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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.

I. Základné identifikačné údaje o škole.
1. Názov školy:

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA JÁNA PÖSCHLA

2. Adresa školy :

Prostějovská 36 , 080 01 Prešov

3. Telefón a fax školy :

tel.: 051/7717303, 051/7718355, fax: 051/7717303

4. Internetová adresa školy:

www.zusjp.eu

5. Elektronická adresa školy:

zusjp.presov@stonline.sk
johruzusjp@gmail.com

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

8a) Údaje o rade školy:
Rada školy je 11 členná. Predsedom je Jana Lešková.
Členovia:
za PZ: Mgr. Irena Kasalová, za NPZ Terézia Tulejová;
za RZ: Viktor Gulič, Mgr. Mária Badidová, Ingrid Ivanecká, Ing. Ján Turčan;
za zriaďovateľa:

Katarína Ďurčanská, MUDr. Peter Cvengroš, Martin Lipka,
Mgr. František Biroš;
Počet zasadnutí rady školy v školskom roku – 3
Jej volebné obdobie končí v roku 2016.

8b) Poradné orgány RŠ:

Rodičovská rada (RR) - má 5 členov
Predseda RR: Ing. Mojmír Květoň
Členovia: Mgr. Silvia Lešková, Ing. Ján Turčan, Ing. Ingrid
Ivanecká, Lucia Hrebíková. Počas roka sa uskutočnili 2
zasadnutia RR a 2 plenárne schôdze združenia rodičov.
Pedagogická rada (PR) - má 32 členov (všetci pedagogickí
zamestnanci.). Predsedom PR je riaditeľ školy.
Zapisovateľom je Hedviga Ficková Malastová, DiS.art..
Počas školského roka bolo 10 rokovaní PR (zápisnice u ZRŠ).
Vedenie školy má 2 členov, operatívne stretnutia 1x za mesiac
(alebo podľa potreby).
Metodické orgány školy – Predmetové komisie:

Vedúci Predmetových komisií:
Tomáš Priputen, Mgr.

-

ved. PK -

strunové oddelenie

Bibiána Šimonová, DiS.art.,

-

ved. PK -

klavírne oddelenie

(plus akordeón, keyboard, spev, HN)

Jana Lešková, DiS.art.

-

ved. PK -

dychové oddelenie

Irena Kasalová, Mgr.

-

ved. PK -

LDO, tanečný odbor

ved. PK -

výtvarný odbor

Miriam Kavuličová Tomašiaková, Mgr.art.Členovia umeleckej rady:
PaedDr. Jozef Hrušovský, PhD.

– predseda UR

Hedviga Ficková Malastová, DiS.art.

– člen UR

Radovan Klein, DiS.art.

– člen UR

Magdaléna Rusňáková, DiS.art.

– člen UR

Ladislav Žilík, DiS.art.

– člen UR

II. Údaje o počte žiakov školy
P.č.
1

2

3

4

5

Názov štúdia

Počet žiakov

Prípravné štúdium 1
Prípravné štúdium 2
I. STUPEŇ ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA
1. ročník 1. časti
2. ročník 1. časti
3. ročník 1. časti
4. ročník 1. časti
1. ročník 2. časti
2. ročník 2. časti
3. ročník 2. časti
4. ročník 2. časti
II. STUPEŇ ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
KURZ PRE DOSPELÝCH
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
ROZŠÍRENÉ ŠTÚDIUM
1. ročník II. st.
3. ročník II. st

k 15.9.2014
43
0
129
100
76
67
33
52
63
0
28
24
7
14
0
0
0
0
1
1

III. Údaje o počte zapísaných žiakov do ročníkov pre šk. rok 2014/15. Počet - 651
Prípravný ročník: 43
I.stupeň:

II.stupeň:

1.roč. 1.časť: 129

1.roč. 28

2.roč. 1.časť: 100

2.roč. 24

3.roč. 1.časť:

76

3.roč.

4.roč. 1.časť:

67

4.roč. 14

1.roč. 2.časť:

33

2.roč. 2.časť:

52

3.roč. 2.časť:

63

4.roč. 2.časť:

0

7

Rozšírené štúdium:
1.roč.II.st.:

1

3.roč.II.st.:

1

IV. Údaje o počte prijatých žiakov na stredné a vysoké školy s umeleckým zameraním
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Táňa Tinková
Igor Veverka
Diana Zavartkayová
Bohumil Trenčan
Alexandra Borisová
Tomáš Šteranšák
Ľubomíra Mudrová
Monika Vydumská

-

Konzervatórium Dezidera Kardoša, Prešov
Konzervatórium Dezidera Kardoša, Prešov
SPŠ Prešov
VŠMU Bratislava
VUT, Fakulta architektúry, Brno
VŠVU, Katedra architektúry, Bratislava
TU Zvolen, Desing hračiek
SŠ podnikania, Prešov, Dizajn interieru

V. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov
Prehľad o prospechu žiakov za I. a II. polrok školského roku 2014/2015:

Ročník
Počet žiakov celkom
Prospeli
Neprospeli
Neklasifikovaní
Absolventi PŠ

I.POLROK

II.POLROK

629
584
0
1
44

619
575
0
1
43

VI. 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 1 B,(primárne) podľa
ISCED 2B (nižšie 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 žiakov ZUŠ stanovuje Vyhláška MŠ č.
324/2008 o základnej umeleckej škole zo dňa 6.08.2008.

VII. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
Počet zamestnancov k 30.6.2014
Pedagogickí zamestnanci
Nepedagogickí zamestnanci
kvalifikovaní

27

nekvalifiko-

doplňujúci si

vaní

vzdelanie

5

5

kvalifikovaní

5

nekvalifiko-

doplňujúci si

vaní

vzdelanie

1

0

VIII. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
Charakteristika ZUŠ Jána Pöschla
Základná umelecká škola poskytuje základy umeleckáho vzdelávania v jednotlivých umeleckých
odboroch deťom, dospievajúcim a mládeži vo veku od 5 do 25 rokov. Výnimkou nie je ani
štúdium pre dospelých. ZUŠ JP ako plnoorganizovaná škola poskytuje vzdelávanie v štyroch
odboroch:

v hudobnom, výtvarnom, literárno-dramatickom a tanečnom. Škola má dve

elokované pracoviská. Od 1. januára 2010 v rámci organizačnej zmeny pribudlo k ZUŠ JP
elokované pracovisko výtvarného odboru na ulici Bernolákova 17 na sidlisku Sekčov v Prešove
a ďalšie bolo otvorené v priestoroch Základnej a materskej školy vo Finticiach. Koncom
školského roku 2014/2015 navštevovalo ZUŠ JP približne 630 žiakov.
ZUŠ JP dosahuje veľmi dobré umelecké výsledky v rámci verejných koncertov a vystúpení doma
i v zahraničí. Svedčí o tom stále sa zvyšujúci záujem o štúdium a popredné umiestnenia žiakov
na celoslovenských súťažiach. Mnohoročné skúsenosti z minulých rokov poukazujú na určité
výhody, ktoré napomáhajú škole v udržiavaní záujmu mládeže o štúdium na ZUŠ Jána Pöschla.
Uvedený záujem sa stupňoval a pozitívne ho ovplyvňovali:


kvalitná odborná príprava žiakov na ďalšie štúdium,


















široká ponuka predmetov,
dobré materiálne vybavenie,
kvalifikovanosť pedagógov, ktorá sa priebežne doplňovaná,
malý dychový orchester,
sláčikový orchester,
spevácky zbor,
rôzne komorné zoskupenia,
tanečný odbor so špecializáciou na orientálne tance,
absolventi, pokračujúci v ďalšom umeleckom vzdelávaní,
výborná spolupráca so zriaďovateľom a zákonnými zástupcami žiakov,
aktívna spolupráca s rôznymi inštitúciami (PKO, Matica slovenská, základné a materské
školy mesta Prešov a pod.),
globálna aktivita žiakov všetkých odborov pri tvorbe spoločných umeleckých projektov,
optimálne geograficko – demografické situovanie školy v husto obývanej časti mesta
Prešov
,
budovu školy tvorí sústava štyroch pavilónov s vlastnou koncertnou sálou.

Obsah vzdelávania je zameraný nielen na prípravu budúcich profesionálov, ale vytvára základy
pre všestrannú umeleckú sebarealizáciu žiaka s prihliadnutím na jeho osobnosť a záujmy. Obsah
a zameranie učiva umožňuje žiakom pohotovo sa prispôsobovať životným podmienkam a
potrebám.
ZUŠ JP v ostatnom období demonštrovala veľmi dobré umelecké výsledky prostredníctvom
kvalitných performancií, verejných koncertov i ďalších vystúpení, o čom svedčí záujem a
návštevnosť jednotlivých podujatí. Taktiež sa osvedčili výchovné koncerty, určené pre deti
materských škôl a žiakov základných škôl. Za úspech považujeme aj umiestnenia žiakov na
popredných miestach na celoslovenských súťažiach.
Učitelia pozitívne vplývajú na rodičov s apelom na to, aby vnímali štúdium svojích detí na našej
škole ako dôležitú súčasť všeobecného vzdelávania v oblasti umeleckých aktivít a umenia. Po
absolvovaní štúdia má jedinec dobré vyhliadky uplatnenia na trhu práce nielen v oblasti školstva
a kultúry, ale i v rôznych umeleckých zoskupeniach hudobného, tanečného či dramatického
žánru.
Aj v školskom roku 2014/2015 sa učitelia a žiaci zúčastňovali na rôznych spoločenskoumeleckých podujatiach, ako boli benefičné koncerty, súťaže, festivaly, rôzne regionálne
prehliadky, vernisáže, výstavy atď., na ktorých sa prezentovali kvalitnými umeleckými
výsledkami, o čom svedčia i dosiahnuté ocenenia. Bežnou umeleckou praxou sú rôzne
vystúpenia, organizované mestom Prešov, na príprave a realizácii ktorých sa počas roka podieľali

žiaci a učitelia zo všetkých odborov (moderovanie, hovorené slovo, scénky, tance, hudobné
vstupy sólistov, komorných zoskupení i telies, ako sú sláčikový orchester, veľký orchester ZUŠ
JP, vytvárala sa aktuálna výzdoba a pod.). Všetky vystúpenia či už jednotlivcov-sólistov,
orchestrov, skupín zo všetkých štyroch odborov sú zaznamenané v kapitole „Súťaže
a vystúpenia“.
V marci sme privítali na pôde našej školy a prvý krát i v meste Prešov významného slovenského
klavírneho interpreta Richarda Rikkona, s ktorým sme pripravili v rámci podujatia Talenty mesta
Prešov a Richard Rikkon koncert v spolupráci s PKO Prešov. Uvedený koncert bol dôkazom, že
naša ZUŠ pripravuje kvalitných žiakov – interpretov a je schopná zastupovať umeleckú kvalitu
najmladšej generácie prešovských detí.
ZUŠ Jána Pöschla pripravila i veľký umelecký projekt k 125. výročiu narodenia Jána Pöschla,
ktorého meno nesie v svojom názve, pozostávajúci z osadenia busty uvedeného skladateľa
v priestore školy na Prostějovskej ulici a verejného koncertu, spojeného s absolventským
koncertom žiakov našej školy. Uvedené podujatie malo veľký pozitívny ohlas u verejnosti a
preukázalo schopnosť školy podieľať sa významnou mierou na kultúrno-spoločenskom živote
mesta Prešov. Ponúka do budúcnosti učiteľom a žiakom príležitosť reprezentovať kvalitnú
výchovno-vzdelávaciu prácu našej ZUŠ JP, čím sa podieľa na ich ďalšom rozvoji a umeleckom
formovaní.

IX. Súťaže a vystúpenia
Dátum

Názov a miesto aktivity – I. polrok 2014/2015

9. -16. 8.2014 - Mariánske hudobné leto, Bratislava – 2 vystúpenia -TO
2. 9. 2014 –

„S úsmevom do školy“ – pešia zóna Prešov - HO, TO, LDO

11. 9. 2014 – Drienica, firemné hry- TO
1. 10. 2014 - DOD, zariadenie pre seniorov „Náruč“, Veselá ul., HO, TO
11. 10. 2014 – Gala show Trnava v rámci Raks Farah Festival, TO
18. 9. – 9. 11. 2014 – šnúra varietných vystúpení – Prešov, Košice, Spišská Nová Ves, Moldava
nad Bodvou, Bardejov -/ TO/
22. 10. 2014 – Prešovská univerzita, prezentácia Turecka
23. 10. 2014 – ZPOZ Veľký Šariš
23. 10. 2014 – 1. interný koncert školy v gescii klávesového oddelenia

25. 10. 2014 – Farby tanca, Spišská Nová Ves
26. 10. 2014 – OÚ Bajerov – Mesiac úcty k starším
27. 10.2014 – Mesiac úcty k starším, MŠ Mukačevská
28. 10. 2014 – Mesiac úcty k starším, MŠ Mukačevská
28. 10. 2014 – Deň zdravej výživy, Čierny orol
4. 11. 2014 – Plenárna schôdza ZRPŠ
6. 11. 2014 – Vernisáž „Čipkárky“, hotel Senátor
8. 11. 2014 - OÚ Petrovany
12. 11. 2014 – Deň otvorených dverí, SOUS Volgogradská 1
25. 11. 2014 – 2. interný koncert školy v gescii strunového oddelenia
27. 11. 2014 – 3.interný koncert školy v gescii strunového oddelenia
27. 11. 2014 – Svätoplukovi igrici, spevácka súťaž v spolupráci s Maticou slovenskou
1. 12. 2014 – „Betlehem“ vystúpenia pre MŠ
2. 12. 2014 - „Betlehem“ vystúpenia pre MŠ
2. 12. 2014 – „Cech solivarskej čipky“, reštaurácia Šport Solivar
5. 12. 2014 – „Betlehem“ predstavenie pre rodičov účinkujúcich detí
7. 12. 2014 – Mikulášske vystúpenie v OC MAX
9. 12. 2014 – „Perníkové Vianoce“ MŠ Bajkalská
11. 12. 2014 – Vianočný večierok TO
12. 12. 2014 - Vianočný večierok TO
12. 12.2014 – Pešia zóna, MÚ Prešov /
15. 12.2014 – „Hviezdne nebo“ ZŠ Bajkalská,
16. 12.2014 – Vianočný koncert v PKO
17. 12.2014 – Spolok prešovských abstinentov – vianočný program /
21.12.2014 – Vianočný koncert v Sabinove
27. 1.2015 -

4. interný koncert školy - Novoročný koncert v gescii dychového odd.

30. 1.2015 – Vystúpenie žiačok ŠPD TO na Plese Spojenej školy Tarasa Ševčenka,reštaurácia
Mladosť Prešov
31. 1. 2015 – Vystúpenie žiačok 2. st. TO na Plese v Šarišských Sokolovciach
31. 1.2015 – Vystúpenie pačok ŠPD TO na Plese NONA, hotel Hilton Košice
Dátum
7. 2. 2015 -

Názov a miesto aktivity – II. polrok 2014/2015
Vystúpenie žiačok ŠPD TO, Ples Matros, Kapušany

14. 2. 2015 - Vystúpenie žiačok ŠPD TO, Valentínsky cauntry ples Mladosť Prešov
20. 2. 2015 – Súťažná prehliadka Prešovského kraja v sólovej hre na drevených a plechových

dych. nástrojoch /p. Lešková, 1.miesto , hoboj/
11. 3. 2015 – Talenty Prešova a Richard Rikkon – Čierny orol
11. 3. 2015 – Regionálna súťaž amatérskych divadelných súborov „Dni s Táliou “ LDO /2
krát 1. miesto/
13. 3. 2015 – Vyhodnotenie 9. roč. súťažnej prehliadky tradičnej ľudovo- umeleckej úžitkovej
tvorby
13. 3. 2015 – Vystúpenie žiačok z II. stupňa TO, večierok Domova sociálnych služieb, Mladosť
Prešov
17. 3. 2015 – 5. interný koncert školy v gescii klávesového oddelenia
26. 3. 2015 – Rezortný deň školstva v PKO
30. 3. 2015 – 6. interný koncert školy
31. 3. 2015 - Deň učiteľov Okresný úrad
10. 4. 2015 – Malá scénická žatva, Krajská prehliadka dramatickej tvorivosti, Levoča
16. -21. 4.2015 – Vystúpenie žiačok TO v Taliansku, “Natali di roma“- antická oslava založenia
Ríma
23. 4. 2015 – Moyzesov slávik – spevácka súťaž, ZUŠ Mikuláša Moyzesa, /p.Šintalová, žiačka
Martina Bialková – zlaté pásmo, Sarah Kurimská – bronzové pásmo/ p.
Lukáčová, žiačka Ester Prostredná – strieborné pásmo, Ema Blašková - bronzové
pásmo/
24.4.2015 -

Vystúpenie pre Mestský úrad /jedáleň Obchodnej akadémie, Volgogradská/

26. 4. 2015 – Dobíjanie Šarišského hradu
29. - 30. 4. 2015 – Tanečná súťaž nefolklórnych tancov Svit – „Deň tanca“
24 detí I. stupňa TO, ktoré získali 2 zlaté, 4 strieborné a 4 bronzové pásma.
29. 4.2015 – Absolventský koncert Andrey Slaninkovej v Evanjelickom kolégiu
29. 4. 2015 – Krajská prehliadka divadelnej poézie , Prešov, LDO/2. miesto/
30. 4. 2015 - 1. roč. prehliadky mladých hudobníkov v hre na dychových plechových
nástrojoch zo ZUŠ východného Slovenska
7. 5. 2015 –

Prešovský zlatý kľúčik 2. roč regionálnej súťažnej prehliadky v speve populárnej
a muzikálovej piesne /1.miesto- Kuzderová z tr. p. uč. Šintalovej/

16. 5. 2015-

Noc múzeí na Spišskom hrade, vystúpenie žiačok II. stupňa TO

16. 5. 2015 - Noc múzeí na hrade Stará Ľubovňa, vystúpenie žiačok ŠPD TO
17. 5. 2015-

25. výročie Klubu kresťanských demokratov

20. 5. 2015-

DOD v ZUŠ J. Pöschla

27. 5. 2015 – ZŠ Šmeralova - výchovný koncert
28. 5. 2015 - Vystúpenie žiačky Veroniky Slowikovej na zájazde PKO v Taliansku

29. 5. 2015 - „Piano v modernom rytme“ celoslovenská klavírna súťaž Bojnice / Lukáš
Mikloško z tr. p. Dučaiovej – 1.miesto v Zlatom pásme/
29. 5. 2015 - Gelnický kľúč – festival komornej hudby /Flautový súbor , p. Leško/
30. 5. 2015 – OC MAX - Deň detí
5. 6. 2015 – Absolventský koncert žiakov primárneho štúdia /koncertná sála ZUŠ J. Pöschla/
6. 6. 2015 –

Trojičný jarmok

7. 6. 2015 –

Výstava ZUŠ Fintice -VO

9. 6. 2015 –

Koncert k 125.výročiu narodenia J. Pöschla a Absolventský koncert v PKO

13. 6. 2015-

Celoslovenská tanečná súťaž detí a mládeže Princezná orientu v Piešťanoch, TO
/1, 2,3, miesto/

13. 6. 2015 - Retro jarmok Kapušany
17. 6. 1015 – Naj obec Slovenska, vystúpenie žiačok ŠPD TO
18. 6. 2015 – Koncert žiakov a pedagógov prešovskýc h ZUŠ- iek „Ty Prešovu- Prešov Tebe“
18. 6. 2015 – Výstava čipky- Technické múzeum Solivar
20. 6. 2015 - The Fathers day, Deň otcov Sigord, TO
23. 6.2015 – Návšteva operného predstavenia ŠD Košice
24. 6. 2015 – Výchovný koncert pre MŠ Bajkalská
25. 5.2015 – Náborový koncert pre ZŠ Prostějovská
26. 6.2015 – Záverečné vystúpenie LDO /Malá scéna DJZ/
25. 6. 2015 - Záverečný večierok I. stupňa TO
26. 6.2015-

Záverečný večierok II. stupňa a ŠPD TO

17.7.2015-

Ryžovanie zlata Haniska, TO

23 -26.7.2015 - Zájazd TO do Prahy na medzinárodný
festival Let's Dance
24. 7. 2015 – Medzinárodná súťaž Oriental Competition TO
23. 8. 2015 - Dni obce Kamenica, vystúpenie TO

Aktivity Výtvarného odboru – I. polrok 2014/2015
September
18.9.2015 - Beseda so spisovateľkou Janou Bodnárovou o knižke „Moja prvá galéria“ v
rámci festivalu Prešov číta rád pod záštitou knižnice P.O. Hviezdoslava,v ateliéri Miriam
Kavuličovej Tomašiakovej
Október
1. 10. 201514.10.2015-

Hravé popoludnie, maľovanie na tvár pre deti MŠ
Farebný svet - tvorivé dielne v Tatranskej galérii v Poprade

November
- kresba hudobných nástrojov
- inštalácia kútika dychových hudobných nástrojov
December
- výroba vločiek na scénu v PKO na Vianočný koncert
- inštalácia prác na súťaž v speve ľudovej piesne „Svätoplukovi igrici“
- inštalácia prác v areáli v školy - Betlehem – scéna a plagát
- pozvánka a plagát na Vianočný koncert - výroba darčekov na Vianočný koncert
- účasť na XI. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica
Aktivity Výtvarného odboru – II. polrok 2014/2015
Február:
- účasť na 43. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaže Lidice, Česko
Marec:
- účasť na 20. ročníku medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet
v Banskej Bystrici
- Talenty Prešova s Richardom Rikkonom, v PKO
- výzdoba v PKO
- výzdoba školy /
- výzdoba koncertnej sály
- plagát- dychové oddelenie
- plagát ku Dňu učiteľov
Apríl :
- účasť na 1. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaže Zlatý drak, Liptovská Štiavnica
- účasť na XVIII. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaže Bohúňová paleta, Dolný Kubín
Máj :
- účasť na 1. ročníku medzinárodnej výtvarnej sútaže Čiary života, Kremnica
- osobitné ocenenie za sadu prác v súťaži Čiary života, Kremnica
- plagát na DOD
- dielne na DOD
- výzdoba a nápis na DOD
- diplom žiačka Viktória Čížiková zo súťaže Zlatý drak, Liptovská Štiavnica
Jún :
- záverečné práce žiakov-absolventov
- inštalácia žáverečných prác v PKO
- výroba a inštalácia scény na záverečný koncert v PKO
- výstava vo Finticiach na ,,Deti rodičom - rodičia deťom" dňa 7.6.2015

Voľnočasové aktivity školy
* výchovné koncerty pre materské školy a základné školy
* účinkovanie učiteľov v iných súboroch
* spolupráca školy s rodičmi
* rozvoj spolupráce s inými subjektmi, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú

X. Údaje o realizovaných projektoch
P.č.
1.

Názov projektu

Získaná hodnota
Spevácka súťaž Svätoplukovi igrici - v spolupráci s Maticou -podpora mladých talentov
v speve ľudových piesní.
slovenskou.

2.

Vianočný koncert ZUŠ JP

3.

Talenty Prešova a Richard Rikkon

4.

Prešovské kultúrne leto

5.

Deň otvorených dverí ZUŠ JP

6.

Oslavy 125. výročia narodenia Jána Pöschla a absolventský

-obohatenie kultúrneho
života občanov mesta
Prešov

koncert žiakov a učiteľov ZUŠ JP v PKO, Prešov

XI. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy.
a) Priestorové podmienky školy
Počet používaných miestností a ich stav k 30.6.2013
Názov
Počet
Kapacita(ž)
Technický stav
Triedy /individ./
36
1- 3
dobrý
odborné učebne
7
15
dobrý
/kolekt. vyuč./
b) Materiálno-technické vybavenie v triedach
Skvalitnilo sa materiálno-technické zabezpečenie školy získaním interaktívnej tabule v rámci
projektu AMV, zakúpila sa PC technika a audio vybavenie pre potreby predmetu hudobná náuka,
zriadila sa miestnosť IKT pre učiteľov školy, s prístupom k internetu, možnosťou rozmnožovania
notového materiálu, zriadila sa nová miestnosť zborovne pre učiteľov, zakúpili sa nové
komponenty pre rôzne hudobné nástroje (struny, nátrubky, plátky atd.), dôraz sa kládol na servis
hudobných nástrojov, ladenie klavírov a pod.. Pre potreby tanečného odboru sa zakúpili nové
náradia a žinienky k rozcvičkám, zvuková sústava k reprodukovanej hudbe, obdobne bola
zakúpená

audiosústava pre Literárno-dramatický odbor. Permanentne prebieha nákup

a dopĺňanie notového materiálu do archívu školy, učebníc a pracovných zošitov pre žiakov
prípravného štúdia, plánujeme zakúpiť nové hudobné nástroje cimbal, hoboj a sadu bicích
nástrojov.
Chodbové priestory školy boli vybavené jednotnými a esteticky vyzerajúcimi lavičkami,
dobudované bolo foyer hlavného vchodu do budovy školy umiestnením busty Jána Pöschla,
ktorého meno nosí naša ZUŠ. Učebňa výtvarného odboru bola presťahovaná do optimálnej
a priestrannej miestnosti na 1. poschodí pavilónu D. Učebňa bicích nástrojov bola zvukovo
odizolovaná plastovou stenou a zvukovoizolačnými dverami, čím sa vyriešil problém s hlukom
v pavilóne A a vytvorilo tak kvalitnejšie pracovné prostredie.
Všetky pavilóny školy sú z hľadiska nedostatočnej tepelnej izolácie vystavené silnému vplyvu
počasia, ktoré najmä v jesennom a jarnom prechodnom ročnom období nepriaznivo a negatívne
vplýva na komfort vyučovacieho procesu. Učebne sú podchladené, počas daždivých dní do nich
často zateká, čím sa vytvárajú plesne, ohrozujúce zdravie žiakov i učiteľov. Daný stav negatívne
vplýva aj na technický stav hudobných nástrojov, ktoré citlivo reagujú na každú zmenu klímy
exteriéru a následne interiéru školy. Riešením by bolo zateplenie a nové opláštenie pavilónov
školy, výmena starých okien a dverí s malými stavebnými zásahmi, ktoré by uvedené problémy
vyriešili. Požiadavky s navrhovanými riešeniami boli predložené zriaďovateľovi školy mestu
Prešov v školskom roku 2014/2015 v rámci Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
(PHSR) mesta Prešov v časovom horizonte do roku 2020.
c) Psycho-hygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole
Dodržiavanie psychohygienických zásad je jedným z dôležitých predpokladov zábezpeky kvality
výchovno-vzdelávacieho procesu, zvlášť, ak ide o umelecké vzdelávanie. Učitelia majú
štandartne vybavené učebne, kde sa dodržiava hygiena, kde je okrem spomenutých nedostatkov
pri vykurovaní v prechodných obdobiach (jar, jeseň) stabilná teplota, optimálne osvetlenie,
miesto na odkladanie odevov a obuvi žiakov, dodržiava sa hygiena v priestoroch toaliet,
kvetinová výzdoba i čistota v najbližšom okolí školy.
e) Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom
Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni čoho dôkazom je návštevnosť na verejných
vystúpeniach našich žiakov na pôde školy i mesta Prešov a vzájomná veľmi korektná
komunikácia rodičov a učiteľov na triednych aktívoch.

XII. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy
Komentár ku S P R Á V E o hospodárení
na Základnej umeleckej škole Jána Pöschla v kalendárnom roku 2014
V kalendárnom roku 2014 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 v zabezpečovaní chodu školy po hospodárskej a finančnej stránke sa niesla
v zmysle úsporných a racionalizačných opatrení / šetrením spravovaného majetku, energií,
obmedzením nákupov spotrebného materiálu.
V oblasti hospodárenia s hmotným majetkom školy bola vykonaná inventarizácia,
pričom neboli zistené žiadne schodky a nedostatky.
Na kalendárny rok 2014 bol schválený rozpočet uznesením MsZ č. 317/2013 zo dňa
09.01.2013 v sume na mzdové a bežné výdavky v sume 389 036,- E.

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

389 036,- E

MZDY, ODVODY
610

255 381,-

620

89.255,-

PREVÁDZKA
640

2 100,-

TOVARY 630

0,-

SPOLU:

346 736,-

PRÍJMY vlastné (školné)
CELKOM

42 300,389 036,-

Rozpočtovým opatrením č.5,6 bol upravený rozpočet o dotáciu zo ŠR 5% navýšenie miezd
o 6224,- E celkový rozpočet je z 12.6.2013 .....395 260,- E. Zo dňa 16.9.2013 RO č. 12 bol
upravený rozpočet v týchto položkách:
RO č. 5, 6
610

6 224,259 564,-

rozdiel oproti schválenému rozpočtu:

4 183,-

620

90 717,-

rozdiel

1 462,-

630

20 000,-

rozdiel

20 000,-

ROZPOČET PO ÚPRAVE:

420 905,-

Rozpočtovým opatrením č.15 zo dňa 18.11.2013 bol upravený rozpočet o 5% navýšenie
o 3 112,- Eur celkom rozpočet je 424 017,- E.
Rozpočtovým opatrením č.18 zo dňa 23.12.2013 bol upravený rozpočet o 5% navýšenie
O 3 112,- E.
Celkom rozpočet k 31.12.2013 po všetkých úpravách predstavoval sumu 427 129,- E.
BEŽNÉ VÝDAVKY V ROKU 2013
Rozpočtované schválené:

389 036,- E

Upravený rozpočet:

427 129,- E

Vlastné príjmy rozpočtované:

42 300,- E

Vlastné príjmy skutočnosť:

45 168,64 E

CELKOM VÝDAVKY K 31.12.2012:

431 096,51 E

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

dostupnosť školy v centre Sídliska 3,

-

centralizácia vyučovania v jednej účelovej budove s koncertnou sálou,

-

široká ponuka predmetov,

-

kvalifikovanosť a odbornosť pedagógov,

-

kvalifikovaná príprava žiakov na ďalšie odborné štúdium,

-

zvyšovanie počtu absolventov, pokračujúcich v ďalšom umeleckom štúdiu,

-

obojstranná spolupráca s rôznymi inštitúciami (spoločenskými, kultúrnymi,
charitatívnymi a pod.),

-

spolupráca so zákonnými zástupcami žiakov,

-

dobré materiálne vybavenie,

-

frekventovaná hudobná prax žiakov v malom dychovom orchesteri, sláčikovom orchestri,
speváckom zbore, rôznych komorných zoskupeniach,

-

kvalitný Flautový súbor,

-

tanečný odbor so špecializáciou na orientálne tance,

-

tvorba spoločných umeleckých projektov všetkých odborov.

2. Slabé stránky:
-

odchod žiakov zo štúdia v priebehu školského roku.

3. Príležitosti:
Škola ponúka umelecké projekty v rámci spolupráce jednotlivých odborov, ktoré sa tešia
veľkej obľube na vystúpeniach pre MŠ, ZŠ a ktoré mali úspech na verejných vystúpeniach
pre rodičov našich žiakov i pred širšou prešovskou verejnosťou.
4. Riziká:
- konkurencia mestských a súkromných umeleckých škôl a s tým súvisiaci možný
odliv žiakov,
- ponuka práce a lepšieho finančného hodnotenia v uvedených inštitúciách pre učiteľov
ZUŠ.

OT analýza (šance a riziká školy)
Kritérium
Demografický vývoj sa stabilizuje
Generačný problém žiakov
Platobná schopnosť zákonných zástupcov žiakov
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 žiakov

Šanca Riziko
/

/
/
/
/
/
/
/
/

Spolupráca s kultúrnymi inštitúciami v meste aj mimo mesta
Nedostatok finančních prostriedkov
Prechod ZUŠ z originálnych kompetencií na prenesené kompetencie

V Prešove 12.10.2015.

PaedDr. Jozef Hrušovský, PhD.,
riaditeľ školy.
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/

