
Základná umelecká škola Jána Pöschla,
Prostějovská 36, 080 01 Prešov

S P R Á V A
O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY

ZA ŠKOLSKÝ ROK
2018/2019

Prešov 2019





2

Vypracovali:

PaedDr. Jozef Hrušovský, PhD., riaditeľ školy
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Vedúci PK:
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PaedDr. Darina Hrušovská, DiS.art., 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 2018.
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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 pedagogických zamestnancov: Bibiána Šimonová, DiS.art.,

za nepedagigických zamestnancov: Marcela Sakalová;

za Rodičovské združenie: Renáta Gnapová, Katarína Lukačková,
Mgr. Renáta Ondziková, PhDr. Peter Ruščin, PhD.;

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 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 združenia rodičov.
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b) Pedagogická rada (PR) - mala 35 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 - LDO, tanečný odbor

PaedDr. Darina Hrušovská, DiS.art. - ved. PK- hudobná náuka

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

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 15.9.2018

1
Prípravné štúdium 1 63

Prípravné štúdium 2 0

2

I. STUPEŇ ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA

1. ročník  1. Časti 134

2. ročník  1. časti 120

3. ročník  1. časti 100

4. ročník  1. časti 59

1. ročník  2. časti 62

2. ročník  2. časti 53

3. ročník  2. časti 50

4. ročník  2. časti 21

5. roč. 2.časti /VO/ 4

3

II. STUPEŇ ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA

1. ročník 12

2. ročník 19

3. ročník 12

4. ročník 9

4
ŠTÚDIUM PRE DOSPELÝCH

1.- 4. Ročník 8

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 2018/2019:

Ročník 1. POLROK 2. POLROK

Počet žiakov celkom 726 707

Prospeli 598 707

Neprospeli 0 0

Neklasifikovaní 4 4

Absolventi PŠ - 72

Poznámka: V priebehu 1. polroka zo štúdia vystúpilo 13 žiakov, v 2. polroku
vystúpilo 6 žiakov.

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 30.6.2019

Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci

kvalifikovaní nekvalifiko-

vaní

doplňujúci si

vzdelanie

kvalifikovaní nekvalifiko-

vaní

doplňujúci si

vzdelanie

31 3 3 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. V školskom roku 2018/2019 bolo zapísaných na uvedené

elokované pracoviská ZUŠ JP 136 žiakov z celkového počtu 726 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. Že sa to skutočne

darí, o tom svedčí záujem o štúdium a popredné umiestnenia žiakov na umeleckých prehliadkách

a súťažiach. Žiaci školy získali na domácich i zahraničných súťažiach 7 najvyšších ocenení zo

súťaží (zlaté pásmo), 8 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 mládeže k štúdiu na ZUŠ Jána Pöschla, ktorú znásobuje špecializované edukačné

prostredie, kvalita a odbornosť pedagogického kolektívu a v neposlednom rade i príjemné

esteticky upravené prostredie priestorov školy. Za daných podmienok a okolností je možné

v budúcnosti očakávať permanentný záujem verejnosti práve o našu školu, čo je prioritným

cieľom v napĺňaní koncepcie rozvoja. ZUŠ J. Pöschla. K tomuto pozitívnemu výsledku prispeli:

· kvalitná odborná príprava žiakov na ďalšie štúdium,

· široká ponuka odborných predmetov,

· kvalitné materiálne vybavenie školy,

· kvalifikovanosť pedagógov,

· aktivity umeleckých telies školy (tanečný a sláčikový orchester, spevácky zbor,

hudobná kapela, ľudová hudba, rôzne komorné zoskupenia, tanečné štúdio Noise

pri ZUŠ JP),

· organizácia kultúrnych a súťažných podujatí na úrovni mesta, okresu i kraja,

· absolventi, pokračujúci v ďalšom umeleckom vzdelávaní,

· aktívna a ústretová spolupráca so zriaďovateľom a zákonnými zástupcami žiakov,
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· aktívna spolupráca s rôznymi mestskými inštitúciami (PKO, Matica slovenská, Domovy

sociálnych služieb, základné a materské školy mesta Prešov a obce Fintice a pod.),

· narastajúca aktivita žiakov 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 umožňuje žiakom pohotovo sa prispôsobovať životným 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. Taktiež sa osvedčili výchovné koncerty, určené najmä pre

žiakov základných škôl. Za úspech považujeme aj umiestnenia našich žiakov na popredných

miestach na regionálnych, celoslovenských i zahraničných súťažiach.

ZUŠ J. Pöschla je pripravená realizovať aj multiumelecké projekty určené konkrétnym

záujemcom (objednávateľom), na ktorých sa žiaci našej školy dokážu prezentovať pred

verejnosťou sólovými i skupinovými umeleckými prezentáciami s presvedčivou umeleckou

kvalitou a prevedením.

Za výnimočné podujatie, ktoré škola už v rámci už štyroch ročníkov úspešne zrealizovala

na svojej pôde, považujeme organizáciu a realizáciu cyklickej súťažnej prehliadky žiakov ZUŠ

Prešovského a Košického samosprávneho kraja v hre na cimbale pod názvom Prešovská

cimbalová struna. Uvedené podujatie motivuje deti k štúdiu hry na cimbale, čoho dôkazom je

narastajúci záujem, ktorý z počiatočných dvoch žiakov narástol za 3 roky na súčasných 12.

Škola prostredníctvom svojich pedagógov pozitívne vplýva 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 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 žánru.

Aj v školskom roku 2018/2019 sa učitelia a žiaci zúčastňovali na rôznych spoločensko-

umeleckých 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, hudobnej kapely, ľudovej hudby Jaňička, komorných zoskupení

i telies, ako sú sláčikový a tanečný orchester ZUŠ JP, vytvárala sa aktuálna výzdoba a pod.).
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Všetky vystúpenia, či už jednotlivcov-sólistov, orchestrov, či skupín zo všetkých štyroch

odborov sú zaznamenané v kapitole VII – Umelecké prezentácie školy.

Umelecké podujatia ZUŠ JP majú pozitívny ohlas u rodičov našich žiakov i širokej

verejnosti a preukazujú schopnosť školy podieľať sa významnou mierou na kultúrno-

spoločenskom živote 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, narastaniu umeleckej úrovne absolventov školy a tým i šírenia

dobrého mena školy.

VII. Umelecké prezentácie školy v šk. roku 2018/2019

Dátum Názov a miesto aktivity

14.9.-19.9.2018 –Festival turizmu, Čína, Taneč. štúdio NOISE, ZUŠ JP

26.9.2018 – Festival architektúry a dizajnu, Prešov

2.10.2018 – vystúpenie Tanečného orchestra a Ľud. hudby Jaňička na odhalení nového loga

ZUŠ JP Prostějovská 36

11.10.2018 – Jesenný koncert ZUŠ JP na plenárnej schôdzi Rodičovského združenia ZUŠ JP

8.11.2018 – Školský koncert ZUŠ JP

11.12.2018 – Adventný koncert ZUŠ JP

19.12.2018 – Vianočná akadémia v ZŠ Fintice

17.12.2018 – Vianočná návnada, Tanečný odbor, Kino Scala, Prešov

22.  1.2019 – Novoročný koncert ZUŠ JP, PKO Prešov

14.  2.2019 – Valentínsky koncert ZUŠ JP

5.  3.2019 – Fašiangový koncert, ZUŠ JP

7.  3.2019 – výstava na tému „Ženy východu v literatúre“, Krajské múzeum, Prešov

8.3.–11.3.2019 - „Festival kvetov“, San Remo, Taneč. štúdio NOISE pri ZUŠ JP, Taliansko

12.  3.2019 – „Husle v artificiálnej a nonartificiálnej hudbe“, workshop pre učiteľov predmetu

hra na husle, prednášajúci Mgr. art. Milan Kyjovský. Umelecké vystúpenie

Ľudovej hudby Jaňička, ZUŠ JP

14.  3.2019 – Krajské múzeum v Prešove, otvorenie výstavy

26.3.- 2.4.2019 – Festival sv. Magdalény „Castello de la Playa, Taneč. štúdio NOISE

pri ZUŠ JP, Španielsko
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28.  3.2019 – Rezortný deň školstva, PKO Prešov

2.  4.2019 – Jarný koncert ZUŠ JP

10.  4.2019 – Jarný koncert, elokované  pracovisko ZUŠ JP vo Finticiach

3. 5.2019 – Prešovská cimbalová struna - 4.ročník súťažnej prehliadky žiakov Prešovského

a Košického samosprávneho kraja v hre na cimbale, ZUŠ JP, Prešov

15.  5.2019 – Otvorenie výstavy výtvarných prác v Sklade soli, Prešov

18. 5.2019 – Otvorenie podujatia „Noc múzeí“, Prešov

22. 5.2019 – výchovné koncerty pre ZŠ Matice slovenskej, Prešov

23. 5.2019 – výchovné koncerty pre ZŠ Prostějovská, Prešov

24. 5.2019 – výchovné koncerty pre ZŠ Bajkalská, Prešov

27. 5.2019 – výchovné koncerty pre ZŠ Mirka Nešpora, Prešov

28. 5.2019 – „Návrat planéty PET“- taneč. rozprávka, TO, kino Scala, Prešov

1. 6.2019 – inštalovanie výstavy absolventských prác žiakov VO v priestoroch ZUŠ JP

3.- 9.6.2019 – Prešovský Montmartre – výstava prác žiakov ZUŠ JP

7. 6.2019 – Deň otvorených dverí ZUŠ JP, Prešov

11. 6.2019 – 1. abs. koncert ZUŠ JP ( abs .prim. a sek. časti), koncertná sála ZUŠ JP

13. 6.2019 – 2. abs. koncert ZUŠ JP (abs. prim. a sek. časti), koncertná sála ZUŠ JP

13. 6.2019 – „ Noc škriatkov“ – sprievod bubeníkov ZUŠ JP v spolupráci so ZŠ Prostějovská

18. 6.2019 – Záverečný absolventský koncert ZUŠ JP, PKO Prešov

24. 6.2019 – Deň otvorených dverí ZUŠ JP – „Popoludnie s tancom a výtvarným umením“,

elokované pracovisko Bernolákova 17, Prešov

2.7.2019 – Fragaria cup – vystúpenie TO

Umelecké aktivity Výtvarného odboru

– výroba plagátov na všetky verejné koncerty a podujatia

– priebežná výzdoba školy

– výzdoba na súťaž Prešovská cimbalová struna, diplomy a výroba darčekových predmetov

– výzdoba školy na deň otvorených dverí

– otvorenie samostatnej výstavy žiakov VO ZUŠ JP  v Sklade soli, Prešov- Solivar,

príprava Mgr.art. M. Kavuličová Tomašiaková – máj 2019;

– jún 2019 – výstava absolventských prác  žiakov VO v priestoroch ZUŠ JP

– výzdoba pódia a sály PKO pre Absolventský koncert ZUŠ JP 2019, výroba darčekov pre

absolventov, diplomy, plagát a pozvánka

– výroba absolventského tabla ZUŠ JP 2018/2019 - Mgr. M. Hrabušová
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VIII.  Súťaže a súťažné prehliadky v šk. roku 2018/2019

15.2.2019 – „ E , A , D , G “ - 3.ročník súťažnej prehliadky Prešovského kraja v hre

na husliach pre žiakov ZUŠ, Prešov

Umiestnenie:

ZLATÉ PÁSMO - Slavomír Kormaník, pedagóg PaedDr. Darina Hrušovská, DiS. art.

ZLATÉ PÁSMO - Peter Dlugoš, pedagóg R. Klein

ZLATÉ PÁSMO - Narayani Múková, pedagóg Mgr. Ivana Svítková

STRIEBORNÉ PÁSMO - Šimon Hajzuš, pedagóg Radovan Klein

STRIEBORNÉ PÁSMO - Michal Marchevka, pedagóg Radovan Klein

BRONZOVÉ PÁSMO - Petronela Čekanová, pedagóg Mgr. Ivana Svítková

BRONZOVÉ PÁSMO - Mária Ondzíková, pedagóg Mgr. Ivana Svítková

9. 4. 2019 – ZEMPLÍN POP 2019 – 10.ročník súťažnej prehliadky hudobných skupín

a spevákov populárnej hudby, pôsobiacich na ZUŠ

Umiestnenie:

BRONZOVÉ PÁSMO - Hudobná skupina JP Band pri ZUŠ JP – umeleckí vedúci Tomáš

Vojcovič, Tomáš Durkáč.

2. 5.2019 – Celoslovenská súťaž SAXOFÓN, ZUŠ Jána Melkoviča Stará Ľubovňa

Umiestnenie:

STRIEBORNÉ PÁSMO - SAXOFONIX (saxofónový súbor ZUŠ JP) - umelecký vedúci

Mikuláš Mátyás, DiS. art.

3. 5. 2019 – Prešovská cimbalová struna 2019 – 4. ročník Krajskej súťažnej prehliadky

žiakov ZUŠ v hre na cimbale, ZUŠ JP, Prešov

Umiestnenie:

STRIEBORNÉ PÁSMO - Filip Jozef Pantlikáš

STRIEBORNÉ PÁSMO - Anna Švačová

STRIEBORNÉ PÁSMO - Ľubomír Mucha

STRIEBORNÉ PÁSMO - Jozef Galdun

BRONZOVÉ PÁSMO - Sofia Kokošková

Pedagóg: Mgr. Matej Lacko, DiS. art.
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24. 5.2019 – Detvianska zlatá struna 2019, ZUŠ Svetozára stračinu v Detve

Umiestnenie:

ZLATÉ PÁSMO - Slavomír Kormaník, pedagóg PaedDr. Darina Hrušovská, DiS. art.

ZLATÉ PÁSMO - Peter Dlugoš, pedagóg R. Klein

ZLATÉ PÁSMO - Šimon Hajzuš, pedagóg Radovan Klein

CENA za najlepšiu korepetíciu: Mgr. Lilia Maťašová

31.5.2019 –XV. ročník festivalu komornej hudby „Gelnický kľúč“

Umiestnenie:

STRIEBORNÉ PÁSMO - SAXOFONIX (saxofónový súbor ZUŠ JP)

v kategórii A aj B - umelecký vedúci Mikuláš Mátyás, DiS. art.

VÝTVARNÝ  ODBOR

21.11.2018

Názov súťaže: Toto fakt milujem

Miesto : Stredná umelecká škola, Vodárenská 3 Prešov

Zoznam zúčastnených žiakov:

Dominika Abošiová Soňa Havrilčáková, Kornélia Mátheová, Timea Rurová, Emma

Sabolčinová, Emma Tomášová.

Pedagóg: Mgr. Miroslava Hrabušová

21.11.2018

Názov súťaže: „Tradičné ľudové remeslá“ (organizátor - ZUŠ Raslavice)

1. MIESTO - Andrea Ženčuchová

2. MIESTO - Sára Horoščáková

Pedagóg: Mgr. Miroslava Hrabušová
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IX. Údaje o najdôležitejších realizovaných projektoch

P.č. Názov projektu Získaná hodnota

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

22.1.2019 - Novoročný koncert ZUŠ JP

7.6.2019 - Deň otvorených dverí ZUŠ JP

28.3.2019 - Rezortný deň školstva

3.5.2019 - Prešovská Cimbalová struna 2018 – krajská
súťažná prehliadka v hre na cimbale

24.6.2019 - Deň otvorených dverí ZUŠ JP – Elokované
pracovisko Bernolákova 17, Prešov

18.6.2019 - Záverečný absolvent. koncert žiakov ZUŠ JP

v PKO, Prešov

15.5.2019 - Samostatná výstava žiakov VO  ZUŠ JP  v Sklade
soli, Prešov – Solivar;

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

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

-propagácia školy a nábor
nových záujemcov
o štúdium

-obohatenie kultúrneho
života občanov mesta
Prešov

-verejná prezentácia umel.
výsledkov ZUŠ JP

X. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

a) Priestorové podmienky školy

Počet používaných miestností a ich stav k 30.6.2019

Názov Počet Kapacita(ž) Technický stav

Triedy /individ./ 37 1- 3 Dobrý

odborné učebne
/kolekt. vyuč./

7 15 Dobrý
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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, stolné PC, notebooky pre učiteľov školy s prístupom k internetu v každej

časti budovy školy a komunikácii v rámci školskej elektronickej dokumentácie (el. triednych

kníh, elektronickej platby školného), priebežne 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, Literárno-dramatický odbor a Výtvarný odbor priebežne využíva

novú video a audio aparatúru k nácvikom tancov, dramatických scén, záznamov výtvarných

podujatí a aktivít. Podľa finančných možností a potrieb sa nakupuje potrebný výtvarný materiál

pre VO (farby, výkresy, štetce, modelárske potreby a pod.). Podľa požiadaviek učiteľov

a ponuky sa nakupuje a dopĺňa potrebný notový materiál do hudobného archívu školy, učebnice

a pracovné zošity pre žiakov Hudobného odboru na predmet Hudobná náuka. Zakúpila sa nová

zostava školských lavíc a stoličiek do učební Hudobnej náuky, vymenili sa i staré poškodené

skrine, konferenčné stolíky, kreslá a stoličky, nakúpili sa koberce, ktoré plnia estetickú

i zvukovoizolačnú funkciu v niektorých učebniach.

Výborná spolupráca so zriaďovateľom školy Mestom Prešov umožnila odstránenie veľkých

problémov so zamákajúcimi omietkami, nedostatočnej tepelnej izolácie niektorých častí

pavilónov školy, vystavených vplyvu počasia a z pridelenej dotácie zriaďovateľa sa zrealizovala

sanácia časti vonkajších omietok školy, inštalovali sa potrebné dažďové zvody zo striech do

kanalizácie a zrekonštruovala sa časť toaliet školy. Vo vlastnej réžii sme vymenili staré

technicky, energeticky a esteticky nevyhovujúce kovové vstupné dvere hlavného vchodu do

školy za plastové. Za veľmi dôležitý úspech rozvoja školy v súlade s koncepciou jej rozvoja

považujeme pridelenie finančnej dotácie od zriaďovateľa na rekonštrukciu školy v troch etapách,

z ktorých už prvú etapu – výmenu starých drevených okien vo všetkých budovách školy za nové

plastové sme už absolvovali koncom roka 2018. Zabezpečili sme tak úsporu energií a skonfortnil

sa tak samotný výchovno-vzdelávací proces. V ďalšej etape rekonštukcie školy sa má
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zrealizovať zateplenie a kompletné nové opláštenie pavilónov školy a výmena starých tepelných

rozvodov. Plánujeme zároveň dokončiť maľovanie interiéru školy, urobiť rekonštrukciu ešte

zvyšných dvoch toaliet a plánujeme odstránenie jestvujúcich nedostatkov v objekte školy.

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 finančních

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 úhľadné, novou

výsadbou zelene upravené celé priestranstvo okolia budov školy s veľmi vkusne upraveným

priečelím hlavného vchodu do školy s osadením kovového modelu loga ZUŠ J. Pöschla.

c) Psycho-hygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Dodržiavanie psychohygienických zásad je jedným z dôležitých predpokladov zabezpečenie

kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, zvlášť, ak ide o umelecké vzdelávanie. Učitelia majú

štandartne vybavené učebne, kde sú splnené všetky požadované hygienické normy.  Osvetlenie

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

rekonštrukcia toaliet s novou sanitou skvalitnila dodržiavanie hygieny v priestoroch školy,

udržiavaná je čistota v pavilónoch i 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.

Riaditeľstvo školy už viac rokov po sebe rieši problém, ktorý neustále trápi nielen

zamestnancov školy, ale i žiakov v prechodných ročných obdobiach (jar, jeseň), kedy nie je

stabilná teplota v exteriéri. Hoci sú už v interiéri školy namontované nové plastové okná, kúrenie

je prispôsobené potrebám susednej základnej školy Prostějovská 38 a v chladnejších obdobiach

sa vykuruje najmä dopoludnia (v čase dopoludňajšieho školského vyučovania). Popoludní je

kúrenie tlmené a v objektoch ZUŠ JP je následne chladnejšie. Uvedený stav sa snaží vedenie

školy riešiť, no doposiaľ tento poblém zo strany dodávateľa tepla (Spravbyt Prešov) nebol

doriešený a odstránený.

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,
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zabezpečení nástrojovej a technickej vybavenosti školy, prispieva na rôzne spoločenské

a súťažné podujatia pre našich žiakov. Škola sa teší neustálemu zvyšovaniu návštevnosti rodičov

a priateľov školy na verejných vystúpeniach našich žiakov, či už na pôde školy, kultúrnych

inštitúcií mesta Prešov i ďalších subjektov.

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 2018 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  2018 bol schválený rozpočet uznesením MsZ č. 853/2017 zo dňa

14.12.2017 na mzdové a bežné výdavky v sume  685 654- €. Prvá  úprava bola rozpočtovým

opatrením č. 3/Z/ 2018 zo dňa 05.6.2018 o sumu 1000,-€, druhá úprava interným opatrením zo

dňa 27.8.2018 o sumu 1 432 €, tretia úprava interným opatrením zo dňa 03.9.2018 o sumu 7000.-

€ zo správy školských objektov, štvrtá úprava interným opatrením zo dňa 30.11.2018 o sumu

6 400,-€ a posledná úprava bola 11.12.2018 o sumu 3 000,-€.

Celkový rozpočet  po úpravách na rok 2018 bol schválený v čiastke 704 486,-€.

SCHVÁLENÝ ROZPOČET: 704 486,- €

MZDY, ODVODY:

610 441 014,-€

620 162 051,-€

PREVÁDZKA:

640 ND, odchodné, odstupné 2 178,- €

TOVARY 630 128 999,- €
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SPOLU: 734 242,- €

PRÍJMY:

PRÍJMY vlastné (školné) 46 000 ,-€

PRÍJMY nerozpočtované 7 100,- €

Vlastné príjmy skutočnosť: 82 856,- €

XII. SWOT analýza úrovne výchovy a vzdelávania

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 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,

- neustály rast kvality prostredia a materiálno-technického vybavenia 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.




