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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 2012/2013.

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: Mgr. Erika Czigányová, členovia: Marcela Slováková, Diana Pásztorová a
Gertrúda Auxtová
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 – predseda Mgr. Jaroslav Scholtz.
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, v komornej hre, rozvíjanie samostatnej 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 1. Časti - ISCED 1B a plynulý prechod žiakov do 1.ročníka 2. Časti –ISCED
2B.
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Údaje o žiakoch a ich prospechu v školskom roku 2012/2013
Na začiatku školského roka školu navštevovalo spolu 124 žiakov
V HO: 116 žiakov, z toho na I. stupni 90, na II. stupni 4, PŠ 22 žiakov,
vo VO:
8 žiakov
rozdelenie žiakov do oddelení: PHN
22
gitara
6
husle
11
dychové nástroje 12(zb.fl. 9, saxofón 1, klarinet 2)
spev
9
klavír
43
akordeón
3
keyboard 10
Prospech žiakov na konci I. polroka školského roka 2012/2013
hudobný odbor: spolu 116 žiakov
PŠ:
klavír:
gitara:
akordeón:
husle
dychové nástroje:
spev:
keyboard
spolu v HO:
vo VO:

22 žiakov,
43 žiakov,
6 žiakov,
3
11
12
9
10
116
8
spolu 124 žiakov

prospeli v HO:
47 + 22 PŠ = 69
prospeli s vyznamenaním: 54
neprospeli v HO:
1
chýbanie:
498 v HO hodín spolu
Prospech žiakov na konci II. polroka školského roka 2012/2013
v HO : 114 z toho na I. stupni 88 + 22 PŠ, na II. stupni 4 žiaci,
vo VO : 8
rozdelenie žiakov do oddelení:
PŠ – HO
22
gitara
6
akordeón
3
husle
11
dychové nástroje
12
spev
7
klavír
43
keyboard
10
3

počet žiakov spolu: HO: 114
VO: 8 ,
spolu: 122 žiakov
prospeli:
63
prospeli s vyznamenaním: 59
Z PŠ do 1. ročníka bolo prijatých 22 žiakov
do PŠ bolo prijatých 23 do HO
Absolventi HO – I. stupeň 7 žiakov , II. Stupeň 1 žiačka , vo 4. roč. 1. Časti – ISCED 1B
17 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,

VŠPed.
na Ukrajine

husle, akordeón

Mgr. Prokopová Katarína učiteľka

Mgr. Scholtz Jaroslav

učiteľ

Konzervatórium,
UMB

dychové nástroje,

Pálmaiová Gabriela

učiteľka

Konzervatórium

klavír

Szajkó Tomáš

učiteľ

Stredná umel.škola
v Košiciach

klavír , keyboard,

PhDr. Mezeiová Erika

učiteľka

UJAK v Bratislave,
Konzervatórium
klavír ,

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

učiteľka
učiteľ

UMB-PF

hudobná náuka,
klavír, keyboard,

UPJŠ (pracuje na znížený pracovný

Všetci učitelia spĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady podľa požadovaných
predpisov.
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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, kde je aj riaditeľstvo,
je 6 učební, 1 „zborovňa“, sociálne zariadenie zvlášť pre učiteľov a zvlášť pre žiakov. V tejto
budove prebieha vyučovanie HO individuálne , 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 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

-

Finančný výkaz o plnení rozpočtu za rok 2012 - príloha
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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 2012/2013 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 2012/2013 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 3. septembra 2012 a vyučovanie sa začalo 4.
septembra 2012. 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. 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 2012/2013 bol ukončený 31. januára 2013. Polročné prázdniny boli
1. februára 2013, druhý polrok školského roka 2012/2013 začal 4. februára 2013. Celý
priebeh II. polroka školského roka bol v súlade s POP bez iných zmien v organizácii práce,
podľa plánu práce na školský rok 2012/2013.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 a spev spolu so všetkými priradenými predmetmi.
Žiaci podľa uč. plánov navštevujú detský spevácky zbor, majú zadelenú komornú
a štvorručnú hru, 1 hodina týždenne je zadelená 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, vznikol na podnet p. uč. Mgr. Gabriely Vargovej
v školskom roku 2008/2009. 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.
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Realizácia a hodnotenie projektov v oblasti prezentácie školy na verejnosti
V školskom roku 2012/2013 sme v ZUŠ okrem triednych prehrávok a interných koncertov
uskutočnili aj niekoľko významnejších podujatí, na organizácii a realizácii ktorých
spolupracovali všetci učitelia s podporou rodičov.
Dňa 6. decembra 2012 sa uskutočnil po prvý krát Adventný koncert v evanjelickom
kostole. Koncert sa uskutočnil na pozvanie pána farára podľa vzoru koncertov v katolíckom
kostole. Koncert sa všetkým veľmi páčil a obidve strany ako škola aj evanjelický farár sa
dohodli na spoločnej podpore a spolupráci aj v budúcnosti.
Dňa 12. decembra 2012 sa uskutočnil Adventný koncert v Rímsko-katolíckom kostole,
ktorý už tradične usporadúvame v spolupráci s rímsko-katolíckou farnosťou v čase adventu.
Učitelia so svojimi žiakmi pripravia kultúrny program v duchu predvianočných príprav na
vianočné sviatky. Žiaci hrajú skladby autorov z obdobia baroka a klasicizmu a tak sa prenesú
do atmosféry duševného pokoja a rozjímania, čím poznávajú druhú stránku vianočného
obdobia dnes tak veľmi poznačeného komerciou a stresom.
Dňa 18. decembra 2012 sa uskutočnil v sále Msks Vianočný koncert, ktorý uč tradične
patrí k najväčším podujatiam, organizovaných našou školou. Celý koncert sa niesol vo
veselej vianočnej atmosfére. Popri sólových vystúpeniach žiakov sa predstavil súbor
zobcových fláut s tradičnými vianočnými koledami, detský spevácky zbor a školská kapela,
ktorá rozveselila publikum na záver koncertu. Žiaci svojimi piesňami a vianočnými
básničkami priblížili teplo vianočnej atmosféry.
Dňa 14. mája 2013 sa uskutočnil v sále Msks Verejný koncert venovaný „Dňu matiek“.
V prvej polovici koncertu sa predstavili žiaci so sólovými a komornými vystúpeniami,
potom nasledovalo vystúpenie školskej kapely, ktorá sa pobavila publikum populárnym
žánrom. V závere koncertu odznelo hudobno-dramatické pásmo „ O Červenej Čiapočke“, v
ktorom žiaci predstavili naštudované jednotlivé hudobné obrazy z rozprávky. Žiaci sa
predviedli sólovým a zborovým spevom za hudobného sprievodu, zobcových fláut, huslí,
keyboardov a klarinetu tiež v naštudovaní svojich spolužiakov. Kulisy na pódiu, kostýmy
žiakov a premietanie obrazov s aktuálnou tematikou vyčarili pravú rozprávkovú atmosféru,
ktorá potešila srdcia všetkých prítomných. Celý projekt bol zrealizovaný vďaka kvalitnej
spolupráci všetkých pedagógov.
Súbor „MUSICA AETERNA“ bol vystupovať na pozvanie:
04. decembra 2012 v ZŠ v Rimavskej Sobote
24. mája 2013 - v ZŠ v Plešivci
15. júna 2013 - Kavalkáda v Zoltánke
22. júna 2013 – Dni obce – Dlhá Ves
26. júna 2013 – v Evanjelickom kostole v Tornali
Do týchto podujatí sa zapojili žiaci a učitelia z troch oddelení. Dychové a bicie nástroje
pripravil uč. Mgr. Jaroslav Scholtz, husle usmerňovala uč. Mgr. Katarína Prokopová,
gitaristov pripravila uč. Bódyová Andrea a skupinu spevu a tanca zostavenú z dievčat
pripravila uč. Mgr. Vargová Gabriela.
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Žiaci nacvičili pod vedení svojich učiteľov originálne renesančné skladby a v dobových
kostýmoch, ktoré boli vyhotovené z financií ZRŠ patria k najkrajším a najúspešnejším
účastníkom kavalkády ako aj každého podujatia.

Súťaže: v školskom roku 2012/2013
V tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do súťaží PMU.
V sólovej hre na hre na keyboarde, ktorá sa uskutočnila vo Veľkom Krtíši 16.04.2013
Žiak Ladislav Lóczy sa umiestnil v bronzovom pásme v IV. kategórii
Žiaci Ákos Csongor Nagy a Flórián Lörincz dostali diplom za účasť.
Súťažná prehliadka v sólovej hre na klavíri v Rožňave sa uskutočnila 21.03.2013
Zúčastnili sa na nej žiačky – Nikolett Asztalos - umiestnila sa v bronzovom pásme
v kategórii – 2. Ročník/I.st.1. časť , Dominika Breznaniková– umiestnila sa v bronzovom
pásme v kategórii 3. Ročník/ I. stupeň 1. časť a Orsolya Gergely – umiestnila sa v bronzovom
pásme v kategórii 4. Roč./ I. st. 1. časť.
Koncerty a vystúpenia
29. 11.2012 - Interný koncert
04. 12. 2012 - vystúpenie Musica Aeterna v ZŠ Rimavskej Sobote
06. 12. 2012 - Adventný koncert v Evanjelickom kostole v Tornali
12. 12. 2012 – Adventný koncert v Katolíckom kostole v Tornali
18. 12. 2012 – verejný Vianočný koncert v sále Msks
19. 02. 2013 – Interný koncert
22. 03. 2013 – oslavy Dňa učiteľov v Msks
14. 05. 2013 – verejný koncert v sále Msks – ku Dňu matiek
24. 05. 2013 – vystúpenie renesančnej skupiny v ZŠ v Plešivci
29. 05. 2013 – absolventský koncert žiakov 7. Ročníka I. stupňa a 4./II. St.
01. 06. 2013 – otvorenie kúpeľnej sezóny v Číži
07. 06. 2013 – vystúpenie v MŠ Školská
13. 06. 2013 - záverečný koncert žiakov 4. Roč.1. Časti ISCED 1B
15 .06. 2013 – Kavalkáda – Zoltánka
18. 06. 2013 – výchovný koncert pre žiakov ZŠ F. Kazincziho
19. 06. 2013 – výchovný koncert pre žiakov ZŠ P.J. Šafárika
22. 06. 2013 – vystúpenie na Dňoch obce – Dlhá Ves
25. 06. 2013 – Koncert v Evanjelickom kostole
26. 06. 2013 – záverečný interný koncert
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.
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V dňoch od 10.06.2013 do 12. 06.2013 sa uskutočnili koncoročné ročníkové skúšky
Absolventské skúšky : 21. 05. 2013 sa uskutočnili písomné skúšky z HN
23. 05. 2013 sa uskutočnili ústne skúšky z HN
27. 05. 2013 sa uskutočnili skúšky z hlavného predmetu
Skúšky žiakov 4.roč.1.časti ISCED 1B:
28.05.2013 sa uskutočnili písomné skúšky žiakov 4.roč.1.časti ISCED 1B
04.06.2013 sa uskutočnili skúšky z hlavného predmetu žiakov 4.roč.1.časti ISCED 1B
20. 06. a 24. 06. 2013 sa uskutočnili prijímacie talentové pohovory do PŠ HO a VO.
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.
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 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 a zavádzanie prvkov modernej a populárnej hudby do vyučovania.
Skvalitnením vyučovania a individuálnym prístupom ku žiakom motivovať čo najviac 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 partnerskými školami v gemersko-malohontskom regióne, 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 staré, je potrebné kúpiť aspoň dva nové klavíre– pianína, husle,
maliarske stojany...
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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 Msks v Tornali, spolupráca so ZUŠ v regióne Gemer-Malohont.
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 ktoré sú pozvaní, do domova dôchodcov aj do klubu dôchodcov ako aj v čase cirkevných
sviatkov vďačne spestria svojimi vystúpeniami prijemnú atmosféru medzi slávnostnými
bohoslužbami.

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 14. 10. 2013 jednohlasne a bez pripomienok
schválili predloženú a následne prediskutovanú správu ,ktorú vypracovala riaditeľka školy
Andrea Bódyoveá, 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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Základná umelecká škola, ul.Štúrova č. 6 982 01 Tornaľa

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej umeleckej školy v Tornali za školský rok 2012/2013

Predkladá: Andrea Bódyová, riaditeľka školy
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