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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej umeleckej školy
za školský rok 2014-2015

1.

Štatistické údaje o základnej umeleckej škole k 30.6.2015

 Počet žiakov spolu : 499

z toho počet žiakov v HO :

274

počet žiakov v VO :

127

počet žiakov v TO :

84

počet žiakov v LDO : 14
Zamestnanci školy :

 počet učiteľov vrátane riaditeľa školy a ZRŠ : fyzický stav : 23

prepočítaný stav : 23,5

 počet nepedagogických zamestnancov v ZUŠ : fyzický stav : 3

prepočítaný stav : 2,5

 počet pedagógov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady : 2
 z toho študujúcich za účelom spĺňania kvalifikačných predpokladov : 1
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2. Údaje o zaradených pedagogických zamestnancov školy do kontinuálneho vzdelávania



adaptačné vzdelávanie : 0

aktualizačné vzdelávanie : 1

inovačné vzdelávanie : 3



špecializačné vzdelávanie : 0

funkčné vzdelávanie : 0

kvalifikačné vzdelávanie : 1



funkčné inovačné vzdelávanie : 0

3. Prehľad o súťažiach
a) uveďte počet 1. miest v okresnom kole : - Súťaž Mihálya Tompu 1. miesto a postup do celoslovenského kola hudobná skupina Zekeres
b) uveďte počet 1. miest v krajskom kole : c) uveďte počet 1. – 3. miest v celoslovenskom kole :
Alica Takáčová 1. miesto celoslovenská súťaž cimbalistov v Bratislave
Alex Halász 2.miesto celoštátna súťaž v hre na violončelo pod názvom „ Violončelová jeseň"
ktorú vyhlásila ZUŠ v Modre.
Kristína Fedáková a Katarína Kmeťová violončelové duo 3. miesto celoštátna súťaž v hre na
violončelo pod názvom „ Violončelová jeseň" ktorú vyhlásila ZUŠ v Modre.
Alex Halász 2. miesto celoštátna súťaž v hre na sláčikové nástroje v Dolnom Kubíne
d) uveďte počet umiestnení (ocenení) v medzinárodných súťažiach:
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Údaje o aktivitách školy :
V Y HOD N OC OV A CI A S P R Á V A O ČI NN O ST I T A NE ČNÉ HO O D B OR U
V septembri tohto šk. roka do tanečného odboru sa prihlásilo 93 žiakov. Z toho bolo v prípravnom štúdiu 19, v ročníkoch 67, na II. stupni 6 a ŠPD 1
tanečnica. Na konci šk. roka evidujeme 65 žiakov, v PŠ 15, v ročníkoch je 50
a na II. stupni 6 tanečníc.
Aj v tomto šk. roku v TO sa pracovalo na vysunutom pracovisku v Jasove
pod vedením p. uč. Mgr. Henriety Hančinovej. Venovala sa deťom zo sociálne
znevýhodneného prostredia. Žiaci v celku dobre spolupracovali s učiteľkou
a mali zodpovedný prístup účasti na vyučovacích hodinách a vystúpeniach.
Vzhľadom k ich charakteru povahy a záujmu sa najviac venovalo kreatívnemu
a ľudovému (rómskemu) tancu, čo je im najviac blízke. Svoje získané tanečné
znalosti predviedli na vystúpeniach v rámci predmetu tanečná prax.
S poľutovaním konštatujem, že bolo nutné vylúčiť mnoho detí z TO z dôvodu
nezaplatenia školného.
Vo vyučovacom procese PŠ prebiehala výuka Hudobno – pohybovej výchovy, vo vyšších ročníkoch Tanečná príprava, Tanečná prax, Klasický tanec,
Ľudový tanec, Kreatívny tanec, Džezový tanec, Moderný tanec, Súborová práca
a na II. stupni pribudol predmet Dejiny tanca a Súborová práca.
Práca a vzťah žiakov k učiteľke a opačne je na veľmi dobrej úrovni. Tanečnice s láskou a radosťou navštevujú TO, odkiaľ vždy odchádzajú s dobrým
pocitom a pozitívne naladené.
Absolventkami TO na II. stupni boli Erika Danková a Veronika Karaffová,
ktoré svoje štúdium ukončili slávnostne na absolventskom koncerte choreografiou „Červené víno - vír čardášov“. Hudobne ich doprevádzali učiteľská kapela
p.uč. S. Kaduk (klávesy), p.uč. Mgr.I.Nagy (bicie), p.uč. Ing. T.Viszlai (gitara).
Súbor ART STEP, ktorého členkami sú Katarína Kovácsová, Veronika Karaffová, Erika Danková, Dominika Blišáková, Gréta Dánielová, Erika Kotelesová,
Denisa Soltészová, Veronika Magyar, Beáta Horváthová, rómsky súbor
TANCUJÚCE SRDCE sa zúčastnili súťaže DANCE SHOW Košice v októbri 2014. Tu
získali v kategórii jazzový tanec 1. miesto s choreografiou „Number one“,
v kategórii scénický tanec sólo 2. miesto Katarína Kovácsová, v kategórii spoločenský tanec 1. miesto s choreografiou „Sway“ a 2. miesto v kat. folklór
s rómskym tancom „Čhajori je šukhari je“.
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TO sa zúčastnil výchovných koncertov, Jasovských vianočných variácií,
vianočných koncertov v Moldave n/B. a Drienovci, verejných koncertov Moldava a Drienovec, absolventského koncertu, celoškolský projekt „Romantizmus“,
návšteva filharmónie v Košiciach, účasť na koncerte netradičných hudobných
zoskupení, vystúpenie na oslavách „Hudby, spevu a tanca“ v Hosťovciach, kde
súbor ART – STEP tanečne doprevádzal našu mladú, moldavskú speváčku Júliu
Nagy v choreografiách p. uč. Hančinovej. Spolu ešte vystúpia na oslavách Dni
Moldavy dňa 27. júna 2015. Súbor ART –STEP s malými tanečnicami 2. ročníka
vystúpi 4. júla 2015 v Turni nad Bodvou na oslavách obce. Plánuje sa Debraď
a Jasov.
Ukončenie tanečnej činnosti TO bude dňa 29. júla 2015 na záverečnom tanečnom popoludní „JÚNOVÉ BUM TANCA“.
Ďakujem za spoluprácu vedeniu školy p. riaditeľovi M. Smrekovi
a p. zástupkyni A. Kaputovej, všetkým kolegom a kolegyniam, pani vrátničkám
E. Fabóovej a E. Szabóovej za vytvorenie vynikajúcej pracovnej atmosféry.

Správu spracovala p. uč. Mgr. H. Hančinová
V Moldave nad Bodvou, 25. jún 2015
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V Y HOD N OC OV A CI A S P R Á V A O ČI NN O ST I LI T E R Á R N O - D R A M A T I C KÉ H O OD B O R U
Literárno -dramatický odbor začal pracovať v školskom roku 2014/2015 s
14 žiakmi - 12 dievčat a 2 chlapci. Od v prvom polroku odišiel 1 chlapec. V prvom ročníku prvej časti prvého stupňa študovali 3 žiaci, v druhom ročníku prvej
časti prvého stupňa študovali 6 žiaci, v tretom ročníku druhého stupňa 3 žiačky.
Štúdium úspešne ukončili 13 žiaci.
Štúdium bolo zamerané na základy dramatickej výchovy, štúdia roli,
umelecký prednes, práca v súbore, hudobná a hlasová príprava, pohyb, prednes. Zamerané bolo hlavne na tvorivosť, spontánnosť a sebavyjadrenie sa.
Žiaci literárno- dramatického odboru sa aktívne zúčastňovali a podieľali
na aktivitách organizované školou. Moderovanie hudobných prehliadok, jesenného koncertu, malých hudobných etúd, projektu Romantizmus. Zapojili sme sa
do divadelnej súťaží Divadelný Trebišov - krajské kolo s divadelnou autorskou
hrou žiačky Michaely Hudákovej „Realita“ - týmto predstavením sa prezentovali
aj na Celoslovenskom divadelnom festivale Béni Egressy v Moldave nad Bodvou. Zavŕšením štúdia bolo divadelné predstavenie – hudobnej rozprávky
„Broskyňové kráľovstvo“ ktorú upravila naša žiačka Lukrécia Bilohuščinová a o
hudobné vstupy sa autorsky opäť postaral p. uč. Tibor Viszlai.

Správu spracovala Mgr. Františka Fehérová.
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V Y HOD N OC OV A CI A

S P R Á V A O ČI NN O ST I V Ý T V A R N É HO OD B OR U

V školskom roku bolo prihlásených na výtvarný odbor 127 žiakov, z toho
8 v prípravnom ročníku. Štúdium v 4. ročníku I. časti ukončilo 14 žiakov, štúdium ukončilo absolvovaním ročníka 6 žiakov.
Na druhom stupni absolvovali 4 žiaci.
Žiaci sú aj maďarsky vedení v dvoch učebných systémoch učiteľky Nagyovej
a učiteľom Mgr. Haluškom metodikou, s inými vytýčenými cieľmi.
V tomto školskom roku prvýkrát inštaloval osobitú výstavu z prác svojich žiakov aj Mgr. Haluška. V tejto činnosti je žiaduce pokračovať, a v šk. roku minimálne dvakrát okrem absolventskej výstavy.
Učiteľka Nagyová pokračovala v experimentálnom programe v 3.roč. I. časti I.
stupňa u žiakov zo Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským.
Jedná sa o metodiku, kde dostávajú žiaci úlohy nad rámec určený ich vekovej
kategórii, ktorí zvládajú prekvapivo kreatívne a osobito. Z toho dôvodu bola určená celá učebná skupina na ocenenie pri príležitosti Dňa detí.
Mgr. Haluška naďalej pokračuje v záslužnej práci s deťmi predškolského veku,
čo je veľmi žiaduce z hľadiska kontaktovania detí s našou školou aj výtvarnou
činnosťou, s perspektívou vyššieho záujmu o štúdium v školskom veku.
Učiteľka Nagyová v priebehu školského roku inštalovala 3 výstavy, prvú už klasicky zameranú na najčerstvejšie práce začiatkom školského roka, druhú tematicky zameranú na využitie recyklovaných časopisov (koláže), námetov
s použitím vyradených starých celoplošných malieb ako podkladu.
Ďalšou výstavou – okrem absolventskej bola výstava v galérii KCÚBAR, ktorá sa
nazvala ,,Monalisa v Moldave“, ktorého sa zúčastnili žiaci 2. časti základného
štúdia. Cieľom bola autentická kópia z diel slávnych svetových maliarov. Osobitosťou bolo, že si žiaci sami vyhotovili pre svoje maľby aj rámy.
Za úspech považujeme úspešne vykonané prijímacie skúšky žiačok uč. Nagyovej na školy umeleckého zamerania.
Absolventi I. aj II. časti štúdia absolvovali okrem praktických úloh aj záverečný
kreatívny test kompetencií.
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Vzhľadom na skúsenosti s netransparentnosťou a neobjektívnosťou mnohých
výtvarných súťaži, aj naďalej prezentujeme výsledky našej práce rodičom našich
žiakov, všetkým spolužiakom a návštevníkom našej školy už spomínanou formou výstav aj interaktivitu podnecujúcu sprievodným textom.
Je to v prostredí mesta najefektívnejšia forma prezentácie výsledkov práce na
výtvarnom odbore.
Na základe úspechu výstavy v spomínanej galérii plánujeme s KCuBaR
spolupracovať aj v budúcnosti.

Správu spracovala vedúca VO Viera Nagyová.
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V Y HOD N OC OV A CI A S P R Á V A O ČI NN O ST I HU D OB NÉ HO O D B OR U
V školskom roku 2014 - 2015 navštevovalo hudobný odbor 274 žiakov.
Vyučuje sa klavír, gitara, trúbka, saxofón, zobcová flauta, priečna flauta, syntetizátor, husle, violončelo, bicie, spev, cimbal, kontrabas.
V mesiaci október sa v MsKS uskutočnil Ďeň Slovenskej kultúry, na ktorý sme dodali program.
23. októbra sa uskutočnil Interný koncert ku mesiacu úcty k starším , a
koncom mesiaca sme prispeli kultúrnym programom k 60. výročiu založenia
Gymnázia v Moldave nad Bodvou.
19. až 21. novembra sa žiak z triedy Bc. Renaty Tóthovej Alex Halász zúčastnil celoslovenskej violončelovej súťaže v Modre a 20. - 22. novembra sa
taktiež zúčastnila žiačka Alica Takáčová z triedy Mgr. Georgíny Vargovej celoslovenskej súťaže cimbalistov v Bratislave.
20. 11. v priestoroch našej školy v koncertnej sále prebiehala súťaž detí
ZŠ v speve. 25. 11 sa uskutočnil Deň Študentov.
Mesiac december čo sa týka koncertov a vystúpení bol najbohatší.
11.12. sa uskutočnili Vianočné koncerty pre MŠ, ZŠ v MsKS, a v podvečer pre
širokú verejnosť.
15. 12. sme dodali program aj pre dôchodcov v Drienovských kúpeľoch.
18. 12. sa uskutočnil Vianočný koncert v rímsko-katolíckom kostole pre
ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským.
V mesiaci december, január a február prebiehali triedne koncerty, koncom januára polročné prehrávky dychového oddelenia.
17. februára sa uskutočnil ďalší Verejný koncert.
19. februára prebiehala ročníková klavírna súťaž žiakov tretieho a štvrtého ročníka, koncom mesiaca v Rožňave prebiehalo okresné kolo súťažnej
prehliadky Mihálya Tompu zúčastnila sa jej naša hudobná skupina s názvom
Zekeres v kategórii zhudobnené básne.
27. marca sme dodali program ku Dňu učiteľov v Jasove. Koncom marca
sme uskutočnili veľký projekt s názvom Romantizmus. V doobedňajších hodinách pre ZŠ a podvečer pre širokú verejnosť v MsKS.
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1. apríla sa žiak Róbert Rajňák z triedy Bc. Márie Lakatosovej zúčastnil v
Košiciach súťažnej prehliadky v hre na sláčikových nástrojov.
13 apríla sme opäť dodali koncert do Drienovských kúpeľov.
Koncom apríla sa uskutočnil interný koncert v koncertnej sále ZUŠ.
V tom istom mesiaci sa žiak z triedy Bc. Renaty Tóthovej Alex Halász zúčastnil celoslovenskej violončelovej súťaže v Dolnom Kubíne.
12. mája sa uskutočnili absolventské skúšky z nástrojov.
Žiačka Alica Takáčová z triedy Mgr. Georgíny Vargovej sa zúčastnila medzinárodnej súťaže cimbalistov v Čechách v meste Valašské Meziřičí.
Nasledujú ďalšie udalosti
21. mája - Májový koncert
29. mája Absolventský koncert spojený s výstavou výtvarných prác v
priestoroch školy.
5. jún prehliadka netradičných zoskupení
12. júna Slávnostný koncert k 55. výročiu založenia školy
23. júna Koncert v Drienovských kúpeľoch
V mesiaci jún prebiehali výročné prehrávky z nástrojov
Poďakovanie patrí všetkým pedagógom, ale hlavne tým, ktorí sa najviac
pričinili v hladký priebeh všetkých školských aj mimoškolských aktivít vrátane
koncertov, dodania kultúrnych programov, účasti na súťažných prehliadkach,
ktorí aj mimo svojej pracovnej doby obetovali svoj osobný čas. Ďakujem uč. Kaputovej, Tóthovej, Rostášovej, Vargovej, Viszlaimu, Kadukovi, Liptákovej, RŠ p.
Smrekovi. Všetky koncerty vrátane Drienovských kúpeľov mala na starosti vedúca HO.
Správu spracovala vedúca HO Helena Rostášová.
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M A T E R I Á L N O - T E C HNI CKÉ

Z A B E Z P E ČE N I E ŠK O LY

Základná umelecká škola Moldava nad Bodvou je po materiálno-technickej stránke
dobre vybavená. Je však nutné technické prostriedky a učebné pomôcky postupne z
hľadiska opotrebovanie vymieňať. Vo výtvarnom odbore je potrebná výmena dosiek
na maľovanie nakoľko sú značne poškodené používaním. V tomto odbore pracuje
predmet digitálna fotografia a video. Vzhľadom k náročnosti programov určených na
spracovanie fotografií a videa nastala nevyhnutná potreba výmeny výpočtovej techniky (nepostačujúce výkonové parametre). Už desiatky rokov sa na škole vyučuje hra na
cimbal. Škola však doteraz nemá vlastný nástroj. Vyučujúca používa na tieto účely
vlastný. Vzhľadom k úspechom, ktoré žiaci na tomto nástroji dosahujú na celoslovenskej úrovni je potrebné tento nástroj zakúpiť. Od septembra šk.roka 2015/2016 sa na
ZUŠ vyučuje nástroj elektrická gitara z čoho vyplýva potreba nákupu dvoch sád nástrojov. Žiaci tanečného odboru často vystupujú v exteriéroch, kde je nevyhovujúci podklad. Z toho dôvodu je najjednoduchším riešením kúpa linolea.

Z ÁVER
Kalendárny rok 2014 patrili medzi najťažšie v histórii školy. Po prvý krát skončila škola zo schodkovým rozpočtom vo výške 634€. Normatívne financovanie prináša
svoje úskalia a v prípade zlého finančného roku obce je priamy dôsledok jasný. Tento
malý schodok je hotovým zázrakom.
To je už však minulosť a je potrebné pozerať do budúcnosti. Stúpajúci záujem o
štúdium na našej škole ukazuje dobré nadstavenie koncepcie rozvoja ZUŠ. Netreba
však zaspať na vavrínoch a neustále pracovať na zlepšovaní edukačného procesu. Zavedením nového informačného systému IZUŠ nastane posun v komunikácii s zákonnými zástupcami žiakov, ale aj samosprávou. Vzhľadom k obojstranne konštruktívnej
komunikácii s vedením mesta nastanú pozitívne zmeny vo vnímaní potrieb na bezproblémové zabezpečenie chodu inštitúcie. A snáď sa v nasledujúcom období podarí
zrekonštruovať budovu školy a tá bude esteticky dôstojným stánkom pre rozvoj umeleckého školstva v Moldave nad Bodvou.

Údaje vypracoval : Miroslav Smrek
Kontakt : 055/4602150
Miroslav Smrek
riaditeľ školy
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S T AN O V I SK O R A DY

ŠK O LY K U S P R ÁV E V E D EN I A

ZUŠ.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ v Moldave nad Bodvou bola odovzdaná
vedením školy predsedníčke Rady školy /RŠ/ 28.11.2015 v elektronickej a aj písomnej forme. Obsahuje štatistické údaje o ZUŠ , zamestnancoch školy, údaje o zaradení pedagogických zamestnancoch školy do kontinuálneho vzdelávania, prehľad o súťažiach, údaje o aktivitách školy, ktoré
sú bohaté v každom z vyučovaných odborov. V správe sa spomína aj nutnosť renovácie a dokúpenie materiálno – technického prostriedkov.
V závere správy vedenie vyzdvihuje kvalitu medziľudských vzťahov, ktorá sa odráža na kvalite
vyučovania a na spokojnosti žiakov.
Rada školy na základe analyzovanej správy dospela k záveru, že napriek stálym finančným ťažkostiam vedenie zabezpečuje plynulý chod edukácie na ZUŠ tak, aby sa žiakov nedotkli. Predseda
a členovia RŠ sa zhodli, že v priebehu ďalšej činnosti bude aj naďalej podporovať vedenie školy.

12.11.2015

Predsedníčka RŠ: Bc. Renata Tóthová v.r.
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