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Vypracovali:

PaedDr. Jozef Hrušovský, PhD., riaditeľ školy

Hedviga Ficková Malastová, DiS.art., zástupkyňa riaditeľa školy

Vedúci PK:

Bibiána Šimonová, DiS.art., Mgr. Zuzana Kopkášová, DiS.art.,

Mikuláš Mátyás, DiS.art., Mgr.art. Miriam Kavuličová Tomašiaková;

Mgr. Adriána Rusňáková, Darina Džamová, DiS.art.,

Východiská a podklady:

Správa je vypracovaná v zmysle:

· Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. 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,

· informácie o hospodárení ZUŠ JP Prostějovská 36, Prešov v roku 2020.
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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@zusjp.eu

riaditel@zusjp.eu (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., zást. riaditeľa

8. Údaje o rade školy (RŠk):

Rada školy je 11 členná. Predsedom je Mgr. Matej Lacko, DiS.art.

Členovia:

za pedagogických zamestnancov: Stanislav Magda, DiS.art.,

za nepedagigických zamestnancov: PhDr. Miloš Onofrej,

za Rodičovské združenie: Katarína Lukačková, Mgr. Renáta Ondziková,

MUDr. Martina Merčiaková, Ing. Martin Jančáry,

za zriaďovateľa: PaedDr. Jitka Semivanová, RNDr. Zuzana

Bednárová, Ing. Jozef Demčák, Ing. František Oľha.

Volebné obdobie RŠ končí v roku 2024.

9. Poradné orgány RŠ:

a) Rodičovská rada (RR) – tvorili ju 5 členovia

Predsedom Rodičovskej rady je Ing. Martin Lenďák.

Členovia:

Ing. Slávka Klovaničová, Mgr. Peter Kušnír, Mgr. Zuzana Kolpáková,

Ing. Adriána Kivaderová

Počas roka sa uskutočnilo 1 zasadnutie RR.
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Plenárna schôdza združenia rodičov sa prezenčne neuskutočnila kvôli obmedzeniam šírenia
nákazy Covid 19.

b) Pedagogická rada (PR) - mala 34 členov (pedagogickí zamestnanci);

Predsedom PR je riaditeľ školy.

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 Džamová, DiS.art. - ved. PK - strunové oddelenie

Bibiána Šimonová, DiS.art. - ved. PK - klavírne oddelenie

Mikuláš Mátyás, DiS.art. - ved. PK - dychové oddelenie

Zuzana Kopkášová (Pončáková), Mgr. - ved. PK - Tanečný odbor, LDO

Miriam Kavuličová Tomašiaková, Mgr.art. - ved. PK - Výtvarný odbor

Mgr.art. Adriána Rusňáková - ved. PK - Hudobná náuka

Umelecká rada:

PaedDr. Jozef Hrušovský, PhD. - predseda UR

Hedviga Ficková Malastová, DiS.art. - člen UR

Radovan Klein, DiS.art. - člen UR

Mgr. Zuzana Kopkášová, DiS.art. - člen UR

Mgr.art. Miriam Kavuličová Tomašiaková - člen UR
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II. Údaje o počte žiakov školy

P.č. Názov štúdia Počet žiakov

k 15.9.2020

1
Prípravné štúdium 1 52

Prípravné štúdium 2 0

2

I. STUPEŇ  ZÁKLADNÉHO  ŠTÚDIA

1. ročník  1. časti 122

2. ročník  1. časti 131

3. ročník  1. časti 96

4. ročník  1. časti 77

1. ročník  2. časti 75

2. ročník  2. časti 47

3. ročník  2. časti 38

4. ročník  2. časti 30

5. ročník 2.časti /VO/ 16

3

II. STUPEŇ ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA

1. ročník 16

2. ročník 5

3. ročník 5

4. ročník 4

4
ŠTÚDIUM PRE DOSPELÝCH

1.- 4. Ročník 15

5 ROZŠÍRENÉ  ŠTÚDIUM 0
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III. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov
Prehľad o prospechu žiakov za 1. a 2. polrok školského roku 2020/2021:

ROČNÍK 1. POLROK 2. POLROK

Počet žiakov celkom 730 694

Prospeli 700 674

Neprospeli 0 1

Neklasifikovaní 0 8

Absolventi PŠ - 46

K 1.2.2021 odišlo zo štúdia 36 žiakov.
Počet študujúcich žiakov k 1.2.2021: 694

V druhom polroku šk. roka 2020/2021 malo prerušené alebo ukončené štúdium z dôvodu
pandémie Covid 19 20 žiakov.
Počet hodnotených žiakov v 2. polroku šk. roka 2020/2021 je 674.

IV. Zoznam uplatňovaných učebných plánov a variantov

a) Školský vzdelávací program pre ZUŠ v SR stupeň vzdelania ISCED 1B, (primárne) podľa
ISCED 2B (nižšie sekundárne).

b) Učebné plány pre Hudobný odbor, Tanečný odbor, Výtvarný odbor a Literárno-dramatický
odbor schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 4.
februára 2015 pod číslom 2015-6346/5841:1-10A0 pre základné umelecké školy s platnosťou
od 1. septembra 2015.

c) Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZUŠ stanovuje Vyhláška MŠ č.
324/2008 o základnej umeleckej škole zo dňa 6.08.2008.

V. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu

Počet zamestnancov k 30.6.2020

Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci

kvalifikovaní nekvalifiko-

vaní

doplňujúci si

vzdelanie

kvalifikovaní nekvalifiko-

vaní

doplňujúci si

vzdelanie

31 2 2 6 0 0
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VI. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti

Charakteristika ZUŠ Jána Pöschla

Základná umelecká škola poskytuje základy umeleckého vzdelávania v jednotlivých

umeleckých odboroch deťom, mládeži a dospievajúcim 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: elokované pracovisko výtvarného a tanečného

odboru na ulici Bernolákova 17 na sídlisku Sekčov v Prešove a elokované pracovisko

v priestoroch Základnej školy s materskou školou v obci Fintice, poskytujúce vzdelávanie

žiakom študujúcim hudobný a výtvarný odbor, na ktorých sa vyučuje každoročne viac než 100

žiakov z celkového počtu študujúcich žiakov školy.

Úroveň verejných prezentácií vždy dosahovala požadovanú kvalitu, čo sa prejavovalo v

každoročne narastajúcom počte záujemcov o štúdium a výborné hodnotenia a umiestnenia

žiakov na umeleckých súťažiach a iných podujatiach. Snahou ZUŠ JP je dosahovať čo najlepšie

študijné a umelecké výsledky v rámci rôznych prezentácií, verejných koncertov, umeleckých

vystúpení doma i v zahraničí, čo sa aj darilo až do obdobia koronakrízy, ktorá aj v tomto

školskom roku zamedzila expanzii umeleckých aktivít školy. Školský rok 2020/2021 bol znovu

ako predchádzajúci rok poznačený dôsledkami, ktoré z dôvodu šíriacej sa pandémie Covid 19

postihli umelecké školstvo práve v obmedzení tej najdôležitejšej časti umeleckého vzdelávania –

verejnej prezentácie umeleckých výsledkov. Žiaci školy tak po zatvorení škôl od októbra 2020

nemali možnosť sa zúčastňovať verejných prezentácií a prezentovať reálny umelecký kredit

školy. Obmedzila sa motivácia mládeže k umeleckým výkonom, pozornosť bola zameraná na

online vedený pedagogický proces v dištančnej forme vzdelávania. Za daných podmienok a

okolností v súvislosti s opatreniami vlády Slovenskej republiky proti šíreniu Covidu 19 teda

nebolo možné iniciovať žiadne umelecké aktivity školy, čo spôsobilo ich útlm až do konca

školského roka. Vo veľmi obmedzenej forme a podľa možností sa realizovali iba výročné triedne

koncerty a neuskutočnil sa ani tradičný záverečný absolvenstký koncert, spojený s vyraďovaním

absolventov ZUŠ JP po ukončení štúdia. Nekonali sa ani ďalšie plánované podujatia školy, ak

napr. piaty ročník súťažnej prehliadky žiakov ZUŠ Prešovského a Košického samosprávneho

kraja v hre na cimbale pod názvom Prešovská cimbalová struna a umelecko-vzdelávacie

semináre pre akordeón a Hudobnú náuku pre ZUŠ. Dôsledky pandémie sa prejavili aj v záujme o

štúdium v rámci talentových prijímacích skúšok v júni 2021 a ovplyvnil negatívne i nižší počet

všetkých zapísaných žiakov školy v školskom roku 2021/2022 (k 15. septembru 2021 bolo

zapísaných 698 žiakov školy).
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Napriek uvedeným obmedzeniam je ZUŠ J. Pöschla pripravená realizovať v budúcnosti

multiumelecké projekty, na ktorých sa žiaci našej školy môžu na patričnej umeleckej úrovni

prezentovať pred verejnosťou sólovými i skupinovými umeleckými prezentáciami.

Škola sa intenzívne podieľa na komplexnej umeleckej výchove a umeleckom rozvoji

svojich žiakov a snaží sa vplývať na rodičov, aby vnímali štúdium svojích detí na ZUŠ ako

dôležitú a samozrejmú súčasť všeobecného vzdelávania v oblasti umenia. Naďalej bude

napomáhať svojim absolventom po ukončení štúdia, aby mali lepšie vyhliadky na uplatnenie na

trhu práce nielen v oblasti školstva a kultúry, ale i v rôznych umeleckých zoskupeniach

hudobného, tanečného či dramatického žánru.

Reflexia umeleckej kvality, resp. sebareflexia patrí k základnej intelektuálnej výbave

každého pedagogického zamestnanca ZUŠ JP. Riaditeľstvo školy pozorne vníma všetky

pozitívne i kritické ohlasy a hodnotenia verejnosti adresované našej škole, lebo práve takáto

kritika vedie k odstraňovaniu chýb a s nimi súvisiacich nesystémových krokov, vedie ku kvalite

výchovno-vzdelávacej práce pedagogického zboru školy a stáva sa silným motivačným

činiteľom k dosahovaniu kvalitných interpretačných výsledkov, narastaniu umeleckej úrovne

absolventov školy a tým i šíreniu dobrého mena ZUŠ JP.

VII. Umelecké prezentácie školy v šk. roku 2020/2021

Dátum Názov a miesto aktivity

24.12.2020 - Vianočný ONLINE koncert ZUŠ JP

Apríl 2020 - Jarný ONLINE koncert ZUŠ JP

1.-9.7.2021 - Letná ZUŠ-ka

- prázdninové činnosti a pracovné sústredenia umeleckých telies školy,

umelecké činnosti záujemcov z radov žiakov školy vo všetkých

umeleckých odboroch;

Poznámka:

Umelecké prezentácie školy boli obmedzené alebo sa nekonali z dôvodu pandémie Covid 19.
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VIII.  Súťaže a súťažné prehliadky v šk. roku 2020/2021

Celoslovenská gitarová súťaž – „ Smižianska gitara online 2021“ – 11.5.2021

Monika Ringerová - strieborné pásmo  ( vyučujúci:Mgr. art. Tomáš Vaško)
Karolína Knapová - strieborné pásmo ( vyučujúci: Mgr. art. Tomáš Vaško)

Tanečná  súťaž vo výrazových tancoch "Showtime online zoom" – 22.5.2021
Vyučujúca: Mgr. Zuzana Pončáková, DiS. art.

Disciplína "Contemporary"
1. miesto sólo - Soňa Čučvárová - choreo "Broken"
2. miesto trio - Soňa Čučvárová, Ema Lešková, Alexandra Kundráková - choreo "Colours"
2. miesto mini formácia - Soňa Čučvárová, Ema Lešková, Bianka Kordovánová, Viktória
Firisová - choreo "Evolution"

Disciplína "Umelecké výrazové tance
3. miesto sólo - Christiana Homzová - choreo "Freedom"

Disciplína " Folklor show"
1. miesto choreo - "Balkan gypsy"

Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl – máj 2021
Organizátor: Združenie akordeónistov Slovenska
Vyučujúca: PaedDr. Jana Hudáková, PhD.

Alexandra Kačmárová - bronzové pásmo

Tanečná súťaž "Showtimewelcomeback" - Levice 19.6. 2021
Vyučujúca: Mgr. Zuzana Pončáková, DiS. art.

1. miesto - sólo umelecké výrazové tance - Christiana Homzová
1. miesto - sólo contemporary - Soňa Čučvárová
2. miesto - formácia folklór show "Folk Meadow"
2. miesto - trio výrazové tance "Indians"
2. miesto - trio contemporary "Equality"
2. miesto - skupina contemporary "Evolution"
3. miesto - skupina folklór show "Balkán Gypsy"
3. miesto - trio folklór show "Pasodoble"

La Guitaromanie 2021 – gitarová súťaž Martin – 15.6.2021
Vyučujúci: Mgr. art. Tomáš Vaško

Monika Ringerová - Zlaté pásmo 1. miesto
Karolína Knapová - Zlaté pásmo 2. miesto

Hviezdoslavov Kubín, DJZ Prešov, 15.6.2021
Vyučujúca: Mgr. art. Patrícia Vašková

2. miesto - Tamara Leláková
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IX. Údaje o najdôležitejších realizovaných projektoch

P.č. Názov projektu Získaná hodnota

1.

2.

3.

24.12.2020 - Vianočný ONLINE koncert  ZUŠ JP

Apríl 2020 - Jarný ONLINE koncert ZUŠ JP

1.-9.7.2021 - Letná ZUŠ-ka

- prázdninové činnosti a pracovné

sústredenia umeleckých telies školy,

umelecké činnosti záujemcov z radov

žiakov školy vo všetkých umeleckých

odboroch;

-umelecká prezentácia školy
vo verejnom online
priestore

-propagácia umeleckej
činnosti školy

-dobrovoľné umelecké
činnosti žiakov školy vo
všetkých odboroch,
zamerané na kompenzáciu
obmedzenej umeleckej
praxe v čase online
vyučovania a stmelenie
činnosti umeleckých telies
v rámci opakovania
a nácviku ich repertoáru.
Aktivita bola spojená
s náborom nových
záujemcov o štúdium na
ZUŠ JP.
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X. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

a) Priestorové podmienky školy

Počet používaných miestností a ich stav k 30.6.2021

Názov Počet Kapacita Technický stav

Triedy /individ./ 37 1 – 3 ž Veľmi dobrý

odborné učebne
/kolekt. vyuč./

7 15 ž Veľmi dobrý

b) Materiálno-technické vybavenie v triedach

Už od obdobia nástupu súčasného vedenia školy v roku 2014 patrí materiálno-technické

zabezpečenie k jednej z priorít optimálneho rozvoja školy a jeho cieľom je skonfortnenie

a zefektívnenie edukačného procesu, ktoré za pomoci moderných metód a technických

prostriedkov napomáha rastu vzdelávacích výsledkov, pozitívne ovplyvňuje záujem žiakov

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, video aparatúra (kamery, veľkopološné TV prijímače) a pod. Jednotlivé pavilóny

školy boli na báze internetového spojenia vybavené ďalšími technickými prostriedkami s

možnosťou rozmnožovania notového materiálu (zakúpené boli ďalšie notebooky pre učiteľov

školy s prístupom k internetu v každej časti objektu školy, potrebné k efektívnej komunikácii

v rámci školskej elektronickej dokumentácie, ako Edu page, elektronické triedne knihy,

elektronická platba školného, či kontakt s rodičmi), vymenila a doplnila sa technická i nábytková

výbava školy, priebežne a podľa potreby sa nakupujú nové komponenty pre rôzne hudobné

nástroje, realizuje sa potrebný servis hudobných nástrojov, ladenie klavírov a pod.. Pre potreby

dychového oddelenia sme zakúpili novú priečnu flautu a ďalšie komponenty k hudobným

nástrojom atd.. Priebežne sa dopĺňa potrebný výtvarný materiál pre výtvarný odbor (farby,

výkresy, štetce, modelárske potreby a pod.) a rekvizity pre ostatné odbory (tanečný, literárno-

dramatický). Neustále sa nakupuje a dopĺňa potrebný notový materiál do hudobného archívu

školy, učebnice resp. pracovné zošity pre žiakov Hudobného odboru na predmet Hudobná náuka

a podobne. Postupne sa vymieňa starý nábytok a koberce v jednotlivých učebniach, kde si to

situácia vyžaduje. Dokončila sa prestavba učebne vyučovania bicích nástrojov, v ktorej bol

inštalovaný zvukovo-izolačný obklad k tlmeniu zvuku a tak sa vyučovanie v náročnom prostredí

s vyššou intenzitou hluku skonfortnilo pre učiteľa i žiakov.
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Výborná spolupráca so zriaďovateľom školy - Mestom Prešov sa prejavila v ukončení

komplexnej rekonštrukcie vnútorných i vonkajších priestorov školy, ktorá započala v roku 2017.

Počas necelých štyroch rokov (s ročnou prestávkou) boli hydroizolované vonkajšie steny

pavilónov a upravené odpady dažďovej vody, vymenené staré okná a dvere za plastové,

zrekonštuované bolo teplovodné kúrenie školy, opravené strechy všetkých pavilónov, položené

nové keramické dlažby, zateplila a esteticky upravila sa fasáda školy, odizolovali sa základy a

upravil sa terén v okolí jednotlivých pavilónov školy a zámkovou dlažbou sa zestetizovalo jej

hlavné priečelie. Vysoko si vážime a oceňujeme porozumenie nášho zriaďovateľa, že pochopil

naliehavosť opráv technického stavu školy a po 25-tich rokoch prevádzkovania poskytol

finančné prostriedky na jej rekonštrukciu.

Keďže riaditeľstvo ZUŠ JP považuje za veľmi dôležitú aj estetickú stránku školy, dbá na

komplexnú estetizáciu nielen vnútra budov školy, ale i jej okolia. Zrealizovala sa zelená úprava

dvora a priestoru pri hlavnom vchode budovy školy, dokončila sa výsadba ozdobných drevín

v parkovej časti školy, kde sa vytvorila oddychová zóna pre rodičov i našich žiakov.

c) Psycho-hygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Škola v rámci pravidiel ochrany zdravia svojich pracovníkov, žiakov a ich rodičov dbá na

dodržiavanie psychohygienických zásad, čo je jedným z dôležitých predpokladov zabezpečenia

kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, o to viac dôležitého pri umeleckom vzdelávaní.

Učitelia majú dobre vybavené učebne, kde sú splnené všetky požadované hygienické normy.

Osvetlenie priestorov školy je optimálne, je dostatok miesta na odkladanie odevov a obuvi

žiakov pred vyučovaním. Zaviedli sa návleky na obuv (resp. prezúvanie žiakov), ktoré napomáha

čistote prostredia školy. Uvedenému dobrému stavu výrazne napomohla ukončená rekonštrukcia

toaliet s novou sanitou, ktorá skvalitnila dodržiavanie hygieny a čistoty v interiéri školy.

Udržiavaná je i čistota a poriadok v najbližšom okolí školy.

Učitelia si v individuálnom rozvrhu hodín sami stanovujú rozsah svojich prestávok vo

vyučovacom procese, čo prispieva k optimalizácii a zefektívneniu vyučovania. Výmenou okien

vyriešil problém úniku tepla, v období vykurovacej sezóny sa tak stabilizovala teplota v interéri

školy. Rovnomernej teplote interéru školy napomáha aj nové teplovodné kúrenie a zateplenie

celého objektu školy, čo môže v nasledujúcom období ešte viac skvalitniť a skomfortniť

umelecko-vzdelávací proces a ušetriť škole finančné prostriedky na iné potrebné položky.

V období mesiacov október až máj 2021 bolo v súvislosti so šírením pandémie Covid 19

aj v ZUŠ JP, podobne ako v iných školách na základe rozhodnutia štátnych orgánov pozastavené
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prezenčné vyučovanie. Vyučovací proces prebiehal v dištančnej forme, pozastavili sa aj

umelecké prezentácie školy na verejnosti. Boli zavedené mnohé opatrenia, ktoré priniesli do

umelecko-vzdelávacej praxe mnoho otázok, ktoré bolo treba vyriešiť. Dištančné vyučovanie

však nespôsobilo žiaden chaos v kontinuite vzdelávania našich žiakov, pretože pedagógovia

školy boli už pripravení i v oblasti informačných technológií a elektronického online kontaktu so

svojimi žiakmi a dokázali teda bez väčších prekážok viesť vyučovací proces dištančným

spôsobom. Škola mala obavy, že pandémia bude mať značne negatívny vplyv na záujem

o štúdium, avšak tieto obavy sa naplnili iba čiastočne a v novom školskom roku 2021/2022 bolo

dostatok záujemcov z radov nových žiakov o štúdium v ZUŠ J. Pöschla. Riaditeľstvo školy to

považuje v danej situácii za pozitívny signál toho, že koncepcia rozvoja a činnosti ZUŠ JP je

nastavená správne a má reálne úspešné výsledky.

d) Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni a deje sa najmä prostredníctvom priameho

kontaktu s Rodičovským združením prostredníctvom jeho predsedu. Rodičovské združenie

napomáha pri organizácii aktivít školy a doposiaľ sa podieľalo najmä na skvalitňovaní jej

materiálno-technického vybavenia, zabezpečení nástrojovej a technickej vybavenosti, prispieva

na rôzne spoločenské a súťažné podujatia pre našich žiakov. Rozvoj a činnosť ZUŠ JP pozitívne

vnímajú aj rodičia našich žiakov, ktorí súhlasne hodnotia všetky aktivity školy a často sa

i osobne podieľajú na organizácii niektorých podujatí (súťaží a pod.).
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XI. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy

KOMENTÁR  KU  SPRÁVE
o hospodárení na Základnej umeleckej škole Jána Pöschla v kalendárnom roku 2020

V kalendárnom roku 2020 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 dodržiavania 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 žiadne schodky a nedostatky.

Na kalendárny rok 2020 bol schválený rozpočet uznesením MsZ č. 244/2019 zo dňa

12.12.2019 na mzdové a bežné výdavky v sume 741.753 € z rozpočtu zriaďovateľa, 96 000 €

vlastné príjmy a darovacie prostriedky v sume 36 627,01€. V roku 2020 boli vykonané tri

úpravy. Prvá úprava interným oznámením zo dňa 10.11.2020 o sumu 14 000 €, druhá úprava

rozpočtovým opatrením zo dňa 07.12.2020 o sumu 15 000 € a tretia úprava zo dňa 07.12.2020

o sumu – 15 000 €. Finančné prostriedky boli poukázané zo správy školských objektov.

Celkový rozpočet na rok 2020 po úpravách od zriaďovateľa spolu s vlastnými príjmami a

darovacími prostriedkami  bol schválený v čiastke  888.380,01 €.

SCHVÁLENÝ ROZPOČET: 741.753 €

MZDY, ODVODY, PREVÁDZKA

610 469.546 €

620 166.800 €

630 104.172 €

640 1.235 €

ČERPANIE:

610 – Mzdy 522.659,33 €

620 - Odvody 196.787,08 €

630 – Tovary a služby 117.619,00 €

640- Nemocenské dávky 888,97 €

SPOLU: 837.954,38 €
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PRÍJMY:

Rozpočet Skutočnosť

vlastné (školné)                                  72.000 € 56.827,01 €

Darovacie 24.000 € 8.172,00 €

Darovacie prostriedky – bežné výdavky prenos z r. 2019 - 36.627, 01€

XII. SWOT analýza úrovne výchovy a vzdelávania

1. Silné stránky ZUŠ J. Pöschla:

- dostupnosť školy v centre Sídliska III,

- široká ponuka odborných predmetov,

- plná kvalifikovanosť a odbornosť pedagógov,

- kvalifikovaná príprava žiakov na ďalšie odborné štúdium,

- optimálne materiálno-technické vybavenie školy,

- kvalitná činnosť umeleckých telies a súborov,

- narastajúca kvalita elokovaných pracovísk ZUŠ JP na Bernolákovej 17 v Prešove

a ZŠ s MŠ vo Finticiach,

- dobrá spolupráca s rôznymi inštitúciami (spoločenskými, kultúrnymi, sociálnymi,

charitatívnymi a pod.),

- výborná spolupráca so zákonnými zástupcami žiakov prostredníctvom Rodičovského

združenia.

2. Slabé stránky:

- odchod žiakov zo štúdia v priebehu školského roka.

3. Príležitosti:

- využitie všetkých možností prezentácie umeleckých projektov školy po ukončení obdobia

koronakrízy.

4. Riziká:

- rastúca konkurencia blízkych súkromných umeleckých škôl a s tým súvisiaci možný

odliv žiakov.
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OT analýza - šance a riziká školy

Kritérium Šanca
Riziko

Demografický vývoj sa stabilizuje /

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
/

Spolupráca  s kultúrnymi inštitúciami v meste aj mimo mesta
/

Nedostatok finančných prostriedkov
/

Prechod ZUŠ z originálnych kompetencií na prenesené kompetencie
/

V Prešove 29.10.2021. PaedDr. Jozef Hrušovský, PhD.,
riaditeľ ZUŠ JP.
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