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o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
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Správa
o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Základnej umeleckej školy A. A. Ljubimova v Medzilaborciach
za školský rok 2012/2013

1. Základné údaje a kontakty
Názov školy, sídlo:
Základná umelecká škola Alexandra Andrejeviča Ljubimova v Medzilaborciach
Adresa školy: Mierová 328/8, 068 01 Medzilaborce
Telefónne číslo: +421 057/73 1621
Elektronická adresa školy: zusmedzilaborce@centrum.sk
Zriaďovateľ: Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4 068 01 Medzilaborce

Vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie:
Juraj Belej, riaditeľ školy

Rada školy:
Tatiana Protivňáková- predseda
Mgr. Nadežda Jalčová
Mgr. Ľuba Dribňáková
Ing. Michal Repčík
Mgr. Andrea Vagaska
Poradné a metodické orgány:
Pedagogická rada
všetci zamestnanci školy
Vedúci študijných odborov
Tatiana Protivňáková
Mgr. Alexandra Siváková
Predmetová komisia
Mgr. art. Rastislav Kašuba - predseda

2. Údaje o počte žiakov
počet žiakov k 15. 09. 2012:
Odbor:
PŠ
Hudobný:
32
Výtvarný:
19
Spolu:
51

I. st.
103
78
191

II. st.
8
6
14

ŠPD
0
0
0

Spolu:
143
103
246

počet žiakov k 30. 06. 2013
Odbor:
PŠ
Hudobný:
32
Výtvarný:
19
Spolu:
41

I. st.
91
76
167

II. st.
8
6
14

ŠPD
0
0
0

Spolu:
131
101
232

počet absolventov v šk. r. 2012/2013
Odbor:
I. st.
Hudobný:
9
Výtvarný:
8
Spolu:
17

II. st.
1
0
1

0
0
0
0

Spolu:
11
8
19

3. Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej alebo vysokej
školy umeleckého zamerania v šk. r. 2012/2013
Na ďalšie umelecké a umelecko – pedagogické štúdium na stredných a vysokých
školách sa nehlásil nikto zo žiakov našej školy.

4. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov na konci šk. r.
2012/2013:
Odbor:
Hudobný:
Výtvarný:
Spolu:

s vyznamenaním:
75
76
151

prospeli:
12
0
12

neprospeli:
0
0
0

spolu:
89
76
165

5. Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní
v šk. r. 2012/2013:
Hudobný odbor: prípravné štúdium, hra na klavíri, akordeóne, zobcovej flaute,
gitare, husliach , klarinete, saxofóne.
Výtvarný odbor: kresba, maľba, grafika, modelovanie a práca s materiálom, dekoratívne
činnosti.

6. Údaje o počte pedagogických zamestnancov a plnení kvalifikačného
predpokladu pedagogických zamestnancov školy:
Celkový počet zamestnancov: 9
z toho pedagogických:
8
nepedagogických:
1
Kvalifikačný predpoklad pedagogických zamestnancov
kvalifikovaní: 6
nekvalifikovaní 2

7. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy:
V školskom roku 2012/2013 sa ďalšieho vzdelávania nezúčastnil nikto z pedagogických
zamestnancov školy.

8. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti.
Základná umelecká škola v uplynulom školskom roku poskytovala základné umelecké
vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore, deťom a dospievajúcej mládeži vo veku od 5 do
18 rokov. ZUŠ je jedinou inštitúciou v okrese Medzilaborce, ktorá poskytuje príležitosť na
získanie základného umeleckého vzdelania. 246 žiakov v hudobnom a výtvarnom odbore
v minulom školskom roku potvrdzuje, že táto škola má svoje opodstatnenie. Bez veľkých
projektov bojujeme proti drogám a to tým, že zmysluplne organizujeme voľný čas detí
a mládeže.

Naša škola, je súčasťou kultúrneho života v meste Medzilaborce a v jeho
okolí.
V školskom roku 2012/2013 usporiadala škola spolu 25 interných a verejných koncertov
a vystúpení.

Najvýznamnejšie:
a/ Vianočný koncert pre ZŠ, MŠ a širokú verejnosť okresu Medzilaborce
b/ Výchovný koncert pre MŠ a žiakov 1. a 2. ročníkov ZŠ
V školskom roku 2012/2013 naša škola spolupracovala s inštitúciami v meste a okolí, na
požiadanie sme im poskytovali kultúrny program, žiaci dychového oddelenia sa zapojili do
súťažnej prehliadky, žiaci výtvarného odboru sa úspešne zapájali do rôznych súťaži a starali
sa o skrášlenie a spríjemnenie priestorov našej školy. So žiakmi školy sme vycestovali dva
krát za umením do Košíc.

Chronologický prehľad akcií žiakov hudobného odboru:
24. október – Plenárna schôdza ZRPŠ
V krátkom kultúrnom programe sa predstavili žiaci z triedy:

Mgr. Jaroslava Hulaja, Tatiany Protivňákovej, Mgr.art. Rastislava Kašubu

23. november – 68. výročie oslobodenia mesta Medzilaborce
V krátkom kultúrnom programe sa predstavili žiačky z triedy Tatiany Protivňákovej

23. november – Miss MŠ
Na tomto podujatí účinkovali žiaci z triedy Mgr. art. Rastislava Kašubu a Tatiany
Protivňákovej

23. november – Výstava výtvarných prác s vianočnou tematikou
Všetkým prítomným chvíle pri prehliadke žiaci z triedy Ľubomíra Onačilu

29. november – Verejný koncert
za koncert bol zodpovedný Mgr. art. Rastislav Kašuba

13., 14., 16. december – Vianočný koncert
Účinkovali žiaci hudobného a výtvarného odboru koncert pripravila
Tatiana Protivňáková

8. marec – Hnušťanský akord /školské kolo/
pripravila Mgr. Nadežda Jalčová

14. marec – Verejný koncert
zodpovedný Mgr. art. Rastislav Kašuba

20. marec – Výstava kraslíc
hudobný program pripravil Ľubomír Onačila
21. marec – Súťažná prehliadka v hre na zobcovej flaute
Súťaže sa zúčastnili žiaci z triedy Mgr. art. Rastislava Kašubu
Veronika Kačúrová 7. roč. I. stupeň– získala zlaté pásmo
Tomáš Sopko 3. ročník II. stupeň – získal zlaté pásmo
klavírny sprievod: Tatiana Protivňáková

19. apríl – Suchoň a jeho tvorba
Výchovný koncert pre žiakov ZUŠ A. A. Ljubimova pripravila Mgr. Nadežda Jalčová

07. máj – Verejný koncert ku Dňu matiek
pripravila Mgr. Nadežda Jalčová

11. máj – Koncert „Deň matiek“ Radvaň nad Laborcom
za koncert zodpovedný bol Mgr. Jaroslav Hulaj

19. máj – Koncert „Deň matiek“ – Medzilaborce
v koncerte sa predstavili žiaci z triedy Ľubomíra Onačilu

26. máj – Slávnostne stretnutie Únie žien mesta Medzilaborce

za kultúrny program zodpovedná Mgr. Nadežda Jalčová

03. jún – Absolventský výlet
zodpovedný Mgr. Alexandra Siváková

13. jún – Návšteva koncertu Štátnej filharmónie Košice
zodpovedný Mgr. art. Rastislav Kašuba

14. jún – Absolventský koncert
zodpovedný Juraj Belej

29. jún – 51. Festival kultúry a športu
za vystúpenie žiakov ZUŠ na tomto podujatí bol zodpovedný Mgr. art. Rastislav
Kašuba
Už dlhodobo v našej škole sa usporadúvajú pred koncom školského roku
triedne koncerty, na ktorých sa predstavia všetci žiaci hudobného odboru.
Tieto koncerty majú veľmi pozitívny ohlas u rodičov ale aj ostatných
prítomných.
Triedne koncerty sa konali nasledovne:
29. máj
06. jún
11. jún
12. jún
19. jún
20. jún

Tatiana Protivňáková
Ľubomír Onačila
Mgr. Jaroslav Hulaj
Mgr. Nadežda Jalčová
Juraj Belej
Mgr. Michala Žolnová
Mgr.art. Rastislav Kašuba

Aktivity žiakov výtvarného odboru v šk. roku 2012/2013
1. IX. medzinárodná výtvarná súťaž Vianočná pohľadnica
Do súťaže bolo zaslaných 25 žiackych výtvarných prác
2. Žiaci VO pripravili kulisy a rekvizity na Vianočný koncert
3. Školská súťaž o „Najkrajšiu vianočnú pohľadnicu“
Do súťaže sa zapojili všetci žiaci VO. Ocenení boli:
1. kat. Bicková Jana
2. kat. Falisová Simona
Hricko Samuel
Sopira Ivan

Husár Timotej
3. kat. Fecurová Kristína
Gajdošová Ivana
Žolnová Lea

Mihaličová Patrícia
4. kat. Čičvák Kristián
Holienčiková Petra
Fecurová Ivana

4. V obvodnej súťaží Európa v škole boli úspešní:
1. kat. 1. miesto – Tarčová Chantal
2. miesto – Bochinová Marianna Bianka
3. miesto- Laščáková Simona
Čestné uznanie – Zalevskyj Ján, Sopira Ivan
2. kat. 1. miesto – Nistorová Aneta
2. miesto – Cuperová Nina
3. miesto – Valaliková Viktória
Čestné uznanie – Hirňaková Alexandra
3. kat. 2. miesto Hyciová Kristína
5. V Okresnej súťaží Vesmír očami detí
V 4. kategórií do celoslovenského kola súťaže postúpili práce týchto žiakov:
Lívie Suchej, Jakuba Mihaliča Jakuba Pirníka a Patrície Mihaličovej
V 5. kategórií do celoslovenského kola súťaže postúpili práce Barbary Turskej,
Viktórie Osvicinskej, Viktórie Malinčákovej, Anety Nistorovej a Róberta
Grundzu.
V celoslovenskom kole súťaže bol ocenený Róbert Grundza.
6. Na medzinárodnú výtvarnú súťaž „Naši susedia – zábava a hra,“
bolo zaslaných 10 prác. Práca Patrície Mihaličovej bolo vybraná na výstavu
a Čestné uznanie získali žiaci Ivan Sopira a Nina Cuperová.
7. 19 v výtvarných prác sme zaslali na celoslovenskú výtvarnú súťaž „ Dielo
tvojich rúk“
8. Do celoslovenskej súťaže „V krajine remesiel“ boli zaslané 4 práce.
9. 8 výtvarných prác reprezentovalo našu školu vo výtvarnej súťaží
„Vytvor pop rockovo-jazzovú topánku.
10. „Hľadaj krásu v prírode“ – súťaž pre detí Prešovského kraja.
Zaslaných bolo 15 prác. V druhej kategórii tretie miesto získala Patrícia
Mulíková. V tretej kategórii cenu poroty získala Zuzana Palejová.

Údaje o priestorových a meteriálno-technických podmienkach školy
a/ učebne pre individuálne vyučovanie: 7
b/ pre skupinové vyučovanie: 4
c/ malá koncertná sála
d/ veľká koncertná sála
9. Projekty, do ktorých je škola zapojená
Škola nebola zapojená do projektov
10. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI.
V školskom roku 2012/2013 nebola vykonaná inšpekčná činnosť zo ŠŠI.
11. Priestorové a materiálno - technické podmienky školy

Z hľadiska zníženia nákladov na prevádzku školy je potrebné vymeniť ďalšie
okna a zateplenie budovy. V havarijnom stave sa nachádza aj strecha školy.
ZUŠ sa nachádza v centre mesta, kde prichádza najviac turistov, škola by
potrebovala novú fasádu. Nutne by sme potrebovali obnoviť zastaraný
nástrojový park.
12. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno- vzdelávacej činnosti školy
Príloha č. 1
13. Koncepčný zámer rozvoja školy

Priority školy:
neustále skvalitňovanie výchovno- vzdelávacieho procesu
príprava žiakov na súťaže a vystúpenia
príprava žiakov a ich motivácia pre štúdium na stredných a vysokých
školách s umeleckým zameraním
skvalitňovanie materiálno-technických podmienok pre zlepšenie
vyučovacieho procesu

14. Oblasti s dobrými výsledkami a oblasti s nedostatkami
Oblasti, v ktorých škola dosáhuje dobré výsledky:
zvyšujúci záujem žiakov o štúdium na našej škole (najmä v posledných
rokoch )
zvyšovanie úrovne koncertov, verejných vystúpení v meste a jeho okolí
skvalitnenie prípravy žiakov na súťaže
Oblasti, v ktorých sú nedostatky:
nedostatočné materiálno-technické vybavenie školy
nízky záujem rodičov o výchovno- vyučovacie výsledky žiakov
slabý záujem žiakov o vyučovanie hudobnej náuky
nedarí sa nám získať do školy mladých učiteľov

15. Záver
Správu vypracoval: Juraj Belej, riaditeľ ZUŠ A. A. Ljubimova v Medzilaborciach
Sprava bola prerokovaná Pedagogickou radou ZUŠ A. A. Ljubimova
v Medzilaborciach dňa 26. 08. 2013.
Správa za školský rok 2012/2013 bude predložená zriaďovateľovi mesto
Medzilaborce do 31. 10. 2013.

Juraj Belej
riaditeľ školy
Prílohy:

1. Správa o hospodárení za rok 2012
2. Vyjadrenie Rady školy ZUS k predkladanej správe.

Vyjadrenie Rady školy ZUS A. A. Ljubimova v Medzilaborciach
k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Základnej umeleckej školy A. A. Ljubimova v Medzilaborciach
v školskom roku 2012/2013

Rada školy bez pripomienok prerokovala na svojom zasadnutí dňa
09. 10. 2013 Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach Základnej umeleckej školy A. A. Ljubimova
v Medzilaborciach
v školskom roku 2012/2013 predloženú riaditeľom školy.
Rada školy ukladá riaditeľovi školy uvedenú správu predložiť na schválenie
zriaďovateľovi v zmysle predpisov do 31. 10. 2013.

V Medzilaborciach 09. 10. 2013
.....................................................
Tatiana Protivňáková
predsedníčka Rady školy

Schválenie zriaďovateľom školy
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy
za školský rok 2012/2013 schválená zriaďovateľom školy mestom
Medzilaborce
dňa..................................

Ivan Solej
primátor mesta

