SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
STANIČNÁ 13, KOŠICE

Číslo: 260/2016

SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2015/2016

1. Prerokovanie v pedagogickej rade
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016
bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 28.9.2016

Anna Klingová, DiS. art.
riaditeľka

2. prerokovanie v Rade školy
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016
prerokovala Rada školy dňa 12.10.2016.
Rada školy odporúča zriaďovateľovi Mgr. Jánovi Sirotkovi predloženú správu schváliť.
Zuzana Szemanová
predseda Rady školy

3. Stanovisko zriaďovateľa
Mgr. Ján Sirotka – zriaďovateľ
a) schvaľuje
b) neschvaľuje
predkladanú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2016/2016.

V Košiciach Dňa .........................

Mgr. Ján Sirotka
zriaďovateľ
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Východiská a podklady:
1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 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. 9/2005.
3. Koncepcia školy.
4. Školský vzdelávací program /ŠkVP/ nadväzujúci na inovovaný štátny vzdelávací program /ŠVP/
platný od 1.9.2015.
5. Vyhodnotenie plnenia plánu práce tanečného odboru SZUŠ.
6. Informácie o činnosti Rady školy pre SZUŠ
7. Vyhodnotenie projektov, podujatí, súťaží a ďalšej činnosti SZUŠ v školskom roku 2015/2016.

Vypracovala:
Anna Klingová, DiS. art.
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SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2015/2016
A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŠKOLE
1. Identifikačné údaje
Názov školy

Súkromná základná umelecká škola

Adresa školy

Staničná 13, 040 01 Košice

Internetová adresa školy

kosice.umeleckaskola.sk

E-mailová adresa školy

kosice@umeleckaskola.sk

Údaje o zriaďovateľovi

Mgr. Ján Sirotka, Mierová 26, 821 05 Bratislava

2. Vedúci zamestnanci školy, ich funkcie a kontakty
Meno a priezvisko

Funkcia
Riaditeľka

Anna Klingová, DiS. art. od 13.6. 2016
Mgr.ar. Nina Vengerová

Riaditeľka od
1.9.2015
do13.6.2016

Telefón

E-mail

0919297639 anna.klingova@umeleckaskola.sk
0917132336 nina.venegerova@umeleckaskola.sk

3. Údaje o Rade školy
Rada školy bola ustanovená dňa 20.11.2015 v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Členovia Rady školy:
1.
2.
3.
4.

Mgr. Adriana Jarolínová – zvolená za nepedagogických zamestnancov, člen Rady školy
Anna Klingová, DiS. art. – zvolená za pedagogických zamestnancov, člen Rady školy
Zuzana Szemanová – zvolená za rodičov, predseda Rady školy
Zuzana Rusnáková – zvolená za rodičov, člen Rady školy
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Činnosť Rady školy za školský rok 2015/2016
Rada školy sa po ustanovujúcom zasadnutí v novembri 2015 stretla ešte 4-krát. Na svojich
zasadnutiach sa zaoberala úlohami, ktoré jej vyplývajú z platnej legislatívy.
Marec 2015 – 1. zasadnutie Rady školy:
- Vyjadrenie stanoviska členov rady školy k plánovaným zmenám – zriadenie elokovaného
pracoviska
Apríl 2015 – 2. zasadnutie rady školy
- Návrh na počty žiakov a návrh na počty tried v šk. roku 2016/2017
- Oboznámenie so študijnými odbormi v šk. roku 2016/2017
- Návrh ŠkVP v šk. roku 2016/2017
- Informácia o aktivitách umeleckých odborov za uplynulé obdobie
- Koncepčný zámer pre šk. rok 2016/2017
- Informácia o termínoch prijímacích skúšok pre šk. rok 2016/2017
- Prerokovanie šk. poplatkov v šk. roku 2016/2017
- Oboznámenie s termínmi záverečného vystúpenia TO
- Oboznámenie o plánovaných aktivitách jednotlivých odborov
Máj 2015 – 3. zasadnutie Rady školy
- Oboznámenie o termínoch prijímacích skúšok pre šk. rok 2016/2017
- Informácie o termínoch postupových a záverečných skúšok za šk. rok 2015/2016
- Oboznámenie o galaprograme tanečného odboru školy
Jún 2015 – 4. zasadnutie Rady školy
- Oboznámenie o počte prijatých žiakov pre šk. rok 2016/2017 na základe prijímacích skúšok
- Oboznámenie s výsledkami záverečných skúšok za šk. rok 2015/2016
- Zhodnotenie šk. roka
4.Činnosť poradných orgánov školy
Činnosť pedagogickej rady /PR/:
Pedagogická rada zasadala podľa vopred schváleného plánu a vyjadrovala sa ku všetkých úlohám
školy a k rozhodnutiam riaditeľky, k ŠkVP, k organizácii školského roka, klasifikácii a hodnoteniu
žiakov, ku komisionálnym a záverečným skúškam, k školskému poriadku, k hodnoteniu výchovnovzdelávacích výsledkov, k plánu kontinuálneho vzdelávania.
Na svojom prvom zasadnutí v septembri 2015 oboznámila o zásadách vedenia pedagogickej
dokumentácie, prerokovala výšku školného a schválila PLÁN PRÁCE ŠKOLY na šk. rok 2015/2016.
Hlavnými bodmi nasledujúcich rokovaní PR najmä výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov za
dané hodnotiace obdobie, zapojenie školy do projektov, podujatí a súťaží, plánovanie aktivít školy.
Ďalej sa zaoberala najmä dosahovanými výchovno-vzdelávacími výsledkami a umiestnením
žiakov v súťažiach, ako aj stavom platieb a prípravou prijímacieho konania na nasledujúci šk. rok,
záverečných skúškach. Priebežne boli PR predkladané vnútorné smernice, pokyny a usmernenia.
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5. Údaje o prijímacom konaní
V šk. roku 2015/2016 ku dňu 4. 9. 2015 bolo do štúdia tanečného odboru prijatých 51 detí , 30 detí do
1. ročníka prvej časti prvého stupňa, 9 detí do 2. ročníka prvej časti prvého stupňa, 1 dieťa do 3.
ročníka prvej časti prvého stupňa, 5 detí do 4. ročníka prvej časti prvého stupňa a 6 žiakov do 1.
ročníka druhej časti prvého stupňa.
6. Údaje o počtoch žiakov školy
Odbor

Stupeň

Časť

Prvá
Prvý
Druhá
Tanečný
Druhý

Štúdium pre
dospelých

Ročník

Stav k 15.9.2015
Počet
Počet žiakov
tried/skupín

Stav k 31.08.2016
Počet
Počet žiakov
tried/skupín

Prípravný
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

2
2
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

30
23
20
16
54
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

29
19
14
15
51
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0

5.

8

145

8

130

Spolu TO

Počet žiakov SZUŠ podľa formy vyučovania:
Forma vyučovania

Stav k 15.09.2014

Stav k 31.08.2015

Individuálna

0

0

Skupinová

145

130

Spolu

145

130

Z uvedených tabuliek vidno, že počas školského roka sa menil počet žiakov. Táto zmena bola
spôsobená predovšetkým odhlásením žiaka z rodinných alebo zdravotných dôvodov.
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7. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa
vzdelania
Pri hodnotní a klasifikácií žiakov jednotlivých odborov naši pedagógovia uplatňovali kritériá
hodnotenia v súlade s vyhláškou č. 324/2008 MŠ SR zo 6. augusta 2008 o základnej umeleckej škole
a Metodickým pokynom č. N/2009-R z novembra 2009 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov
základných umeleckých škôl s prihliadnutím na individuálne danosti, schopnosti a možnosti žiaka
príslušného veku a ročníka.
Z celkového počtu 145 hodnotených detí s vyznamenaním prospelo 130 žiakov a z dôvodu vysokej
absencie nebolo klasifikovaných 15 žiakov. Záverečných skúšok po absolvovaní prvej časti sa
v tanečnom odbore zúčastnilo 9 žiakov, všetci získali primárne umelecké vzdelanie.
.

Časť

Stupeň

Odbor

Prehľad celkového prospechu žiakov SZUŠ

Druhý

Tanečný

Druhá

Prvý

Prvá

Prípravné štúdium

Štúdium pre dospelých

Celkové hodnotenie

Počet žiakov

Absolvoval
Prospel s vyznamenaním

77

Prospel

0

Neprospel

0

Neklasifikovaný

0

Prospel s vyznamenaním

53

Prospel

0

Neprospel

0

Neklasifikovaný

0

Prospel s vyznamenaním

0

Prospel

0

Neprospel

0

Neklasifikovaný

0

Prospel s vyznamenaním

0

Prospel

0

Neprospel

0

Neklasifikovaný

0
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Priemerný prospech z jednotlivých predmetov
Odbor

Tanečný

Predmet

Celkový priemer

Tanečná príprava

1

Klasický tanec

1

Ľudový tanec

1

Kreatívny tanec

1

Džezový tanec

1

Moderný tanec

1

Tanečná prax

1

8. Zoznam študijných odborov a ich zameraní, v ktorých SZUŠ zabezpečuje výchovu
a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov
V uplynulom školskom roku sme vyučovali v nasledujúcich odboroch podľa učebných plánov
Štátneho vzdelávacieho programu základnej umeleckej školy, ktoré schválilo Ministerstvo školstva
Slovenskej republiky dňa 4. februára 2015 pod číslom 2015-6346/5841:1-10A0 pre základné
umelecké školy s platnosťou od 1. septembra 2015.

Odbory
Tanečný

Zameranie
Tanec

Čísla učebných plánov
č.37, č.38

9. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov SZUŠ k 30.06.2016
Druh
pracovného
pomeru
Pracovná
zmluva

Spolu
2

Pedagogickí zamestnanci
Nekvalifikovaní/doplňujúci
Kvalifikovaní
si kvalifikáciu

Nepedagogickí
zamestnanci

2

DoPČ

Spolu
2

1

1

1

3

DoBPŠ
Spolu

2

2
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K uvedenému dátumu je vyňatá zo stavu 1 zamestnankyňa z dôvodu čerpania materskej dovolenky.

Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov:
Všetky predmety boli vyučované odborne.

10. Údaje o kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v zmysle zákona
317/2009 Z. z. v platnom znení
Plán kontinuálneho vzdelávania pedagógov bol vypracovaný na základe legislatívnych podkladov,
zahrnutých v dokumentoch:
- Vyhláška MŠSR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
- Vyhláška MŠSR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov.
Druh a obsah zvoleného kontinuálneho vzdelávania pedagógov vychádza z Plánu kontinuálneho
vzdelávania pedagógov SZUŠ s prihliadnutím na konkrétne potreby pre daný odbor školy, záujem
pedagógov a možnosti, ktoré ponúkali príslušné vzdelávacie inštitúcie.

Druh kontinuálneho
vzdelávania
Kvalifikačné
Funkčné
Inovačné
Aktualizačné
Adaptačné

Počet
zaradených
podľa plánu
kontinuálneh
o vzdelávania

Priebeh vzdelávania v školskom roku 2015/2016
podľa plánu kontinuálneho vzdelávania
Počet
Počet
Počet
Ukončili získaných
prihlásených zúčastnených
- počet
kreditov
1

1

prebieha

0

11. Údaje o aktivitách a prezentácia školy na verejnosti
Podrobný prehľad účasti na jednotlivých podujatiach tvorí samostatnú prílohu tejto správy /príloha 1/.
12. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
Inšpekcia nebola vykonaná
13. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
Na vyučovanie sme v uplynulom školskom roku využívali nasledujúce priestory:
ZŠ Staničná

Tanečná sála
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Tanečná sála je vybavená podlahou (baletizolom) vhodnou na tanec, baletnými tyčami, zrkadlami,
CD-prehrávačom s reproduktormi, sedacími vakmi, stolom pre pedagóga a úložnou skriňou.
14. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti SZUŠ
O finančné záležitosti sa staralo v uplynulom školskom roku ekonomické oddelenie SZUŠ v zmluvnej
spolupráci s firmou EKOJURIS, s. r. o., ktorá zabezpečuje pre SZUŠ kompletné spracovanie
účtovníctva a miezd.
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti SZUŠ sú obsiahnuté
v Správe o hospodárení za rok 2015 /príloha 2/.

15. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy a vyhodnotenie jeho
plnenia
Cieľom našej školy bolo pozdvihnúť kvalitu klasického a scénického tanca, ktorý sa nám vďaka
kvalifikovanej pedagogičke podarilo splniť a takisto výherne reprezentovať školu na súťažiach.

16. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení
A) OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSIAHLA DOBRÉ VÝSLEDKY
•
•
•
•
•

Účasť a úspešnosť žiakov na tanečných súťažiach
Pravidelné akcie školy - predstavenia, vystúpenia žiakov
Spolupráca s rôznymi inštitúciami mesta
Kvalitne fungujúca tímová práca pedagógov
Spolupráca s rodičmi žiakov

B) OBLASTI, V KTORÝCH SÚ NEDOSTATKY
•
•
•

Priestorové vybavenie školy
Zabezpečovanie platobnej disciplíny
Zabezpečenie korepetície

C) OPATRENIA NA ZLEPŠENIE JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ, V KTORÝCH SÚ NEDOSTATKY
•
•
•

Pracovať na lepšom priestorovom vybavení školy
Snaha o zvýšenie počtu žiakov
Zlepšiť materiálno - technické zabezpečenie
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Záver:
-

V školskom roku 2015/2016 sme mali cieľ zvýšiť úroveň klasického tanca, čo sa nám na
základe vysokej odbornosti a správneho pedagogického prístupu ku žiakom vďaka Anne
Klingovej, DiS. art., podarilo.
úspešné vykonanie záverečných skúšok
reprezentácia školy – úspešná
vzťah rodičia - škola: SZUŠ Staničná Košice funguje vo velˇmi priateľských a dobrých
vzťahoch s rodičmi, čo je výsledkom neúnavnej práce vedenia školy a pedagógov počas
celého šk. roka, neustáleho záujmu o deti a ich umeleckého či osobnostného rastu.
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