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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej
školy Dobšiná za školský rok 2006-2007
Názov školy: Základná umelecká škola Dobšiná
Adresa školy: Nová 793, 04925 Dobšiná, okres Rožňava
Telefón: 058 7941569 e-mail: zusdobsina@zoznam.sk
Zriaďovateľ: Mesto Dobšiná, SNP 554, 04925 Dobšiná
Telefón: 058 7941320 e-mail: dobšiná@dobsina.sk Fax: 058 7941651
Riaditeľ školy: Mgr. Jana Krišáková
Poradné orgány školy:
Rada školy: 5 členov, predseda Eleonóra Kerekešová
Združenie rodičov pri ZUŠ Dobšiná: 3 členovia výboru, preds.E.Tkáčiková
Umelecká rada: Eleonóra Kerekešová, Karol Kún, Jurina Šmelková
Štatistické údaje o základnej umeleckej škole k 30.6.2007
·

Počet žiakov spolu:

·

Počet žiakov v prípravnom štúdiu: 11

·

Počet žiakov v základnom štúdiu: 119

·
·

Počet žiakov v rozšírenom štúdiu:
0
Počet žiakov v štúdiu pre dospelých: 1

130

počet žiakov v HO: 43
počet žiakov v VO: 66
počet žiakov v LDO: 21
počet žiakov v HO:
5
počet žiakov v VO:
6
počet žiakov v LDO: 0
počet žiakov v HO: 38
počet žiakov v VO: 60
počet žiakov v LDO: 21
počet žiakov v HO:

1

Predpokladaný počet žiakov na školský rok 2007/2008: 140 žiakov vo všetkých odboroch
Výsledky hodnotenia a klasifikácie v šk. Roku 2006/07
Prospeli s vyznamenaním:
113 žiakov
Prospeli:
16 žiakov
Neprospeli:
1 žiakov
Neklasifikovaní:
0 žiakov
Spolu:
130 žiakov
Za celý školský rok vymeškali žiaci 1306 ospravedlnených, 7 neospravedlnených.
Spolu bolo vymeškaných: 1313 hodín, v priemere na 1 žiaka 10,1 hod.
Zoznam študijných a učebných odborov:
V školskom roku 2006/2007 sa vyučovalo v Základnej umeleckej škole v Dobšinej v
odboroch: hudobný, výtvarný, literárno - dramatický.
V hudobnom odbore sa vyučovali predmety - klavír, akordeón, keyboard, flauta, klarinet, spev
a gitara.
Prípravná hudobná výchova sa vyučovala v skupine podľa variantu „C“ učebných osnov ZUŠ
Štvorručná hra na klavíri a komorná hra sa vyučovala v skupinách 2-5 žiakov.

Vyučujúci dodržiavali Učebné plány ZUŠ schválené MŠ SR 22.12.2003 pod č.
11215/2003-091, pri hodnotení a klasifikácii využívali Metodické pokyny na hodnotenie a
klasifikáciu žiakov ZUŠ schválených 29.1.2004 pod č.491/2003-091
Údaje ozamestnancioch školy:
Počet pedagógov vrátane riaditeľa školy:
5
Počet pedagógov na čiastočný úväzok-dohoda o vyk práce 2
Prepočítaný stav padag.zamestnancov
4,7
Počet pedagógov, ktorí nespĺňali kvalifikačné predpoklady: 2
Z toho študujúcich za účelom spĺňania kvalif. predpokladov: 2
Počet nepedagogických zamestnancov-upratovačka
1
Mgr. Jana Krišáková, riaditeľka školy - výtvarný odbor
Eleonóra Kerekešová - klavír
Karol Kún - akordeón, keyboard, HN, spev
Milan Kašpar - flauta
Miroslav Kalmár, gitara, učiteľ na dohodu o prac.čin.
Kamila Rybárová – príperavný výtvarný odbor,učiteľka na dohodu o prac.čin.
Jurina Šmelková – literárno-dramatický odbor- čiastočný úväzok
Nepedagogickí pracovníci – M. Stradánska- upratovačka školy.
Administratívne práce vykonáva riaditeľka školy, mzdy a účtovníctvo-Mesto Dobšiná
Metodická a vzdelávacia činnosť pedagogických zamestnancov:
Na škole pracuje predmetová komisia HO podľa schváleného plánu. Ťažiskom práce
metodickej činnosti je zvládnutie zámerov učebných osnov, obsahová a organizačná príprava
súťaží a podujatí. Sledovaná je úroveň vyučovania v jednotlivých odboroch, predmetu
hudobná náuka a komorná hra, naplnenosť tried v skupinovom vyučovaní, rozvíjanie
samostatnosti žiakov, ich aktivity a kreativity.
Dvaja učitelia sa v priebehu roka zúčastnili metodických podujatí organizovaných MPC
v Prešove, jeden učiteľ sa zúčastnil ako pozorovateľ na celoslov.súťaži akordeonistov.
Odbornú a metodickú spôsobilosť si učitelia rozširovali štúdiom publikácií, časopisov a
odbornej literatúry. Dvaja učitelia HO pokračovali v externom pomaturitnom štúdi na
Konzervatóriu v Košiciach.Jeden z nich ukončil v máji 2007 štúdium absolutóriom.
Aktivity školy a prezentácia na verejnosti:
Vystúpenie s programom na Turičných slávnostiach Dobšiná - HO, LDO,
Program žiakov HO na slávnostnom ms.zast.pri návšteve partnerských miest.
„Deti hrajú deťom“ – hra starších žiakov na nástrojoch pre žiakov PŠ
Účasť na súťaži Talent Revúca – autorská tvorba
Účasť na súťaži „Klavír 2007“v Rožňave, účasť vyučujúcej v porote
Účasť vyučujúceho v porote Superstar CVČ
Vystúpenie žiakov v KD ku Dňu matiek v spolupr.CVČ
Interný koncert žiakov 1.-3. ročníka HO - 2 x
Interný koncert žiakov 4.-7. ročníka HO - 2 x
Výstava výrobkov „ Veľkonočné inšpirácie“ v MsKS
Novoročný koncert - HO, LDO, výstava výtvarných prác
Vianočné vystúpenie hudobníkov v ŠZŠ v Dobšinej.
Výstava a predaj výtvarných prác „Vianočné inšpirácie“ v MsKS Dobšiná
Z príležitosti Dňa detí-vystúpenie LDO pre žiakov HO a VO, súťaž v kresbe na chodník.
Verejný koncert pre rodičov a verejnosť Dobšinej - HO, LDO

Deň otvorených dverí ZUŠ - predstavenia, hry a výstava pre deti MŠ, ZŠ a rodičov
Výročná výstava výtvarných prác VO
Úspešnosť na súťažiach:
Výtvarný odbor – účasť na súťažiach: Vesmír očami detí – 2 ocenenia
Ilustrácie Dobšinského
Toruň Poľsko
Zelený svet Banská Bystrica – čestné uznanie
Hudobný odbor – účasť na súťažiach: Klavír 2007,oblastná súťaž – 2 žiaci bronzové pásmo
Talent Revúca,celoslov.súťaž -1 žiak tretie miesto

Inšpekčná činnosť: Nevykonávaná
Priestorové a materiálno – technické vybavenie školy:
Budova ZUŠ v Dobšinej je majetkom Mesta Dobšiná. Technický stav budovy je vyhovujúci,
škola je plynofikovaná, boli uskutočnené drobnejšie opravy. Priestorové podmienky sú
dostačujúce okrem výtvarného odboru, individuálne vyučovanie hudobného odboru prebieha
v troch triedach, hudobná náuka a LDO sa vyučuje v jednej triede, výtvarný odbor v ateliéri.
Materiálne vybavenie školy sa čiastočne zlepšilo nákupom z mimorozpočtových príjmov školného žiakov. Boli zakúpené: ozvučovacia technika, mikrofóny, kancelárske potreby,
potreby pre výtvarný a literárno – dramatický odbor, knihy, počítač. V šk. roku 2007/08
plánujeme zakúpiť videokameru, DVD prehrávač, softwery, audio techniku, materiál a
potreby pre odbory.
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení vých. vzdelávacej činnosti školy:
Rozpočet školy na rok 2007 na zákl. pridelenia finančných prostriedkov Mestom Dobšiná:
Bežné výdavky:
1 675000 Sk
Z toho vlastné príjmy zo školného žiakov
120000 Sk
Výdavky spolu:
1 675000 Sk
z toho mzdy a odvody: 1 394000 Sk
tovary a služby
278000 Sk
transfery
3000 Sk
Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom od rodičov sú v súlade s §
33a odst.5-7 zákona 596/2003 stanovené takto:
Hudobný odbor : Prípravný ročník – skupinové vyučovanie:
90 Sk mesačne
Individuálne vyučovanie hud. nástroja:
150 Sk mesačne
Výtvarný odbor: Skupinové vyučovanie
90 Sk mesačne
Literárno – dramatický odbor: Skupinové vyučovanie:
90 Sk mesačne
Strategické ciele školy, výsledky ich plnenia:
V školskom roku 2006/07 sa podarilo udržať počet žiakov v ZUŠ, v hudobnom odbore
udržať existujúce nástroje. Na škole sa zaviedla výučba gitary. Zvýšil sa počet žiakov
v literárno-dramatickom odbore.
Zintenzívnili sa kontakty a neustály dialóg s kultúrnou verejnosťou mesta a okolia.
V budúcom školskom roku bude naším cieľom zvýšiť podiel žiakov, ktorí sa pripravujú
na štúdium na stredných a vysokých školách umeleckého zamerania, dosiahnuť plnú

kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov. Dosiahnuť, aby prepočítaný stav
učiteľov neprevyšoval 24 žiakov na učiteľa. Získavať financie z ďalších zdrojov na
modernizáciu materiálneho vybavenia školy. Rozvíjať dobré vzťahy s radou školy,
zriaďovateľom, rodičovským združením a podnikateľmi v regióne.

Výsledky školy, nedostatky, opatrenia:
Dobré výsledky sa dosahovali v predmetoch:
- klavír - umiestnenie žiaka v striebornom pásme oblastnej súťaže „Klavír 2006“Rožňava,
Talent Revúca, dobrá úroveň vystúpení
- keyboard, akordeón - dobrá úroveň vystúpení na podujatiach a koncertoch
- výtvarný odbor / účasť v súťažiach, výstavy /
Slabšia úroveň bola dosahovaná v predmete:
- flauta - časté absencie žiakov, neospravedlnené hod. málo vystúpení na koncertoch
Zo strany vedenia školy bude sledovaná absencia žiakov a včasnosť písomného
upozorňovania rodičov. Nedostatky vo vyučovaní dychových nástrojov by sa mali odstrániť
účasťou vyučujúceho na vzdelávacích podujatiach MPC a častejšími hospitáciami. Vo väčšom
počte by sa mali učitelia zúčastňovať súťaží HO ako pozorovatelia.

V Dobšinej, 8.11 2007
Vypracovala:
……………………….
Mgr.Jana Krišáková,
riaditeľka školy

