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Vypracovali:
PaedDr. Jozef Hrušovský, PhD., riaditeľ školy
Hedviga Ficková Malastová, DiS.art., zástupca riaditeľa školy
Vedúci PK: Bibiána Šimonová, DiS.art., Mgr. Zuzana Kopkášová, DiS.art., Stanislav Magda,
DiS.art., Darina Dţamová, DiS.art., Miriam Kavuličová Tomašiaková, Mgr.art.

Východiská a podklady:
Správa je vypracovaná v zmysle:


Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu
správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení,



Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.,



vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií,



informácie o činnosti Rady školy pri ZUŠ JP Prostějovská 36, Prešov.
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I. Základné identifikačné údaje o škole
1. Názov školy:

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA JÁNA PÖSCHLA

2. Adresa školy :

Prostějovská 36 , 080 01 Prešov

3. Telefonický kontakt školy :

051/7717303, 051/7718355

4. Internetová adresa školy:

www.zusjp.eu

5. Elektronická adresa školy:

zusjp.presov@stonline.sk
johruzusjp@gmail.com (riaditeľ školy)

6. Zriaďovateľ školy:

Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 68 Prešov

7. Vedúci zamestnanci školy :

PaedDr. Jozef Hrušovský, PhD., riaditeľ školy
Hedviga Ficková Malastová, DiS.art., zástupca riaditeľa

8. Údaje o rade školy (RŠk):
Rada školy je 11 členná. Predsedom je Mgr. Igor Polorecký.
Členovia:
za PZ: Bibiána Šimonová, DiS.art., za NPZ Marcela Sakalová;
za RZ: Renáta Gnapová, Katarína Lukačková, Mgr. Renáta Ondziková, PhDr. Peter Ruščin;
za zriaďovateľa:

MUDr. Peter Cvengroš, Katarína Ďurčanská,
Mgr. Martin Lipka, PhD., PaedDr. Jitka Semivanová;
Počet zasadnutí rady školy v školskom roku – 1
Jej volebné obdobie končí v roku 2020.

9. Poradné orgány RŠ:
a) Rodičovská rada (RR) – tvorili ju 5 členovia
Predsedom Rodičovskej rady je Ing. Mojmír Květoň.
Členovia:
Mgr. Peter Kušnír, Mgr. Zuzana Kolpaková, Mgr.art. Miroslava Kuchárová,
Ing. Adriana Klovaničová;
Počas roka sa uskutočnilo 1 zasadnutie RR a 1 plenárna schôdza zdruţenia rodičov.
b) Pedagogická rada (PR) - mala 35 členov
(pedagogickí zamestnanci); Predsedom PR je riaditeľ školy.
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Zapisovateľom je Hedviga Ficková Malastová, DiS.art.
Počas školského roka bolo 10 rokovaní PR (zápisnice u ZRŠ).
Riaditeľstvo ZUŠ JP

- tvorili ho dvaja členovia (riaditeľ školy a zástupkyňa riaditeľa
ako štatutárny zástupca), operatívne stretnutia sa konali jeden krát
za mesiac, alebo podľa potreby.

Metodické orgány školy – Predmetové komisie:
Vedúci Predmetových komisií:
Darina Dţamová, DiS.art.

-

ved. PK -

strunové oddelenie

Bibiána Šimonová, DiS.art.

-

ved. PK -

klavírne oddelenie

Stanislav Magda, DiS.art.

-

ved. PK -

dychové oddelenie

Zuzana Kopkášová (Pončáková), Mgr.

-

ved. PK -

LDO, tanečný odbor

Miriam Kavuličová Tomašiaková, Mgr.art. -

ved. PK -

výtvarný odbor

Členovia umeleckej rady:
PaedDr. Jozef Hrušovský, PhD.

– predseda UR

Hedviga Ficková Malastová, DiS.art.

– člen UR

Radovan Klein, DiS.art.

– člen UR

Mgr. Zuzana Kopkášová (Pončáková), DiS.art.

– člen UR

Mgr.art. Miriam Kavuličová Tomašiaková

– člen UR

II. Údaje o počte žiakov školy
P.č.

Názov štúdia

Počet žiakov
k 15.9.2017

1

Prípravné štúdium 1

73

Prípravné štúdium 2

0

I. STUPEŇ ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA

2

1. ročník 1. časti

160

2. ročník 1. časti

119

3. ročník 1. časti

80

4. ročník 1. časti

62
4

1. ročník 2. časti

54

2. ročník 2. časti

51

3. ročník 2. časti

37

4. ročník 2. časti

15

5. roč. 2.časti /VO/

14

II. STUPEŇ ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA

3

4
5

1. ročník

28

2. ročník

14

3. ročník

9

4. ročník

8

KURZ PRE DOSPELÝCH
1.- 4. ročník

6

ROZŠÍRENÉ ŠTÚDIUM

0

III. Údaje o počte zapísaných žiakov do ročníkov pre šk. rok 2017/18.
(Počet – 730)
Prípravný ročník: 73
I.stupeň:

II.stupeň:

1.roč. 1.časť: 160

1.roč. 28

2.roč. 1.časť: 119

2.roč. 14

3.roč. 1.časť:

80

3.roč. 9

4.roč. 1.časť:

62

4.roč.

1.roč. 2.časť:

54

2.roč. 2.časť:

51

3.roč. 2.časť:

37

4.roč. 2.časť:

15

5.roč. 2.časti

14 /VO/

Rozšírené štúdium: 0

.
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IV. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov
Prehľad o prospechu žiakov za 1. a 2. polrok školského roku 2017/2018:
1. POLROK

2. POLROK

Počet ţiakov celkom

731

721

Prospeli

722

688

Neprospeli

0

0

Neklasifikovaní

1

9

Absolventi PŠ

-

68

Ročník

Poznámka: V priebehu 1. polroka zo štúdia vystúpilo 9 žiakov, v 2. polroku
vystúpilo 33 žiakov.

V. Zoznam uplatňovaných učebných plánov a variantov
a) Učebné plány pre Hudobný odbor, Tanečný odbor, Výtvarný odbor a Literárno-dramatický
odbor schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 22.12.2003 pod číslom
11 215/2003 s platnosťou od 1. septembra 2004 a UP Štátneho vzdelávacieho programu pre
ZUŠ z 20.08.2009 pod číslom CD-2009-27474/21375-1:911 s platnosťou od 01.09.2009.
b) Školský vzdelávací program pre ZUŠ v SR stupeň vzdelania ISCED 1B, (primárne) podľa
ISCED 2B (niţšie sekundárne).
c) Učebné osnovy schválilo MŠ SR dňa 14.08.1995 pod číslom 729/95-15 ako učebné osnovy
pre ZUŠ.
d) Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov ZUŠ stanovuje Vyhláška MŠ č.
324/2008 o základnej umeleckej škole zo dňa 6.08.2008.

VI. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
Počet zamestnancov k 30.6.2018
Pedagogickí zamestnanci
kvalifikovaní

31

Nepedagogickí zamestnanci

nekvalifiko-

doplňujúci si

vaní

vzdelanie

4

4

kvalifikovaní

5

6

nekvalifiko-

doplňujúci si

vaní

vzdelanie

0

0

VII. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
Charakteristika ZUŠ Jána Pöschla
Základná umelecká škola poskytuje základy umeleckáho vzdelávania v jednotlivých
umeleckých odboroch deťom, dospievajúcim a mládeţi vo veku od 5 do 25 rokov a výnimkou
nie je ani štúdium pre dospelých. ZUŠ JP je plnoorganizovanou školou, poskytuje teda
vzdelávanie v štyroch umeleckých odboroch: v hudobnom, výtvarnom, literárno-dramatickom
a tanečnom. Škola má dve elokované pracoviská. Prvým je elokované pracovisko výtvarného
a tanečného odboru na ulici Bernolákova 17 na sidlisku Sekčov v Prešove, a v šk. roku
2014/2015 v priestoroch Základnej školy s materskou školou v obci Fintice pribudlo ďalšie
pracovisko, ktoré v súčasnosti navštevuje 50 ţiakov, študujúcich hudobný a výtvarný odbor.
V školskom roku 2017/2018 bolo zapísaných na ZUŠ JP 731 ţiakov.
Snahou ZUŠ JP je dosahovať čo najlepšie študijné a umelecké výsledky v rámci rôznych
prezentácií, verejných koncertov, umeleckých vystúpení doma i v zahraničí. Ţe sa to skutočne
darí, o tom svedčí neutíchajúci záujem o štúdium a popredné umiestnenia ţiakov na umeleckých
súťaţiach. Ţiaci školy získali na domácich i zahraničných súťaţiach 5 najvyšších ocenení zo
súťaţí (zlaté pásmo), 16 strieborných ocenení a 4 bronzové ocenenia vo všetkých odboroch
štúdia, čo prispieva k zvyšovaniu umeleckého kreditu školy a jej konkurencieschopnosti v sieti
umelecko-vzdelávacích inštitúcií v meste Prešov a jeho okolí. Toto je jedna z významných
motivácií mládeţe o štúdium na ZUŠ Jána Pöschla. Ak sa k nim pridruţí špecializované
edukačné prostredie, odbornosť pedagogického kolektívu a v neposlednom rade i príjemné
esteticky upravené prostredie priestorov školy, je moţné očakávať permanentný záujem
verejnosti práve o takúto školu, čo je jedným z hlavných cieľov v napĺňaní koncepcie jej rozvoja.
K tomuto pozitívnemu výsledku prispeli:
 kvalitná odborná príprava ţiakov na ďalšie štúdium,
 široká ponuka odborných predmetov,
 neustále sa skvalitňujúce materiálne vybavenie školy,
 kvalifikovanosť pedagógov,
 aktivity umeleckých telies školy (dychový a sláčikový orchester, spevácky zbor,
tanečný orchester, hudobná kapela, ľudová hudba, rôzne komorné zoskupenia, obrovský
záujem o štúdium tanečného odboru),
 organizácia kultúrnych a súťaţných podujatí na úrovni mesta, okresu i kraja,
 absolventi, pokračujúci v ďalšom umeleckom vzdelávaní,
 aktívna a ústretová spolupráca so zriaďovateľom a zákonnými zástupcami ţiakov,
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 aktívna spolupráca s rôznymi mestskými inštitúciami (PKO, Matica slovenská, Domovy
sociálnych sluţieb, základné a materské školy mesta Prešov a obce Fintice a pod.),
 narastajúca aktivita ţiakov i učiteľov všetkých odborov pri tvorbe spoločných
umeleckých projektov.
Obsah vzdelávania je zameraný na získanie základov pre všestrannú umeleckú
sebarealizáciu našich absolventov, ale smeruje i na prípravu budúcich profesionálov. Zameranie
učiva umoţňuje ţiakom pohotovo sa prispôsobovať ţivotným podmienkam a potrebám.
ZUŠ JP permanentne demonštruje veľmi dobré umelecké výsledky prostredníctvom
kvalitných performancií, verejných koncertov i ďalších vystúpení, o čom svedčí narastajúci
záujem a návštevnosť jednotlivých podujatí. Taktieţ sa osvedčili výchovné koncerty, určené pre
deti materských škôl a ţiakov základných škôl. Za úspech povaţujeme aj umiestnenia našich
ţiakov na popredných miestach na regionálnych, celoslovenských i zahraničných súťaţiach.
Za najdôleţitejší kultúrno-umelecký projekt ZUŠ J. Pöschla moţno povaţovať prípravu
a realizáciu osláv 25. výročia jej vzniku, ktorá sa uskutočnila v Divadle Jonáša Záborského v
Prešove 22.3.2018. Uvedené podujatie bolo multiumeleckým projektom, na ktorom participovalo
vyše 150 účinkujúcich – ţiakov našej školy a tí sa predstavili verejnosti sólovými i skupinovými
umeleckými prezentáciami, ktoré si presvedčivou umeleckou kvalitou a prevedením získali
pozítívnu kritiku a vynikajúce divácke ohlasy.
Za výnimočné podujatie, ktoré škola uţ v rámci troch ročníkov úspešne zrealizovala na
svojej pôde, povaţujeme taktieţ zorganizovanie a realizáciu súťaţnej prehliadky ţiakov ZUŠ
Prešovského a Košického samosprávneho kraja v hre na cimbale pod názvom Prešovská
cimbalová struna 2018. Uvedené podujatie motivuje deti k štúdiu hry na cimbale, čoho dôkazom
je narastajúci záujem, ktorý z počiatočných dvoch ţiakov narástol za 3 roky na súčasných
Škola prostredníctvom svojich pedagógov pozitívne vplýva na rodičov s apelom na to,
aby vnímali štúdium svojích detí na našej škole ako dôleţitú súčasť všeobecného vzdelávania
v oblasti umeleckých aktivít a umenia. Po absolvovaní štúdia majú absolventi školy optimálne
vyhliadky na uplatnenie na trhu práce nielen v oblasti školstva a kultúry, ale i v rôznych
umeleckých zoskupeniach hudobného, tanečného či dramatického ţánru.
Aj v školskom roku 2017/2018 sa učitelia a ţiaci zúčastňovali na rôznych spoločenskoumeleckých podujatiach, ako boli benefičné koncerty, súťaţe, festivaly, rôzne regionálne
prehliadky, vernisáţe, výstavy atď., na ktorých sa prezentovali kvalitnými umeleckými
výsledkami, o čom svedčia i dosiahnuté ocenenia. Beţnou umeleckou praxou sú rôzne
vystúpenia, organizované mestom Prešov, na príprave a realizácii ktorých sa počas roka
podieľali ţiaci a učitelia zo všetkých odborov (moderovanie, hovorené slovo, scénky, tance,
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hudobné vstupy sólistov, hudobnej kapely, ľudovej hudby Jaňička, komorných zoskupení
i telies, ako sú sláčikový orchester, dychový orchester, školský a tanečný orchester ZUŠ JP,
vytvárala sa aktuálna výzdoba a pod.). Všetky vystúpenia či uţ jednotlivcov-sólistov, orchestrov,
skupín zo všetkých štyroch odborov sú zaznamenané v kapitole VIII – Umelecké prezentácie
školy.
Umelecké podujatia ZUŠ JP majú pozitívny ohlas u rodičov našich ţiakov i širokej
verejnosti a preukazujú schopnosť školy podieľať sa významnou mierou na kultúrnospoločenskom ţivote mesta Prešov. Uvedené pozitívne ohlasy a hodnotenia verejnosti
adresované našej škole sú priamou reflexiou kvality výchovno-vzdelávacej práce pedagogického
zboru našej ZUŠ JP, čo sa stalo silným motivačným činiteľom k dosahovaniu kvalitných
interpretačných výsledkov a narastaniu umeleckej úrovne absolventov školy.

VIII. Umelecké prezentácie školy
Dátum

Názov a miesto aktivity – I. polrok 2017/2018

19.10.2017

– Jesenný koncert

19.10.2017

– plenárna schôdza ZRŠ

3.11.2017

– Halloween párty - vystúpenie TO

16.11.2017

– 20.výročie katedry etiky FF PU - kultúrny program TO

23.11.2017

– PU- katedra rusistiky , kultúrny program, Peter Dlugoš, ţiak z triedy R.Kleina

29.11. 2017

– ABC – Centrum voľného času – kultúrny program v PKO „TALENTY 2017“
/ocenení ţiaci z tr. Dr. D. Hrušovskej, J. Leškovej, Mgr. Z. Pončákovej, /
/ocenený pedagóg Mgr.art. M. Kavuličová Tomašiaková/

5.12.2017

– Mikulášsky koncert v gescii strunového oddelenia

12.12.2017

– SOŠ Technická – Vianočné pastorále, flaut. súbor Rolničky

12.12.2017

– ZŠ Prostějovská - Vianočné pastorále, flaut. súbor Rolničky, ţiaci E. Čiţekovej

13.12.2017

– Spolok prešovských abstinetov – vianočné posedenie, ţiaci dych odd. pod
vedením M. Rusňákovej, DiS.art., E. Čiţekovej, DiS.art.

14.12.2017

– SOŠ obchodu a sluţieb „Sweetcup“ – JP Band / S. Magda, Mgr.T. Priputen/

14.12.2017

– Vianočný koncert v gescii dychového oddelenia

20.12.2017

– Kino Scala - „ Krajina snov“ tanečná rozprávka ţiakov TO pod vedením Mgr.
Z. Pončákovej, DiS.art.

21.12.2017

– Fintice, Vianočná akadémia ZŠ- flaut. súbor Rolničky, ţiaci dych. odd.,
um. príprava S. Magda, DiS.art.
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22.12.2017

– SOŠ Technická , Vianočná akadémia – JP Band / S. Magda, T. Priputen/

30.1.2018

– Novoročný koncert v gescii klávesového oddelenia

Dátum

Názov a miesto aktivity – II. polrok 2017/2018

13.2.2018

– Fašiangový koncert v gescii strunového oddelenia

3.3.2018

– Majstrovstvá Slovenska NBTA Košice, Slovenská twirlingová asociála –
tanečná súťaţ - Kristína Klovaničová, 1. miesto, pedagóg Mgr. Zuzana
Pončáková

22.3.2018

– Galakoncert k 25. výročiu vzniku ZUŠ JP, DJZ Prešov

24.3.2018

– DOD ZŠ Prostějovská 38 / J. Krišková, DiS.art., Mgr. Z. Pončáková, DiS.art., S.
Magda, DiS.art., R. Klein/

29.3.2018

– Majstrovstva sveta, Nórsko Lillehamer, Svetová twirlingová asociála – tanečná
súťaţ - Kristína Klovaničová, úspěšná repreezentácia ZUŠ JP, Prešova a
Slovenska, pedagóg Mgr. Zuzana Pončáková, DiS.art.

6.4.2018

– Výročná schôdza OZ pracovníkov Mestského úradu, Volgogradská ul. / R.
Klein, J. Krišková, DiS.art., Dr. J. Hrušovský, PhD./

7.- 8.4. 2018 – „Pohyb bez bariér“, tanečná súťaţ, Košice – Tanečný odbor, zisk 1., 2.,3.,5.
miesta a postup na celoslovenské kolo do Ţiliny, um. vedenie Mgr. Zuzana
Pončáková, DiS.art.
12.4.2018

– Absolventský koncert Stanislavy Cimermanovej, um. príprava M. Rusňáková,
DiS.art., ZUŠ JP, Prešov

18.4.2018

– Jarný koncert, elokované pracovisko v obci Fintice, organizácia S. Magda,
DiS.art., M. Staško, DiS.art.

21.4.2018

– „Pohyb bez bariér“, tanečná súťaţ - celoslovenské kolo, Ţilina, um. príprava
Mgr. Zuzana Pončáková, DiS.art.

27.4.2018

– absolventské predstavenie ţiakov primárneho stupňa LDO- „ Statočný dyňový
vojačik“, um. príprava Mgr. M. Dreňko

4.5.2018

– Prešovská cimbalová struna 2018 - 3. ročník súťaţnej prehliadky ţiakov
Prešovského a Košického kraja v hre na cimbale

4.5.2018

– Dni EÚ v Prešove - umelecké vystúpenie ţiakov ZUŠ JP pre mesto Prešov

5.5.2018

– Majstrovstvá Slovenska v maţoretkovom športe, tanečný odbor, Kristína
Klovaničová – 3. miesto, pedagóg Mgr. Z. Pončáková, DiS.art.

17.5.2018

– „Umenie umením“, prezentácia talentovaných Ţiţkov mesta Prešov, Kino Skala
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Prešov, / ocenený ţiak Slavomír Kormaník - husle, um. príprava PaedDr. D.
Hrušovská, DiS.art.
19.5.2018

– Deň otvorených dverí ZUŠ J. Pöschla

19.5.2018

– „Noc múzeí“, Solivar – vystúpenie ţiakov HO a TO

26.5.2018

– Silensia Grand Prix – Veľký pohár, IFMS maţoretková asociácia, Ostrava,
Kristína Klovaničová- zisk 4. a 6. miesta (sólo senior POM, sólo senior 2 Baon
+ postup na majstrovstvá sveta), pedagóg Mgr. Z. Pončáková, DiS.art.

3.6.2018

– „ Deti rodičom, rodičia deťom“ - koncert Ţiţkov elokovaného pracoviska ZUŠ
JP vo Finticiach, organizácia S. Magda, DiS.art., M. Staško, DiS.art.

4.6.2018

– Dni mesta Prešov 2018 – vystúpenie ţiakov a umeleckých telies ZUŠ JP

12.6.2018

– 1. absolventský koncert – konc. sála ZUŠ JP, organizácia M. Rusňáková,
DiS.art., M. Mikšík, DiS.art.

14.6.2018

– 2. absolventský koncert – konc. sála ZUŠ JP, organizácia J. Lešková, DiS.art.,
Mgr. T. Priputen, DiS.art.

1.-30.6.2018

– Výstava absolventských prác ţiakov VO v priestoroch ZUŠ JP

19.6.2018

– Záverečný absolventský koncert ZUŠ JP, Čierny orol, Prešov

20.6.2018

– „Statočný dyňový vojačik“ – LDO, koncertná sála ZUŠ JP - pre MŠ Antona
Prídavka, um. príprava Mgr. M. Dreňko

20.6.2018

– vystúpenie ţiakov v rámci besedy so spisovateľom, Kniţnica P. O.
Hviezdoslava, um. príprava J. Lešková, DiS.art., F. Dučaiová, DiS.art.

21.6.2018

– koncert absolventov ţiakov z triedy F. Dučaiovej, DiS.art.

21.6.2018

– „Noc škriatkov“, večerný sprievod ţiakov oddelenia bicích nástrojov pre ZŠ
Prostějovská, um. príprava M. Mikšík, DiS.art.

26.6.2018

– „Horké chvíle pred tabuľou“, program LDO, ZŠ Bajkalská (2.stupeň ZŠ),
um. príprava Mgr. M. Dreňko

26.6.2018

– „Spoluhláskovo“, program LDO, ZŠ Prostějovská (1. stupeň ZŠ),
um. príprava Mgr. M. Dreňko

26.6.2018

– vernisáţ, mesto Prešov, Karaffova väznica, vystúpenie ţiakov z triedy
Mgr. I. Poloreckého, DiS.art.

Umelecké aktivity Výtvarného odboru
– výroba plagátov na všetky verejné koncerty a podujatia
– priebeţná výzdoba školy
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– vianočná výzdoba v škole aj v koncertnej sále
– výzdoba DJZ na galakoncerte ZUŠ JP v DJZ v Prešove + výroba plagátu, pozvánky
a 100 ks malých darčekov a prezentácií, grafika buletinu ZUŠ JP k 25. výročiu vzniku
ZUŠ JP /Mgr. J. Přibíková, Mgr.art. M. Kavuličová Tomašiaková/
– výzdoba na súťaţ Prešovská cimbalová struna, diplomy a výroba darčekových predmetov
– výzdoba školy na deň otvorených dverí
– otvorenie samostatnej výstavy ţiakov VO ZUŠ JP v Sklade soli, Prešov- Solivar,
príprava Mgr.art. M. Kavuličová Tomašiaková – máj 2018;
– od 1.6.2018 – výstava absolventských prác ţiakov VO v priestoroch ZUŠ JP
– výzdoba pódia a sály PKO pre Absolventský koncert ZUŠ JP, výroba darčekov pre
absolventov, diplomy, plagát a pozvánka
– výroba absolventského tabla - Mgr. Jana Přibíková

Voľnočasové aktivity školy
* výchovné koncerty pre materské školy a základné školy
* spolupráca ţiakov ZUŠ JP s inými školami a umeleckými subjektmi
* umelecká spolupráca pedagógov školy s významnými umeleckými subjektmi
* spolupráca školy s Rodičovským zdruţením
* spolupráca so sponzormi a ďalšími subjektmi

IX. Údaje o najdôležitejších realizovaných projektoch
P.č.

Názov projektu

Získaná hodnota

1.

Mikulášsky koncert ZUŠ JP

2.

Novoročný koncert ZUŠ JP

3.

Galakoncert k 25. výročiu vzniku ZUŠ JP, DJZ Prešov

4.

Deň otvorených dverí ZUŠ JP

5.

Prešovská Cimbalová struna 2018 – súťaţná prehliadka v hre
na cimbale;
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-umelecká prezentácia školy
na verejnosti, agitácia
mladých talentov na
štúdium.

- podpora mladých talentov
Košického a Prešovského
samosptrávneho kraja v hre
na cimbale.

6.

Prešovské kult. leto – výstúpenia ZUŠ JP pre mesto Prešov

7.

Záverečný absolvent. koncert ţiakov ZUŠ JP v PKO, Prešov

8.

Samostatná výstava ţiakov VO ZUŠ JP v Sklade soli,
Prešov – Solivar;

-obohatenie kultúrneho
ţivota občanov mesta
Prešov;

X. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
a) Priestorové podmienky školy
Počet používaných miestností a ich stav k 30.6.2018
Názov

Počet

Kapacita(ţ)

Technický stav

Triedy /individ./

36

1- 3

Dobrý

odborné učebne
/kolekt. vyuč./

7

15

Dobrý

b) Materiálno-technické vybavenie v triedach
Materiálno-technické zabezpečenie patrí k jednej z priorít optimálneho rozvoja školy a jeho
cieľom je skonfortnenie a zefektívnenie edukačného procesu, ktoré za pomoci moderných metód
a technických prostriedkov veľmi zefektívňuje vzdelávacie výsledky, pozitívne ovplyvňuje
záujem ţiakov o nové poznatky, zapája ich do činností, ktorých výsledkom sú spontánne
umelecké aktivity. Tomuto procesu napomáhajú moderné didaktické prostriedky, ako sú
interaktívne tabule, audio a PC technika, rozširuje sa výbava ďalšími technickými prostriedkami
(kopírky s moţnosťou rozmnoţovania notového materiálu, stolné PC, notebooky pre učiteľov
školy s prístupom k internetu v kaţdej časti budovy školy a komunikácii v rámci školskej
elektronickej dokumentácie (el. triednych kníh, elektronickej platby školného), priebeţne sa
dopĺňa technická výbava školy (učiteľom sú prístupné kopírky v jednotlivých pavilónoch),
nakúpili sa nové komponenty pre rôzne hudobné nástroje, dôraz sa kladie neustále na servis
hudobných nástrojov, ladenie klavírov a pod.. Zakúpili sa nové hudobné nástroje pre ľudovú
hudbu (cimbal, kontrabas), elektronický klavír pre potreby školy, Tanečný odbor, Literárnodramatický odbor a Výtvarný odbor priebeţne vyuţíva novú video a audio aparatúru k
nácvikom tancov, dramatických scén, záznamov výtvarných podujatí a aktivít. Podľa finančných
moţností a potrieb sa nakupuje potrebný výtvarný materiál pre VO (farby, výkresy, štetce,
modelárske potreby a pod.). Podľa poţiadaviek učiteľov a ponuky sa nakupuje a dopĺňa potrebný
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notový materiál do hudobného archívu školy, učebnice a pracovné zošity pre ţiakov prípravného
štúdia i ostatné ročníky Hudobného odboru na predmet Hudobná náuka. Zakúpila sa nová
zostava školských lavíc a stoličiek do triedy na vyučovanie Hudobnej náuky, vymenili sa i staré
poškodené skrine v niektorých učebniach.
Po troch rokoch neustáleho upozorňovania riaditeľstva školy, adresovaného zriaďovateľovi
školy – Mestu Prešov na problémy zamákajúcich omietok, nedostatočnej tepelnej izolácie
niektorých častí budov školy, vystavených vplyvu počasia sa z pridelenej dotácie zriaďovateľa
podarilo zrealizovať sanáciu časti vonkajších omietok školy, zvedenie daţďových zvodov zo
striech do kanalizácie, nie pod múry budovy a zrekonštruovať časť toaliet školy. Vo vlastnej
réţii sme vymenili staré technicky, energeticky a esteticky nevyhovujúce kovové vstupné dvere
hlavného vchodu do školy za plastové. Čo povaţujeme za dôleţitý úspech rozvoja školy v súlade
s koncepciou jej rozvoja je zisk finančnej dotácie od zriaďovateľa na čiastočnú rekonštrukciu
školy a výmenu starých drevených okien vo všetkých budovách školy za nové plastové okná, čo
prispeje k ozdraveniu komplexného vnútornéno vybavenia školy, zabezpečí energetickú úsporu a
skonfortní samotný výchovno-vzdelávací proces. V ďalšej etape rekonštukcie školy sa má
zrealizovať zateplenie a kompletné nové opláštenie pavilónov školy, výmena starých tepelných
rozvodov a malými stavebnými zásahmi sa plánuje rekonštrukcia všetkých toaliet a odstránenie
jestvujúcich nedostatkov v objekte školy.
Riaditeľstvo ZUŠ JP povaţuje za veľmi dôleţitú aj estetickú stránku školy a dbá na
komplexnú estetizáciu nielen vnútra budovy školy, ale i jej okolia. Z časti prostriedkov školy a
za príspevku sponzorov sa upravil dvorný priestor pri hlavnom vchode budovy školy, kde so
súhlasom zriaďovateľa a po malých terénnych úpravách vznikli zatrávnené a spevnené
parkovacie miesta pre motorové vozidlá zamestnancov školy a úhľadne, novou výsadbou zelene
upravené celé priestranstvo okolia budov školy.
c) Psycho-hygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole
Dodrţiavanie psychohygienických zásad je jedným z dôleţitých predpokladov zábezpeky
kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, zvlášť, ak ide o umelecké vzdelávanie. Učitelia majú
štandartne vybavené učebne, kde sú splnené všetky poţadované hygienické normy. Osvetlenie
priestorov školy je optimálne, je dostatok miesta na odkladanie odevov a obuvi ţiakov,
dodrţiava sa hygiena v priestoroch toaliet, k čomu prispela i rekonštrukcia časti toaliet s novou
sanitou, udrţiavaná je čistota v pavilónoch i v najbliţšom okolí školy. Učitelia si
v individuálnom rozvrhu hodín sami stanovujú rozsah svojich prestávok vo vyučovacom
procese, čo prispieva k optimalizácii a zefektívneniu vyučovania.
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Problémom, ktorý dlhodobo trápi nielen zamestnancov školy, ale i ţiakov je vykurovanie
najmä v prechodných obdobiach (jar, jeseň), kedy nie je stabilná teplota v exteriéri.
Nedostatočne izolované staré okná prepúšťajú mnoho tepla, a preto v chladnejšom počasí sú
učebne a priestory školy nedostatočne vykúrené. O uvedenom stave je informovaný zriaďovateľ
a uţ sa realizujú kroky k jeho odstráneniu.
e) Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom
Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni a deje sa najmä prostredníctvom priameho
kontaktu s Rodičovským zdruţením prostredníctvom Rady rodičov a najmä jej predsedu.
Rodičovské zdruţenie napomáha pri organizácii aktivít školy prostredníctvom umeleckých
prezentácií, no doposiaľ sa podieľal najmä na skvalitňovaní materiálno-technického vybavenia
školy, zabezpečení nástrojovej a technickej vybavenosti školy, prispieva na rôzne spoločenské
a súťaţné podujatia pre našich ţiakov. Škola sa teší neustálemu zvyšovaniu návštevnosti rodičov
a priateľov školy na verejných vystúpeniach našich ţiakov, či uţ na pôde školy i mesta Prešov.

XI. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy
KOMENTÁR KU SPRÁVE
o hospodárení na Základnej umeleckej škole Jána Pöschla v kalendárnom roku 2017
V kalendárnom roku 2017 sme v hospodárskej oblasti a v nakladaní s finančnými
a materiálovými prostriedkami postupovali v zmysle vnútorných smerníc a nariadení finančného
odboru Mestského úradu v Prešove. Činnosť a chod školy po hospodárskej a finančnej stránke
boli zabezpečované v zmysle všetkých opatrení, týkajúcich sa šetrenia a dodrţiavania zásad
úspory, racionalizácie a šetrenia spravovaného majetku, energií, či nákupom najpotrebnejšieho
spotrebného materiálu.
V oblasti hospodárenia s hmotným majetkom školy bola vykonaná inventarizácia, pričom
neboli zistené ţiadne schodky a nedostatky.
Na kalendárny rok
14.12.2016

2017

bol schválený rozpočet uznesením MsZ č. 2016 zo dňa

na mzdové a beţné výdavky v sume 446 952- €. Prvá úprava bola rozpočtovým

opatrením č. 4/ P/ 2017 zo dňa 01.08.2017 a 21.08.2017 o sumu 141 463,-€, druhá úprava
25.09.2017 a 29.09.2017 o sumu 3 500,-€ a posledná úprava 30.11.2017 o sumu 17 650,-€ a
vlastné príjmy o 12 000.-€
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Celkový rozpočet po úpravách na rok 2017 bol schválený v čiastke 621 565,-€.
SCHVÁLENÝ ROZPOČET:

621 565,- €

MZDY, ODVODY:
610

365 571,-€

620

136 565,-€

PREVÁDZKA:
7 446,- €

640 ND, odchodné, odstupné

65 983,- €

TOVARY 630

621 519,- €

SPOLU:
PRÍJMY vlastné (školné)

46 000,-€

CELKOM:

62 156,- €

Vlastné príjmy rozpočtované:

46 000,- €

Vlastné príjmy skutočnosť:

74 788,- €

XII. Klady a nedostatky úrovne výchovy a vzdelávania (SWOT analýza)
1. Silné stránky ZUŠ J. Pöschla:
-

široká ponuka predmetov,

-

dostupnosť školy v centre Sídliska 3,

-

centralizácia vyučovania vo vzájomne pospájaných pavilónoch s koncertnou sálou,

-

kvalifikovanosť a odbornosť pedagógov,

-

kvalifikovaná príprava ţiakov na ďalšie odborné štúdium,

-

udrţanie počtu absolventov, pokračujúcich v ďalšom umeleckom štúdiu,

-

skvalitňovanie spolupráce s rôznymi inštitúciami (spoločenskými, kultúrnymi,
sociálnymi, charitatívnymi a pod.),

-

výborná spolupráca so zákonnými zástupcami ţiakov prostredníctvom Rodičovského
zdruţenia,

-

skvalitňujúce sa materiálne vybavenie školy,

-

kvalitná činnosť umeleckých telies, súborov a rôznych komorných zoskupení,

-

vynikajúca spolupráca a tvorba na spoločných umeleckých projektoch všetkých odborov.
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2. Slabé stránky:
-

odchod ţiakov zo štúdia v priebehu školského roka.

3. Príležitosti:
Škola ponúka umelecké projekty v rámci spolupráce jednotlivých odborov, ktoré sa tešia
veľkej obľube na verejných vystúpeniach pre rodičov našich ţiakov i pre širokú prešovskú
verejnosť.

4. Riziká:
- konkurencia mestských a súkromných umeleckých škôl a s tým súvisiaci moţný
odliv ţiakov.

OT analýza (šance a riziká školy)
Kritérium
Demografický vývoj sa stabilizuje
Platobná schopnosť zákonných zástupcov ţiakov
Vypracovávanie a realizácia projektov
Sponzoring
Zvýšenie cien energií
Zlepšenie sociálno-ekonomického postavenia učiteľa
Zlepšovanie image umeleckého vzdelávania v školskom i spoločenskom
systéme
Dobré podmienky pre vzdelávanie ţiakov
Spolupráca s kultúrnymi inštitúciami v meste aj mimo mesta
Nedostatok finančných prostriedkov
Prechod ZUŠ z originálnych kompetencií na prenesené kompetencie

V Prešove 23.10.2018.

Šanca Riziko
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

PaedDr. Jozef Hrušovský, PhD.,
riaditeľ ZUŠ JP.
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