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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej umeleckej školy
za školský rok 2012-2013

Štatistické údaje o základnej umeleckej škole k 30.6.2014

 Počet žiakov spolu : 483

z toho počet žiakov v HO :

228

počet žiakov v VO :

140

počet žiakov v TO :

104

počet žiakov v LDO : 11
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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Prehľad o súťažiach
a) uveďte počet 1. miest v okresnom kole : b) uveďte počet 1. miest v krajskom kole : c) uveďte počet 1. – 3. miest v celoslovenskom kole :
1. miesto celoslovenská súťaž cimbalistov v Bratislave
1.miesto celoštátna súťaž v hre na violončelo pod názvom „ Violončelová jeseň, ktorú vyhlásila
ZUŠ v Modre.
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Údaje o aktivitách školy :
Vyhodnocovacia správa o činnosti tanečného odboru
Základnej umeleckej školy v Moldave nad Bodvou v šk. r. 2013/2014.
Aj v tomto šk. roku sa v TO pracovalo s deťmi 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 odprezentovali na vystúpeniach v rámci predmetu tanečná prax.
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.
Žiačka Katarína Kovácsová po absolvovaní II. stupňa TO pokračovala v ŠPD.
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 v tomto šk. roku boli: Gréta Dánielová, Erika Kotelesová, Denisa Soltészová, Dominika Blišáková a Natália Lukácsová. Svoje štúdium ukončili
absolventkým vystúpením v troch choreografiách, a to Križiaci (scénický tanec),
Toč sa svet (ľudový tanec), Number one (džezový tanec).
Štvrtý ročník 1. časti I. stupňa základné vzdelávania ukončili žiačky : Bernadett
Jakšová, Melissa Magyar, Zuzana Dringušová, Lucia Pachotová, Kristína Langová, Monika Ribárová, Anton Horváth, Zuzana Debnárová, Sára Švajková, Marcela Dzuriková a Nikola Horváthová.
Súbor ART STEP, ktorého členkami sú Katarína Kovácsová, Veronika Karaffová,
Erika Danková, Dominika Blišáková, Natália Lukácsová, Gréta Dánielová, Erika
Kotelesová, Denisa Soltészová, Veronika Magyar, Beáta Horváthová sa zúčastnili súťaže v scénickom tanci v Kysuckom Novom Meste s choreografiami „Priateľstvo, Križiaci, Vampíroviny“ a v Košiciach s tancom „Priateľstvo“. Síce nezískali žiadne ocenenie, ale si odniesli veľa skúseností. TO sa zúčastnil výchovných
koncertov, Jasovských vianočných variácií, vianočných koncertov v Moldave
n/B. a Drienovci, verejných koncertov Moldava a Drienovec, vystúpenie
v Jasove pri príležitosti Dňa učiteľov, absolventského koncertu, celoškolský projekt „Klasicizmus“ v duchu „Beethovenovej bomby“, návšteva filharmónie
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v Košiciach, účasť na koncerte netradičných hudobných zoskupení, vystúpenie
na oslavách „Moldavských dní“.
Každý tanečník TO dňa 5. júna 2014 sa tanečne predviedol na záverečnom vystúpení pod názvom „Tanečná revue“. Žiaci sa prezentovali 22 choreografiami,
ktoré sú zaznamenané na DVD.
Ďakujem za spoluprácu p. uč. Mgr. M. Szaniszlóovej, p. uč. Mgr. F. Fehérovej za
výrobu rekvizít, p.uč. V. Nagyovej za prípravu scény a kolegovi za kreatívne korepetície p.uč. S. Kadukovi.
Ďakujem za spoluprácu vedeniu školy p. riaditeľovi M. Smrekovi a p. zástupkyni
A. Kaputovej a za vytvorenie vynikajúcej pracovnej klímy.
Správu spracovala p. uč. Mgr. H. Hančinová
V Moldave nad Bodvou, 25. jún 2014
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Vyhodnocovacia správa o činnosti literárno-dramatického odboru
Základnej umeleckej školy v Moldave nad Bodvou v šk. r. 2013/2014.

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 Klasicizmus. Zapojili sa do
programu Dní mesta Moldavy kde krátkymi divadelnými predstaveniami o kráľovi Matejovi Korvínovi priblížili malým, ale aj veľkým divákom perličky z jeho
života. Zavŕšením štúdia bolo divadelné predstavenie rozprávky „Zvieratká
v lese“. Divadelné prestavenie bolo autorské po textovej a hudobnej stránke.
Divadelný text a texty piesni napísala Michaela Hudáková v spolupráci s uč. Tiborom Viszlaim, ktorý autorsky zhudobnil texty piesni.

Správu spracovala Mgr. Františka Fehérová.
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Vyhodnocovacia správa o činnosti výtvarného odboru
Základnej umeleckej školy v Moldave nad Bodvou v šk. r. 2013/2014.
Činnosť odboru je prioritne zameraná na rozvoj kreativity žiakov
a získanie základného výtvarného vzdelania, s tým súvisiacich poznatkov
a praktických skúseností. Realizuje sa to v rámci vytýčených cieľov pre jednotlivé ročníky s dôrazmi na profily absolventských ročníkov a štúdium na druhom
stupni. Veľkým prínosom pre odbor je, že sa umožňuje návšteva prípravného
ročníka deťom z MŠ. Vďaka tomu je zásluhou Mgr. Halušku oveľa väčší záujem
o štúdium na VO.
Zvláštny dôraz bol kladený na prácu absolventiek Patrície Bálintovej a Ráchel
Borovskej, ktoré plánovali pokračovať v štúdiu umeleckým smerom. Prijímacie
skúšky napokon úspešne zvládli – P. Bálintová na Technickej univerzite – odbor
Dizajn prostředí v Liberci (ČR) a R. Borovská na Technickej univerzite, odbor Digitálne komunikácie (nové médiá) v Liberci (ČR) Bournemouth university of
Arts, odbor Interiérová architektúra a dizajn nábytku (Anglicko). Aj Royal Academy of arts den Haag, odbor Interiérová architektúra a dizajn nábytku (Holandsko). V tomto roku na košickej škole úžitkového umenia zmaturovala bývalá absolventka Katarína Bačová.

Už tretí rok participuje VO na kultúrnom podujatí “Cantus Versus”, ktoré
tentoraz obohatil výstavou s námetom “hudba” – vo výtvarnej interpretácií.
Ďalšou prezentáciou prác žiakov VO bola výstava tradične inštalovaná na paneloch obloženia schodišťa a chodby na poschodí. Výstavy sú vždy koncipované
formou vizuálno-textovej interakcie s divákom, t.j. každá kolekcia vystavovaných prác je komentovaná sprievodným textom, približujúci zámer úlohy, aby
bol divák zapojený aj do roviny iného, výtvarného vnímania, než je “bežné pozorovanie reality”. Tohtoročná výstava “Pozerajte” sledovala, čo všetko možné
je možné vytvoriť na papieri a z papiera.

Veľkým nasadením sa zapojili žiaci uč. Nagyovej do projektu galérie mesta Bratislavy “Umenie zblízka“ , v rámci čoho sa rôznym výtvarným aj významovým posunom interpretoval predložený výber zo zbierok galérie rôznymi výtvarnými postupmi. Bol to veľký prínos aj do budúcich činností odboru.
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Okrem absolventskej výstavy koncom mája sa inštalovala aj výstava výtvarných diel bývalých absolventov, ktorí sa stali vďaka ďalšiemu štúdiu profesionálnymi výtvarníkmi v rámci podujatia „Profirande“ od 23.5. do 23.6.
v priestore F klubu infocentra v Moldave. Podarilo sa zapojiť 12 oslovených
umelcov. Práce výtvarníkov na tému “hudba“ tvorili pozadie verejného vystúpenia žiačok tanečného odboru na konci šk.r. v sále Ms Ks.

Už druhý rok máme absolventov podľa nového systému štúdia aj vo
štvrtom ročníku 1. časti 1. stupňa základného štúdia, čím získali základné výtvarné vzdelanie. Pre ďalšie ročníky v tomto systéme sa priebežne tvoria nové
pracovné plány. Pre dlhodobú práceneschopnosť uč. Nagyovej sa nestihli realizovať všetky naplánované činnosti na jej úseku, ale celkovo žiaci úspešne zvládli
všetky vytýčené úlohy, aj absolventské, kreatívne testy.

Správu spracovala vedúca VO Viera Nagyová.
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Vyhodnocovacia správa o činnosti hudobného odboru
Základnej umeleckej školy v Moldave nad Bodvou v šk. r. 2013/2014.

Hudobný odbor je jeden z najstarších a najobľúbenejší z odborov na škole. Vyučuje sa okrem hry na klavíri aj akordeón, spev, zobcová a priečna flauta,
saxofón, klarinet, gitara, husle, violončelo, kontrabas a bicie nástroje. V mesiaci
október sa uskutočnili až tri koncerty. 17. 10 sme dodali program ku dňu Slovenskej kultúry, 21. 10 k mesiacu úcty k starším do Drienovských kúpeľov a 24.
10. sa v ZUŠke uskutočnil prvý verejný koncert. 22. – 24. novembra sa žiačka
Alica Takáčová zúčastnila súťažnej prehliadky v hre na cimbale, kde po tretíkrát
získala zlato, pod vedením uč Mgr. Vargovej. 25.11. sme dodali program ku dňu
študentov. 26. 11. Cantus versus - oslava poézie prednesom, hudbou a výtvarným umením - podnikateľský inkubátor. Podieľali sa uč. Fehérová, Viszlai, Čollák. 29.11. sme sa zúčastnili celoslovenskej violončelovej súťaží v Modre, kde
náš žiak Alex Halász pod vedením uč. Bc Renaty Tóthovej sa vo svojej kategórii
umiestnil v zlatom pásme. Dňa 11. 12. sa uskutočnili Vianočné koncerty pre
MŠ, ZŠ v MsKS a večer o 17. hod pre širokú verejnosť. 16.12. sme dodali program do Drienovských kúpeľov. 20.12. sme Adventný koncert a jeho slávnostnú
atmosféru obohatili spevom, hrou na cimbale, violončele a školským orchestrom. V mesiaci január a február sa uskutočnili triedne koncerty. 13.2. sme dodali kultúrny program v Košiciach - Stará radnica. 18.3. sa uskutočnil interný
koncert. 20.3. sa konala ročníková súťaž v hre na klavíri pre tretí a štvrtý ročník.
3.4. sa o 17.00 hod rozoznela sála MsKS tónmi skladateľov klasicizmu. Žiaci a
pedagógovia pripravili program, ktorý priniesol iný pohľad na umenie klasicizmu. 28. a 29. sme sa zúčastnili klavírnej súťaže rečou klavíra, kde sa náš žiak
Sebastián Stupák pod vedením uč. Liptákovej umiestnil v bronzovom pásme.
20. 5. sa uskutočnil ďalší májový koncert. 23. 5. sa v priestoroch MsKS konalo
jedinečné podujatie a to Galaprogram najúspešnejších absolventov našej školy.
30.5. sa uskutočnil absolventský koncert. 17.6. sa konali výročné prehrávky z
nástrojov. 24. 6. sme opäť dodali program do Drienovských kúpeľov. 6.6. sa na
pôde pred našou budovou školy za pekného počasia, uskutočnila prehliadka
netradičných zoskupení. 12. júna sa uskutočnil ešte jeden verejný koncert. 16.,
17. a 18. 6. sa konal zápis talentových detí spojený s dňom otvorených dverí,
16. 6. sa uskutočnili výchovné koncerty pre MŠ, ZŠ v MsKS. V mesiaci júl sme
prispeli kultúrnym programom v rámci Moldavských dní.
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Poďakovanie patrí všetkým pedagógom, ktorí sa systematicky starali o
hladký priebeh týchto koncertov a vystúpení a to konkrétne uč. Kaputová, Rostášová, Bc. Tóthová, Mgr. Hric, Liptáková, Mgr. Vargová, Ing. Viszlai, uč.
Smrek.

Správu spracovala vedúca HO Helena Rostášová.
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Záver
Je jednoduché vyplakávať nad problémami, ktoré nám zlá ekonomická
situácia mesta prináša. To však nie je a ani nebude naším prípadom. Staré známe heslo „Čo ťa nezabije to ťa posilní“ sedí ako uliate na túto situáciu. Záujem
zo strany rodičov nás presviedča o správnosti nadstavenia koncepcie rozvoja
Základnej umeleckej školy. Škola to nie je budova a steny. Škola to sú predovšetkým ľudia. Žiaci, pedagógovia, technicko-hospodárski pracovníci, ale aj rodičia, ktorí nám pomáhajú v pretváraní našich myšlienok a kreovaní maličkých
bytosti na zrelých mladých ľudí s vlastným pohľadom na svet a život okolo nás.
Aj výsledky z celoslovenských súťaží a prehliadok spomínané v úvode správy
hovoria samé za seba. Hlavnou myšlienkou však neustále zostáva kvalita medziľudských vzťahov tá sa potom bezprostredne odráža na kvalite vyučovania a na
spokojnosti našich žiakov. Nič nenahradí pohľad na veselé rozosmiate očká detí
veselo poskakujúce chodbami NAŠEJ ŠKOLY.

Údaje vypracoval : Miroslav Smrek
Kontakt : 055/4602150
Miroslav Smrek v.r.
riaditeľ školy
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Stanovisko Rady školy ku správe vedenia ZUŠ.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ v Moldave nad Bodvou bola
odovzdaná vedením školy predsedovi Rady školy /RŠ/ 16.10.2014 v písomne
spracovanej väzbe
aj prostredníctvom PC. Obsahuje štatistické údaje o ZUŠ za školský rok 2012 2013, prehľad o súťažiach, údaje o aktivitách školy, ktoré sú bohaté na podujatia v každom z vyučovaných odborov.
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 ťažkostiach 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.

21.10.2014

Predseda RŠ: Bc. Renata Tóthová v.r.

12

