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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. 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

· informácie o hospodárení ZUŠ JP Prostějovská 36, Prešov v roku 2019.
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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., 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,
Martina Merčiaková, Ing. Martin Jančáry,

za zriaďovateľa: PaedDr. Jitka Semivanová, RNDr. Zuzana

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

Počet zasadnutí rady školy v školskom roku – 2

Jej volebné obdobie 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 a 1 plenárna schôdza združenia rodičov.
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b) Pedagogická rada (PR) - mala 33 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. 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 15.9.2019

1
Prípravné štúdium 1 69

Prípravné štúdium 2 0

2

I. STUPEŇ  ZÁKLADNÉHO  ŠTÚDIA

1. ročník  1. Časti 153

2. ročník  1. časti 117

3. ročník  1. časti 98

4. ročník  1. časti 86

1. ročník  2. časti 55

2. ročník  2. časti 49

3. ročník  2. časti 40

4. ročník  2. časti 46

5. ročník 2.časti /VO/ 10

3

II. STUPEŇ ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA

1. ročník 8

2. ročník 8

3. ročník 10

4. ročník 7

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 2019/2020:

ROČNÍK 1. POLROK 2. POLROK

Počet žiakov celkom 771 750

Prospeli 664 650

Neprospeli 3 0

Neklasifikovaní 4 0

Absolventi PŠ - 79

K 1.2.2020 odišlo zo štúdia 42 žiakov, pristúpilo 21 žiakov.
Počet študujúcich žiakov k 1.2.2020: 750

V druhom polroku šk. roka 2019/2020 malo prerušené alebo ukončené štúdium z dôvodu pandémie
Covid 19 21 žiakov.
Počet hodnotených žiakov v 2. polroku šk. roka 2019/2020 je 729.

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 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.

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.

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

34 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 umeleckáho vzdelávania v jednotlivých

umeleckých odboroch deťom, dospievajúcim a mládeži 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 približne 120 žiakov

z celkového počtu 771 študujúcich žiakov školy.

Snahou ZUŠ JP je dosahovať čo najlepšie študijné a umelecké výsledky v rámci rôznych

prezentácií, verejných koncertov, umeleckých vystúpení doma i v zahraničí. V ostatných rokoch

úroveň verejných prezentácií neustále narastala, o čom svedčil každoročne narastajúci počet

záujemcov o štúdium a samozrejme výborné postupné hodnotenia a umiestnenia žiakov na

umeleckých prehliadkách a súťažiach.

Školský rok 2019/2020 bol však poznačený dôsledkami, ktoré z dôvodu šíriacej sa

pandémie Covid 19 postihli všeobecne umelecké školstvo najmä v obmedzení dôležitej časti

prezentácie umeleckých výsledkov ZUŠ J. Pöschla prostredníctvom verejných umeleckých

vystúpení. Žiaci školy tak po zatvorení škôl od marca 2020 nemali možnosť zúčastňovať sa ani

domácich, ani zahraničných súťaží a performancií, teda nemohli prezentovať reálny umelecký

kredit školy. Takto sa stratila jedna z najvýznamnejších motivácií mládeže k štúdiu na ZUŠ Jána

Pöschla. Pritom nepomohla ani skutočnosť, že škola disponuje špecializovaným a optimálnym

edukačným prostredím, kvalitným a odborne zdatným pedagogickým kolektívom a

v neposlednom rade i príjemným, esteticky upraveným prostredím vnútoných i vonkajších

priestorov školy. Za daných podmienok a okolností v súvislosti s opatreniami vlády Slovenskej

republiky proti šíreniu Covidu 19 teda nebolo možné iniciovať verejné umelecké aktivity školy,

čo spôsobilo ich útlm až do konca školského roka. Nerealizovali sa ani výročné triedne koncerty,

ani záverečný absolvenstký koncert, spojený s vyraďovaním absolventov ZUŠ JP po ukončení

štúdia. Nekonalo sa ani výnimočné podujatie, ktoré škola úspešne zorganizovala a zrealizovala

na svojej pôde počas už štyroch ročníkov, a to súťažná prehliadka žiakov ZUŠ Prešovského

a Košického samosprávneho kraja v hre na cimbale pod názvom Prešovská cimbalová struna.

Covid 19 spôsobil i úbytok záujemcov o štúdium v rámci talentových prijímacích skúšok

v júni 2020 a s obavami sme sledovali, ako sa táto situácia prejaví v novom školskom roku
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2020/2021. (K 15. septembru 2020 bolo však zapísaných 730 žiakov školy, čo oproti minulému

školskému roku znamenalo úbytok o 41 žiakov a to možno považovať v danej kritickej situácii

za úspech.)

Napriek uvedeným obmedzeniam je ZUŠ J. Pöschla pripravená realizovať v budúcnosti

multiumelecké projekty, určené konkrétnym záujemcom (objednávateľom), na ktorých sa žiaci

našej školy môžu na patričnej umeleckej úrovni prezentovať pred verejnosťou sólovými

i skupinovými umeleckými prezentáciami s presvedčivou umeleckou kvalitou a prevedením.

Škola bude prostredníctvom svojich pedagógov pozitívne vplývať 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. 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.

Riaditeľstvo školy bude aj naďalej pozorne vnímať všetky pozitívne i kritické ohlasy

a hodnotenia verejnosti adresované našej škole, lebo práve tie sú priamou reflexiou kvality

výchovno-vzdelávacej práce pedagogického zboru našej ZUŠ JP a patria k silným motivačným

činiteľom k dosahovaniu kvalitných interpretačných výsledkov, narastaniu umeleckej úrovne

absolventov školy a tým i šírenia dobrého mena školy.

VII. Umelecké prezentácie školy v šk. roku 2019/2020

Dátum Názov a miesto aktivity

3.10.2019 - Deň otvorených dverí, v zariadení pre seniorov Náruč z príležitosti Mesiaca úcty
k starším (žiak Daniel Kuchár, pedagóg S. Magda, DiS.art.)

17.10.2019 - Jesenný koncert ZUŠ JP, spojený s plenárnou schôdzou RZ

12.11.2019 - 2. školský koncert

14.11.2019 - „TALENTY 2019“ - ocenenie úspešných žiakov školy v PKO.
Organizátor - ABC centrum voľného času.
Ocenený žiak ZUŠ JP:  Šimon Hajzuš z triedy R. Kleina (za zisk 1. miesta na
celoslovenskej súťaži v hre na husliach)
Ocenené teleso ZUŠ JP: SAXOFONIX – umel. Vedúci M. Mátyás, DiS.art. (za
zisk strieborného pásma na súťaži v Gelnici)

Ocenený učiteľ ZUŠ JP: Radovan Klein (hra na husle).
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15.11.2019 - Slávnostný koncert vo Františkánskom kostole ( účinkovali žiaci zo Speváckeho
zboru ZUŠ JP, umel. vedúca PaedDr. Jana Hudáková, PhD.)

4.12.2019 - „Vianoce na trojke“ – vystúpili speváci z Ľudovej hudby Jaňička pri ZUŠ JP
(umelecký vedúci PaedDr. J. Hrušovský)

5.12.2019 - Mikulášsky koncert ZUŠ JP

12.12.2019 - MAKE SOME DANCE – tanečná súťaž žiakov Tanečného odboru
(pedagógovia Mgr. Z. Kopkášová, DiS.art., Simona Cuperová)

15.12.2019 - obch. centrum EPERIA, Prešov - vystúpenie hudobnej  skupiny JP BAND

17.12.2019 - Adventný koncert ZUŠ JP

19.12.2019 - Vianočná akadémia ZŠ Prostějovská

22. 1.2020 - Novoročný  koncert ZUŠ JP – Park kultúry a oddychu, Prešov

1. 2. 2020 - Vystúpenie mažoretiek Tatran Handbal aréna

22. - 27.2. 2020 - Festival Tempio Pausania – Taliansko, Sardínia, mesto Tempio Pausania,
(Tanečný odbor – umel. vedúca Mgr. Zuzana Kopkášová, DiS.art.)

VIII.  Súťaže a súťažné prehliadky v šk. roku 2019/2020

Medzinárodná tanečná súťaž vo výrazových tancoch Wintercup v Leviciach

23.11. 2019
2. miesto "Svetlušky" Deti

2.miesto "Pinga" Dospelí

2.miesto "Christmas párty" Dospelí

3.miesto "Paso doble" Dospelí

3.miesto "Cínoví vojaci" Junior

3.miesto "Christmas párty" Dospelí (winter)

4.miesto "Cínoví vojaci" Junior (winter)

4.miesto "Indians" Junior

E, A, D, G - 4. ročník súťažnej prehliadky v hre na husliach  CZUŠ sv. Mikuláša v Prešove

15.2.2020

Umiestnenie:

ZLATÉ PÁSMO - Peter Dlugoš, pedagóg Radovan Klein
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ZLATÉ PÁSMO - Nela Dlugošová, pedagóg Radovan Klein

ZLATÉ PÁSMO - Štefan Lejko, pedagóg Martin Zalka

STRIEBORNÉ PÁSMO - Šimon Hajzuš, pedagóg Radovan Klein

STRIEBORNÉ PÁSMO - Slavomír Kormaník, pedagóg PaedDr. D. Hrušovská, DiS. art.

STRIEBORNÉ PÁSMO - Klaudia Krištofová, pedagóg Martin Zalka

BRONZOVÉ PÁSMO - Petronela Čekanová, pedagóg Mgr. Ivana Svítková

BRONZOVÉ PÁSMO - Petra Foľvarská, pedagóg Mgr. Ivana Svítková

BRONZOVÉ PÁSMO - Narayani Múková, pedagóg Mgr. Ivana Svítková

BRONZOVÉ PÁSMO - Jozef Šimoňák, pedagóg Mgr. Ivana Svítková

IX. Údaje o najdôležitejších realizovaných projektoch

P.č. Názov projektu Získaná hodnota

1.

2.

3.

4.

12.11.2019 – 2. školský koncert

14.11.2019 – „TALENTY 2019“ - ocenenie úspešných

žiakov školy v PKO.

Organizátor: ABC centrum voľného času.

Ocenený žiak :  Šimon Hajzuš z triedy R. Kleina- 1. miesto na

celoslovenskej súťaži v hre na husliach

Ocenené teleso: SAXOFONIX – trieda M. Mátyása-

strieborné pásmo – Gelnica

Ocenený učiteľ: R: Klein

15.11.2019 – Slávnostný koncert vo Františkánskom kostole

( účinkovali členovia Speváckeho zboru ZUŠ JP, umelecká

vedúca PaedDr. J.Hudáková, PhD.)

22.1.2020 - Novoročný koncert ZUŠ JP

-umelecká prezentácia školy
na verejnosti, agitácia
mladých talentov na
štúdium.

- umelecká prezentácia
školy

-propagácia školy a nábor
nových záujemcov
o štúdium

-obohatenie kultúrneho
života občanov mesta
Prešov

-verejná prezentácia umel.
výsledkov ZUŠ JP
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X. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

a) Priestorové podmienky školy
Počet používaných miestností a ich stav k 30.6.2020

Názov Počet Kapacita(ž) Technický stav

Triedy /individ./ 37 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 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),

rozširuje sa výbava ďalšími technickými prostriedkami (kopírky s možnosťou rozmnožovania

notového materiálu v sekciách jednotlivých pavilónov školy, stolné PC, notebooky pre učiteľov

školy s prístupom k internetu v každej časti objektu školy a komunikácii v rámci školskej

elektronickej dokumentácie (zavedenie EDU PAGE, el. triednych kníh, elektronickej platby

školného), priebežne sa vymieňa a dopĺňa technická i nábytková výbava školy, 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 (kontrabas pre sláčikový orchester,

elektronický klavír pre potreby školy, priečnu flautu, cvičný dychový nástroj Venova, generálnu

opravu absolvovali dva klarinety, jeden saxofón, zakúpili sme novú audio aparatúru pre hudobnú

skupinu a rôzne komponenty pre potreby bežného používania a servisu hudobných nástrojov,

ako sú struny, kolofónie, technické doplnky k ošetrovaniu hudobných nástrojov, ako oleje, plátky

a pod.). Neustále a priebežne sa dopĺňa potrebný výtvarný materiál pre Výtvarný odbor (farby,

výkresy, štetce, modelárske potreby a pod.), Tanečný odbor (rekvizity, kostýmy) i Literárno-

dramatický odbor (divadelné rekvizity, audio porty – bezdrôtové mikrofóny, apod.). Podľa

požiadaviek učiteľov a ponuky sa nakupuje a dopĺňa potrebný notový materiál do hudobného

archívu školy, učebnice (pracovné zošity pre žiakov Hudobného odboru na predmet Hudobná

náuka atd.). Postupne sa vymieňa starý nábytok po jednotlivých učebniach, koncom
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kalendárneho roka sa zakúpili účelové nové koberce, ktoré plnia estetickú i zvukovoizolačnú

funkciu v niektorých učebniach. Učebne vyučovania trúbky a bicích nástrojov boli vybavené

novo inštalovaným zvukovo-izolačným obkladom k tlmeniu zvuku a skonfortneniu vyučovania.

Spolupráca so zriaďovateľom školy - Mestom Prešov priniesla ovocie v podobe zavŕšenia

rekonštrukcie vnútorných priestorov školy a všetkých toalet.

Riaditeľstvo ZUŠ JP považuje za veľmi dôležitú aj estetickú stránku školy a dbá na

komplexnú estetizáciu nielen vnútra budovy školy, ale i jej okolia. Z usporených finančných

prostriedkov školy a za príspevku sponzorov sa inštalovala podlahová krytina v pavilóne A,

zrealizovala sa úprava dvora a priestoru pri hlavnom vchode budovy školy, kde boli vysadené

ozdobné dreviny, živý plot, v parkovej časti školy bola zrealizovaná veľmi vkusne upravená

oddychová zóna pre rodičov i žiakov, ktorí môžu v čase prestávok, či čakania na svoje deti

relaxovať v tomto priestore.

c) Psycho-hygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

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

dodržiavanie psychohygienických zásad, čo je jedným z dôležitých predpokladov zabezpečenia

kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, 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 už v tomto školskom roku

zavŕšená 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. V roku 2019 sa výmenou

starých okien za nové plastové vyriešil problém úniku tepla, v období vykurovacej sezóny sa tak

stabilizovala teplota v interéri školy. Je plánovaná výmena starého teplovodného kúrenia

a zateplenia celého objektu školy, čo môže v nasledujúcom školskom roku ešte viac skvalitniť

a skomfortniť umelecko-vzdelávací proces.

V období mesiacov marec až jún 2020 bolo v súvislosti so šírením pandémie Covid 19 aj

v ZUŠ JP, podobne ako v iných školách, na základe rozhodnutia štátnych orgánov pozastavené

denné vyučovanie. Vyučovací proces sa preniesol do domácností našich žiakov, preto sa

pozastavili aj umelecké prezentácie školy na verejnosti. Boli zavedené mnohé opatrenia, ktoré

priniesli do umelecko-vzdelávacej praxe mnoho otázok, ktoré bolo treba vyriešiť. Dištančné
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vyučovanie však nespôsobilo žiaden chaos v kontinuite vzdelávania našich žiakov aj uvedenou

formou, pretože  už od roku 2016 sa postupne zavádzalo do pedagogickej praxe aj vzdelávanie

pedagógov našej školy v oblasti informačných technológií. Hoci sme sa obávali enormného

úbytku záujemcov o štúdium, táto obava sa naplnila iba čiastočne a v novom školskom roku

2020/2021 sa zapísal do zoznamov nových žiakov ZUŠ J. Pöschla dostatočný počet detí rôznych

vekových kategórií, čo považujeme v danej zdravotno-hygienickej kritickej situácii v období

koronakrízy za pozitívny signál úspešného koncepčného vedenia školy.

e) Spolupráca školy s rodičmi

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

kontaktu s Rodičovským združením prostredníctvom Rady rodičov a jej predsedu. Rodičovské

združenie napomáha pri organizácii aktivít školy prostredníctvom umeleckých prezentácií, no

doposiaľ sa podieľalo najmä na skvalitňovaní materiálno-technického vybavenia školy,

zabezpečení nástrojovej a technickej vybavenosti školy, prispieva na rôzne spoločenské

a súťažné podujatia pre našich žiakov. Škola sa teší neustálemu pozitívnemu vnímaniu

a hodnoteniu všetkých aktivít školy zo strany rodičov.

XI. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy

KOMENTÁR  KU  SPRÁVE
o hospodárení na Základnej umeleckej škole Jána Pöschla v kalendárnom roku 2018

V kalendárnom roku 2019 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 2019 bol schválený rozpočet uznesením MsZ č. 22/2018 zo dňa

12.12.2018 na mzdové a bežné výdavky v sume 670.055 €. V roku 2019 boli vykonané štyri

úpravy. Prvá úprava interným oznámením zo dňa 20.5.2019 o sumu 77 693 €, druhá úprava

rozpočtovým opatrením č.2/Z/2019 zo dňa 26.6.2019 o sumu 7 000 € zo správy školských
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objektov, tretia úprava interným oznámením zo dňa 30.10.2019 o sumu 2 622 €, štvrtá úprava

interným oznámením zo dňa 6.11.2019 o sumu 20 000 €.

Celkový rozpočet na rok 2019 po úpravách od zriaďovateľa spolu s vlastnými príjmami a

darovacími prostriedkami  bol schválený v čiastke  811 418,24 €.

SCHVÁLENÝ ROZPOČET: 811.418,24 €

MZDY, ODVODY:

610 468.122,46 €

620 176.362,22 €

PREVÁDZKA:

640 ND, odchodné, odstupné 2.604,01 €

TOVARY 630 153.534,74 €

SPOLU: 800.623,43 €

PRÍJMY:

PRÍJMY vlastné (školné) 52.000 €

PRÍJMY nerozpočtované 7.000 €

Darovacie prostriedky – bežné výdavky prenos z r. 2018      34.048,24 €

Vlastné príjmy skutočnosť: 82 832,54 €
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XII. SWOT analýza úrovne výchovy a vzdelávania

1. Silné stránky ZUŠ J. Pöschla:

- dostupnosť školy v centre Sídliska III,

- široká ponuka odborných predmetov,

- nárast kvalifikovanosti a odbornosť pedagógov,

- kvalifikovaná príprava žiakov na ďalšie odborné štúdium,

- udržanie počtu absolventov, pokračujúcich v ďalšom umeleckom štúdiu,

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

charitatívnymi a pod.),

- výborná spolupráca so zákonnými zástupcami žiakov prostredníctvom Rodičovského

združenia,

- výborné materiálno-technické vybavenie školy,

- kvalitná činnosť umeleckých telies a súborov,

- spolupráca všetkých umeleckých odborov na multi projektoch,

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

a ZŠ s MŠ vo Finticiach;

2. Slabé stránky:

- odchod žiakov zo štúdia v priebehu školského roka.

3. Príležitosti:

- využitie všetkých možností prezentácie umeleckých projektov školy, adresovaných

rodičom našich žiakov i širokej prešovskej verejnosti.

4. Riziká:

- 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 28.10.2020. PaedDr. Jozef Hrušovský, PhD.,
riaditeľ ZUŠ JP.

Milos
Stamp


