová.
Predmetová komisia ostatných hlavných predmetov – predsedníčka Mgr. Katarína Prokopová.
Predmetové komisie pracujú podľa schválených plánov práce PK. Cieľom bolo zvládnutie
učebných osnov, obsahová a organizačná príprava súťaží a podujatí a koncertov. Sledovaná
bola úroveň vyučovania v jednotlivých triedach, v predmete hudobná náuka, komornej hre,
rozvíjanie samostatnosti činnosti jednotlivých žiakov a ich konkrétna realizácia sa
v skupinových projektoch. Hlavný dôraz bol kladený na vylepšovanie a zdokonaľovanie
ŠkVP.
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Údaje o žiakoch a ich prospechu v školskom roku 2010/2011
na začiatku školského roka školu navštevovalo spolu 135 žiakov
V HO: 124 žiakov, z toho na I. stupni 118, na II. stupni 5, ŠPD 1
vo VO: 11 žiakov
rozdelenie žiakov do oddelení: PHN
23
gitara
12
husle
10
dychové nástroje 12( zb.fl.8,klarinet 2, saxofón 2)
spev
11
klavír
41
bicie
1
akordeón
5
keyboard
9
Stav a prospech žiakov na konci I. polroka školského roka 2010/2011
HO spolu žiakov : 120 , na I. stupni: 115, na II. Stupni 4, ŠPD 1
VO spolu žiakov : 10
prospeli s vyznamenaním: 76, prospeli: 54, neprospeli: 0
( v priebehu I. polroka vystúpili 4 žiaci z HO a 1 žiak z VO.)
na konci I. polroka v HO + VO spolu 130 žiakov
rozdelenie žiakov do oddelení: PHN
23
gitara
11 - 1 žiak
husle
9 – 1 žiačka –Hegyiová vystúpila
dychové nástroje 12( zb.fl.8,klarinet 2, saxofón 2)
spev
11
klavír
40 - 2, (Lázók a Slopovská vystúpili)
bicie
1
akordeón
5
keyboard
8 – ( Lörinczová prestúpila na klavír)
V II. polroku školského roka 2010/2011 pokračovalo v štúdiu spolu 129 žiakov
HO : 119 z toho na I. stupni 113, na II. stupni 4 žiakov, ŠPD 2
VO :
10
prospeli s vyznamenaním: 76, prospeli: 53, neprospeli :0
(nenastúpili 2 žiaci v I. stupni, pristúpila 1 žiačka do ŠPD,)
rozdelenie žiakov do oddelení v II. Polroku :
PŠ – HO
22 ( 1 žiak)
gitara
11
akordeón
4 ( 1 žiak Slamka)
husle
9
dychové nástroje
12
spev
11
klavír
41 pristúpila Cselényiová do ŠPD
keyboard
8
bicie
1
počet žiakov spolu: HO:119
VO: 10 spolu: 129
prospeli:
65
prospeli s vyznamenaním: 64
neprospeli:
0
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z PŠ do 1. roč. prijatých : 21žiakov + 2 žiaci do 1. ročníka,
Na talentových pohovoroch sa zúčastnilo 20 žiakov v HO, z toho do PŠ bolo prijatých 15
žiakov, do VO sa prihlásilo 5 žiakov.
Predpokladaný počet žiakov v šk. roku 2011/2012 by mal byť 125 žiakov.
Údaje o zamestnancoch školy:
Počet pedagogických zamestnancov: 9 (včetne riaditeľky školy)
V škole je zamestnaná 1 upratovačka na 100% pracovný úväzok, účtovníctvo školy
spracováva pracovníčka na dohodu, mzdy spracováva zamestnankyňa MÚ.
Prehľad učiteľov podľa vyučovacích predmetov:
hudobný odbor:
meno zamestnanca
prac.zaradenie
kvalifikácia
Konzervatórium

vyučovacie predmety

Andrea Bódyová

riaditeľka

gitara,

Kuraliová Agnesa

učiteľka

Konzervatórium

spev, klavír,spev.zbor

Mgr.Prokopová Katarína učiteľka

husle,
dychové nástroje,
klavír

Mgr. Scholtz Jaroslav

učiteľ

vys.škola pedag.
na Ukrajine
UMB

Pálmaiová Gabriela

učiteľka

Konzervatórium

Farkaš Arpád

učiteľ

Stredná umel.škola klavír , keyboard,
v Košiciach

Lívia Lehotayová
PhDr. Mezeiovú Eriku

učiteľka
učiteľku

zastupovala počas matrskej dovolenky
UJAK v Bratislave klavír ,

Mgr. Vargová Gabriela

učiteľka

UMB-PF

hudobná náuka,
klavír, keyboard,

V hudobnom odbore všetci učitelia, spĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady podľa
požadovaných predpisov.
výtvarný odbor:
Mgr. Tibor Benický
úväzok)

učiteľ

UPJŠ (pracuje na znížený pracovný
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Materiálno-technické podmienky školy:
V ZUŠ vyučovanie prebieha 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 i riaditeľstvo je
6 učební, 1 „zborovňa“, sociálne zariadenie zvlášť pre učiteľov a zvlášť pre žiakov. V tejto
budove je vyučovanie HO, je tu učebňa hudobnej náuky. Každý vyučujúci má svoju
miestnosť pre seba, čo umožňuje tvorbu individuálneho rozvrhu hodín, ktorý je v našich
podmienkach vytvoriť pomerne ťažké, nakoľko musíme brať ohľad na žiakov, ktorí k nám
chodia z dvoch základných škôl, gymnázia a z okolitých dedín. Autobusy odchádzajú na
dediny v obmedzených časových intervaloch, čo sťažuje trávenie času v meste pre žiakov,
ktorí cestujú, hlavne v zimnom období.
Riaditeľňa slúži aj ako učebňa a miestnosť pre ekonomickú pracovníčku, čo tiež nie je také
ideálne zladiť, aby mohlo byť vyučovanie plynulé. „Zborovňa“ nespĺňa požiadavky zborovne,
je to malá miestnosť, kde si môžu učitelia pripraviť rýchle občerstvenie v čase prestávky.
Kúrime v tejto budove elektrickými kachľami, čo je pomerne nákladné, bolo by potrebné
opraviť podlahy, opraviť strechu a vonkajšiu fasádu budovy, tiež zaviesť plynové kúrenie,
(prípojka plynu je už na budove.)
Druhá budova 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. V tejto budove je plynové kúrenie
čo je ekonomicky výhodnejšie. Na tejto budove je nutné opraviť aj fasádu a vymeniť okná,
ktoré sa nedajú otvárať ani zatvárať. Je tu 1 sociálne zariadenie spoločné pre učiteľov aj
žiakov.
Učebne sú vybavené učebnými pomôckami a hudobnými nástrojmi pomerne dobre. Je však
potrebné zmodernizovať triedu VO, vymeniť podlahu, zakúpiť nové stoly a maliarske stojany.
Do koncertnej sály je potrebné zakúpiť klavír – krídlo, čo je v ZUŠ nevyhnutné. Musím
poznamenať, že žiaľ v ZUŠ v Tornali nie je ani jedno krídlo čo je rarita medzi všetkými
ZUŠ hádam aj na Slovensku.
Obidve budovy sú staré budovy rodinného typu bez poschodia. Miestnosti, ktoré slúžia
ako učebne sú v celku vyhovujúce, (nakoľko u nás prevláda individuálne vyučovanie),
i keď sú pomerne chladné, čo je cítiť najmä v prechodných obdobiach. 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:
Podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva v Tornali zo dňa 11. 12. 2009 boli príspevky
na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole
stanovené v zmysle § 49 ods. 5 školského zákona stanovené takto:
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
-

Príloha – Finančný výkaz o plnení rozpočtu za rok 2010

Príspevky ZRŠ : v HO aj vo VO platí každý žiak poplatok 1 euro, a na základe uznesenia
z plenárnej schôdze , kde bol odsúhlasený dobrovoľný príspevok vo výške 6 eur, na školský
rok, 1 euro platí každý žiak a 6 eur , ak sú súrodenci, platí starší zo súrodencov.
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Organizácia školského roka:
Organizácia vyučovania a pracovná činnosť školy v šk. roku 2010/2011 prebiehala v súlade s
učebnými plánmi č. CD-2009-27474/21375-1:911s platnosťou od 1. septembra 2009,
schválených MŠ SR dňa 20. 08. 2009 , 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.
Školský rok 2010/2011 začal podľa POP v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 122/1992
o organizácii školského roka v základných a stredných školách , vyučovanie sa začalo
3. septembra 2010.
Začiatok školského roka prebehol podľa plánu práce školy zápisom žiakov triednymi učiteľmi
do jednotlivých tried.
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 novembri a apríli
triedne prehrávky, ktoré slúžia ako podklad ku štvrťročnej a tri štvrť ročnej klasifikácii.
Prehrávky sa uskutočňujú podľa jednotlivých ročníkov za účasti rodičov. Učiteľ je v
bezprostrednom kontakte s rodičmi a takto má možnosť konzultácie v prípade slabého
prospechu, alebo naopak dobrého prospechu žiaka. Žiaci majú možnosť vypočuť sa navzájom
a porovnať výsledky svojho snaženia, čo nie je možné inokedy, nakoľko je v škole
vyučovanie individuálne.
I. polrok školského roka 2010/2011 bol ukončený 28. januára 2011. 31. Januára 2011 boli
polročné prázdniny a druhý polrok školského roka 2010/2011 pokračoval vyučovaním
1. februára 2011. Celý priebeh II. polroka školského roka bol v súlade s POP bez iných
zmien v organizácii práce, podľa plánu práce na školský rok 2010/2011.
Žiaci z PŠ HO boli zadelení do skupiniek 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
dychové nástroje (-sopránová zobcová flauta, altová zobcová flauta, hra na klarinete, hra na
saxofóne) hra na gitare, hra na akordeóne, spev, spolu so všetkými priradenými predmetmi.
Žiaci podľa uč. plánov navštevujú detský spevácky zbor, majú zadelenú komornú
a štvorručnú hru, 2 hodiny týždenne sú zadelené školskej kapele, ktorá sa venuje populárnemu
žánru pod vedením pedagóga v rámci komornej hry.
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 trojčlennej skúšobnej komisie, repertoár
a hodnotenie je zaznamenané v protokole.
V dňoch od 13.06.2011 do 16. 06.2011 sa uskutočnili koncoročné ročníkové skúšky
absolventské skúšky : 12. 05.2011 sa uskutočnili písomné skúšky z HN
17. 05. 2011 sa uskutočnili ústne skúšky z HN
31. 05. 2011 a 1.06.2011 sa uskutočnili skúšky z hlavného predmetu
v hudobnom odbore
23.06.2011 sa uskutočnili prijímacie skúšky z PŠ HO do 1. roč.
17.06. a 21. 06 2011 sa uskutočnili prijímacie talentové pohovory do PŠ HO
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.
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Vystúpenia a koncerty:
25. 11. 2010 sa uskutočnil v koncertnej sále na Daxnerovej ulici interný koncert ,
09. 12. 2010 sa uskutočnil v katolíckom kostole Adventný koncert
15. 12. 2010 sa uskutočnil v sále Msks verejný vianočný koncert
16. 12. 2010 vystúpili žiaci našej školy v obci Svätý Kráľ s vianočným programom
V čase zimných prázdnin sa naši žiaci zapojili do slávnostného programu v katolíckom
kostole s pásmom vianočných kolied, čím prispeli s spríjemneniu vianočnej atmosféry pre
obyvateľov mesta.
10 . februára 2011 sa uskutočnil Interný koncert v koncertnej sále ZUŠ na Daxnerovej ul.
25 . marca 2011 naši žiaci vystúpili v programe venovanom oslavám Dňa učiteľov. Gábor
Nagy a Daniel Csízi hrali husľové duo, na klavíri ich sprevádzala p. uč. Gabriela Pálmaiová,
Orsolya Görgeiová a Natália Horváthová zahrali gitarové duo a Barbara Bolechová zahrala na
klavíri Pochod trpaslíkov od E. H. Griega.
Dňa 1. mája 2011 sa žiaci našej školy zapojili do kultúrneho programu organizovaného MO
Csemadok, ktorý bol venovaný „Dňu matiek“.Súrodenci Lócziovci zahrali na keyboardoch
dve skladby.
Dňa 8. mája 2011 MO Matice slovenskej organizoval kultúrne podujatie pri príležitosti osláv
„Dňa matiek“ , na ktorom vystupovali dvaja žiaci našej školy. Szabolcs Pásztor a Adam
Anderko , zahrali s uč. Mgr. Jaroslavom Scholtzom duo pre zobcové flauty a Jakub Auxt
zahral na akordeóne dve skladby.
14. mája 2011 (sobota) Stredoveká kavalkáda - celodenná akcia organizovaná MsksŽiaci pod vedením svojich učiteľov nacvičili pásmo renesančných piesní a tancov, dievčatá
spievali a tancovali renesančné piesne a tance, hudobný sprievod hrali žiaci podľa
prepísaných dobových skladieb .Obsadenie nástrojov bolo nasledovné: 2 gitary, 2 husle, 3
zobcové flauty a tamburína. Všetci účastníci boli oblečení v dobových kostýmoch, ktorých
ušitie bolo financované z pokladne ZRŠ. Garantom tohto projektu bola Mgr. Gabriela
Vargová.
Dňa 18. mája 2011 sa uskutočnil v sále Msks Verejný koncert venovaný „Dňu matiek“.
V prvej polovici koncertu vystúpili žiaci s renesančným pásmom, s ktorým sa zúčastnili
programu, ktorý organizovalo MsKs v spolupráci s Mestským úradom v Tornali dňa 14. Mája
2011 v mestskom parku Zoltánka. V druhej polovici koncertu sa predstavili žiaci našej školy
sólovou aj komornou hrou. Koncert bol veľmi pestrý, prítomní si mohli vypočuť skladby
rôznych štýlových období Záver koncertu patril školskej kapele, ktorá koncert plný vážnej
kvalitnej hudby ukončila populárnym žánrom.
25. mája 2011 sa uskutočnil interný koncert v koncertnej sále ZUŠ
2.júna 2010 sa uskutočnil v kinosále v Msks absolventský koncert, na ktorom vystúpilo
16 absolventov I. a II. Stupňa ZUŠ. Koncert bol spojený so slávnostným vyradením
absolventov.
13. júna 2011 sa uskutočnil výchovný koncert pre žiakov 1. ročníkov ZŠ s vyuč. jaz.
maď.
14. júna 2011 sa uskutočnil výchovný koncert pre žiakov 1. ročníkov ZŠ s vyuč. jaz. slov.
Výchovné koncerty boli spojené s výstavkou výtvarných prác žiakov VO.
27. 06. 2011 sa uskutočnil záverečný interný koncert v koncertnej sále ZUŠ na
Daxnerovej ulici.
Pri škole pracuje detský spevácky zbor, komorná hra a štvorručná hra je v každom oddelení,
tiež je veľmi úspešná školská kapela, ktorá pracuje v rámci komornej hry rôznych nástrojov.
Zadelenie žiakov v komorných zoskupeniach dáva možnosť väčšiemu počtu žiakov aktívne sa
zapojiť do hry a následné vystúpiť sa verejnosti, čo je cieľom výchovy a vzdelávania v ZUŠ.
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Súťaže: v školskom roku 2010/2011
V tomto školskom roku sa žiaci našej školy nezapojili do žiadnych súťaží, nakoľko PMU sa
neorganizovalo a pre súťaž v hre na klavíri, ktorú organizuje ZUŠ v Rožňave nemali žiaci
dostatočný záujem.
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 . Udržať
vyučovanie hlavných predmetov a k nim priradených predmetov. Pracovať v oblasti
komornej hry s čo najväčším počtom žiakov , zapájať stále viac žiakov do realizácie
skupinových projektov zameraných na využívanie ľudovej slovesnosti a prvkov regiónu
v hudobno-literárnych pásmach.
Skvalitnením vyučovania a individuálnym prístupom ku žiakom motivovať žiakov študovať
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.
Naďalej spolupracovať s partnerskou školou v Törökszentmikós, zapájať sa do spoločných
medzinárodných projektov, zapájať sa do súťaží a metodických združení v spolupráci s inými
ZUŠ v regióne i mimo neho.
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, stav budov hraničí z havarijným stavom,
učebné pomôcky sú zastaralé, je potrebné kúpiť aspoň dva nové klavíre– pianína, husle,
maliarske stojany...
Príležitosti:
Záujem rodičov a ostatnej verejnosti o kultúrne podujatia a koncerty organizované školou,
podpora zo strany zriaďovateľa, úspech v zahraničí v oblasti hudobného školstva a spolupráce
s hudobnými školami v Törökszentmikós a v Miskolci
Riziká, hrozby:
Škola neustále zápasí s nedostatkom finančných prostriedkov, stav zhoršuje aj veľká
nezamestnanosť v meste a veľký počet detí , ktorých rodičia sú sociálne slabí, alebo dokonca
v hmotnej núdzi.
Žiaci prijatí na Konzervatórium:
Lucia Švihlová - spev, Konzervatórium v Banskej Bystrici
Ladislav Porteleki – gitara, Konzervatórium v Banskej Bystrici
Ladislav Horváth – klarinet, Stredná umelecká škola v Miškolci
Spolupráca s inými subjektmi:
ZUŠ spolupracuje s obidvoma základnými školami v meste, s CVČ, s materskými školami,s
MsKs, s MO Csemadok a MO Matica Slovenská, žiaci vystupujú na všetkých podujatiach, na
ktoré sú pozvaní, do domova dôchodcov aj do klubu dôchodcov ako aj v čase cirkevných
sviatkov vďačne spestria svojimi vystúpeniami prijemnú atmosféru jednotlivých podujatí.
Podľa uvedených skutočností môžeme konštatovať, že plán práce na školský rok
2010/2011 bol splnený, výsledky výchovno-vyučovacieho procesu školy sú veľmi dobré,
žiaci aj učitelia reprezentovali ako školu tak i mesto na súťažiach a vystúpeniach veľmi
dobre.
Andrea Bódyová
riaditeľka ZUŠ
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Vyjadrenie Rady školy pri ZUŠ v Tornali k správe o výchovno-vzdelávacej
činnosti školy
Členovia Rady školy na svojom zasadnutí dňa 20. 10. 2011 jednohlasne a bez
pripomienok schválili predloženú a následne prediskutovanú správu riaditeľky školy
Andrei Bódyovej, vypracovanú 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:

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej umeleckej školy v Tornali za školský rok 2011/2012.
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Predkladá: Andrea Bódyová, riaditeľka školy
Prerokované na pedagogickej rade školy dňa 14. 09. 2012

Vyjadrenie rady školy:
Rada školy zo zasadania 23. 10. 2012 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 2011/2012.

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

Vypracovala: Andrea Bódyová

Východiská a podklady:
Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhláška MŠ 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. Vyhláška MŠ SR č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole
4. Zákon 245/2008 § 49 až § 52
5. Koncepcia školy na roky 2008 – 2012
6. Plán práce ZUŠ na školský rok 2011/2012
7. Informácie o činnosti Rady školy pri ZUŠ v Tornali za školský rok 2011/2012
Ďalšie podklady – zápisnice z pedagogických rád a pracovných porád, vyhodnotenia PK...

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 2011/2012.
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Identifikačné údaje školy
názov školy:
Základná umelecká škola v Tornali
adresa:
ul. Štúrova č. 6, 982 01 Tornaľa
kontakt:
047/ 552 25 18 zustorn@centrum.sk
zriaďovateľ:
riaditeľ školy:

Mesto Tornaľa, ul. Mierová 14, 982 01 Tornaľa
Bódyová Andrea

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 18. 11. 2009.
Členovia rady školy: Mgr. Gabriela Vargová predseda RŠ- pedagogický zamestnanec,
Mgr. Jaroslav Scholtz zapisovateľ - pedagogický zamestnanec,
Iveta Ďurišková členka RŠ – podpredseda , zástupca rodičov
Gabriela Juharová, členka RŠ – zástupca rodičov
PaedDr. Marcela Bundová - za mestské zastupiteľstvo
Rodičovské združenie : predseda: Katarína Schwartzová, pokladníčka: Iveta Ďurišková
tajomníčka: Renáta Görgeiová, členovia: Marcela Slováková, Denisa Klobušická,
Auxtová Gertrúda
Údaje o predmetových komisiách - poradných orgánoch riaditeľa školy
Predmetová komisia oddelenia hlavného predmetu – hra na klavíri - predsedníčka Gabriela
Pálmaiová.
Predmetová komisia oddelenia hlavného predmetu – hra na keyboarde – predsedníčka
Mgr. Gabriela Vargová.
Predmetová komisia ostatných hlavných predmetov – predsedníčka Mgr. Katarína Prokopová.
Predmetové komisie pracovali podľa schválených plánov práce PK. Cieľom bolo zvládnutie
učebných osnov, obsahová a organizačná príprava súťaží a podujatí a koncertov. Sledovaná
bola úroveň vyučovania v jednotlivých triedach, v predmete hudobná náuka, komornej hre,
rozvíjanie samostatnosti činnosti jednotlivých žiakov a ich konkrétna realizácia sa
v skupinových projektoch. Hlavný dôraz bol kladený na vylepšovanie a zdokonaľovanie
ŠkVP a prípravy záverečných skúšok pre žiakov 4. Ročníka ISCED 1B.

Údaje o žiakoch a ich prospechu v školskom roku 2011/2012
Na začiatku školského roka školu navštevovalo spolu 123 žiakov
V HO:

114 žiakov, z toho na I. stupni 101, (skrátené vyučovanie 6 žiakov, PŠ 15 žiakov)
na II. stupni 5, ŠPD 2 žiaci,
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vo VO: 9 žiakov
rozdelenie žiakov do oddelení: PHN
15
gitara
9
husle
8
dychové nástroje 13(zb.fl. 11, saxofón 1, klarinet 1)
spev
11
klavír
42
akordeón
4
keyboard
11
bicie nástroje
1
Stav a prospech žiakov na konci I. polroka školského roka 2011/2012
hudobný odbor:
PŠ:
15 žiakov,
klavír:
42 žiakov,
gitara:
8 žiakov, ( Ranosztayová vystúpila)
akordeón:
3 (Dávid Dúžik vystúpil)
husle
8
dychové nástroje:
11 (Balogová a Ondrej Dúžik Vystúpil)
bicie nástroje
1
spev:
11
keyboard
11
spolu v HO:
110
vo VO:

10,+ (1 žiak pristúpil)

spolu 120 žiakov

prospeli v HO:
41 + 15 PŠ
prospeli s vyznamenaním: 51 + 10 vo VO
neprospeli v HO:
3
V II. polroku školského roka 2011/2012 pokračovalo v štúdiu spolu 117 žiakov
v HO : 109, z toho na I. stupni 102, na II. stupni 5 žiakov, ŠPD -2 žiaci
(žiaci skráteného štúdia – 4 vystúpili, ostatní boli priradení do ročníkov základného štúdia)
(Vystúpili: 1 žiačka zo spevu a2 žiaci z VO)
vo VO : 8
rozdelenie žiakov do oddelení:
PŠ – HO
15
gitara
8
akordeón
3
husle
8
dychové nástroje
11
spev
10
klavír
42
keyboard
11
bicie nástroje
1
počet žiakov spolu: HO: 109
VO: 8 ,
prospeli v HO:

spolu: 117

41 + 15 PŠ
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prospeli s vyznamenaním: 52 + 8 vo VO
neprospeli v HO:
1
Absolventi v HO : I. stupeň - 4 žiačky, II. Stupeň - 2žiačky,
záverečné skúšky 4. roč. ISCED 1B - 8 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 MÚ, tiež na dohodu.
Prehľad učiteľov podľa vyučovacích predmetov:
hudobný odbor:
meno zamestnanca
prac.zaradenie
kvalifikácia

vyučovacie predmety

Andrea Bódyová

riaditeľka

Konzervatórium

gitara,

Kuraliová Agnesa

učiteľka

Konzervatórium

spev, klavír,spev.zbor

Mgr. Prokopová Katarína učiteľka
Mgr. Scholtz Jaroslav

učiteľ

vys.škola pedag.
na Ukrajine
UMB

Pálmaiová Gabriela

učiteľka

Konzervatórium

Farkaš Arpád

učiteľ

Stredná umel.škola klavír , keyboard,
v Košiciach

PhDr. Mezeiová Erika

učiteľka

UJAK v Bratislave,
Konzervatórium
klavír ,

Mgr. Vargová Gabriela
výtvarný odbor:
Mgr. Tibor Benický
úväzok)

učiteľka
učiteľ

UMB-PF

husle, akordeón
dychové nástroje,
klavír

hudobná náuka,
klavír, keyboard,

UPJŠ (pracuje na znížený pracovný

Všetci učitelia spĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady podľa požadovaných
predpisov.

Materiálno-technické podmienky školy
V ZUŠ vyučovanie prebieha v dvoch odboroch: v hudobnom odbore ( ďalej HO) a vo
výtvarnom odbore ( ďalej VO).
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ZUŠ v Tornali sídli v dvoch budovách. V budove na Štúrovej ulici č.6, kde je riaditeľstvo, je
6 učební, 1 „zborovňa“, sociálne zariadenie zvlášť pre učiteľov a zvlášť pre žiakov. V tejto
budove je vyučovanie HO, je tu učebňa hudobnej náuky. Každý vyučujúci má svoju
miestnosť pre seba, čo umožňuje tvorbu individuálneho rozvrhu hodín.
Riaditeľňa slúži aj ako učebňa a miestnosť pre ekonomickú pracovníčku.
„Zborovňa“ nespĺňa požiadavky zborovne, je to malá miestnosť, kde si môžu učitelia
pripraviť rýchle občerstvenie v čase prestávky. Kúrenie je v tejto budove zabezpečené
elektrickými kachľami, čo je pomerne nákladné. Bolo by potrebné zaviesť plynové kúrenie,
prípojka plynu je už na budove.
Je potrebné opraviť podlahy, sú to ešte pôvodné podlahy z dreva a už sú v nich diery,
strecha a vonkajšia fasáda budovy je v havarijnom stave.
Druhá budova 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. V tejto budove je plynové kúrenie
čo je ekonomicky výhodnejšie. Na tejto budove je nutné opraviť aj fasádu a vymeniť okná,
ktoré sa nedajú otvárať ani zatvárať. Je tu 1 sociálne zariadenie spoločné pre učiteľov aj
žiakov. Učitelia nemajú ani zborovňu, ani žiadnu miestnosť, ktorá by slúžila na prípravu
občerstvenia v čase prestávky.
Učebne sú vybavené učebnými pomôckami , ktoré už značne poznačil zub času. Je potrebné
zmodernizovať triedu VO, vymeniť podlahu, zakúpiť nové stoly a maliarske stojany.
Obidve budovy sú staré budovy 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:
Podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva v Tornali zo dňa 11. 12. 2009 boli príspevky na
čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole v zmysle § 49
ods. 5 školského zákona stanovené takto:
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
-

Príloha – Finančný výkaz o plnení rozpočtu za rok 2011

Príspevky ZRŠ : Na základe uznesenia z plenárnej schôdze , kde bol odsúhlasený príspevok
vo výške 7 eur, na školský rok - 2 eura platí každý žiak a 5 eur prispievajú žiaci
dobrovoľne ako dar pre ZRŠ , ak sú žiaci súrodenci, platí starší zo súrodencov.

Organizácia školského roka
Organizácia vyučovania a pracovná činnosť školy v šk. roku 2011/2012 prebiehala v súlade s
učebnými plánmi č. CD-2009-27474/21375-1:911s platnosťou od 1. septembra 2009,
schválených MŠ SR dňa 20. 08. 2009 , Metodického pokynu na hodnotenie a klasifikáciu
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žiakov ZUŠ schválených pod č. 21/2009-R a v zmysle Vyhlášky MŠ SR zo dňa 6. augusta
2008 o základnej umeleckej škole.
Školský rok 2011/2012 začal podľa POP v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 122/1992
o organizácii školského roka v základných a stredných školách , otvorenie školského roka
bolo 5. septembra 2011 a vyučovanie sa začalo 6. septembra 2011.
Začiatok školského roka prebehol podľa plánu práce školy zápisom žiakov triednymi učiteľmi
do jednotlivých tried.
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 novembri a apríli
triedne prehrávky, ktoré slúžia ako podklad ku štvrťročnej a tri štvrť ročnej klasifikácii.
Prehrávky sa uskutočňujú podľa jednotlivých ročníkov za účasti rodičov. Učiteľ a rodičia sú
v bezprostrednom kontakte a takto majú možnosť konzultácie v prípade slabého prospechu,
alebo naopak dobrého prospechu žiaka. Žiaci majú možnosť vypočuť sa navzájom a porovnať
výsledky svojho snaženia, čo nie je možné inokedy, nakoľko je v škole vyučovanie
individuálne.
I. polrok školského roka 2011/2012 bol ukončený 31. januára 2012. Polročné prázdniny boli
3. februára 2012, druhý polrok školského roka 2011/2012 začal 1. februára 2012. Celý
priebeh II. polroka školského roka bol v súlade s POP bez iných zmien v organizácii práce,
podľa plánu práce na školský rok 2011/2012.
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
dychové nástroje (sopránová zobcová flauta, altová zobcová flauta, hra na klarinete, hra na
saxofóne) hra na gitare, hra na akordeóne, spev, spolu so všetkými priradenými predmetmi.
Žiaci podľa uč. plánov navštevujú detský spevácky zbor, majú zadelenú komornú
a štvorručnú hru, 2 hodiny týždenne sú zadelené školskej kapele, ktorá sa venuje populárnemu
žánru pod vedením pedagóga v rámci komornej hry. Pri škole pracuje vokálno –
inštrumentálny súbor “Musica Aeterna „, ktorý je zameraný na reprodukciu stredovekej
renesančnej hudby. Žiaci pod vedením učiteľov sa venujú nielen renesančnej 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.
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 trojčlennej skúšobnej komisie, repertoár
a hodnotenie je zaznamenané v protokole.
Ročníkové skúšky sa uskutočnili v dňoch 11.06.2012 do 15. 06.2012
absolventské skúšky : 22. 05. 2012 sa uskutočnili písomné skúšky z HN
13. 05. 2012 sa uskutočnili ústne skúšky z HN
29. 05. 2012 sa uskutočnili skúšky z hlavného predmetu
V školskom roku 2011/2012 sa po prvý krát uskutočnili záverečné skúšky pre žiakov
4. ročníka ISCED 1B podľa nového ŠVP a ŠkVP.
19. 06. 2012 sa uskutočnili prijímacie skúšky z PŠ HO do 1. roč.
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18. 06. a 22. 06. 2012 sa uskutočnili prijímacie talentové pohovory do PŠ HO
Do PŠ bolo prijatých 25 žiakov.
Vystúpenia a koncerty
03. 10.2011 vystúpili žiaci našej školy na slávnostnom programe pri príležitosti osláv
„Dní mesta“
28. 11. 2011 sa uskutočnil v koncertnej sále na Daxnerovej ulici interný koncert ,
13. 12. 2011 sa uskutočnil v katolíckom kostole Adventný koncert
20. 12. 2011 sa uskutočnil v sále Msks verejný vianočný koncert
23. 02. 2012 sa uskutočnil v koncertnej sále na Daxnerovej ulici interný koncert ,
26. 04. 2012 sa uskutočnil v koncertnej sále na Daxnerovej ulici interný koncert ,
Dňa 13. mája 2012 sa žiaci našej školy zapojili do kultúrneho programu organizovaného
MO Matica Slovenská, ktorý bol venovaný „Dňu matiek“.
Dňa 15. mája 2012 sa uskutočnil v sále Msks Verejný koncert venovaný „Dňu matiek“.
V prvej polovici koncertu vystúpili žiaci s renesančným pásmom, v druhej polovici koncertu
sa predstavili žiaci našej školy sólovou aj komornou hrou. Koncert bol veľmi pestrý, prítomní
si mohli vypočuť skladby rôznych štýlových období. Záver koncertu patril školskej kapele,
ktorá koncert plný vážnej kvalitnej hudby ukončila populárnym žánrom.
31. mája 2012 sa uskutočnil v koncertnej sále absolventský koncert, na ktorom
vystúpili 4 absolventky I. a 2 absolventky II. Stupňa ZUŠ a žiaci zo záverečného ročníka
ISCED 1 B.
Koncert bol spojený so slávnostným vyradením absolventov.
12. júna 2012 sa uskutočnil výchovný koncert pre žiakov 1.ročníkov ZŠ s vyuč. jaz. slov.
13. júna 2012 sa uskutočnil výchovný koncert pre žiakov 1.ročníkov ZŠ s vyuč. jaz.
maď.
14. júna 2012 sa uskutočnil výchovný koncert pre žiakov MŠ
Výchovné koncerty boli spojené s výstavkou výtvarných prác žiakov VO.
20. 06. 2012 sa uskutočnil záverečný interný koncert v koncertnej sále ZUŠ na
Daxnerovej ulici.
Súťaže: v školskom roku 2011/2012
V tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do súťaží PMU ( Pódium mladých
umelcov) novohradsko-gemersko-malohontského regiónu.
Súťaž v sólovej hre na klavíri sa uskutočnila v ZUŠ v Revúcej, kde sa zúčastnila
žiačka Simona Lörinczová, ktorá sa umiestnila na 1. mieste v kategórii
3.r očník/ISCED 1 B
Simona Lörinczová bola vybratá aj na koncert víťazov, ktorý sa uskutočnil v Modrom
Kameni.
Súťaž v sólovom speve sa uskutočnila v ZUŠ v Jesenskom, kde sa zúčastnili žiačky:
Lucia Slováková sa umiestnila v striebornom pásme v kategórii 4. ročník/ISCED 1B
a Hubay Erszébet Ágnes sa umiestnila v bronzovom pásme v kategórii 1. ročník/II. St.
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Súťaž v hre na zobcovej flaute sa uskutočnila v ZUŠ v Poltári, kde sa zúčastnili žiaci:
Adam Zoltán Anderkó , ktorý sa umiestnil sa v bronzovom pásme v I. kategórii a
Szabolcs Pásztor, ktorý sa umiestnil sa v bronzovom pásme v II. Kategórii.
Súťažná prehliadka v sólovej hre na klavíri v Rožňave sa uskutočnila 22.03.2012.
Zúčastnili sa na nej žiačky : Simona Lörinczová - umiestnila sa v zlatom pásme
v kategórii – 3. ročník/ISCED 1B a Veronika Scholtzová - umiestnila sa v bronzovom
pásme v kategórii 6. ročník/ I. stupeň
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 . Udržať
vyučovanie hlavných predmetov a k nim priradených predmetov. Pracovať v oblasti
komornej hry s čo najväčším počtom žiakov , zapájať stále viac žiakov do realizácie
skupinových projektov zameraných na využívanie ľudovej slovesnosti a prvkov regiónu
v hudobno-literárnych pásmach.
Skvalitnením vyučovania a individuálnym prístupom ku žiakom motivovať žiakov študovať
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.
Naďalej spolupracovať s partnerskou školou v Törökszentmikós, zapájať sa do spoločných
medzinárodných projektov, zapájať sa do súťaží a metodických združení v spolupráci s inými
ZUŠ v regióne i mimo neho.
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, stav budov hraničí z havarijným stavom,
učebné pomôcky sú zastaralé, je potrebné kúpiť aspoň dva nové klavíre– pianína, husle,
maliarske stojany...
Príležitosti
Záujem rodičov a ostatnej verejnosti o kultúrne podujatia a koncerty organizované školou,
podpora zo strany zriaďovateľa, úspech v zahraničí v oblasti hudobného školstva a spolupráce
s hudobnými školami v Törökszentmikós a v Miskolci
Riziká, hrozby
Škola neustále zápasí s nedostatkom finančných prostriedkov, stav zhoršuje aj veľká
nezamestnanosť v meste a veľký počet detí , ktorých rodičia sú sociálne slabí, alebo dokonca
v hmotnej núdzi.

Spolupráca s inými subjektmi
ZUŠ spolupracuje s obidvoma základnými školami v meste, s CVČ, s materskými školami, s
MsKs, s MO Csemadok a MO Matica Slovenská, žiaci vystupujú na všetkých podujatiach, na
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ktoré sú pozvaní, do domova dôchodcov aj do klubu dôchodcov ako aj v čase cirkevných
sviatkov vďačne spestria svojimi vystúpeniami prijemnú atmosféru jednotlivých podujatí.
Podľa uvedených skutočností môžeme konštatovať, že plán práce na školský rok 20112012
bol splnený, výsledky výchovno-vyučovacieho procesu školy sú veľmi dobré, žiaci aj učitelia
reprezentovali ako školu tak i mesto na súťažiach a vystúpeniach veľmi dobre.
Andrea Bódyová
riaditeľka ZUŠ

Vyjadrenie Rady školy pri ZUŠ v Tornali k správe o výchovno-vzdelávacej
činnosti školy
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Členovia Rady školy na svojom zasadnutí dňa 23. 10. 2012 jednohlasne a bez pripomienok
schválili predloženú a následne prediskutovanú správu riaditeľky školy Andrei Bódyovej,
vypracovanú 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:.......................................................

Základná umelecká škola, ul.Štúrova č. 6 982 01 Tornaľa
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Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej umeleckej školy v Tornali za školský rok 2011/2012.
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