Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10,
942 01 Šurany

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach základných umeleckých škôl za šk. rok 2016/2017
Šurany 30.6.2017
Názov školy, sídlo: Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Nám. hrdinov č. 10,
942 01 Šurany
Názov a adresa zriaďovateľa: Mesto Šurany, Nám. hrdinov č.1, 942 01 Šurany
Druh školy: štátna
Typ školy: ZUŠ
Vyučovací jazyk: slovenský
Kontakt na školu: tel.,fax.: 035/6503567
e-mail: zussurany@mail.t-com.sk
www: www.zussurany.sk
Vedúci zamestnanec: Mgr. Helena Farkasová, DiS.art.
Rada školy: v zmysle štatútu volená na 4-ročné obdobie
Ďalšie poradné orgány: umelecká rada, pedagogická rada, inventarizačná komisia
Dátum založenia školy: 1. 9.1958
Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča je škola s právnou subjektivitou od 1.1.2002.
Formy vyučovania: skupinové
individuálne
Údaje o počte žiakov:
skupinová forma vyučovania:

155

individuálna forma vyučovania:

195

spolu žiakov:

350

Stav zamestnancov k 30. 6. 2016 : 18
Kvalifikovaný: 15
Nekvalifikovaný: 1
Nepedagogický: 2

Škola poskytuje umelecké vzdelanie na základnom stupni vzdelávania pre žiakov so
zvýšeným záujmom a predpokladmi o umeleckú tvorbu. Vzdelanie sa realizuje v troch
umeleckých odboroch:


hudobnom,



tanečnom,



výtvarnom podľa ŠkVP ZUŠ T. Sládkoviča Šurany s názvom Umenie je nesmrteľné.

Súčasná koncepcia školy:
- pripravujeme na štúdium na stredné školy umeleckého zamerania a na konzervatóriá ako aj
na vysokoškolské štúdium umeleckého a umelecko-pedagogického zamerania
- pripravujeme amatérskych umelcov, ktorí sú schopní tvoriť a zároveň prijímať umenie.
Umelecké vzdelávanie v ZUŠ sa bude uskutočňovať podľa nového ŠVP v školskom roku
2016/2017 v nadväznosti na ustanovenie § 161 ods. 8 školského zákona v prípravnom štúdiu, v
prvej časti I. stupňa základného štúdia, v druhej časti I. stupňa základného štúdia a v prvom
ročníku II. stupňa základného štúdia a štúdia pre dospelých, okrem štúdia vo výtvarnom odbore.
V každom nasledujúcom školskom roku sa bude podľa neho postupovať v príslušnom
nasledujúcom ročníku II. stupňa základného štúdia a štúdia pre dospelých.
Do obdobia, keď sa rámcové učebné plány nového ŠVP začnú uplatňovať aj v príslušných
ročníkoch II. stupňa základného štúdia a v štúdiu pre dospelých sa bude na tomto stupni štúdia v
hudobnom, tanečnom, výtvarnom postupovať podľa „učebných plánov pre základnú umeleckú
školu, ktoré schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 22. decembra 2003 pod
číslom 11215/2003 s platnosťou od 1. septembra 2004“ a učebných osnov schválených
ministerstvom.

Materiálne vybavenie školy:
Budova školy je po celkovej rekonštrukcii exteriéru a interiéru /r. 2010/. V súčasnosti
prebieha výchovno-vyučovací proces v dvoch budovách. V hlavnej budove vyučovanie v HO
a TO. VO /od r. 2009/ 2 učebne - budova pri MÚ. Zriaďovateľ plánuje presťahovanie VO
do priestorov Mestskej knižnice.
Ciele:


výmena osvetľovacích telies v celej škole.

/Ich splnenie závisí od finančných prostriedkov./
Na hodinách hudobnej náuky sa využíva diaprojektor, notebook, bol zaklený upgrade
notačného programu Sibelius. Každý učiteľ má k dispozícii vlastný CD, Mp3 prehrávač a
nakoľko škola využíva od 02/2016 elektronickú databázu ZUŠ izuš, majú učitelia k dispozícii

vo svojej triede PC alebo notebook s internetovým pripojením .
Detská dychová hudba ROSIČKA, funguje naďalej pod vedením učiteľa Jozefa Kozára.
Reprezentuje školu na rôznych hudobných podujatiach a festivaloch /aj v zahraničí/.
Personálne podmienky:
Silnou stránkou školy je kvalifikovaný pedagogický zbor. V súčasnosti zabezpečuje
výchovno-vzdelávací proces spolu 16 pedagogických zamestnancov. Viacerí pedagógovia sú
umelecky aktívni. Veková štruktúra PZ je od 24 – 66 rokov, čo je zárukou ich schopností
a skúseností. Každý člen kolektívu sa aktívne podieľa na plnení plánu práce školy. Tímová,
metodická, systematická a koncepčná práca učiteľa vedúca k výchove tvorivého, kreatívneho
myslenia je merítkom pri hodnotení úspešnosti práce školy, odboru, učiteľa.
Je veľký záujem o hru na, klavíri, spev, hru na dychové nástroje a gitaru TO a VO.
V TO vyučuje Bc. Dominika Krajčovičová /A. A. Farkashová – RD/.
Analýza o prospechu a správaní:
Školu navštevovalo 350 žiakov, z toho HO- 195 žiakov, VO- 125 žiakov, TO- 30.
Absolventi: HO - 14 absolventov, ktorí úspešne absolvovali I. stupeň, 1 absolvent II. stupňa.
VO - 5 absolventov I.st. a 3 absolventky II.stupňa, TO – 1 absolventka I. stupňa základného
štúdia.
Spolu absolventov v šk. r. 2016/17 – 24 .
Žiaci 4./1./1. HO mali komisionálne skúšky /24.5.2017/. Všetci žiaci prospeli a postupujú do
vyššieho ročníka okrem Matúša Kramára, ktorý bude opakovať ročník. Absolventský koncert
a výstava malých absolventov „Absolváčik“ sa konal 7.6.2017 v šurianskej synagóge.
Záverečné skúšky žiačok TO a postupové skúšky žiakov PŠ v HO sa uskutočnili 31.5.2017.
Absolventské skúšky z HN - 29.5.2017, HO – 31.5. Všetci žiaci úspešne ukončili štúdium.
Niektorí z nich budú pokračovať v štúdiu na vyššom stupni hudobného a výtvarného odboru.
Ostatní žiaci vystúpili na triednych besiedkach, výchovných a verejných koncertoch, DOD
pre MŠ /13.6./. Absolventský koncert sa konal dňa 14. júna 2017 v šurianskej synagóge, kde
boli vystavené aj práce absolventov VO.
HO - na Konzervatórium v Bratislave je prijatý Pavol Hancko /spev/, z triedy Mgr. K.
Pobočikovej.
VO - z triedy uč. Mgr. A. Vrabčekovej sú na stredné umelecké školy prijatí žiaci: Peter
Kosec, Sofia Kostolná, Róbert Nagy, Laura Pálinkášová, Sofia Slováková.

Žiaci počas celého roka vystavujú svoje práce v knižnici M. Matunáka v Šuranoch. Navštívili
galériu v NZ, Ponitrianske Múzeum a Krajskú galériu v Nitre, na jar v tej istej galérii Tvorivé
dielne venované téme k aktuálnej výstave.
- s absolventmi navštívili Galériu mesta Bratislava / Pálfyho palác a Mirbachov palác/
- výstavu "Rómske farbičky" v Reg. osvetovom stredicku v Nových Zámkoch
- DOD na Stred.škole scénického výtvarníctva v Bratislave
- zúčastnili sa Vianočných aj Veľkonočných tvorivých dielní organizovaných Mestským kult.
strediskom v Šuranoch
- posielali sme práce do výt. súťaží a uspeli v medz. výt. súťaži "Bohúňova paleta", v kt.
žiačka Tereza Holková skončila v kategórii kresba v

bronzovom pásme

- vo výtvarnej súťaži "Moja obec" získali ceny: Dominika Košťáliková, Samuel Sáraz,
Michaela Tvrdoňová, Paulína Šranková.
Výsledky súťaží:
Art Pegas 3.ročník Celoslov.hudobnej súťažnej prehliadky v hre na klavíri, 26. apríl 2017
Bratislava- 2. miesto a Čestné uznanie Paulína Vačková /Mgr. K. Komáromyová/
Piano v modernom rytme Bojnice 2017, 25.5.2017, Ema Bóriková, Bronzové pásmo, 3.kat.
Ján Porubský, Bronzové pásmo, 2.kat. /Mgr. M. Rozkopálová/
Spevácka súťaž JESIENKA, 10.11.2016, Prievidza, Sharon Štefániková - 1.miesto
v zlatom pásme a Oceánie Laureát súťaže /Mgr. K. Pobočiková/
Bojnická perla, Bojnice, 11.5.2017, Sharon Štefániková - Strieborné pásmo, /Mgr. K.
Pobočiková/
Hľadá sa muzikálová hviezda, Bratislava, 10.6.2017, Sharon Štefániková - 1.miesto , v
1.kat. /Mgr. K. Pobočiková/
Žiačky TO z triedy p. uč. Bc. D. Krajčovičovej:
Majstrovstvá Slovenskej Republiky 15.10.2016 IDF ( International Dance Federation)
kvalifikačné kolo - Regina Laurová, chor. Run Away, 1. Miesto ( postup na ME BRNO)
ME IDF BRNO 4.11.2016– Regina Laurová, chor. Run Away, 9. Miesto
DanceStar World Tour kvalifikačné kolo pre Slovensko, Česko, Rakúsko 25.2-26.2.2017
Regina Laurová, chor. Run Away, 6. Miesto ( Moderný Balet)
Zuzana Dukátová, chor. Perfect, 5. Miesto ( Moderný Balet)
Gabriela Hubinová, chor. I have Feeling, 3. Miesto ( Jazz)

Viktória Csermáková, chor. Sleeping Beauty, 2. Miesto ( Balet)
Tanečná kvalifikačná súťaž pre Majstrovstvá Európy Praha - Majstrovstvá Slovenska
STO- IDO ( Bratislava) 3.6.2017 Istropolis Zuzana Dukátová, chor. Perfect, 14. Miesto
(contemporary and modern dance- solo- adult girls) Regina Laurová, chor. Run Away,
13.miesto, chor. Lost Time, 12.Miesto
Kontrolné hospitácie:
Riaditeľka chodila pravidelne po triedach na hospitácie, o ktorých sú aj hospitačné záznamy.
Treba brať do úvahy individualitu každého žiaka, využívať na hodinách inovatívne metódy
a učebné pomôcky.
Na hodinách hudobnej náuky sa využívajú testy štvrťročne, kde sa opakuje učivo a preverujú
vedomosti žiakov. Úroveň žiakov sa hodnotí objektívne. Polročné a koncoročné písomné
práce sú archivované.
Učitelia sú spokojní s prácou žiakov na hodinách.
Analýza úloh plnenia práce:
Plán práce sa počas školského roka plnil a bol splnený. Dôležité úlohy: Jarmočné vystúpenie,
Adventný koncert v rímsko-katol.kostole Šurany, výchovné koncerty pre ZŠ, Koncert ku dňu
Matiek v Synagóge, Deň otvorených dverí pre MŠ v Šuranoch.
Škola sa znovu zapojila

do

projektu „Koncert a výstava prác žiakov ZUŠ

Požitavia“, kterého usporiadateľom bola ZUŠ Nové Zámky. Koncert a výstava sa konali
v DK N. Zámky dňa 5.4. 2017. Boli vystavené práce žiakov VO a na koncerte vystúpili žiaci
HO a TO.
ZUŠ, ktoré sa do projektu zapojili: ZUŠ I. Godina Vráble, ZUŠ Zlaté Moravce, ZUŠ T.
Sládkoviča Šurany, ZUŠ Hurbanovo a ZUŠ Nové Zámky.
Dňa 22.3. 2016 sa v šurianskej synagóge konal Koncert učiteľov, ktorý sa stáva tradíciou.
Zasadnutia PK boli splnené podľa plánov, ktoré si vytýčili predsedovia PK na začiatku
školského roka (viď. zápisnice).
Hodnotenie prezentácie žiakov:
Vytváranie dobrého mena školy, imidžu školy je proces dlhodobý.
Verejná a interná prezentácia školy je realizovaná dôslednou prípravou a výberom
koncertnej, výstavnej, kultúrno-umeleckej činnosti s prihliadnutím na kultúrno-umelecký

zámer obsah, na princípe spolupráce, kolegialite, komunikácie, v spolupráci s mestom Šurany,
MsKS, Mestským Múzeom Šurany, ZŠ a MŠ v Šuranoch. Výsledkom prezentácie školy sú
kultúrno- umelecké aktivity pedagógov a žiakov.
Žiaci HO vystupovali na koncertoch pre ZŠ, na triednych besiedkach pre rodičov,
Mestské oslavy na uvítanie Mikuláša /6. 12. 2016/, na Adventnom koncerte /22.12.2016/
v RK kostole Šurany, na Koncerte ku dňu matiek /10.5.2017/, v šurianskej synagóge.
Na pôde našej školy: Deň otvorených dverí /13.6.2017/ na recitačnej súťaži Šuriansky Maťko
a na rôznych vernisážach konaných v Synagóge v Šuranoch, na rôznych kultúrnych
a mestských akciách. Práce žiakov VO sú pravidelne vystavované v Knižnici MsKS Šurany.
V novembri, marci a v máji

sme usporiadali výchovný koncert pre žiakov ZŠ SNP

a Bernolákova v šurianskej synagóge a pre ZŠ Trávnica. Žiačky TO sa prezentovali na
Tanečnej akadémii v Spoločenskej hale.
Výsledky prijímacieho konania:
HO – 32 ž.
VO – 18 ž.
TO – 13 ž.
Spolu prijatých žiakov 63.
Do budúcnosti:
Podporovať učiteľov v ďalšom vzdelávaní: zbieranie kreditov, účasť učiteľov na seminároch,
školeniach, súťažiach. Naďalej usporadúvať a zúčastňovať sa družobných koncertov aj ZUŠ
Požitavia. Dobrá spolupráca s MŠ a ZŠ v Šuranoch a okolitých obciach. Spolupracovať
s Radou školy a výborom ZRŠ. Zachovať dobrú spoluprácu s mestom a MsKS.
Priestorové podmienky:
Priestorové podmienky sú s nárastom žiakov nepostačujúce. Výtvarný odbor funguje naďalej
v priestoroch, ktoré nám poskytol zriaďovateľ – Mesto Šurany / 2 učebne v priestoroch
poskytnutých zriaďovateľom pri MÚ Šurany/. V budúcnosti sa plánuje sťahovanie VO do
priestorov Mestskej knižnice.
J. Kozár, učiteľ plech.dych. nástrojov naďalej vedie a rozvíja dychovú hudbu ROSIČKA,
ktorá svoje nácviky realizuje v kultúrnom dome Bánov.
Finančné hospodárenie:
Financie od zriaďovateľa boli využité čo najlepšie, hospodárne a účelne presne podľa
rozpočtu na rok 2017. Základná umelecká škola T. Sládkoviča Šurany je od januára 2005

v zmysle Zákona č. 564/2004 Z.z. a Nariadenia vlády č. 668/224 Z.z. financovaná ako
originálna kompetencia z podielových daní mesta Šurany. Mesto ako zriaďovateľ môže dať
zároveň aj návrh na zaradenie alebo vyradenie ZUŠ zo siete škôl, čím sa pretrhla kontinuita v
rámci umeleckého vzdelávania na Slovensku – na ZUŠ sú viazané Konzervatóriá a VŠMU.
Základná umelecká škola ponúka záujmové vzdelávanie, to znamená, že rodič alebo zákonný
zástupca prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojenú so štúdiom na ZUŠ, v zmysle
Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe VZN mesta
Šurany č. 6/2015 o výške príspevku v základnej umeleckej škole
Príspevok činí v skupinovom vyučovaní
a v individuálnom vyučovaní

5€
6 € mesačne

Rozpočet určuje Mestské zastupiteľstvo vždy v decembri na kalendárny rok.
ZÁVER VÝROČNEJ SPRÁVY
Spolupráca školy s rodičmi
Rodičovská rada pri ZUŠ (RR) spolupracuje s vedením školy na veľmi dobrej úrovni. Rada
zabezpečuje účasť žiakov na súťažiach (HO, TO, VO), zabezpečuje nákup materiálu pre
všetky odbory, hlavne výtvarný (VO), kostýmy TO, a vybavenie potrebné pre choreografie
(TO). Zároveň škola z finančných prostriedkov RR zabezpečuje návštevu divadla so žiakmi –
absolventmi v Bratislave SND a Nitre (HO), návštevu galérií v Nitre (VO).
Pozitíva školy
Celkový počet žiakov navštevujúcich školu sa každým rokom zvyšuje. Škola dosahuje
výborné výsledky na súťažiach a prezentáciách rôzneho zamerania. Naši žiaci (absolventi) sú
prijímaní každým rokom na konzervatóriá a školy umeleckého zamerania. Pedagógovia
svojou prezentáciou na verejnosti prispievajú k šíreniu dobrého mena školy. Záujem rodičov
a verejnosti o podujatia školy stále narastá – zvýšenie návštevnosti na verejných koncertoch.
Snahou pedagógou ZUŠ je, aby sme spoločným úsilím vytvárali široké umelecké hodnoty
pre spokojnosť a odbornú vedomosť žiakov, a tak naplnili ich radosť z hudobného umenia a
kultúrneho a umeleckého života.
Mgr. Helena Farkasová, DiS.art.
riaditeľka ZUŠ

