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SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO - VZDELÁVACEJ  

        ČINNOSTI ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY V REVÚCEJ 

V ŠKOLSKOM ROKU 2016 /2017 
 

 

 

A. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

1. Názov školy:  Základná umelecká škola 

2. Adresa školy: Ul. Okružná 43/11, 050 01 Revúca 

3. Telefón: 058/4881076                         

e-mail: zusrevuca@gmail.com  

4. internetová stránka školy: www.zusrevuca.sk  

 

5. Zriaďovateľ: Mesto Revúca 

 

6. Vedúci zamestnanci školy:  Mgr. Monika Štepitová DiS.art., riaditeľka 

Mgr. Milina Chalupková, zástupkyňa  

7. Rada školy: 
   predseda:  Jaroslav Petr DiS.art. 

   členovia:  Bc. Jana Dorčáková 

     Ing. Viera Hanesovská 

     Mgr. Lucia Medvecová  

     MUDr. Adriana Rusová 

     Tatiana Kršková 

      Mgr. Ivana Beľáková 

     Mgr. Anna Sabolová 

     Eva Petrová DiS.art    

    Jarmila Pavličová 

Lucia Straková 

 

8. Gremiálna rada riaditeľa:  Mgr. Monika Štepitová DiS.art. - riaditeľka 

                          Mgr. Milina Chalupková - zástupkyňa riad. 

Marta Barboriaková – ekonómka školy 

                         Renáta Brezovská DiS.art. – zástupca zamestnancov  

 

  

  

9. Umelecká rada:   Mgr. Katarína Sušilová DiS.art., vedúca HO   

Ľubica Beňušová DiS.art., vedúca PK dychových a 

strunových nástrojov 

Henrieta Hamarová DiS.art., vedúca PK klávesových 

nástrojov a spevu 

Mgr. Milina Chalupková, vedúca PK HN  

Mgr. Zuzana Almáši, vedúca VO 

Zuzana Remperová DiS.art., vedúca TO a PK skupinového 

vyučovania 

     Mgr. Lenka Senková, vedúca LDO  

     Mgr. Zuzana Almáši, vedúca VO      
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B. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV 
 

Odbor Počet klasifikovaných žiakov 

k 31. 1. 2017  

Hudobný                                                    176     

Výtvarný                                                      65  

Literárno – dramatický                                                       34   

Tanečný                                                      56   

                                                      331 

 

 

Odbor  Počet klasifikovaných žiakov 

 k 30. 6. 2017 

Hudobný                                                  170 

Výtvarný                                                    66 

Literárno - dramatický                                                    31 

Tanečný                                                    47 

Spolu                                                  314 

 

 C. ÚDAJE O ZAPÍSANÝCH ŽIAKOCH 

 

Na základe vykonaných talentových skúšok a zápisu na školský rok 2017/18 bolo na  

štúdium v ZUŠ  zapísaných nových žiakov. 

 

Odbor Počet zapísaných žiakov 

Hudobný  56 

Výtvarný  33 

Literárno-dramatický  13 

Tanečný  25  

Spolu 127 

                                                            

 

D. ÚDAJE O ABSOLVENTOCH 

  

V školskom roku 2016/2017 štúdium v nižšom sekundárnom stupni vzdelávania ISCED 2A , 

v II. stupni základného štúdia a štúdia pre dospelých úspešne ukončilo celkom 11 absolventov. 

Štúdium v primárnom stupni vzdelávania ISCED 1A ukončilo 59 absolventov postupujúcich podľa 

ŠkVP v súlade s učebnými plánmi CD-2009-A27474/21375-1:911 pre ZUŠ s platnosťou od  

1. septembra 2009.  

 

Odbor 1.časť 

I. stupňa 

ISCED 1A 

2.časť    

I. stupňa 

ISCED2A 

II. stupeň Štúdium 

pre 

dospelých 

   Spolu   

Hudobný  22 6 1 - 29 

Výtvarný 17 3 - - 20 

Literárno - dramatický 14 1 - - 15 

Tanečný 6 - - - 6 

Spolu 59 10 1 - 70 



 

E. ÚDAJE O ŽIAKOCH PRIJATÝCH NA STREDNÉ A VYSOKÉ ŠKOLY    

S UMELECKÝM ZAMERANÍM   
 

Učitelia vo všetkých odboroch pripravovali žiakov na talentové skúšky, ktoré sa konali  na stredných 

a vysokých školách umeleckého zamerania, pedagogického zamerania, prípadne na školách 

technického zamerania, kde sa vyžaduje preukázanie výtvarných zručností.  Vychádzame z údajov, 

ktoré sa nám podarilo získať do 30. 06. 2017. 

 

      HUDOBNÝ ODBOR 

 Lubomír Repák (ped. Katarína Grendelová DiS.art.) - Konzervatórium, ul. Exnárova, Košice 

 Lucia Eštvánčiková – Stredná pedagogická škola Brezno 

 Simona Fabová – Stredná pedagogická škola Brezno 
 

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR 

 

 

VÝTVARNÝ ODBOR 

 Viktória Matejková (ped. Mgr. Zuzana Almáši) - Škola úžitkového výtvarníctva, 

odbor Animovaná tvorba. 
 

TANEČNÝ ODBOR 

 

                                                                                                 

F.  ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE 
          

Hodnotenie Počet žiakov 

Prospeli s vyznamenaním              224 

Prospeli                48 

Neprospeli                  1 

Neklasifikovaní – žiaci prípravného štúdia                41 

Žiaci prípravného štúdia – postup. do základného štúdia                40    

Žiaci prípravného štúdia – nepostup. do základného štúdia                  1      

Spolu              314 

                                                                                                    

 

    

G.  ŠTRUKTÚRA  ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ZOZNAM UPLATŇOVANÝCH    

      UČEBNÝCH  PLÁNOV 
 

V školskom roku 2016/2017 škola poskytovala vzdelanie v štyroch umeleckých odboroch:  

hudobnom, výtvarnom, literárno–dramatickom a tanečnom.  Postupovali sme podľa ŠkVP   Umením 

vychovávať, ktorý bol vypracovaný pre prípravné štúdium a pre 1. až 4. ročník prvej časti prvého 

stupňa (primárne vzdelávanie) a pre 1. až 4. ročník druhej časti prvého stupňa (nižšie sekundárne 

vzdelávanie)  v ZUŠ, ktorý je spracovaný v súlade s učebnými plánmi pre ZUŠ, schválenými MŠ SR 

zo dňa 22. 08. 2009 pod číslom CD-2009  27474/21375-1:911 s platnosťou od 1. septembra 2009.  

 HUDOBNÝ ODBOR 

V hudobnom odbore škola zabezpečovala vyučovanie hudobných nástrojov (klavír, akordeón, 

keyboard, husle, violončelo, cimbal, gitara, zobcová a priečna flauta, klarinet, saxofón, trúbka, bicie 

nástroje) a vyučovanie sólového a zborového spevu. V rámci učebných plánov sa realizovala 

štvorručná hra, komorná hra a súborová hra v týchto telesách a súboroch: 

 Detský spevácky  zbor Slniečka – viedla v I. polroku Mgr. Milina Chalupková, v II. polroku 

Renáta Brezovská, Dis.art., korepetícia Ľubica Beňušová DiS.art. 



 Ľudová hudba Pajtáši – v tomto šk. roku z dôvodu absolvovania a ukončenia štúdia žiakov 

ľudová hudba nevykazovala činnosť. 

 

 VÝTVARNÝ ODBOR 

Jednoodborové štúdium, v ktorom škola zabezpečovala získanie výtvarných zručností v kresbe, 

maľbe, grafike, modelovaní, keramike a tvorbe objektov z rôznych materiálov, v práci s textilom, v 

základoch umeleckých remesiel a tiež v základoch multimediálnej tvorby - počítačovej grafiky, 

digitálnej fotografie. 

 

 LITERÁRNO – DRAMATICKÝ ODBOR 

V literárno-dramatickom odbore je zriadené dramatické a slovesné oddelenie so zameraním na 

prednes, dramatickú tvorbu a hudobno-pohybovú prípravu. Súčasťou učebných plánov je práca 

v súbore, v ktorej žiaci pracovali nielen spôsobom hrania podľa hotových predlôh, ale sami 

participovali na tvorbe scenárov.  

 Divadelný súbor Pod komínom – vedie Mgr. Lenka Senková 

 

 TANEČNÝ ODBOR 

Vyučovanie v tanečnom odbore bolo zabezpečené v oddeleniach klasického, moderného tanca 

a kreatívneho tanca. Žiaci okrem všeobecnej tanečnej prípravy a vyučovacích hodín podľa platných 

učebných plánov využívali aj pridelené voliteľné predmety na nácvik špecifických tanečných techník  

a súborových choreografií. V rámci tanečného odboru pracovali tieto súbory: 

 No Limit (súbor moderného tanca) – viedla Zuzana Remperová DiS.art. 

 

                                                                                            

 H.  ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ KVALIFIKAČNÉHO 

        PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH  ZAMESTNANCOV 

 

Odbor Pracovná  

zmluva -  plný 

pracovný  

úväzok 

Pracovná 

zmluva -     

kratší 

pracovný 

čas 

Dohoda o pracovnej 

činnosti/resp.študenti 

Dohoda 

o vykonaní 

práce 

Spolu 

HO          12    2             14 

VO            1                   1 

TO            1           1 

LDO            1                1 

THP            3              3 

Spolu          18     2            20 

 

 

Odbor Pedagogickí 

zamestnanci 

spolu 

Kvalifikovaní Nekvalifikovaní Z 

toho 

študujúci  

1. 

atest. 

2. 

atest. 

HO          14          12      2      1 2  

VO            1            1     

TO            1            1                

LDO            1            0      1        1   

Spolu          17         14      3       2 2  

 

 

 

 

 



I. ĎALŠIE VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

 

          1.  Štúdium na doplnenie a zvýšenie kvalifikácie:  

 Katarína Fašková – študuje na Konzervatóriu v Košiciach, ul. Exnárova, odbor hra na 

klavíri - štúdium ukončené – nadobudla kvalifikáciu, 

 Mgr. Lenka Senková – študuje na Prešovskej univerzite, Pedagogická fakulta -

doplňujúce pedagogické štúdium 

 Mgr. Zuzana Almáši – študuje na Akadémii alternatíva v Olomouci, odbor artterapia. 

                        

2.  Podľa schváleného plánu kontinuálneho vzdelávania absolvovali pedagógovia tieto  

     akreditované vzdelávacie programy: 

 Predatestačné vzdelávanie – Katolícka univerzita Ružomberok: Mgr. Milina 

Chalupková 

 Funkčné vzdelávanie – Katolícka univerzita Ružomberok: Mgr. Milina Chalupková 

 Inovačné vzdelávanie – MPC Prešov: Tvorba obsahu komisionálnej skúšky v súlade 

so ŠkVP v ZUŠ – Renáta Brezovská DiS.art., Mgr. Michal Šimko, Mgr. Katarína 

Sušilová DiS.art., Ľubica Beňušová DiS.art., Henrieta Hamarová DiS.art. 

 Vykonanie 1.atestácie -  Mgr. Monika Štepitová DiS.art., Mgr. Milina Chalupková  

 

3.  Neakreditované vzdelávanie 

. 

 

G. ÚDAJE O  AKTIVITÁCH A  PREZENTÁCII ŠKOLY NA VEREJNOSTI 

 

Organizovali sme koncerty a výstavy, programy a predstavenia pre verejnosť, výchovné koncerty 

pre materské školy, vystúpeniami sme prispievali k programom pre rôzne kultúrne a spoločenské 

inštitúcie, spolupracovali sme s oddelením kultúry MsKS v Revúcej, pri podujatiach pre verejnosť. 

Pripravovali sme žiakov na súťaže, festivaly, prehliadky, aktivizovali sme ich v rôznych tvorivých 

projektoch. Všetky formy prezentácie boli významným motivačným prvkom pre žiakov, ale aj pre 

pedagógov a okrem dobrej reprezentácie školy a mesta v celoslovenskom významne, mali vplyv aj na 

obohatenie kultúrneho života nášho mesta a regiónu.   

                                             

                                       

KONCERTY, VÝSTAVY, PREDSTAVENIA  

 

 Hudobný odbor 

 

 29. 9. 2016 - Klavírny koncert Balásza Fazekaša (zodp. M.Štepitová, R. Brezovská) 

 

 27. 10. 2016  - Koncert Z úcty k starším, venovaný spomienke na E. Skalskú (zodp. 

Ľ.   Beňušová, M. Chalupková, M. Šimko)  

 

 29. 11. 2016 – Žiacky koncert (zodp. H. Hamarová, M. Šimko) 

 

 14. 12. 2016 – Vianočný koncert (zodp. K. Sušilová, M. Šimko, J. Kederová) 

 

 16. 2. 2017 - Valentínsky koncert (zodp. K. Sušilová, J. Kederová, K. Fašková) 

 

 21. 3. 2017  - Od nás pre vás, koncert žiakov z elokovaných pracovísk školy v Revúcej 

(zodp. H. Hamarová, Z. Remperová) 

 

 1. 5. 2017 - Koncert ku Dňu matiek v Jelšave (zodp. E. Bednarčíková, J.Balog) 

 



 23. 5. 2017 - Koncert ku Dňu matiek (zodp. Ľ. Beňušová, K. Fašková, M. Šimko) 

 

 8. 6. 2017 - Absolventský koncert (zodp. K. Sušilová, M. Chalupková) 

 

 21. 6. 2017 - Rodinný koncert (zodp. E. Petrová, J. Petr, R. Brezovská) 

 

Súčasťou aktivít školy je spolupráca s MŠ v Revúcej a okolí a organizácia výchovných 

koncertov pre deti predškolského veku 

 29. 3. 2017 - Výchovný koncert pre MŠ Clementisova, MŠ Sládkovičova a MŠ 

v Revúčke (zodp. Ľ. Beňušová, R. Brezovská) 

 

Okrem celoškolských verejných koncertov sa v období november - december 2016 a apríl – jún 

2017 uskutočnili triedne koncerty žiakov HO. 

 

 Tanečný odbor 

 24. – 26. 10. 2016 - Halowen týždeň v TO (zodp. Z. Remperová) 

 19. – 21. 12. 2016 - Vianočné stretnutie LDO a TO 

 

 Literárno-dramatický odbor 

 

 27. 10. 2016 – Koncert Z úcty k starším, venovaný spomienke na E. Skalskú  (prednes 

žiakov, zodp. L. Senková) 

 

 29. 11. 2016 – Žiacky koncert (vystúpenie žiakov v príbehu Žuvačka a Anjelikovo) 

 

 14. 12. 2016 – Vianočný koncert (sprievodne slovo, vystúpenie žiakov v príbehu 

Anjelikovo) 

 

 19. – 21. 12. 2016 - Vianočné stretnutie LDO a TO 

 

 16. 2. 2017 - Valentínsky koncert – recitácia básní  

 23. 5. 2017 - Koncert ku Dňu matiek – recitácia básní  

 20. 4. – 9. 6. 2017 Súťaž v písaní poviedky – písanie poviedok na tému ZUŠ  

 Výtvarný odbor 

 

 október -   inštalácia výstavy vo vstupných priestoroch HP TESCO (zodp. Z. Almáši) 

 

 november - Strašidlá v chodbách – inštalácia výstavy v priestoroch školy 
 

 december - Vianočná výstava – priestory školy, výroba vianočných pozdravov 

 

 jún - fotenie absolventských skúšok a absolventského koncertu  

 

 
V školskom roku 2016/17 sa výchovno - vzdelávací proces v LDO, TO, VO a HO niesol v duchu 

prípravy a realizácie projektu medziodborovej spolupráce - muzikál Malý princ na motívy 

Antoine de Saint-Exupéry.  

 



ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE MUZIKÁLU MALÝ PRINC:  

Počet účinkujúcich:  

LDO – 25 detí 

TO – 39 detí 

HO – 6 detí 

VO - 

Scenár, réžia: Lenka Senková 

Choreografia: Zuzana Remperová 

Scénické a kostým. spracovanie: Zuzana Almáši 

Hudobné podklady: Timotej Hanes, Ľubica Beňušová 

Technici: Tomáš Kontra, Jozef Gorel, Matej Gorel 

Kulisy: Filip Randyš, Oliver Štepita,  

Organizačné zabezpečenie: Monika Tumidajová – krajčírka, Ševčíková Martina – zľava oblečenie, 

Kojnok Milan – výroba sedadla na lietadlo, Kojnok Lukáš – video upútavka, Eva Grendelová – 

propagácia vo výťahoch. 

Rodičia: Kristína Šebóková, Beáta Velková, Katarína Ficzériová 

Učitelia: Michal Šimko, Katarína Sušilová, Renáta Brezovská, Ľubica Beňušová, Milina Chalupková 

 

PRIEBEH PRÍPRAV A REALIZÁCIE MUZIKÁLU: 

 

21. 10. Stretnutie umeleckej rady (spojenie a zapojenie všetkých odborov – HO,TO,VO,LDO)  

15. 11. Stretnutie umeleckej rady (spojenie a zapojenie všetkých odborov – HO,TO,VO, LDO)  

31. 11. Stretnutie s krajčírkou – Remperová, Senková 

12. 12. Stretnutie s p. Hanesom (1. stretnutie - podklady na nahrávanie skladieb, zodp.  

Beňušová, Chalupková, Senková, Štepitová) 

13. 12. Stretnutie s p. Tumidajovou (1. stretnutie - podklady na realizáciu kostýmov, zodp.  

Almáši, Senková) 

16. 1.  Stretnutie s krajčírkou – Almáši, Senková 

20. 1.  Stretnutie v MsKS  s p. Gorelom, a p. Kilíkovou – Senková  

24. 1.  Stretnutie s krajčírkou – Almáši, Senková 

1. 2.  Nahrávanie skladby Som čarovný u p. Hanesa. Nahrávali žiaci Lázok, Hvišč,  

s učiteľkami Beňušovou, Senkovou.  

30.1. – 1.2. –  Nahrávanie skladieb – štúdio Timo Hanes (zodp. Beňušová, Chalupkova) 

1.2. 2017 Nahrávanie skladby „Som čarovný“ – štúdio Timo Hanes benušová, Senková 

3. a 5.4. 2017 Fotenie Muzikálu Malý princ 

 

10. 4. 2017 Nácvik tanečnej a literárno-dramatickej zložky v celku v MsDK v Revúcej  

 

10. 4. 2017 Nahrávanie hlasovej upútavky pre verejnosť – štúdio Timo Hanes 

 

12. 4. 2017 Nácvik tanečnej a literárno-dramatickej zložky v celku v MsDK v Revúcej  

 

26. 4.2017- Nácvik tanečnej a literárno-dramatickej zložky v celku v MsKS generálka  

Inštalácia výstavy Malý princ v priestoroch MsDK 

 

2. 5. 2017 Vystúpenie pre ZŠ Muráň, ZŠ I. B. Zocha 

Vystúpenie pre ZŠ Komenského 

 

3. 5. 2017 Vystúpenie pre ZŠ Lubeník, Gymnázium Martina Kukučína 

Vystúpenie pre ZŠ Hviezdoslavova 

 

5. 5. 2017 Premiéra pre verejnosť v Revúcej 



5. 5. 2017 Kultúrny program pri otvorení výstavy k muzikálu Malý princ (zodp. K. 

Sušilová) 

5. 5 2017  Vernisáž veľkej autorskej výstavy prác žiakov - súbežný projekt k muzikálu Malý 

princ.  

 

18.5. 2017 Vystúpenie pre vernosť v Tisovci 

 

26.5. 2017 Vystúpenie pre školy v Tornali 

 

19.6. 2017 Derniéra pre verejnosť v Revúcej 

 

23.6. 2017 Muzikálová párty v areáli ZUŠ pre všetkých účastníkov 

fotografovanie akcie, zodp. Z. Almáši, Z. Remperová, L. Senková,  

M. Štepitová 

 

 

SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY 

  

Účasť na súťažiach je dôležitou súčasťou a významným motivačným činiteľom pre žiakov 

i pedagógov. V prípravnej fáze sa kladie dôraz na kvalitu súťažnej prezentácie a samotná účasť 

poskytuje praktické interpretačné skúsenosti a dáva možnosť porovnania vlastného výkonu s inými 

súťažiacimi. V prípade úspechu je povzbudením a ocenením vynaloženého úsilia. Do prípravy na 

súťaže sa zapojili žiaci a pedagógovia všetkých umeleckých odborov školy. Účasť na súťažiach bola 

možná najmä vďaka finančnej podpore RZ pri ZUŠ a sčasti aj organizačnej pomoci rodičov.  

V tomto školskom roku naša škola organizovala súťaže: 

 

 Pódium mladých umelcov – Nadregionálna súťažná prehliadka detských speváckych 

zborov - 4. 4. 2017 (v rámci a v spolupráci s MsKS v Revúcej , zodp. M. Štepitová, M. 

Chalupková, H. Hamarová) 

 

 Talent Revúca - 20. ročník celoslovenskej súťaže vlastnej hudobnej tvorby detí –  
27. 4. 2017 (v rámci spolupráce s GMK Revúca, zodp. vedenie školy) 

 

 

Hudobný odbor    

 

 Výberové konanie na získanie štipendia od OZ LECCA – 30. 9. 2016  

získal štipendium Kevin Gerhard Lázok ( uč. K. Grendelová) 

 

 Celoslovenská súťaž Čarovná flauta v Nižnej – 24. – 25. 11. 2016 

Čestné uznanie  Paulína Turisová 

   Ľudmila Pomajová (uč. J. Petr, korepetítor Ľ. Beňušová) 

 

 Galaprogram Štvorlístok v Divadle P. O. Hviezdoslava - 24. 3. 2017  

Kevin Gerhard Lázok (uč. K. Grendelová) 

 

 PMU – Nadregionálna súťažná prehliadka detských speváckych zborov v Revúcej – 

4. 4. 2017  
zlaté pásmo - DSZ Slniečka (uč. R. Brezovská) 

 

 Celoslovenská keybordová súťaž s medzinárodnou účasťou v Považskej Bystrici –  

11. 4. 2017 
zlaté pásmo  Kevin Gerhard Lázok 

strieborné pásmo  Martina Pomajová  (uč. K. Grendelová) 



 

 PMU – Nadregionálna súťaž v komornej hre (klasické nástroje) v Poltári - 12 . 4. 2017 
bronzové pásmo PaulínaDerdáková, Andrea Hamarová, Žofia Hamarová, Natália    

Škvarlová, Maroš Ferko (uč. H. Hamarová) 

bronzové pásmo  Flautové kvinteto – Tereza Frandelová, Paulína Turisová, Slavomír 

Šmídt, Zuzana Genigová, Ľudmila Pomajová ( uč. J. Petr ) 

 

 PMU - Nadregionálna súťaž v komornej hre (klasické a elektronické nástroje) v 

Tisovci - 21. 4. 2017  

zlaté pásmo   Kevin Gerhard Lázok, Ľubomír Repák (uč. K. Grendelová) 

bronzové pásmo Paulína Derdáková, Andrea Hamarová, Žofia Hamarová, Natália 

Škvarlová, Maroš Ferko (uč. H. Hamarová) 

 

 PMU Nadregionálna súťaž v 4-ručnej hre a v hre na dvoch klavíroch v Rimavskej 

Sobote - 24. 4. 2017 

zlaté pásmo   
laureát súťaže Romana Poprocká, Natália Škvarlová (hra na dvoch klavíroch, uč. M. 

Štepitová, H. Hamarová) 

 

 Talent Revúca - 20. ročník celoslovenskej súťaže vlastnej hudobnej tvorby detí –  

27. 4. 2017  
 

Kategória melodické nástroje  do 11 rokov:  

1.miesto   Adam Kotlarčík (uč. J. Petr) 

2.miesto   Eliška Beňušová (uč. K. Grendelová) 

3.miesto   Tamara Hrbálová (uč. K. Sušilová) 

Diana Vaššová (uč. J. Petr) 

čestné uznanie  Martin Schütz (uč. J. Petr) 

 

Kategória harmonické nástroje  do 11 rokov:  
2.miesto   Nikolas Porteleki (uč. Ľ. Beňušová) 

3.miesto   Kristína Motyčková (uč. Ľ. Beňušová) 

čestné uznanie  Lenka Repáková (uč. Ľ. Beňušová) 

do 14 rokov:  
3.miesto   Oxana Senková (uč. Ľ. Beňušová) 

Monika Schützová (uč. Ľ. Beňušová) 

do 19 rokov: 

3.miesto   Dominika Karalová  (uč. K. Fašková) 

čestné uznanie  Lucia Eštvančíková (uč. Ľ. Beňušová) 

 

Kategória umelá pieseň   do 19 rokov:   
1.miesto   Ivana Slottová (uč. Ľ. Beňušová) 

 

 

 

Výtvarný odbor 

 

 Detská divadelná Revúca - 16. 6. 2017  

1. miesto   Sofia Pompurová 

2. miesto   Tomáš Buchta 

Petra Lacjaková 

3. miesto   Barbora Antalová   
 čestné uznanie  Eliška Beňušová 

 



PROGRAMY A KULTÚRNE VYSTÚPENIA V RÁMCI MESTA A REGIÓNU  

/ SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI A ORGANIZÁCIAMI / 

 

Dlhoročnú tradíciu má spolupráca našej školy pri organizovaní kultúrnych vystúpení a programov  

s mestom Revúca, Mestským kultúrnym strediskom v Revúcej, OO a ZO JDSR v Revúcej, sociálnym 

zariadením CILKA, HP TESCO, Mestom Jelšava, Osvetovým centrom vyšehradskej kultúry 

v Jelšave, OLUP Predná hora a ďalšími inštitúciami a organizáciami.   

 

 24. 9. 2016 – Hubertova jazda, prezentácia prác žiakov VO, maľovanie na tvár (zodp.  

R. Brezovská, M. Štepitová, Z. Almáši) 

 

 4. 10. 2016 – Kultúrny program pre Jednotu dôchodcov (zodp. R. Brezovská, M.  

Štepitová) 

 

 6. 11. 2016 - Kultúrny program pri príležitosti 60. výročia založenia ZŠ Lubeník (zodp.  

H. Hamarová, Ľ. Beňušová, M. Chalupková) 

 

 9. 11. 2016 – Kultúrny program pre dôchodcov OLÚP Predná hora ( zodp. R.  

Brezovská, M. Štepitová, H. Hamarová) 

 

 2. 12. 2016 – Vianočné trhy, vystúpenie HO a TO (zodp. K. Grendelová, M. Chalupková,  

Z. Remperová) 

 

 6. 12. 2016 – Mikulášske vystúpenie pre Slovmag Lubeník a.s., vystúpenie LDO a TO  
(zodp. M. Štepitová, L. Senková, Z. Remperová) 

 

 9. 12. 2016 – Mikulášsky koncert pre Oriflame (zodp. K. Grendelová, M. Chalupková) 

 

 14. 12. 2016 – Kultúrny program pri odovzdávaní Plakety darcom krvi (zodp. Ľ.  

Beňušová, J. Petr) 

 

 16. 12. 2016 – Benefičný koncert Červeného kríža, vystúpenie žiakov HO a TO (zodp.  

E. Petrová, Z. Remperová) 

 

 20. 12. 2016 – Vianočná besiedka, MsDK v Jelšave (zodp. E. Bednarčíková, J. Balog) 

 

 24. 2. 2017 - Kultúrny program pri príležitosti oceňovania športovcov (zodp. H. 

Hamarová,  Ľ. Beňušová) 

 

 8. 3. 2017 - Koncert k MDŽ v Jelšave,  (zodp. E. Bednarčíková, J. Balog) 

 

 24. 3. 2017 - Popoludnie poézie a hudby v Osvetovom stredisku v Jelšave (zodp. 

E. Bednarčíková, J. Balog) 

 

 29. 3. 2017 - Kultúrny program k prezentácii projektu Zelená oáza v HP Tesco 

(zodp. M. Chalupková, R. Brezovská) 

 

 5. 4. 2017  - Ukáž, čo vieš – vystúpenie DSZ Slniečka v MsDK v Revúcej (zodp. R.  

Brezovská)  
 

 28. 4. 2017  - Výstava vo vstupnej časti hypermarketu TESCO  
 



 16. 6. 2017  - Vystúpenie žiakov HO a TO v rámci programu Dni mesta (zodp. 

R. Brezovská, H. Hamarová) 

 

 27. 4. 2017 - Kultúrny program k Vernisáži výstavy Divadelná Revúca (zodp.  

K. Grendelová) 

 

 22. 5. 2017 - Kultúrny program na Slávnostnej akadémii Hasičského zboru v 

koncertnej sále ZUŠ (zodp. K. Grendelová, L. Senková) 

 

 25. 5. 2017 - Inštalovanie autorskej výstavy v budove Mestského úradu, 

Študijná  kresba, Malý princ (zodp. Z. Almáši) 

 

 4. 6. 2017 - Maľovanie na tvár v rámci Dňa detí, spolupráca s mestom Revúca 

(zodp. Z. Almáši) 

 

 9. 6. 2017 - Výstava v 1. slovenskom gymnáziu, (zodp. Z. Almáši) 
 

 15. 6. 2017 - Kultúrny program k vernisáži výstavy Pestrá paleta v MsDK (zodp.   

E. Petrová) 

 

 16. 6. 2017 - výstava organizovaná mestom Revúca na tému Naše mesto ( Litovel-  

Revúca, zodp. Z. Almáši ) 
 

 

TVORIVÉ DIELNE, SÚSTREDENIA A OSTATNÉ MIMOŠKOLSKÉ  AKTIVITY ŠKOLY 

 

SZ Quirin pri ZUŠ V Revúcej bol založený v októbri 2005. V súčasnosti  združuje 28 členov z radov 

učiteľov ZUŠ, ZŠ, MŠ a GMK  a členov ďalších  inštitúcií v rámci mesta. V súčasnosti zbor diriguje J. 

Petr a R. Brezovská. Má za sebou sériu úspešných vystúpení na koncertoch, súťažiach, prehliadkach 

a festivaloch doma aj v zahraničí. 

 

6. 11. 2016 –  Slávnostné otvorenie pódia v ZŠ I. B. Zocha v Revúcej 

6. 11. 2016 –  Slávnostný koncert pri príležitosti 60. výročia založenia ZŠ Lubeník /všetci  

učitelia ZUŠ/ 

23.11.2016 –  Stretnutie troch generácií 

8. 12. 2016 - Vystúpenie v OLÚP Predná Hora 

9. 12. 2016 –  Daxnerov Tisovec, prehliadka speváckych zborov 

16. 12. 2016 – Benefičný koncert Červeného kríža 

15. 3. 2017 -  Vystúpenie v OLÚP Predná Hora 

31. 3. 2017 - Vystúpenie na oslavách Dňa učiteľov v MsDK  

20. 4. 2017 - Benefičný koncert v Múzeu 1. slovenského gymnázia  

11. 6. 2017 - Koncert v Evanjelickom kostole v Revúcej  

 

METODICKÁ ČINNOSŤ UČITEĽOV 

 

17.10.2016 - predmetová komisia pedagógov TO vo Veľkom Krtíší (zodp. Z. Remperová) 

27. 10. 2016 - Účasť žiačok LDO  a TO na Dni otvorených dverí Súkromné konzervatórium 

Košice (zodp. L. Senková, Z. Remperová) 

11. 11. 2016 - Účasť žiaka Ľ. Repáka na dni otvorených dverí Konzervatórium Košice ( zodp. 

Grendelová) 

13. 3. 2017 Metodický deň klávesového oddelenia v Rimavskej sobote (Mgr. 

M. Štepitová DiS. art., Ľ. Beňušová DiS. art., H. Hamarová DiS. art., K. Fašková) 

16. 3. 2017 Účasť žiaka Ľ. Repáka na otvorenej hodine na konzervatóriu v 



Košiciach (zodp. K. Grendelová DiS. art.) 

10. 5. 2017 Slávik Slovensko – súťaž sa konala v koncertnej sále ZUŠ pod 

záštitou Centra voľného času, členmi poroty boli Mgr. M. Chalupková ako 

predsedkyňa poroty, Mgr. M. Šimko ako člen poroty 

8. 6. a 19. 6. 2017 Otvorená hodina v PŠ s účasťou rodičov na vyučovaní (zodp. 

Ľ. Beňušová DiS. art.) 

19. 6. 2017 Účasť žiačky D. Karalovej na otvorenej hodine na konzervatóriu v 

Košiciach (zodp. K. Fašková) 

 

 

H. PROJEKTY 

 

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ VLASTNEJ HUDOBNEJ TVORBY DETÍ -  TALENT REVÚCA 

 

Celoslovenská súťaž vlastnej hudobnej tvorby detí Talent Revúca je projektom, ktorý sa realizuje 

v našej škole každoročne. V školskom roku 2016/2017 sme zorganizovali a zabezpečili 20. Ročník 

súťaže, ktorý sa uskutočnil dňa 27. apríla 2017. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva 

Slovenskej republiky, odborná porota v zložení: Mgr.art. Norbert Bodnár, hudobný skladateľ, Mgr. 

art. Jozef Podprocký, hudobný skladateľ, Mgr.art. Mária Lenková pedagóg Konzervatória Košice 

 

DETSKÝ DENNÝ TÁBOR SLNIEČKO 

PROJEKT NADÁCIE TESCO – VY ROZHODUJETE, MY POMÁHAME 

 
V dňoch 22. – 26. 8. 2016 sme ako víťazi projektu Nadácie Tesco“ Vy rozhodujete, my pomáhame“ 

organizovali V. ročník detského denného tábora Slniečko s názvom „ Slniečko v krajine rozprávok“. 

Cieľom projektu je objavovanie mladých talentov v rámci kreatívnej práce v tvorivých dielňach vo 

výtvarnom, divadelnom, tanečnom a hudobnom odbore. Vďaka zodpovedným animátorkám: Mgr. Z. 

Almáši vo VO, Z. Remperovej DiS.art. v TO, Mgr. L. Senkovej v LDO, Ľ. Beňušovej DiS.art. a Mgr. 

M. Chalupkovej v HO získali mladí ľudia elementárne poznatky, zručnosti a vedomosti v oblasti 

umeleckého vzdelávania. Poďakovanie patrí aj našim starším a skúseným žiačkam K. Kiselovej D. 

Dorčákovej, N. Hyžnaiovej a  M. Výbornej, ktoré počas celého týždňa spolupracovali ako asistentky. 

Dňa 25 8. 2016 sa konala prezentácia práce na verejnom priestranstve pri HP Tesco v Revúcej za 

prítomnosti rodičov a širokej verejnosti. Posledný deň tábora 26. 8. 2016 detí s animátorkami 

a asistentkami navštívili  Rozprávkový svet Habakuky na Donovaloch.   

Náš stanovený cieľ bol splnený, očakávané kvantitatívne výsledky projektu sa odzrkadlili v počte 

prijatých žiakov do ZUŠ v Revúcej. Toto podujatie hodnotím ako veľmi úspešné, aj keď pre 

pedagógov to bola mimoriadne náročná práca.   

 
PROJEKT NADÁCIE TESCO – VY ROZHODUJETE, MY POMÁHAME 

ZELENÁ OÁZA 

 

 

 

K. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH  INŠPEKČNEJ ČINNOSTI 

 

 V školskom roku 2016/2017 nebola v ZUŠ vykonaná inšpekčná činnosť.  

 

 

 

 

 

 

 

 



L.  ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO- TECHNICKÝCH     

PODMIENKACH 

 

1. Priestorové vybavenie 

 

Základná umelecká škola je umiestnená v samostatnej budove, ktorá je dvojpodlažná s jedným 

vchodom. Areál školy je oplotený. ZUŠ má 3 elokované pracoviská v  ZŠ  Muráň, Lubeník a Jelšava.  

Výchovno-vzdelávacie zariadenie poskytuje umeleckú výchovu a vzdelávanie prevažne žiakom 

základných škôl. Vyučuje sa formou individuálneho a skupinového vyučovania. V budove je 

umiestnený odbor hudobný, tanečný, výtvarný a literárno - dramatický. Na vyučovanie sa využíva –  

20 učební z toho jedna miestnosť pre potreby TO, jedna pre VO, jedna pre LDO a jedna špeciálna 

trieda pre vyučovanie HN. Škola má zriadenú koncertnú miestnosť pre 70 divákov.  Ďalej je tu 

kancelária riaditeľa, zborovňa, kancelária ekonómky, sklad hudobných nástrojov, registratúrna 

miestnosť, zariadenia pre osobnú hygienu pre žiakov a zvlášť pre pedagogický personál. 

 

2. Materiálno-technické vybavenie 

 

       Z bežných výdavkov prideleného rozpočtu sme investovali do týchto oblastí: 

• nákup audiovizuálnej a digitálnej techniky: 

- 2 ks monitor 

- 1 ks tlačiareň s kopírkou formátu A4 

- 2 ks notebook 

• programového vybavenie: 

- 1x aktualizácia programu Asc agenda 

• nákup hudobných nástrojov, učebných pomôcok, zariadení a materiálu: 

- 1 ks zostava Sun daylinght 

- 2 ks fotoaparát 

- 2 ks objektív 

- 2 ks pamäťová karta 

- 2 ks fototaška 

- 1 ks statív 

- 1 ks plátno na projektor 

- 5 ks zvonkohra 

- spotrebný materiál pre jednotlivé odbory 

• interiérové vybavenie: 

• nákup zariadení na údržbu priestorov: 

- 1 ks rebrík 

• opravy a údržba hudobných nástrojov, 

• opravy a údržba výpočtovej a kancelárskej techniky,  

• úhrady nájmu, energií, poštových a telekomunikačných služieb,  

• spracovanie bezpečnostného projektu k ochrane osobných údajov,  

• nákup kancelárskych  a čistiacich potrieb a drobného materiálu na údržbu. 

 

       Rodičovské združenie zo svojich finančných prostriedkov prispelo na: 

• nákup materiálu pre výtvarný odbor, 

• nákup publikácií, notového materiálu a i., 

• účasť žiakov na súťažiach, prehliadkach a festivaloch, 

• zabezpečenie koncertov, výstav, mimoškolských aktivít, sústredení a pod., 

• nákupu predmetov pre ocenených žiakov za dosiahnuté výsledky a reprezentáciu školy. 

  

 

 

 

 



M.  ÚDAJE  O  FINANČNOM  ZABEZPEČENÍ  VÝCHOVNO –VZDELÁVACEJ   

       ČINNOSTI   ŠKOLY 

 

      1.  Rozpočet pridelený zriaďovateľom na rok 2016:   

 

Názov položky Schválené  

2016 

 

Úprava Úprava  Čerpanie  

Príjmy   16 500    17 230    20 127 

Výdavky: 260 800 265 873  268 745 

bežné výdavky      

vzdelávacie poukazy     

kapitálové výdaje     

 

      2.  Rozpočet pridelený zriaďovateľom na rok 2017: 

      

Názov položky Schválené  2017 

 

Predpokladané príjmy   16 600 

Výdavky  284 800 

bežné výdavky   

vzdelávacie poukazy  

kapitálové výdavky  

Spolu:  

 

    Znemožnenie poskytovania príspevku na žiaka dvom ZUŠ na území mesta a súčasné 

obmedzenie poskytovania príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ na 

žiaka, len jedenkrát v individuálnom a jedenkrát v  skupinovom odbore, obmedzuje prísun finančných 

prostriedkov. / Únik financií: 16.500 € / Všetky návrhy a kroky týkajúce sa tejto oblasti boli 

prejednané so zriaďovateľom, odôvodňovali sa vo finančnej komisii a schvaľovali v MsZ. Dňa 

18.10.2016 bol MsZ schválený  predložený návrh na I. zmenu rozpočtu pre ZUŠ v Revúcej vo výške 

4 343,00 €. Dôvodom návrhu bolo schválenie novely zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme a zvýšení taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 

1.1.2016 o 6%. Vďaka ústretovému rozhodnutiu  nášho zriaďovateľa Mesta Revúca a pochopeniu 

poslancov MsZ boli dňa 8.12. 2016 prejednané a schválené dva body: 

- doplnok č.10 k návrhu všeobecného záväzného nariadenia mesta Revúca č.104/2010, ktorým sa mení 

výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ podľa predloženého návrhu rozpočtu našej školy na 

rok 2017.   

- návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2016 z dôvodu navýšenie vlastných príjmov vo výške 730,00 € 

a presun rozpočtových finančných prostriedkov z položky 630 na položky 610 a 620 vo výške  

8 790,00 €. Rozpočtové finančné prostriedky a predpokladaný prísun vlastných príjmov boli použité 

v prvom rade na položky 610 /mzdy/ a 620 /poistné/. Ostatné prostriedky  boli využité na pokrytie 

bežných výdavkov podľa rozpočtu na rok 2016 a budú použité podľa návrhu rozpočtu školy na rok 

2017. Sme si vedomí toho, že ako jediný právny subjekt v sfére financovania originálnych školských 

kompetencií na území nášho mesta je veľmi potrebné aj naďalej informovať o daných problémoch 

našej školy nielen verejnosť, ale hlavne tých, ktorí o existencii našej ZUŠ rozhodujú.  

Aby umelecký rozvoj našich detí a zmysluplné využívanie ich voľného času bolo posilnené, pôsobí pri 

revúckej ZUŠ od 8. marca 2013 Občianske združenie pod názvom SRDCOM K UMENIU. Jeho 

činnosť sa zameriava na rozvoj a ochranu duchovných  hodnôt, rast umeleckých a umenovedných 

talentov, na spoluprácu pri výchove a vzdelávaní detí v umeleckej oblasti, na usporadúvanie kultúrno-

spoločenských podujatí, verejných koncertov a na podporu projektov. Vďaka tomuto neinvestičnému 

fondu sme aj v tomto školskom roku opäť našli pochopenie u rodičov, priateľov školy a sponzorov.  

 

       



4.   Získané mimorozpočtové zdroje 

 Projekt spoločnosti TESCO - Vy rozhodujete my pomáhame – 1300.- €  

 Celoslovenská súťaž TALENT REVÚCA – 1300.-€ 

                            

     N. CIELE, KTORÉ SI ŠKOLA URČILA V KONCEPČNOM ZÁMERE NA PRÍSLUŠNÝ 

ŠKOLSKÝ ROK A VYHODNOTENIE ICH PLNENIA 

               

 Kreovať školský vzdelávací program v súlade s potrebami školy, realizovať vyučovanie 

podľa ŠkVP v 4. ročníku 2. časti prvého stupňa. 

Termín: jún  2017                                                                      Stav: čiastočne splnené 

 

 Posilňovať záujem žiakov o komornú hru a aktívnu činnosť v súboroch a skupinách 

a pripravovať žiakov na umelecké súťaže. 

Termín: september 2016                                                                       Stav: plní sa priebežne 

 

 Zvýšiť aplikáciu netradičných metód a foriem a začlenenie IKT vo vyučovaní.  

Termín: stály                                                                               Stav: plní sa priebežne 

 

 Zvýšiť frekvenciu hospitačnej a kontrolnej činnosti a jej podiel na skvalitnení výchovno-

vyučovacieho procesu. 

Termín: stály                                                                                  Stav: čiastočne splnené 

 

 Zabezpečiť plnú kvalifikovanosť pedagogického kolektívu v súlade so zákonom 

o pedagogických zamestnancoch a podporovať zamestnancov nadobúdajúcich a 

zvyšujúcich si odbornú a pedagogickú kvalifikáciu v súlade s potrebami zamestnávateľa. 

Termín:  jún 2016                                                                                 Stav: úloha trvá 

 

 Sledovať výzvy na predkladanie projektov k získaniu mimorozpočtových zdrojov. 

Termín: stály                                                                                    Stav: plní sa priebežne 

 

 Celoročne spolupracovať so zriaďovateľom a rôznymi inštitúciami pri zabezpečovaní 

kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských programov a aktivít. 

Termín: stály                                                                                             Stav: splnené 

                       

O.  OBLASTI S DOBRÝMI VÝSLEDKAMI A OBLASTI S NEDOSTATKAMI, NÁVRHY 

OPATRENÍ 

   OBLASŤ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

 Dobré výsledky: 

 kvalita profilu absolventa, 

 kvalifikovanosť a odbornosť pedagogických zamestnancov, 

 zvýšenie podielu využívania IKT, projektového vyučovania a postupná modernizácia  

metód vyučovania, 

 úspešnosť žiakov v talentových skúškach na školy s umeleckým zameraním, 

 účasť žiakov na umeleckých súťažiach, 

 kvalita a kvantita verejnej prezentácie výsledkov vo všetkých umeleckých odboroch 

školy, 

 dobrá medziodborová a medzipredmetová spolupráca, 

 organizácia tvorivých dielní,  sústredení a motivačných podujatí pre žiakov. 

 Nedostatky: 

 zapojenosť žiakov do hry v súboroch a hudobných telesách, 



 odborné kompetencie pedagógov pri práci so žiakmi zo sociálne znevýhodneného 

prostredia a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

OBLASŤ RIADENIA 

 Dobré výsledky: 

 komunikácia vedenia školy so zamestnancami - osobný kontakt  a otvorený priestor 

pre diskusiu a výmenu názorov, 

 rozdelenie kompetencií riadiacich a administratívnych pracovníkov - zlepšenie 

kontroly a riadenia zamestnancov, 

 efektívna a nápomocná  činnosť samosprávnych orgánov školy. 

 Nedostatky: 

 zaťaženosť vedenia školy administratívou a vyučovaním nad rámec povinného 

úväzku, oslabenie kontrolnej a hospitačnej činnosti. 

 

        

OBLASŤ PRIESTOROVÉHO A MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO ZABEZPEČENIA 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU 

 Dobré výsledky:  

 efektívne a hospodárne čerpanie rozpočtu,    

 starostlivosť o efektívne využívanie priestorov,  

 obnova vybavenia učebných pomôcok, hudobných nástrojov  

 aktívna pomoc a ústretovosť RZ pri dofinancovaní  aktivít a zabezpečovaní potrieb 

školy,  

 získavanie mimorozpočtových zdrojov z projektov, 

 

 Nedostatky: 

 vybavenie tried potrebným materiálom vo všetkých odboroch 

 úprava a obnova priestorov, sociálnych zariadení 

 

OBLASŤ  PERSONÁLNEHO ZABEZPEČENIA VÝCHOVNO – VZDELÁVACIEHO 

PROCESU A STAROSTLIVOSTI O ZAMESTNANCOV 

 Dobré výsledky: 

 zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov, 

 odbornosť pedagogických zamestnancov, 

 pozitívna a podporná sociálna politika zamestnávateľa. 

 Nedostatky 

 Nedostatok mladých kvalifikovaných učiteľov pre  hudobný odbor, nutnosť 

zamestnávať aj dôchodcov. 

 

     OBLASŤ SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČMI A VEREJNOSŤOU  

 Dobré výsledky: 

 aktívna spolupráca školy so zriaďovateľom a participácia na kultúrnom živote mesta 

(kultúrne vystúpenia, organizačná pomoc a pod.), 

 prepojenie školy s rodinou, organizácia spoločných aktivít a podujatí pre rodičov 

a deti, organizácia projektov, 

 aktívna spolupráca školy s rôznymi inštitúciami pri zabezpečovaní a organizácii 

rôznych programov, kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských aktivít, 

 spolupráca s osobnosťami kultúrneho a umeleckého života, s partnerskými 

inštitúciami a školami. 

 

CIELE A OPATRENIA 

        

        1.   Pokračovať v tvorbe školského vzdelávacieho programu, upraviť doteraz vytvorený ŠkVP  

 v súlade s realizovanými zmenami. 



  

 Termín: september 2017                                                                         Zodp.: všetci PZ 

 

     2.    Zapojiť čo najviac pedagógov do kvalitných programov kontinuálneho vzdelávania   

s cieľom posilniť odborné a pedagogické kompetencie a zručnosti. 

 

Termín: stály                                                                                          Zodp.: riad. školy 

 

 

     3.     Zorganizovať školenie pedagogických zamestnancov k problematike práce so žiakmi    

             so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (nadaní, znevýhodnené prostredie,  

             poruchy učenia a správania) 

          

            Termín: stály                                                                                   Zodp.: riaditeľka školy 

 

4.   Zapojiť žiakov všetkých umeleckých odborov do celoškolských multižánrových  projektov  

a posilniť medziodborovú spoluprácu. 

          

            Termín: stály                                                                                 Zodp.: všetci ped. zam. 

 

     5.    Zapojiť čo najviac žiakov do speváckeho zboru a komornej hry, podporovať aktivity  

            súborov školy a ich účasť na rôznych festivaloch, koncertoch a súťažiach. 

 

             Termín: stály                                                                      Zodp.: vedúci hudobných súborov 

 

 6.    Rozšíriť  internetové pripojenie do tried v hlavnej budove, využitie informačného systému  

IZUŠ 

 

             Termín: september 2017                                                                                   Zodp.: riad. školy 

 

     

P.  SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODIČMI A VEREJNOSŤOU 

 

1. Spolupráca s Rodičovským združením pri ZUŠ 

       

V školskom roku 2016/2017 pracoval pri Rodičovskom združení ZUŠ výbor v zložení: 

 Mgr. Ivana Beľáková - predsedníčka 

 Mgr. A. Sabolová – tajomníčka 

 Bc. J. Dorčáková - pokladníčka  

 E. Petrová DiS.art.  

 

Rada Rodičovského združenia pri ZUŠ sa schádzala pravidelne a rozhodovala predovšetkým 

o finančnej podpore podujatí a pomoci škole. Na základe podnetu rodičov sa v tomto školskom roku 

navýšila výška poplatku do fondu RZ  z 13,00 € na 15,00 €  pre rodinu. Ich použitie je evidované 

v zápisniciach a stanovách RZ.  

Rodičovské združenie v tomto roku podporilo: 

- účasť žiakov všetkých odborov na súťažiach, prehliadkach a sústredeniach, 

- nákup materiálu a pomôcok pre výtvarný odbor, 

- notový materiál a odborné publikácie pre jednotlivé odbory, 

- aktivity spojené s ukončením štúdia absolventov (propagácia, pozdravy, koncerty, darčeky, 

zájazd na operu v ŠD Košice) a i. 

Rodičovské združenie ďalej: 

- spolupracovalo pri organizácii školských koncertov, výstav a predstavení, 

- poskytlo finančnú pomoc pri údržbe a opravách hudobných nástrojov a materiálno – 

technickom zabezpečení, 



- podporovalo výchovno-vzdelávací proces a prepojenie školy a rodiny. Medzi tradičné 

spoločné aktivity rodičov a detí v spolupráci so školou patrili rodinný koncert a triedne 

koncerty. Rodičia pomohli pri riešení mnohých situácií, na ktoré škola nemala dosť vlastných 

prostriedkov, síl, alebo možností. Stali sa tak aktívnou zložkou výchovno–vzdelávacieho 

procesu našej školy.  

 

 

2.  Spolupráca s Radou školy pri ZUŠ a jej činnosť 

 

V tomto školskom roku sa Rada školy zišla na zasadnutiach v týchto termínoch: 

 11. 10. 2016 – prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ za školský rok 

2016/2017, informácie o pláne činnosti a podmienkach školy v oblasti personálneho, 

priestorového a materiálno-technického zabezpečenia v školskom roku 2016/2017. 

 16. 01. 2017– mimoriadne zasadnutie Rady školy 

 22. 03. 2017- výberové konanie do funkcie riaditeľa ZUŠ 

 

3. Spolupráca s inými inštitúciami 

 

        Partnermi školy pri zabezpečovaní úloh v uplynulom školskom roku boli najmä tieto  

        subjekty: 

- Mesto Revúca – zriaďovateľ školy, s ktorým škola spolupracuje pri riešení finančného, 

materiálno-technického, priestorového a organizačného zabezpečenia a v oblasti metodického  

a odborného riadenia, 

- MsKS Revúca – oddelenie kultúry -  kooperácia pri organizácii koncertov a kultúrnych 

podujatí, participácia na kultúrnom živote mesta, 

- Občianske združenie SRDCOM K UMENIU 

- Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR – vyhlasovateľ Celoslovenskej súťaže 

Talent Revúca 

- materské, základné a stredné školy v meste Revúca, Jelšava, Lubeník, Muráň a okolí – 

výchovné koncerty, vystúpenia, projekty, pomoc pri príprave súťaží záujmovej umeleckej 

činnosti žiakov, 

- stredné a vysoké školy s umeleckým zameraním – vzájomná pomoc pri profesijnej príprave 

žiakov, metodická a vzdelávacia činnosť, 

- partnerské ZUŠ a súbory ( ), 

- kultúrne inštitúcie a osobnosti kultúry, hudobní skladatelia a interpreti, výtvarní umelci, 

- sponzori – finančná a materiálna pomoc škole a jej aktivitám, 

- mediá – propagácia činnosti školy, 

- rôzne záujmové a spoločenské organizácie v meste Revúca, napr. kluby dôchodcov, Jednota 

dôchodcov Slovenska a i.. 

- Asociácia ZUŠ SR  - profesijné združenie zabezpečujúce informovanosť  a jednotnú stratégiu 

pri presadzovaní záujmov, odborných a legislatívnych otázok základných umeleckých škôl. 

   

   

ZÁVER 

 

Správu po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 06. 07. 2017, predložila riaditeľka školy na 

schválenie na jej zasadnutí dňa  31. 08. 2017.  Správa bola predložená na schválenie Rade školy dňa 

17. 10. 2017 

 

                                                                                                           

                                                                                                             Mgr. Monika Štepitová DiS,art. 

                                                                                                             riaditeľka školy                                    

 


