Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2008/09

Názov školy:
Adresa:
Tel., fax:
E-mail:
Zriaďovateľ školy:
Vedúci zamestnanci:

Poradné orgány:

Základná umelecká škola, Štúrova ulica č. 467, Kysucké Nové Mesto
Štúrova ulica č. 467, 024 01 Kysucké Nové Mesto
041/422 03 75, 041/ 421 21 06
zusknm@zusknm.sk
Mesto Kysucké Nové Mesto
Mgr. Jana Jánošová, riaditeľka
Mgr. Daniela Gajdošíková, štatutárna zástupkyňa riaditeľky
Mgr. Eva Králiková, zástupkyňa riaditeľky
Rada školy má 11 členov. Členmi rady školy sú:
- 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy - Mgr. art. Ivan
Hudec, Štefan Zábojník
- 1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy - Danka Vavrová
- 4 zvolení zástupcovia rodičov – Mgr. Alena Kavacká, Mgr. Alexandra
Mihaldová, Ing. Miroslava Jureková, Tibor Jedinák
- 3 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa – Ing. Vladimír Macášek, Miloslav
Suchánek, Dušan Mičian
- 1 delegovaný zástupca právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na
výchove a vzdelávaní – Mgr. Jarmila Falátová, zástupkyňa riaditeľa ZŠ
Dolinský potok
Umelecká rada ZUŠ – 13-členná umelecká rada ZUŠ, ktorú tvoria vedúci
predmetových komisií a vedenie školy, pracovala v zložení: Mgr. J. Jánošová, Mgr.
Eva Králiková, Mgr. Daniela Gajdošíková, Štefan Zábojník, Ján Rajtek, Mgr.Martin
Krška, Mgr. Jozef Garabáš, František Martinec, Marta Bradová, Zuzana Harantová,
Zdenko Mravec, Mgr. art. Ivan Hudec, Katarína Kovačíková.

Počet žiakov

k 31.01.2008
1120 žiakov
Hudobný odbor
639
Literárno-dram.odbor 63
Tanečný odbor
183
Výtvarný odbor
235

k 30.06.2008
1137 žiakov
641
65
190
241

Počet uchádzačov o štúdium – 14, úspešnosť 78%
Žiaci prijatí na konzervatórium : 1
na stredné školy umel. zamerania : 6 (výtvarný odbor)
na vysoké školy umel. zamerania : 4 (výtvarný odbor)
Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania:
Prospech:
absolvovalo
prospelo s vyznamenaním
prospelo veľmi dobre
prospelo
neprospelo

I. polrok
80 žiakov
925
22
74
3

II. polrok
99 žiakov
923
27
80
8

Zoznam študijných odborov na škole:
Hudobný odbor: Klavírne oddelenie
Akordeónové oddelenie
Strunové oddelenie
Spevácke oddelenie
Dychové oddelenie
Keyboardové oddelenie
Oddelenie hudobnej náuky
Tanečný odbor
Výtvarný odbor
Literárno-dramatický odbor : Dramatické a slovesné oddelenie
Dramatické oddelenie
Slovesné oddelenie

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedag. zamestnancov školy:
Počet pedagógov:
47
Počet pedagógov na dohodu:

5

Kvalifikačný predpoklad pedag. zamestnancov:
Mgr. Daniela Gajdošíková, štatutárna zást. riad. školy – ukončila funkčné vzdelávanie
Mgr. Eva Králiková, zást. riad. školy – ukončila funkčné vzdelávanie

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov
Kvalifikovanosť:

študujúci VŠ

- p. uč. Zuzana Hájniková
- p. uč. Martina Jánošová

- pokračuje
- pokračuje

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
Škola úspešne spolupracuje so spolkami, združeniami a kultúrnymi inštitúciami Žilinského kraja
medzi ktoré patria : Spolok sv. Vojtecha, Domov dôchodcov, Miestna organizácie Matice slovenskej,
MKŠS, DK Horný Vadičov, Budatín, Lodno, Radoľa, Kaštieľ Radoľa, Konzervatórium Žilina, Kysucká
galéria Čadca, Kysucké múzeum a ďalšie.
Pedagógovia školy sa so svojimi žiakmi prezentovali na 17 kultúrnych vystúpeniach v rámci Žilinského
i Kysuckého regiónu. Venovali sa aj koncertnej činnosti, odohrali 3 celovečerné koncerty v DK a pripravili
slávnostný koncert pedagógov školy pri príležitosti 55. výročia založenia školy, zorganizovali slávnostný
koncert tanečného odboru a pre deti MŠ a žiakov I. stupňa ZŠ pripravili 2 výchovné koncerty v DK. LDO
uviedol premiéru divadelnej hry Ivana Holuba „Moji drahí príbuzní ... alebo Pohreb“. V priestoroch tanečnej
triedy ZUŠ odznelo 17 interných koncertov jednotlivých oddelení hudobného odboru a
pedagógovia pripravili 14 triednych besiedok. Pre deti MŠ a žiakov ZŠ bolo určených 18 výchovných
koncertov. Pedagógovia sa venovali koncertnej činnosti aj na pobočkách, kde odznelo 12 koncertov.
Zaujímavým bol koncert v koncertnej sále Žilinského konzervatória pod názvom „O putovaní“, do ktorého
sa zapojili všetky odbory z pobočky v Budatíne. Tento program videli aj žiaci kysuckých škôl v rámci

výchovného koncertu.
Žiaci reprezentovali školu aj na mnohých festivaloch a súťažiach okresného, krajského i celoslovenského
charakteru. Hudobný odbor sa predstavil na 11 súťažiach, 2 prehliadkach a 2 festivaloch. Tanečný odbor sa
zapojil do 2 súťaží, z celoslovenskej súťaže ZUŠ žiaci priniesli 2 prvé miesta a cenu poroty. Výtvarný odbor
reprezentoval školu na 9 súťažiach. Žiaci získali ceny v regionálnych i celoslovenských kolách súťaže
Vesmír očami detí, v regionálnej súťaži Výtvarné spektrum, na medzinárodnej súťaži výtvarnej tvorivosti
detí a mládeže Zelený svet 2009, na medzinárodnej detskej výtvarnej výstave v Lidiciach, na celoštátnom
kole výtvarnej súťaže Dielo tvojich rúk, na medzinárodnej súťaži Barevný svět 2009 a ďalších. Pedagógovia
nainštalovali výstavy a zorganizovali 3. ročník Rezbárskeho sympózia mládeže s podporou ŽSK. Literárno –
dramatický odbor naštudoval divadelnú hru Ivana Holuba „ Moji drahí príbuzní ... alebo pohreb“.

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
ZUŠ sídlila v dvoch budovách v Kysuckom Novom Meste a na 8 pobočkách. Celkový počet tried
bol 47. Z tohto počtu je 7 na málovyhovujúcej úrovni. Škole chýba zborovňa, kabinety a archív. Najväčším
nedostatkom je však chýbajúca koncertná sála. Materiálno-technické podmienky školy sú na priemernej
úrovni. V rámci finančných možností sa priebežne dopĺňajú učebné pomôcky, nástroje a audio-vizuálna
technika.
Škola prostredníctvom zriaďovateľa Mesta Kysucké Nové Mesto získala finančný príspevok z
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR v Regionálnom operačnom programe Infraštruktúra
vzdelávania. Realizácia projektu prispeje k
skvalitneniu výchovno – vzdelávacieho procesu
prostredníctvom rekonštrukcie existujúcich priestorov a nadstavbou objektu, kde budú vytvorené nové
učebne a koncertná sála.

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení školy:
1. dotácia zo štátneho rozpočtu činí .................................................. 558.354,30 € / 16.821.000 ,– Sk
2. finančné prostriedky získané od rodičov: ...................................... 38.342,16 € / 1.155.096 ,– Sk

Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok 2008/09
1. Výchovno-vzdelávacia činnosť:
- dodržiavať učebné osnovy
plnenie: splnené
- zabezpečiť schválenie výnimiek podľa predloženého návrhu umeleckej rady zriaďovateľom
plnenie: splnené
- umožniť rozšírené vyučovanie pre talentovaných žiakov
plnenie: splnené
- pri vybavovaní požiadaviek jednotlivých triednych učiteľov postupovať v zmysle platnej legislatívy
plnenie: splnené
- uskutočniť XIV. ročník speváckej súťaže Vokálna jar
plnenie: splnené
- uskutočniť VII. ročník akordeón. festivalu V rytme swingu a boogie -woogie plnenie: splnené
- umožniť konanie celoškolských súťaží v rámci jednotlivých oddelení
plnenie: splnené
- podporovať vzájomnú spoluprácu medzi jednotlivými odbormi a oddeleniami
plnenie: splnené
- uskutočniť III. ročník Rezbárskeho sympózia
plnenie: splnené
- uskutočniť Prehliadku zborovej tvorby
plnenie. splnené
2. Materiálové zabezpečenie chodu školy:
- zabezpečiť bezpečnosť pracovného prostredia vyradením opotrebovaných a zničených vecí
plnenie: splnené
- zrealizovať projekt nadstavby cez PPP, čerpaním fondov EÚ
plnenie: splnené
- zabezpečiť opravu fasády, balkóna, terasy a zateplenie budovy A
plnenie: v plnení

- zabezpečiť nákup učebných pomôcok podľa požiadaviek vedúcich PK a vedúcich pobočiek
plnenie: splnené
3. Spolupráca s inými inštitúciami a organizáciami v rámci okresu
- naďalej spolupracovať s Občianskym združením priateľov hudby /uskutočniť nábor medzi rodičmi žiakov,
podnikateľmi mesta a výrobnými podnikmi na 2 % dane/
plnenie: splnené
- prehlbovať spoluprácu s MKŠS, zriaďovateľom
plnenie: splnené
- aktívne prispievať k činnosti Spolku sv. Vojtecha, Mestskej knižnice, Hvezdárne, Domu dôchodcov,
Miestnej organizácii Matice slovenskej, Únie žien, Kaštieli Radoľa
plnenie: splnené
- spolupracovať so ZŠ a MŠ v rámci okresu
plnenie: splnené
- spolupracovať so ZUŠ v rámci okresov Čadca, Žilina i celého Slovenska
plnenie: splnené

Oblasti, v ktorých dosahuje škola dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky:
Škola dosahuje veľmi dobré výsledky v príprave žiakov na stredné a vysoké školy umeleckého
zamerania a konzervatóriá.
Zapája sa do súťaží okresného, krajského, celoslovenského i medzinárodného charakteru. Na škole pracuje
14-členný akordeónový súbor, súbor zobcových fláut, spevácky zbor, zoskupenia komorného charakteru,
komorné zoskupenie pedagógov speváckeho oddelenia.
Žiaci sa zúčastňujú na celoslovenských i medzinárodných súťažiach, kde úspešne reprezentujú
nielen školu, mesto, ale aj Slovensko.
Učebné pomôcky, didaktická technika sa dopĺňa priebežne, úroveň je však priemerná. Škole sa
podarilo zriadiť počítačovú učebňu pre výuku hudobnej náuky, modernizuje audio-vizuálne vybavenie a
zabezpečuje kvalifikovaných učiteľov na novovytvorené miesta. Vďaka viaczdrojovému financovaniu sa
podarilo doplniť nástrojové vybavenie klavírneho a akordeónového oddelenia. Z účtu ZRŠ sa hradili
náklady spojené s ladením, opravou a údržbou klavírov. Občianske združenie priateľov hudby finančne
prispelo na súťaže i na rezbárske sympózium mládeže a zakúpilo piano pre hudobný odbor.

Vypracovala:

Mgr. Jana Jánošová, riaditeľka

Prerokované a schválené na pedagogickej rade dňa 26.6.2008

Prerokované a schválené na Rade školy dňa 26.6. 2009

