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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
za školský rok 2016/2017
Podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a podľa § 2
ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ako aj metodického
usmernenia č. 10/2006-R k citovanej vyhláške, riaditeľstvo Základnej umeleckej školy
vypracovalo nasledujúcu správu.

1. Základné údaje – kontakty
Názov školy: Základná umelecká škola
Adresa školy: Jantárová 6, 040 01 Košice
Telefón: 055/678 77 78; e-mail: zusjantarova@zusjantarova.sk
Elokované pracoviská (adresy): Irkutská 1, Košice
ZŠ Abovská 36, Košice
ZŠ Bruselská 18, Košice
ZŠ Klátovská, Nižný Klátov
Webová stránka školy: www.zusjantarova.sk
Zriaďovateľ školy: Mesto Košice
Vedenie školy:
meno

telefón

e-mail

Riaditeľ

Mgr. art. Ján Samsely

0911 221 766

j.samsely@zusjantarova.sk

ZRŠ

Mgr. Ľubov Gerusová

0948 888 800

gerusova@centrum.sk

ZRŠ

Ing. Viera Súkeníková Tokárska

0908 497 999

v.tokarska@zusjantarova.sk

ZRŠ

Mgr. Janette Zoričáková

0903 508 414

j.zoricakova@zusjantarova.sk
v.jurkova@zusjantarova.sk

Hospodárka školy Viera Jurková

0911 221 706

Údaje o Rade školy a poradných orgánoch
Rada školy:
Predseda

meno a priezvisko
Erik Kuca, DiS. art.

Členovia Rady školy za –
pedagogických zamestnancov

Jozef Zoričák, Dis. art.

ostatní zamestnanci školy

Viera Jurková
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zástupcovia rodičov

Ing. Katarína Hakulínová, PhD.
Bc. Zdena Mačáková
PhDr. Ladislav Perháč
Ing. Michal Šak

zástupcovia zriaďovateľa

Ing. Ladislav Breicha
Ing. Patrícia Čekanová, PhD.
Ing. Róbert Grega
Mgr. art. Milan Kyjovský

PK školy:
p. č.

názov PK

predseda

zastúpenie predmetov

1.

PK klávesových
nástrojov

Zuzana Perháčová,
Anna Szitásová

klavír, keyboard, organ, cirkevná
a chrámová hudba

2.

PK akordeón

Mgr. Renáta Bartková, PhD.

akordeón

3.

PK sláčikových
nástrojov

Jarmila Pelegrinová

husle, violončelo, kontrabas

4.

PK dychových
nástrojov

Jozef Zoričák

flauta, zobcová flauta, klarinet,
saxofón, trúbka, trombón

5.

PK gitara

Erik Kuca

gitara, cimbal, bicie nástroje

6.

PK spev

Mgr. Andrea Tóthová

spev, hlasová výchova,
komorný spevácky zbor

7.

PK hudobná náuka

Mgr. Katarína Šlepkovská,
Marcela Šedivá

prípravná hudobná výchova,
hudobná náuka

8.

PK tanečný odbor a

Mgr. Beáta Fedorová

hudobno-pohybová výchova, tanec

PK výtvarný a literárnodramatický odbor

výtvarná výchova, dramatická príprava,
dramatika a slovesnosť

2. Štatistické údaje o základnej umeleckej škole
2.1 Údaje o počte žiakov, formách štúdia a odboroch

 Počet žiakov spolu k 15.9.2016 – 973 – z toho

počet žiakov v HO 697
počet žiakov v VO 171
počet žiakov v TO

68

počet žiakov v LDO 37

 Počet žiakov spolu k 30.6.2017 – 940 – z toho

počet žiakov v HO 680
počet žiakov v VO 160
počet žiakov v TO

67

počet žiakov v LDO 33

 Počet žiakov v prípravnom štúdiu k 15.9.2016 – 100 – z toho počet žiakov v HO 68
3

počet žiakov v VO

12

počet žiakov v TO

16

počet žiakov v LDO 4

 Počet žiakov v prípravnom štúdiu k 30.6.2017 – 94 – z toho

počet žiakov v HO

61

počet žiakov v VO

11

počet žiakov v TO

17

počet žiakov v LDO 5

 Počet žiakov v základnom štúdiu k 15.9.2016 – 809 – z toho

počet žiakov v HO 577
počet žiakov v VO 153
počet žiakov v TO

52

počet žiakov v LDO 27

 Počet žiakov v základnom štúdiu k 30.6.2017 – 801 – z toho

počet žiakov v HO 579
počet žiakov v VO 145
počet žiakov v TO

50

počet žiakov v LDO 27

 Počet žiakov v rozšírenom štúdiu k 15.9.2016 – 2 – z toho

počet žiakov v HO

2

počet žiakov v VO

0

počet žiakov v TO

0

počet žiakov v LDO 0

 Počet žiakov v rozšírenom štúdiu k 30.6.2017 – 2 – z toho

počet žiakov v HO

2

počet žiakov v VO

0

počet žiakov v TO

0

počet žiakov v LDO 0

 Počet žiakov v štúdiu pre dospelých k 15.9.2016 – 50 – z toho počet žiakov v HO 45
počet žiakov v VO

4

počet žiakov v TO

0

počet žiakov v LDO 1

 Počet žiakov v štúdiu pre dospelých k 30.6.2017 – 45 – z toho počet žiakov v HO 40
počet žiakov v VO

4

počet žiakov v TO

0

počet žiakov v LDO 1
2.2 Údaje o počte novozapísaných žiakov v školskom roku 2017/2018

 Počet žiakov spolu – 299 – z toho

počet žiakov v HO 212
počet žiakov v VO
4

45

počet žiakov v TO

32

počet žiakov v LDO 10

 Počet žiakov v prípravnom štúdiu – 67 – z toho

počet žiakov v HO

55

počet žiakov v VO

0

počet žiakov v TO

12

počet žiakov v LDO 0

 Počet žiakov v základnom štúdiu – 230 – z toho

počet žiakov v HO 155
počet žiakov v VO

45

počet žiakov v TO

20

počet žiakov v LDO 10

 Počet žiakov v rozšírenom štúdiu – 1 – z toho

počet žiakov v HO

1

počet žiakov v VO

0

počet žiakov v TO

0

počet žiakov v LDO 0

 Počet žiakov v štúdiu pre dospelých – 2 – z toho

počet žiakov v HO

2

počet žiakov v VO

0

počet žiakov v TO

0

počet žiakov v LDO 0
Údaje o počte absolventov k 30.6.2017

 Počet žiakov spolu – 72 – z toho

počet žiakov v HO

54

počet žiakov v VO

13

počet žiakov v TO

5

počet žiakov v LDO 0

 Počet žiakov v základnom štúdiu – 66 – z toho

počet žiakov v HO

48

počet žiakov v VO

13

počet žiakov v TO

5

počet žiakov v LDO 0

 Počet žiakov v štúdiu pre dospelých – 6 – z toho

počet žiakov v HO

6

počet žiakov v VO

0

počet žiakov v TO

0

počet žiakov v LDO 0

3. Zoznam študijných odborov:
Hudobný odbor
5

Tanečný odbor
Literárno-dramatický odbor
Výtvarný odbor

4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov
odbory

prospeli s
vyznamenaní
m

prospeli

neprospeli

neklasifikova
ní

počet
absolventov

HO

525

79

0

8

54

LDO

28

0

0

0

0

TO

53

0

0

0

5

VO

140

0

0

0
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Spolu:

746

79

0

8

72

5. Údaje o zamestnancoch školy:
5.1 Údaje o pedagogických zamestnancoch školy
a) pracovný pomer
pracovný
pomer

fyzický počet
pedagogickí
zamestnanci

prepočítaný počet
nepedagogickí
zamestnanci

pedagogickí
zamestnanci

nepedagogickí
zamestnanci

TPP

47

9

44,82

7,6

DPP

5

0

4

0

znížený
úväzok

12

6

8,82

4,6

ZPS

1

2

0,93

1,4

civilná služba

0

0

0

0

na dohodu

2

1

1

0,2

b) kvalifikovanosť a vzdelávanie pedagógov:
počet

nekvalifikovaných

učiteľov

kvalifikovaných

2

uvádzaných začínajúcich pedagogických
zamestnancov do praxe:

spolu

50

52

1

1

Počet pedagogických zamestnancov, ktorým sa uznáva vzdelanie s podmienkou štúdia:
spolu počet pedagógov – študujúcich:

2

špecial. inovačné štúdium

6

2

špecial. kvalifik. štúdium

1

1

vysokoškolské pedagogické

1

1

vysokoškolské nepedagogické

Riadiaci zamestnanci:
štúdium
PVVPZ

ukončené

prebieha

nezaradený

začiatok

ukončenie

má podanú
prihlášku
od

RŠ
ZRŠ

2014

ZRŠ
ZRŠ

5.2 Údaje o nepedagogických zamestnancoch školy
a) správni zamestnanci:

hospodárka
ekonómka
školník
vrátnik
údržbár
upratovačka
Informatik

počet
fyzický
1
1
1
2

počet
prepoč.
1
1
0,8
1,4

prac. pomer
TPP/DPP/dohoda
TPP
TPP
TPP
TPP

4
1

3
0,2

TPP
Dohoda

10

7,4

Spolu:

ak DPP a dohoda
prac. pomer
ukončený k ....

31.01.2018

6. Údaje o zaradení pedagogických zamestnancov školy do kontinuálneho
vzdelávania:
 adaptačné vzdelávanie : 1
 aktualizačné vzdelávanie : 18
 inovačné vzdelávanie : 6
 špecializačné vzdelávanie : 1
 funkčné vzdelávanie : ...
 kvalifikačné vzdelávanie : 2
 funkčné inovačné vzdelávanie : ...

7. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
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7.1 Úspešnosť v regionálnych, celoslovenských a medzinárodných súťažiach
názov súťaže
Celoslovenská interpretačná súťaž
žiakov ZUŠ Schneiderova Trnava
Krajská prehliadka, ZUŠ
Bernolákova
Medzinárodná akordeónová súťaž,
PULA, Chorvátsko
Celoslovenská súťaž v hre na
saxofóne, ZUŠ Stará Ľubovňa
3. ročník súťažnej prehliadky v hre
na dychových nástrojoch v Spišskej
Novej Vsi
Klavírna súťaž Sátoraljaújhely,
Maďarsko
Regionálna súťaž v štvorručnej hre
na ZUŠ Bernolákova Košice
Medzinárodný festival
akordeonistov, Rajecké Teplice
Krajská prehliadka v hre na cimbale,
ZUŠ J. Poschla, Prešov
Celoslovenská súťaž kapiel ZUŠ
v Košiciach
VIII. ročník gitarovej súťaže,
Prievidza
Medzinárodná súťaž gitaristov –
Festival Ivana Ballu, Dolný Kubín
Celoslovenská výtvarná súťaž
„Hudobné zátišie“, Košice
Medzinárodná súťaž gitaristov,
Praha
Krajská súťaž Hviezdoslavov Kubín
v Michalovciach, LDO
XXIII. Festival PAN,
celoslovenská súťaž nonverbálneho
divadla v Liptovskom Mikuláši
DEDO 2017, regionálna súťaž
detskej dramatickej tvorivosti v
Košiciach
SPOLU:

regionálne kolo

celoslovenské kolo

medzinárodné
kolo

1. m

1. m

1. m

2. m

3. m

2. m

3. m

2. m

3. m

2
5

3

6
1
2

2

7

2

1
1

2
1
1

3

2

1
1

2

1
1
1
1
1

1
1

1
9

17

9

7

4

0

1

3

5

8. Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie a stručná
charakteristika
Na základe dokumentu Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 s výhľadom do roku 2025,
nám boli schválené financie na relaxačné vaky, sadu okrúhlych vankúšov so stojanom pre
hudobnú náuku, otváraciu tabuľu, na výchovné koncerty a tvorivú dielňu pre bicie nástroje.

9. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole v školskom roku
2016/2017
V uvedenom školskom roku sa kontrola ŠŠI neuskutočnila.
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10. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
Využitie priestorov školy – všetky učebne na Jantárovej sú plne využívané v dvoch vyučovacích
zmenách. Vyučujeme aj na štyroch elokovaných pracoviskách: Irkutská, ZŠ Abovská,
ZŠ Bruselská a ZŠ Klátovská.
Využívanie výpočtovej techniky na škole – pripojenie na internet v zborovni pre
zamestnancov školy na dvoch počítačoch, ďalej v dvoch učebniach hudobnej náuky. Na
elokovanom pracovisku ZUŠ Irkutská bolo zriadené samostatné pripojenie na wifi internet a
zakúpená nová tlačiareň.
Do zborovne na Jantárovej 6 bol zakúpený nový výkonný PC s tlačiarňou a príslušenstvom pre
pedagógov, v rámci vylepšenia podmienok spolupráce s pedagogickou agendou a aScAgendou.
Operačný systém Microsoft Office Standard sa bude naďalej využívať a zakúpené boli aj licencie
ESET na 2 PC.
Zabezpečenie výučby učebnými pomôckami – na základe dokumentu Program rozvoja
mesta Košice 2015-2020 s výhľadom do roku 2025, nám boli schválené financie na relaxačné
vaky, sadu okrúhlych vankúšov so stojanom pre vyučovanie PHV a HN, otváraciu tabuľu, na
výchovné koncerty a tvorivú dielňu pre bicie nástroje.
Zabezpečovanie učebných pomôcok v súlade so ŠKVP vzhľadom na vymenovanie nového
riaditeľa k 1.2.2017 bude riešené v mesiacoch júl až august 2017.
Z hľadiska technického zabezpečenia – oprava fasád a výmena okien na všetkých štyroch
pavilónoch bola zabezpečená do konca roku 2016. Za všetko patrí vďaka zriaďovateľovi školy
oddeleniu školstva MMK a predchádzajúcej p. riaditeľke. Nedoriešené sú pergoly – v zlom
technickom stave – vypracovaná je projektová dokumentácia na zaradenie do rekonštrukcie.

11. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy
Príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s hmotným
zabezpečením školy od rodičov a i.

Finančné prostriedky od zriaďovateľa

1. – 8. mesiac 2016

9. – 12. mesiac
2016

1. – 6. mesiac 2017

Rok 2016

1. – 6. mesiac 2017

502 403

409 118

465 456

100 330,41

62 819,91

Finančné prostriedky získané (nájmy, školné a i.) od
zákonných zástupcov, právnických osôb alebo fyzických osôb
a spôsob ich použitia v členení podľa aktivít:
prevádzkové náklady spojené
materiálne vybavenie
s činnosťou školy
potrebné pre školu
9. – 12. mesiac 1. – 6. mesiac 9. – 12. mesiac 1. – 6. mesiac
2016
2017
2016
2017
71 674,28

42 885,31

5 757,19

4 539,48
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Spolu:
iné fin. prostriedky získané
podľa osobitných predpisov
9. – 12. mesiac
1. – 6. mesiac
2016
2017
0

3 400

12. Vyhodnotenie plnenia cieľov koncepčného zámeru rozvoja školy
Prioritou školy naďalej ostáva prezentácia najlepších výkonov žiakov a ich pedagógov na
verejných koncertoch, rôznych kultúrnych podujatiach školy, ale i mesta. Dôležitým aspektom, na
ktorý kladie naša škola naďalej dôraz, je v prvom rade záujem detí o hudbu ako takú
a individualita každého žiaka.
Na škole pracovalo počas školského roka niekoľko hudobných zoskupení. Žiaci opäť získali
množstvo ocenení – či už v sólovej alebo komornej hre v rámci celoslovenských
a medzinárodných súťaží.
V hudobnom odbore pracovalo niekoľko súborov, a to najaktívnejší s veľkým množstvom
verejných vystúpení v rámci školy, ale i mesta.
Klasik band, ktorý má na svojom konte niekoľko desiatok koncertov ako napr. Košické hudobné
leto – Vínny festival – Dolná brána, Rozprávkové Vianoce – Hlavná, Deň mesta Košice, Deň
Európy, Šengenský poludník, Deň rodiny... Slávnostným koncertom v tomto školskom roku v
júni oslávil Klasik band desiate výročie svojho vzniku. Na tomto koncerte odznel prierez
skladieb, ktoré teleso počas svojho pôsobenia naštudovalo. Veľkým úspechom tohto hudobného
telesa bolo aj získanie 1. miesta na celoslovenskej súťaži POP-ROCK a JAZZ v prvej kategórii
JAZZ.
Ďalším hudobným zoskupením, ktoré pracuje na škole je popová kapela Amber String, ktorá
prešla v tomto školskom roku výrazným omladením. Napriek tomu sa táto kapela veľmi aktívne
zapájala do reprezentácie školy a taktiež získala na Celoslovenskej súťaži POP-ROCK a JAZZ
druhé miesto v druhej kategórií POP-ROCK.
Jazzová kapela je Jazz Funk Tribute je ďalším hudobným zoskupením ktoré pracuje na našej
škole a získala na celoslovenskej súťaži v druhej kategórii Jazz druhé miesto.
Ľudový súbor Jantár pravidelne vystupoval na verejných koncertoch a zúčastňoval sa rôznych
kultúrnych vystúpení.
Na škole sa už niekoľko rokov postupne formuje komorné akordeónové teleso, ktoré tento
školský rok zaznamenalo svoje prvé verejné vystúpenia.
Vynikajúce umiestnenia získali žiaci v sólovej aj komornej hre na celoslovenských aj
medzinárodných súťažiach (pozri kapitolu 7.1 Úspešnosť v regionálnych, celoslovenských
a medzinárodných súťažiach).
Hudobný odbor prezentoval svoje umelecké výsledky na verejných koncertoch školy, a to
Vianočných: na Konzervatóriu – Timonova 2, v Dome umenia, ďalej na koncerte Kytica jarných
melódií v rámci „Predstavujeme košické talenty“ v spolupráci s referátom kultúry MMK
v Historickej radnici, ďalej to boli dva verejné koncerty pri príležitosti MDD a dva verejné
absolventské koncerty vo Východoslovenskej galérii a v Dome umenia. Veľmi úspešný je už po
niekoľko rokov organizovaný Jazzovo-improvizačný koncert v Kasárňach/Kulturparku, ktorý sa
teší čoraz väčšej obľube a ktorý je už tradične každoročným vyvrcholením umeleckej prípravy
našich žiakov v oblasti populárnej hudby. Referát kultúry mesta Košice zorganizoval v rámci
projektu koncertov „Predstavujeme košické talenty“ spoločný Galakoncert všetkých ZUŠ mesta,
na ktorom našu školu reprezentovali Samuel Martončík, Michaela Šáková, Matej Strnisko a Klasik
band.
Tradíciou školy je aj organizovanie výchovných koncertov pre základné a materské školy,
na ktorých účinkujú žiaci našej školy a ktorých cieľom nie je len získavať nové talenty, ale tiež
ukázať budúcim žiakom krásu hudby. Veľmi úspešný bol deň otvorených dverí, na ktorom naši
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pedagógovia predstavili všetky umelecké odbory a zamerania, prítomní boli žiaci základných škôl
a deti materských škôl.
Zmyslom pedagogickej práce však nie sú len verejné vystúpenia a súťaže žiakov, ale hlavne
každodenná trpezlivá práca s individuálnym prístupom ku každému žiakovi, čoho výsledkom je
vzťah detí k hudbe a účinkovanie žiakov na malých pódiách školy – školských,
triednych, interných koncertoch a nástrojových prehliadkach. Zmyslom a cieľom našej práce bolo
aj zapájanie rodičov do školského, umeleckého diania a milým dôkazom takejto spolupráce bol
viacgeneračný koncert, na ktorom vystúpili žiaci, rodičia, súrodenci aj starí rodičia, a ktorý mal
veľký úspech.
Na projekte Košice deťom boli primátorom ocenení najlepší žiaci školy Tomáš Bodnár, Jakub
Girašek, zároveň pozvanie a ocenenie dostali aj ich pedagógovia Ján Samsely a Iveta Dzurová. Pri
príležitosti Dňa učiteľov boli MČ – Juh ocenení učitelia Konstantín Medviď, Mária Furmanová
a MČ – Jazero zasa Sidónia Pavlovičová.
V súčinnosti s oddelením školstva MMK v tomto školskom roku usporiadala naša ZUŠ dňa
2.2.2017:
 celomestský metodický deň pre učiteľov klavírneho oddelenia. Prednášajúca lektorka Csila
Beny bola z partnerskej umeleckej hudobnej školy, z mesta Miškovec,
 celomestský metodický deň pre učiteľov dychového oddelenia s témou Vplyv hudobného
nástroja na vývoj dieťaťa. Prednášku zabezpečilo CPPP, prednášala lektorka Mgr. Lenka
Jurčová.
V tomto školskom roku sa podarilo nadviazať partnerské vzťahy s Umeleckou školou Béni-Erkel
Ferenc Egressy v Miškovci. Partnerskú družbu naša škola začala spoločným koncertom dňa
22. apríla 2017 v Miškovci v Maďarsku.
Literárno-dramatický odbor sa v tomto školskom roku prezentoval vo viacerých verejných
vystúpeniach, a to v divadle Thália 19.12.2016 detským muzikálom Kay a Gerda, vystúpením pre
školy v rámci podujatia Spišský Jeruzalem 26.5.2017 inscenáciou Rozprávka zo snehu a
záverečným vystúpením v bábkovom divadle Košice ZUŠ Jantárová. V júni 2017 pohybovým
divadlom Memento Mori a detským divadlom O Snehovej kráľovnej. Na festivale všetkých ZUŠ
Košice sa oddelenie predstavilo muzikálom Kay a Gerda a v rámci medzinárodného festivalu
najúspešnejších divadelných inscenácií sa LDO zúčastnilo Scénickej žatvy v Martine s víťaznou
inscenáciou Ohrození.
Na 23.ročníku slovenskej súťažnej prehliadky pantomímy a pohybových divadiel
s medzinárodnou účasťou sa zúčastnil súbor našej školy s názvom Divadelné štúdio J a získal
prvenstvo s inscenáciou Memento mori. Žiaci našej školy Róbert Štefančík a Simona Suchá
získali ceny za herecký výkon. Lektorkou tvorivej dielne pre pedagógov ZUŠ v rámci tohto
Festivalu PAN – LM bola Marica Harčariková. Žiaci LDO moderovali vystúpenia tanečného
odboru, recitáciou a moderovaním prispeli na tematických a verejných koncertoch hudobného
odboru. Starší žiaci sa úspešne prezentovali na súťažiach.
Výtvarný odbor uskutočnil množstvo výstav výtvarných prác svojich žiakov a tvorivých dielní:
Výstava prác žiakov na Ústavnom súde v Košiciach v rámci DOD / 29.9.2016, Vianočná výstava
„Spomínajte s nami“ – výstava 2D, 3D, budovy, postavy, zvieratá, drobné rekvizity / 12.12.2016
v Dome umenia, 14.12.2016 v koncertnej sále ZUŠ Jantárová 6, Výstava žiackych prác vo
výstavnej sieni OC Cassovia v Košiciach / 11.4. – 11.5.2017, IV. ročník Festival ZUŠ – výstava
žiackych prác v Kulturparku v Košiciach pod názvom ,,V ateliéri“ / 26.5. – 5.6.2017, Výstava
absolventov vo VSG v Košiciach / 17.5.2017, Výstava absolventov v Dome umenia v Košiciach
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/ 22.5.2017, Výstava k MDD vo VSG v Košiciach / 1.6.2017 a mnoho ďalších výstav na pôde
školy v rámci interných koncertov.
Oddelenie sa zapojilo aj do organizácie Dňa otvorených dverí pre ZŠ a MŠ výrobou rekvizít,
prípravou ateliéru a výzdobou ZUŠ – apríl 2017. Pedagógovia oddelenia zorganizovali aj
niekoľko tvorivých dielní, ako napr.: „Výtvarný filmový kolotoč“ 21.11. – 2.12.2016 / ukážky
z filmov o výtvarných umelcoch, vypracovanie výtvarných úloh nadväzujúcich na premietnuté
filmy alebo „Čierna a biela“ 27.2. – 3.3.2017 / módna tvorba inšpirovaná Coco Chanel –
prezentácia – životopis Coco Chanel, modely šiat, fotodokumentácia.
V závere školského roka sa konal IV. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže s témou „Hudobné
zátišie“, ktorá prebiehala súbežne s VIII. ročníkom celoslovenskej súťaže skupín žiakov ZUŠ
POP-ROCK a JAZZ Prezentácia víťazných prác tejto výtvarnej súťaže bola dňa 6.6.2017
v Kulturparku spojená so slávnostným odovzdávaním cien. Žiaci výtvarného oddelenia získali
niekoľko ocenení na celoslovenských súťažiach a viacerí boli prijatí na stredné a vysoké školy
s umeleckým zameraním.
Tanečný odbor uskutočnil niekoľko spoločných verejných vystúpení v spolupráci s LDO:
19.12.2016 / divadlo Thália, muzikál Kay a Gerda, 9.5.2017 / Festival ZUŠ, muzikál Kay a Gerda
22.5.2017/ absolventský koncert v Dome umenia, záverečné vystúpenie v divadle Thália.
Tanečníci sa zapojili aj do organizácie Dňa otvorených dverí, kde zrealizovali otvorenú hodinu
tanca a taktiež do výchovného koncertu v Nižnom Klatove. V marci 2017 prebehla tvorivá dielňa
Mami tancuj ako ja a v dňoch 20.4.2017 – 23.4.2017 uskutočnili tanečné sústredenie
v Liptovskom Jáne.
Dňa 6.6.2017 sa na ZUŠ Jantárová 6 v Košiciach konal VIII. ročník Celoslovenskej súťaže
POP-ROCK a JAZZ hudobných skupín základných umeleckých škôl, ktorej
vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky. Záštitu
nad touto súťažou prevzal primátor mesta Košice – Richard Raši.
Súťaže sa zúčastnilo 17 hudobných zoskupení ZUŠ z celého Slovenska. Súťažilo sa v dvoch
žánroch, a to JAZZ – 8 hudobných skupín a POP-ROCK – 9 hudobných skupín. Každý žáner
mal tri kategórie: I. – do 16 rokov, II. – do 18 rokov, III. – do 20 rokov. V každej kategórii sa
vypočítal vekový priemer hudobného zoskupenia, pričom členmi hudobných zoskupení mohli
byť len žiaci školy. Účasť pedagógov alebo bývalých žiakov školy nebola prípustná.
Otvorenie súťaže bolo o 8.15 hod., ďalej sa pokračovalo podľa harmonogramu. Každá kapela
mala 20-minútový priestor na prípravu a samotné súťaženie. Vyhodnotenie a vyhlásenie
výsledkov prebehlo o 16.45 hod.. Otvorilo ho krátke vystúpenie Doroty Tóthovej (spev), bývalej
žiačky školy, teraz študentky Konzervatória J. Ježka v Prahe a člena poroty Arpáda Farkaša
(klavír).
Celú súťaž hodnotila odborná porota, ktorá bola zložená z troch špičkových slovenských
hudobníkov: Pavel Zajáček (skladateľ, aranžér), Peter Solárik (bicista), Arpád Farkaš (jazzový
klavirista).
Porotcovia, ale i organizátor súťaže ZUŠ Jantárová 6 zhodne skonštatovali, že celková technická
a umelecká pripravenosť zúčastnených hudobných skupín bola na vysokej úrovni a že súťaž má
každým ročníkom čoraz vyššiu úroveň, a to tak po stránke umeleckej, ako aj organizačnej. Práve
organizácia a celkový priebeh súťaže boli veľmi kladne ohodnotené prítomnými súťažiacimi.
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13. SWOT analýza výsledkov školy
Silné stránky:
 tradícia a história školy,
 vysoká profesionálna odborná úroveň vyučujúcich a kreativita zamestnancov školy,
 výborné výsledky žiakov na súťažiach, koncertoch a vystúpeniach,
 organizácia celoštátnej súťaže za podpory MŠVVaŠ SR,
 tvorivé dielne, originálne tematické a triedne koncerty,
 komunikácia školy cez internet, kreatívne plagáty,
 facebook a časté návštevy klientov,
 veľký záujem žiakov o štúdium.
Slabé stránky:
 staré hudobné nástroje, učebné pomôcky, didaktická technika,
 slabšia znalosť ovládania IKT u niektorých zamestnancov školy,
 slabá dochádzka žiakov na hudobnú náuku.
Príležitosti:
 výhodná poloha v centre mesta a pekný areál školy,
 rekonštrukcia školy, nové priestorové možnosti,
 vymaľovanie väčšiny tried,
 nová webová stránka školy,
 nová budova elokovaného pracoviska.
Riziká, hrozby:
 novela zákona o financovaní škôl,
 menší záujem žiakov o niektoré nástroje,
 veľký počet umeleckých škôl v meste, hlavne tanečných súkromných,
 vysoký vekový priemer pedagógov,
 zlý technický stav prechodových chodieb.

14. Spolupráca s rodičmi a organizáciami
Spolupráca ZUŠ Jantárová s organizáciami mesta a rodičmi je bohatá.
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Škola spolupracuje s MČ Juh, Nad Jazerom, Magistrátom mesta Košice, Domovmi dôchodcov,
materskými školami, základnými školami, s Ligou proti rakovine, s Českým spolkom. Úspešná je
spolupráca s referátom kultúry MMK, ktorý každoročne organizuje koncerty v rámci projektu
„Predstavujeme košické talenty“. Spolupráca s rodičovským združením je na výbornej úrovni, čo
sa prejavuje na financovaní akcií školy. Najlepší žiaci školy žnú úspechy od súťaží regionálnych až
po medzinárodné, čo by bez finančnej podpory rodičov nebolo možné. Výborná spolupráca
a vzájomná komunikácia je s oddelením školstva MMK. Všetkým menovaným vyslovujeme veľké
poďakovanie.

15. Záver
Záverom vyjadrujeme mimoriadnu vďaku všetkým pedagogickým aj nepedagogickým
zamestnancom za vynikajúce výsledky, za tvorivú prácu, za obetavosť a za prínos pri šírení
dobrého mena školy.

Dátum a čas hodnotiacej porady: 30.8.2017 o 10.00 hod.
Mgr. art. Ján Samsely
riaditeľ školy

Vyjadrenie Rady školy pri ZUŠ:
Správa o VVČ za školský rok 2016/2017 bola predložená riaditeľom školy na zasadnutí Rady
školy dňa 25.10.2017
Prítomní členovia Rady školy súhlasia s predloženou správou v plnom rozsahu.
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PRÍLOHY
vyhodnotenie činnosti
jednotlivých predmetových komisií a súborov
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VYHODNOTENIE ČINNOSTI
predmetovej komisie DYCHY
za školský rok 2016/2017

1. Učitelia: a) počet učiteľov - 11
b) vedúci PK – Jozef Zoričák
c) dlhodobé zastupovanie (kto, koho, vyše 1 mesiaca) –p. uč. M.Csomos
zastupuje Mgr. D.Vasilovú
d) začínajúci učitelia, hodnotenie – nie sú
e) uvádzajúci učitelia – nie sú
2. Žiaci:

a) počet žiakov na oddelení - 112
b) postupové skúšky – skrátené štúdium - 2
c) problémoví žiaci – 0
d) žiaci prijatí na konzervatórium - 1
e) komorná hra, súbory – Klasik band
f) HN – individuálne vyučovanie-1
Koncertná činnosť: a)
účasť na súťažiach a prehliadkach – výsledky: 3.ročník súťažnej
prehliadky v hre na dychových nástrojoch v Spišskej Novej Vsi– 4.4.2017
Zlaté pásmo- S.Kvokačka,M.Gbúr,
Strieborné pásmoI.Kobyľanová,D.Babičová,B.Miňová,E.Skoršepová,E.Némethová,O.Hudák,N.Mato,
Bronzové pásmo-L.Rácová.
Celoslovenská súťažná prehliadka v sólovej hre na saxofóne v Starej Ľubovni dňa 27.4.2017:
Zlaté pásmo-Junior KB kvartet:E.Skoršepová, N.Mato, O.Hudák, S.Kvokačka, 1.miesto v zlatom
pásme:Kvartet KB-T.Bodnár, V.Drenčáková, M.Gubelíny, O.Kuko, Strieborné pásmo v 1.kategóriiS.Kvokačka, E.Skoršepová,N.Mato, Bronzové pásmo-O.Hudák, Strieborné pásmo v 3.kategóriiV.Drenčáková.

b) účasť na ročníkových prehliadkach:
Dňa 9.6.2017 sa uskutočnili absolventské, postupové skúšky a skúšky skráteného štúdia,
kde sa predstavilo 24 žiakov v hre na zobcovej flaute, priečnej flaute, saxofóne a trubke
c) účasť na seminároch – dychové prehliadky – 45 žiakov
d) verejné koncerty – 11 žiakov, Klasik band
e) tematické koncerty – 92 žiakov
f) triedne koncerty, triedne semináre – 173žiakov
g) výchovné koncerty – 43 žiakov
h) kultúrne vystúpenia/výstavy – 17 žiakov, Klasik band
i) komorná hra – činnosť
j) súbory – činnosť – Klasik band absolvoval množstvo vystúpení
v rámci koncertov ZUŠ a reprezentácie mesta Košice, napr. Košické hudobné leto –
Vínny festival-Dolná brána, , Rozprávkové Vianoce –Hlavná, Deň mesta Košice, Deň
Európy,Šengenský poludník ,Deň rodiny, absolvovali sústredenie v rekreačnom stredisku
na Zlatej Idke, uskutočnili koncert pri príležitosti založenia orchestra, zúčastnili sa
celoslovenskej súťaže Pop-Rock Jazz
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k) korepetície a medzipredmetová spolupráca – korepetície sú zabezpečené učiteľmi
Mgr.M.Šiffter, K. Trofimovič, V.Trofimovič, Mgr.K.Šlepkovská, I.Smoradová. PK
dychového oddelenia spolupracuje aj s inými oddeleniami pri rôznych vystúpeniach,
školských akciách a najširšia spolupráca sa odzrkadľuje pri tvorbe súboru Klasik band,
kde sú využité klávesové nástroje, bicie nástroje a spev.
l)Dňa 2.2.2017 pripravilo PK dychového oddelenia Metodický deň organizovaný
Magistrátom mesta Košice pre učiteľov dychových oddelení v pôsobnosti Košíc
a okolia.Téma bola: Vplyv hudobného nástroja na vývoj dieťaťa. Prednášku zabezpečilo
CPPPaP,lektorka Mgr.Lenka Jurčová.
3. Kontrolná činnosť: a) kontrola triednej agendy – priebežne pri každom zasadnutí PK
b) plnenie učebných plánov – učebné plány boli kontrolované
a plnené v rámci učebných osnov
c) konzultácie -priebežne
d) hospitácie – priebežne priamymi nadriadenými
4. Iná činnosť:
a) nákup didaktickej techniky – nie, nákup nástrojov
a príslušenstva – trúbka Carol Brass– 260 Eur, bola zrealizovaná oprava priečnych fláut v
počte 4 ks
5. b)
realizované výpožičky – didaktická technika –nie, hud. nástroje – 26 ks,
notový materiál – 80 ks
c) konzultácie - priebežne
6. Vzdelávanie, profesijný rast: Jozef Zoričák a Janette Zoričáková sa zúčastnili
aktualizačného vzdelávania.
7. Ďalšie činnosti: Členovia PK sú nápomocní pri rôznych akciách organizovaných
školou, napr. DOD, výchovné koncerty, kultúrne podujatia. Výrazne nás reprezentuje
súbor Klasik band v rámci dychového oddelenia ale aj samotnej ZUŠ a mesta Košice.
Pobočky v Nižnom Klatove, Barci a Ťahanovciach prispievajú k náboru nových žiakov
motivačnými koncertmi v ŠKD a materských škôlkach. Učitelia motivujú žiakov
a nabádajú ich na častejšie výstupy v rámci interných koncertov ale aj iných podujatí,
čím prezentujú svoje dosiahnuté výsledky.
8. Cieľové úlohy pre šk. rok 2017/2018: Cieľovou úlohou dychového oddelenia je
rozširovanie žiackej základne so zameraním na elokované pracoviská, kde by bol
predpoklad na vznik na nových hudobných telies. Členovia PK sa budú zdokonaľovať
v oblasti IKT a spolupracovať na webovej stránke školy.

Košice, 14.6.2017
Vedúci PK : Jozef Zoričák DiS.art.
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VYHODNOTENIE ČINNOSTI
predmetovej komisie SLÁČIKY
za školský rok 2016/2017

Vyhodnotenie činnosti PK v školskom roku 2016/2017
1. Učitelia:

Počet učiteľov:7
Vedúci PK: Ľubov Gerusová, Jarmila Pelegrinová
Dlhodobé zastupovanie: nemáme
Začínajúci učiteľ: H. Samselyová
Uvádzajúci učiteľ: Ľ. Gerusová
2. Žiaci:
Počet žiakov na oddelení: 74 (55 žiakov primárne vzdelávanie, 11 žiakov sekundárne
vzdelávanie, 6 žiakov II. stupeň, 2 žiaci ŠPD )

Postupové skúšky- skrátené vyučovanie nemáme
Žiaci prijatý na Konzervatórium- nemáme
Komorná hra, súborová hra: husľové trio a kvarteto(Dzurová)
Ľudový súbor Jantár (Demeter, Helcmannovský)
Komorná hra v rámci triedy(Gerusová, Samselyová, Pelegrinová)
HN - individuálne vyučovanie:
3. Koncertná činnosť
Jakub Girašek bol ocenený primátorom mesta Košíc ako najlepší žiak školy (návrh za školu).
Tab. 1: Celoslovenské súťaže

Schneiderova Trnava 17.ročník – Sólová hra v hre na husliach
6. a 7.apríl 2017
p.č.

Meno žiaka

Veková
kategória

1.

Zuzana Sklenková

II.kat.

2.

Jakub Girašek

V.kat.

Meno učiteľa
I.Dzurová
I.Dzurová
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Korepetítor
M. Šiffter
M. Šiffter

Udelene
pásmo
Zlaté pásmo
Zlaté pásmo

Tab. 2: Krajská súťaž

Krajská prehliadka ZUŠ Bernoláková
12. apríl 2017
p.č.

Meno žiaka

Veková
kategória

1.

Norbert Horváth

I.kat.

2.

Mya Rabadová

I.kat.

3.

Peter Geci

II.kat.

4.

Nina Daniela
Kobyľanová

III.kat.

5.

Petra Kukurová

6.

Meno učiteľa

Korepetítor

Udelene
pásmo

I.Dzurová

M. Šiffter

I.Dzurová

M. Šiffter

I.Dzurová

M. Šiffter

I.Dzurová

M. Šiffter

III.kat.

Ľ. Gerusová

M. Šiffter

Strieborné
pásmo

Július Desiatnik

III.kat.

Ľ. Gerusová

M. Šiffter

Bronzové
pásmo

7.

Miriam Suchá

III.kat.

p. uč. H.
Samselyová,

M. Šiffter

Bronzové
pásmo

8.

Patrícia Kožejová

III.kat.

p. uč. H.
Samselyová,

M. Šiffter

Bronzové
pásmo

9.

Ema Milá

II.kat.

p. uč. H.
Samselyová,

M. Šiffter

Bronzové
pásmo

10.

Lujza Hedvigová

II.kat.

p. uč. H.
Samselyová,

M. Šiffter

Strieborné
pásmo

11.

Dávid Šak

II.kat.

J. Pelegrinová

M. Šiffter

Zlaté pásmo

12.

Matúš Gula

II.kat.

J. Pelegrinová

M. Šiffter

Zlaté pásmo

13.

Sára Kertésová

II.kat.

M. Eliášova

M. Šiffter

Bronzové
pásmo

14.

Ema Kvokačková

II.kat.

M. Eliášova

M. Šiffter

Bronzové
pásmo

Cena korepetítora – M. Šiffter
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Zlaté pásmo
Zlaté pásmo
Strieborné
pásmo
Zlaté pásmo

Tab. 3:

Husľová dielňa v Žiline 23. ročník
22. až 24. marec 2017
p.č.

Meno žiaka

Veková
kategória

1.

Zuzana Sklenková

II.kat.

2.

Petra Kukurová

Meno učiteľa

Korepetítor

I.Dzurová

M. Šiffter

Umiestnenie
Certifikát za
prácu
Certifikát za
prácu

Ľ.Gerusová

Tab. 4: Medzinárodná súťaž

Dolný Kubín – Talents for Europe 21.ročník
28. apríl až 1. máj 2017
p.č.

Meno žiaka

Veková
kategória

1.

Jakub Girašek

V.kat.

Meno učiteľa
I.Dzurová
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Korepetítor

Umiestnenie
Čestné
uznanie

Počet žiakov v triede

Triedne semináre

Triedne koncerty

Ročníkové prehliadky

Tematické koncerty

Verejné koncerty

Kultúrne vystúpenia v
rámci mesta, výchovné
koncerty

Tab.5.Účasť na ročníkových prehliadkach, seminároch, verejných koncertoch, tematických koncertoch a kultúrnych
vystúpeniach

M. Demeter

14

10

8

6

19

3

-

I. Dzurová

15

8

13

6

10

11

2

J. Helcmanovský

1

1

1

-

-

-

-

M. Eliašová

15

15

15

9

21

1

4

Ľ. Gerusová

8

18

8

5

6

H. Samselyová

10

5

1

1

J. Pelegrinová

11

5

11

2

Pedagóg

11

9

1

2

4.Kontrolná činnosť:
Kontrola triednej agendy sa uskutočnila priebežne pri každom zasadnutí PK. Bola zameraná
na jednotné vedenie triednej agendy a učebných plánov. Hospitácie a konzultácie sme
realizovali v rámci prehrávok na VK ako aj na tematických koncertoch, postupových
skúškach a absolventských a záverečných skúškach.
5.Iná činnosť:
Nákup notového materiálu 73,55 Eur, -(husle),60,Eur,-(violončelo)
Nákup sláčikov, struny, strunník 113 Eur, -husle
Oprava 2 violončiel 75 Eur, puzdra na violončelá 138 Eur,
Nákup ½ violončela 369,00 Eur
5.Vzdelávanie, profesijný rast:
Ľ. Gerusová čaká na obhajobu 2.kvalifikačnej skúšky.
H. Samselyová študuje na Akadémii umení v Banskej Bystrici-1.ročník magisterský stupeň.
M. Eliašová prebieha aktualizačné vzdelávanie.
Väčšina pedagógov sa v oblasti vzdelávania venovala individuálnemu štúdiu nového
notového materiálu, štúdiu odbornej literatúry a rozvíjaniu zručností s prácou PC.
7. Ďalšie činnosti:
M. Demeter- ľud. súbor Jantár –kroje. Reprezentácia školy na verejnosti V.K.8.12.2016,10.12
Jantár v N, Myšľa, 11.12. Jantár v Gyňov, 15.17.18.21.22.december Jantár v Metro. 5:2:
Jantár v Geča. 23.3. Jantár v UPJŠ, Jantár v Talenty, 1.6. Jantár v V. Galéria
I. Dzurová- husľové tri a kvarteto
Vedenie husľového a notového archívu. Členka v likvidačnej komisii. Skrášľovanie interiéru
tr.č.2. Pomoc s vitrínou sláč. odd. v priestoroch školy. 12.12.2016 dozor v Dome Umenia.
30.3.2017 prehliadka najml. sláčikárov dozor a nákup džúsov.20.4.2017 DOD.
22.4.2017 verejný výmenný koncert v Miškolci.
M. Eliašová-23.2.2017 konferovanie IK Jantárová, 30.3.2017 konferovanie sláčik.prehliadky,
25.4.2017 program IK Irkutská.20.4.2017 DOD. Nástenka na Irkutskej husľové odd.
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Ľ. Gerusová- skrášľovanie interiéru tr.č.2. práca s kamerou (Miškolc), 20.4.2017 DOD.9.6.
dva výchovné koncerty (organizácia, scenár, účinkovanie). 30.3.2017 organizácia, dozor.
Práca vo funkcii zástupcu riaditeľa.
J. Helcmannovský- úprava nôt pre ľud. Súbor Jantár
H. SamselyováJ. Pelegrinová- členka ZO OZ, vedenie violončelového a notového kabinetu, členka
v škodovej komisii, nástenka Irkutská(celoročne), estetizácia triedy č.18, 20.4.2017 DOD,
21.2. program Irkutská, 23.2. program Jantárová, 20.3. dozor a program Povieme to sláčikom
(nákup džúsov), 20.4.2017 zápis žiakov.
Všetkým členom PK ďakujem za celoročné úsilie o dosahovanie čo najlepších výsledkov pri
práci so žiakmi.
Vyhodnocovaciu správu vypracovala ved.PK:

..................................................
V Košiciach 16.06.2017
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VYHODNOTENIE ČINNOSTI
predmetovej komisie KLAVÍR
za školský rok 2016/2017

Hlavným cieľom našej činnosti v tomto šk.roku bolo pestovať kladný vzťah k hudbe,
zapájaním žiakov do tematických koncertov, verejných koncertov, viacgeneračného koncertu,
súťaží, prehliadky hry na keyboarde a spoločnému muzicírovaniu.
1.Učitelia:
Počet učiteľov: 23 z toho 1 dlhodobo práceneschopná
Vedúci PK: Anna Szitásová, Zuzana Perháčová
Dlhodobé zastupovanie: za p.A.Ondášovú – V.Krajňáková
2.Žiaci:
Počet žiakov na oddelení: 295 z toho keyboard 26, organ 7
Skrátené vyučovanie: 15
HN – individuálne vyučovanie 9
Koncertná činnosť, súťaže:
Regionálna súťaž v štvorručnej hre na ZUŠ Bernolákova Košice sa zúčastnili M.Šaková
uč.A.Szitásová a M.Strnisko uč.Ľ.Kropuchová – žiaci sa umiestnili v striebornom pásme –
23.3.2017
9.5.2017 Regionálna klavírna súťaž Sátoraljaújhely – Lenka Bóriková uč.Z.Perháčová
2.miesto,
Talentshow – Jazero: 2 žiaci p. uč.S.Pavlovičovej – 1.miesto
Verejné koncerty:
Škvareková 5, Smoradová 2, Furmanová 6, Šedivá 1, Šlepkovská 4 , Kropuchová 6,
Perháčová 10, Kakarová 2, Pribulová 1, Tomčáková 4, Bekecsová 4, Tokárska 1, Szitásová 7,
Gerberyová 2, Juríková 1
spolu 56 žiakov
Tematické koncerty:
Škvareková 21, Smoradová 11, Furmanová 13, Šedivá 3?, Šlepkovská 2? , Kropuchová 9,
Perháčová 20, Kakarová 9, Pribulová 16, Bekecsová 12, Szitásová 11, Gerberyová 5,
Juríková 22, Pavlovičová 14
spolu 169 žiakov
Keyboardová prehliadka: Pavlovičová 12, Nagyová 9,
Triedne koncerty:
Škvareková 17, Smoradová 16, Furmanová 17, Šedivá 12, Šlepkovská 15, Kropuchová 8,
Perháčová 39, Kakarová 12, Pribulová 16, Bekecsová 29, Szitásová 17, Gerberyová 12,
Juríková 20, Pavlovičová 22, Tomčáková 10, Bartková 12
žiaci hrali 220 krát
Triedne semináre:
Škvareková 14, Smoradová 16, Furmanová 15, Šedivá 12, Kropuchová 10, Kakarová 12,
Pribulová 17, Szitásová 12, Gerberyová 10, Juríková 18, Tokárska 5, Šiffter 10
Kultúrne vystúpenia:
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Zúčastnili sa učitelia: M.Škvareková, I.Smoradová, M.Šiffter, M.Šedivá, S.Pavlovičová,
A.Szitásová
Korepetície a medzipredmetová spolupráca:I.Smoradová, M.Šedivá, M.Šiffter,
K.Trofimovič,V.Trofimovič, K.Šlepkovská, M. Škvareková
4. Kontrolná činnosť:
kontrola triednej agendy: minimálne 3x počas školského roka
hospitácie sme realizovali v rámci prehrávok na VK, na tematických koncertoch
a výchovných koncertoch
5. Iná činnosť:
nákup notového materiálu, výpožičky notového materiálu, nákup stoličiek ku klavíru
6.Vzdelávanie, profesijný rast:
v tomto školskom roku usporiadala naša ZUŠ celomestský metodický deň pre klavírne
oddelenie,
prednášajúca bola z partnerskej umeleckej hudobnej školy z mesta Miskolc, naši vyučujúci sa
zúčastnili Medzinárodnej klavírnej súťaže Košice 2017 ako pozorovatelia,
kontinuálneho vzdelávania sa nikto nezúčastnil
7.Ďalšie činnosti:
R.Bartková –organizovanie Spoločného akordeónového koncertu, fotenie verejných,
tematických koncertov a iných podujatí, účasť na DOD, korepetície –Barca, organizácia
výchovných koncertov Barca, tvorba programov a plagátov na koncerty
M.Bekecsová – organizácia a program viacgeneračného a rodinného koncertu, nákup
notového materiálu pre notový archív PK – klavír, distribúcia DVD z verejných koncertov
pre žiakov a učiteľov, Celoštátna súťaž kapiel – občerstvenie pre porotu
M.Furmanová – organizovanie, scenár, zodpovednosť pri výchovných koncertoch pre MŠ
a ZŠ,
výpomoc na DOD,
S.Gerberyová – dozor na viacgeneračnom a MDD koncerte,propagácia nového notového
materiálu na PK
K.Juríková – organizácia výchovných koncerov pre MŠ – Irkutská, dozor na tematických
koncertoch
M.Šedivá – spolupráca – Miestny úrad a ZŠ Nižný Klatov, príprava a organizácia koncertov
Nižný Klatov
M.Šiffter – korepetície v triede. I.Dzurová,M.Eliašová, Ľ.Gerusová, J.Pelegrinová, J.Samsely
IK, VK, TK, súťaže a prehliadky
M.Škvareková – vedenie kabinetu did. techniky a notového archívu, výpomoc na DOD,
spolupráca s organizáciou o.z. Galéria, Českým spolkom a Obchodnou komorou
K.Šlepkovská – korepetícia Irkutská, Jantárová , Barca, VK MDD, výchovné koncerty –
Barca, organizácia, scenár, konferovanie temat. Koncertu – Jantárová
V.Tokárska – Súkeníková – vedenie kabinetu did. pomôcok na HN, organizovanie
Spoločného akordeónového koncertu, scenár, príprava kvízov, konferovanie vých. koncertu
v Nižnom Klatove,
príprava DOD, pravidelné mesačné kompletizovanie požiadaviek jednotlivých PK z rozpočtu
o.z. Jantárový štvorlístok
M.Tomčáková – dozor na VK, počítačové spracovanie programu na VK
M.Nagyová – účasť žiakov na keyboardovej prehliadke
S.Pavlovičová – súťaž Talentshow, Nad Jazerom 4 ruč. klavír 1.miesto
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D.Zsiga – ocenenie na Celoslovenskej súťaži kapiel 2.miesto
A.Szitásová – príprava absolventských koncertov a tabla pre absolventov, pomoc pri
organizácii družobného koncertu v Miskolci – tlmočenie, účasť a pomoc na DOD, účasť na
Regionálnej súťaži v 4 ruč. hre na klaviri v Košiciach, umiestnenie – strieborné pásmo, nákup
notového materiálu pre PK klavír
Z.Pribulová – pomoc pri organizovaní koncertov na pobočke Irkutská
I.Smoradová – korepetícia v triede uč. Zoričáka a Zoričákovej, účasť na DOD, dozor
a konferovanie na temat. koncerte a VK, nábor žiakov Ťahanovce
Ľ.Kropuchová – písanie zápisníc z PR, PP spoločných PK, Regionálna súťaž v 4 – ručnej hre
na klavíri ZUŠ Bernolákova, umiestnenie – strieborné pásmo
Z.Perháčová – príprava programov a scenáru na vých koncerty pre MŠ, úprava skladieb
v programe Final Notepad, organizácia celomestského metodického dňa, účasť na
Regionálnej súťaži Sátoraljaújhely umiestnenie – 2.miesto, preklad programového buletínu –
Miskolc
E.Kakarová – dozor na IK a VK
Všetkým členom PK ďakujeme za celoročné úsilie a dosahovanie čo najlepších výsledkov pri
práci so žiakmi
Vyhodnocovaciu prácu vypracoval ved.PK
............................................................................................

Košice, 23.6.2017
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Zuzana Perháčová

.............................

Anna Szitásová

.............................

VYHODNOTENIE ČINNOSTI
predmetovej komisie HN
za školský rok 2016/2017

1.

Učitelia:
a) počet učiteľov - 10
b) vedúci PK – M.Šedivá, K.Šlepkovská
c) dlhodobé zastupovanie – od 17.10.16 M.Eliášová,
Z.Perháčová, J.Pigula za M. Nagyovú/1r./1č.
M.Furmanová,
I.Smoradová
za
D.Vasilovú/PHV
a 2r./1č.
v druhom polroku
J.Zoričáková za J. Zoričák od 1.3.
bol zrušený 1.r./II.st. v druhom polroku
d)
e)

začínajúci učitelia -nemáme
uvádzajúci učitelia -nemáme

2. Žiaci: a) počet žiakov na oddelení- 518
b) postupové skúšky – skrátené štúdium - nemáme
c) problémoví žiaci- 9
Baloghová Vanesa 1./1. M.Jakabová
V.Tokárska
Kotlár Róbert
1/1. M.Škvareková
V.Tokárska výstup
Kažimír Nicolas
2/1. K.Medviď
V.Tokárska
Michalíková Alexandra
2./1. J.Pelegrinová M.Jakabová
Rusnák Daniel
4./1. P.Jakab
M.Šedivá
Lahvičková Ema
1./2. J.Samsely
M.Takáčová
Korytko Samuel
3./2. K.Medviď
M.Takáčová
Miroslav Haluška
2/2
R.Iglódy
M.Takáčová
Kiss-Bodnár Daniel 2/2
Z.Pribulová
M.Takáčová
Žiaci nebudú hodnotení z dôvodu nedochádzky a neprospechu.
Títo žiaci majú možnosť opravných skúšok 31.augusta.
d)
e)
f)

žiaci prijatí na konzervatórium
komorná hra, súbory
HN – individuálne vyučovanie - počet 21

3. Koncertná činnosť:
a)
účasť na súťažiach a prehliadkach - výsledky
b)
účasť na ročníkových prehliadkach
c)
účasť na seminároch
d)
verejné koncerty
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

tematické koncerty
triedne koncerty, triedne semináre
výchovné koncerty
kultúrne vystúpenia/výstavy
komorná hra – činnosť
súbory – činnosť
korepetície a medzipredmetová spolupráca

4. Kontrolná činnosť:
a)
kontrola triednej agendy - štvrťročne
b)
plnenie učebných plánov - priebežne
c)
konzultácie – štvrťročne zasadnutia PK
d)
hospitácie
–
vzájomné
riešenia
zasadnutiach PK
5. Iná činnosť:
a)
knihy,
c)

na

nákup didaktickej techniky, výpožičky –
písacie potreby
konzultácie – bol vytvorený plán uč.osnov pre
1r./II.st.

6. Vzdelávanie, profesijný rast: zapísaný v nástrojových PK

7.Ďalšie činnosti:
8.Cieľové úlohy pre šk. rok 2017/2018:zlepšiť vedomostnú
úroveň žiakov individuálneho štúdia HN, celkové zlepšenie
dochádzky žiakov HN, vytvoriť sekciu HN na web - stránke
školy
Spracoval VEDÚCI PK

:
K. Šlepkovská ................
M. Šedivá
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VYHODNOTENIE ČINNOSTI
predmetovej komisie GITARA, CIMBAL A BICIE NÁSTROJE
za školský rok 2016/2017

V školskom roku 2016/2017 v Predmetovej komisii (PK) gitara, cimbal a bicie nástroje
vyučovalo spolu 9 pedagógov. Z toho 9 vyučovalo hru na gitaru, 2 učitelia aj hru na bicie
nástroje a 1 učiteľ vyučoval hru na cimbal.
Počet žiakov: v celom oddelení – 106
gitara – 75
el. gitara – 2
bicie nástroje –22
cimbal – 9
PHVB – 6
Vedúcim PK bol učiteľ Erik Kuca.
V školskom roku 2016/2017 predmetová komisia zasadala 5- krát. Na svojich zasadnutiach sa
zaoberala jednotlivými bodmi plánu práce PK-GO, ako aj úlohami vyplývajúcimi z plánu
práce školy na školský rok 2016/2017.Tieto úlohy napĺňajú obsah učebných plánov ŠVP pre
ZUŠ schválených MŠ SR dňa 20.8.2009 s platnosťou od septembra roku 2009.
Hlavné ciele PK uvedené v pláne práce na školský rok 2016/2017, ktoré boli schválené na
zasadnutí PK dňa 29.septembra 2016 boli plnené priebežne.
Pre hodnotenie uplynulého školského roku – s ohľadom na jednotlivých pedagógov v zapájaní
ich žiakov na účinkovaní v tematických, výchovných a kultúrnych vystúpeniach školy v rámci
mesta Košice pozri osobné hodnotenie členov PK.
Pre úspešné naplnenie uvedených aktivít bolo potrebné vyvinúť veľké úsilie pedagógov pri
motivácii vlastných žiakov vhodným výberom hraného repertoáru, vychádzajúc z ľudových
tradícií až k súčasnej hudobnej tvorbe v pestrej žánrovej obmene – populárnej, estrádnej i
jazzovej.
Zvlášť vysoko hodnotím GO jeho žiakmi na viacerých verejných koncertoch školy, a to
jednak v sólovej a komornej hre. Boli to žiaci: Simon Puchý a Michal Šak- žiaci p. učiteľa
K.Medvida.
PK-GO zorganizovala dňa 27.4.2017 tematický koncert ,,Mesiac úsmevov,,
S uznaním hodnotím pomoc členov PK pri organizovaní a zabezpečovaní všetkých vystúpení
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školy. Ide o učiťeľov: P.Jakab a K.Medvid´.
Komornú hru mal v rozvrhu uč. E. Kuca, P. Jakab a K. Medvidˇ
Do archívu bolo zakúpené z RZ -3/4 gitara v hodnote 80 eur, struny na klasickú, elektrickú a
basovú gitaru. Časť peňazí bola vyčlenená na súťaže, Zakúpil sa aj notový materiál v hodnote
cca 250 eur.
Kontrolná činnosť
Ako menej pozitívne hodnotím plnenie úloh súvisiacich s triednou agendou, ako aj slabú
vzájomnú hospitačnú činnosť s cieľom výmeny odborných skúseností.
Koncertná činnosť
Meno učiteľa

Kultúrne
vystúpenia

Ivan Baran
Pavol Jakab

2

Erik Kuca

4

Výchovné
koncerty

Triedne
koncerty

6

4

1

6

Jarmila
Pelegrinová
Jozef Pigula

4

5

Tématické
koncerty

Verejné
koncerty
11

10

1

7

3

9

4

Milena
Eliášová
Radovan
Iglódy

2

2

Juraj
Helcmanovský
Konštantín
Medvid´

2

8

11

6

Súťaže
Skupina Amber string- celoslovenská súťaž kapiel ZUŠ v KE – od pána uč I.Barana
Celoslovenská prehliadka cimbalistov ZUŠ v Bratislave – účasť : Barbora Gbúrová, Samuel
Klempay, Nelly Tomčová, Cimbalová struna v Prešove – účasť : Barbora Gbúrová, Nelly
Tomčová, Eliška Kavuľová, Richard Sukovský, Dominik Jurči z triedy p. uč.
Helcmanovského
Git.súťaž Prievidza 16.11.16 Simon Puchý II.kat. zlaté pásmo
Súťaž Praha 2.4.17 Simon Puchý III.kat. 3 miesto
Festival Ivana Ballu ,DolnýKubín 10.5.17 Simon Puchý III.kat. 3 miesto z triedy p. uč.
K.Medvida.
Košice 18.júna 2017

Vedúci PK Erik Kuca
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VYHODNOTENIE ČINNOSTI
predmetovej komisie SPEV
za školský rok 2016/2017

Učitelia:
Počet učiteľov vyučujúcich spev na oddelení:
Mgr. Mária Jakabová, Darina Kompušová, Michaela Sibertová, Mgr. Andrea Tóthová
Vedúca PK: Mgr. Andrea Tóthová
Notový archív oddelenia: Michaela Sibertová
Korepetítorí na oddelení: Mgr. M. Šiffter, K. Trofimovič, V. Trofimovič
Dlhodobé zastupovanie, začínajúcich a uvádzajúcich učiteľov sme na oddelení nemali.
Žiaci:
Počet žiakov na oddelení: spolu 1.polrok – 52, 2.polrok - 54
M. Jakabová – 1. polrok: 13 žiakov, prístup k 1.2. 2017 – Katarína Saxová 2.r./ 1.č., 2.
polrok: 14 žiakov
Darina Kompušová – 1. polrok: 3 žiaci, 2. polrok: 3 žiaci,
M. Sibertová – 1. polrok: 18 žiakov, 2. polrok: 18 žiakov,
A. Tóthová – 1. polrok: 18 žiakov, výstup k 1.2.2017 – Katarína Saxová 2.r./1.č., 2. polrok:
19 žiakov, prístup k 1.2. 2017 – Natália kocková 1.r./1.č., Natália Prúšová 1.r./1.č.
PHV B žiaci na oddelení:
M. Sibertová: 0
M. Jakabová: Simona Pirová
A. Tóthová: Melánia Kondáčová
Kontrahujúci žiaci na oddelení:
A. Tóthová: N. Kocková 1r./1.č., Natália Prúšová 1.r./1.č.
Absolventi na oddelení:
M. Jakabová: 2 žiaci: Kristína Lacová 4.r./2.č., Martina Krišová 4.r./1.č.
M. Sibertová: 2 žiaci: Zdena Kušníraková 4.r./1.č., Dávid Šolc 4.r./Špd
A. Tóthová: Gabriel Juhas - 4.r./1.č., Bianka Miňová 4.r./2.č., Jozef Milkoš 4.r./2.č., Ľudmila
Šáková 4.r./Špd
Problémoví žiaci na oddelení neboli.
Žiaci prijatí na Konzervatórium neboli.
Individuálne štúdium HN na oddelení:
A. Tóthová: Gabriel Juhas 4.r./1.č.
D. Kompušová: Marta Klobošičová 1./1.č.
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Koncertná činnosť:
Verejné koncerty:
M. Jakabová:
Koncert MDD - 1. žiačka
D. Kompušová: 0
M. Sibertová:
Verejný vianočný koncert Timonová: 1. žiak
Verejný koncert DU: 1. žiak
Verejný Jazzovo improvizačný koncert: 2. žiaci
A. Tóthová:
8.12.2016: Verejný koncert Timonova: 1 žiačka
12.12.2016: Verejný koncert Dom umenia: 1 žiačka
29.03.2017: Verejný Jazzový koncert: 4 žiaci
05.04.2017: Verejný koncert Historická radnica: 2 žiaci
05.04.2017: Verejný koncert Historická radnica, s ĽS Jantár: 4 žiaci
17.05.2017: Verejný absolventský koncert Východoslovenská galéria: 1 žiačka
01.06.2017: Verejný koncert MDD Východoslovenská galéria: 1 žiačka
01.06.2017: Verejný koncert MDD s ĽS Jantár: 1 žiačka
24.04.2017: Viacgeneračný koncert Jantárová: 2 žiačky
05.06.2017: Koncert k 10 výročiu KB
Tematické koncerty:
počet vystupujúcich žiakov: 63
celkovo v prvom polroku: 28
celkovo v druhom polroku: 35
menovite:
M. Jakabová: 1 polrok – 13 žiakov, 2.polrok - 10 žiakov, celkom 23
D. Kompušová: 1. polrok – 0, 2. polrok – 0, celkom 0
M. Sibertová: 1.polrok - 0 žiakov, 2.polrok - 7. žiakov, celkom 7
A. Tóthová: 1. polrok - 15 žiakov, 2. polrok - 18 žiakov, celkom 33

Triedne koncerty, semináre:
M. Jakabová: 1. polrok: koncert 6.2.2017 - 11 žiakov, 2. polrok: seminár 22.6.2017 - 13
žiakov
D. Kompušová vzhľadom k počtu žiakov neorganizovala ani seminár, ani koncert.
M. Sibertová: 1. polrok: seminár 15.12. – 12 žiakov, 2. polrok: koncert 15.6.2017 - 15 žiakov
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A. Tóthová: 1. polrok: seminár 24.1.2017 - 16 žiakov, 2. polrok: koncert 29.6.2017 - 18
žiakov
Výchovné koncerty:
M. Jakabová: DOD Jantárová: 1 žiak
D. Kompušová: 0
M. Sibertová: DOD Jantárová: 1 žiak
A. Tóthová: Vianočný Irkutská: 2 žiaci, Jarný Irkutská : 2 žiaci,
DOD Jantárová: 2 žiaci

Kultúrne vystúpenia:
Reprezentácia školy na verejnosti:
M. Jakabová: --M. Sibertová:
Kultúrne vystúpenie pre nemocnicu Rastislavová – 1 žiak
Kultúrne vystúpenie Košické Benátky – 1 žiak
A. Tóthová:
Kultúrne vystúpenie pre starostku MČ – Jazero: Pod Jedličkou 2 žiačky
Kultúrne vystúpenie pre jubilantov MČ – Jazero: 1 žiačka
Kultúrne vystúpenie ku dňu MDŽ – MČ Jazero: 1 žiak
Kultúrne vystúpenie ku dňu Učiteľov – MČ: 1 žiak
Kultúrne vystúpenie pre OZ – Galéria 6 - Košice : 1 žiak
Kultúrne vystúpenie pre -//- : 1 žiak
Kultúrne vystúpenia s KB: Alžbeta Oravcová, Paulína Gavaľová
Kultúrne vystúpenia s ĽS Jantár: Adéla Horváthová. Samuel Kocúr, Ema Lukáčová

Súťaže:
A. Tóthová: Spev bez hraníc, 17.10.2016: Alexandra Pástorová – I. miesto
POP-ROCK a JAZZ 6.6.2017: Alžbeta Oravcová(Paulína Gavaľová) – I. miesto
D. Kompušová: Spev bez hraníc, 17.10.2016: - I.miesto
M. Sibertová: Košický poklad, 15.10.2016: Dávid Šolc - postup do finále
Spolupráca oddelenia s hudobnými telesami školy:
M. Sibertová: kapela Amber String
A. Tóthová: tanečný orchester Klasik band , ĽS Jantár
Medzipredmetová spolupráca:
oddelenie bicích nástrojov: R. Iglódy, I. Baran
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dychové oddelenie: M. a J. Samselyovci
výtvarné oddelenie: Mara Tokárová, Beáta Fedorová
Kontrolná činnosť:
Triedna agenda vedená správne, kontrolovaná raz štvrťročne u všetkých pedagógov ( menšie
nedostatky u kolegyne Jakabovej ), plnenie učebných plánov v norme v súlade s učebnými
osnovami, s prihliadnutím na individuálne schopností žiakov, konzultácie medzi pedagógmi
prebiehali priebežne počas celého školského roku, hospitácie boli formou účasti na triednych,
tematických koncertoch a verejných vystúpeniach
Iná činnosť:
Nákup nábytku do triedy č. 8. – A. Tóthová
Nákup mikrofónu, káblov, notových stojanov – A. Tóthová
Nákup notového materiálu – M. Sibertová
DOD, Jantárová 6: M. Sibertová, A. Tóthová, M. Jakabová
A. Tóthová: Sprievodné slovo, konferovanie - Tematický koncert Pre radosť Irkutská
21.2.2017
Organizácia celoslovenskej súťaže POP – ROCK a JAZZ
M. Sibertová: dozor – Tematický koncert Jantárová 28.3.2017
dozor – Jazzovo improvizačný koncert Kulturpark 29.3.2017
M. Jakabová: Sprievodné slovo, konferovanie – tematické koncerty 24.11.2016 PK HN,
28.3.2017 PK SPEV, 21.6.2017 PHV B dozor – vystúpenie tanečného oddelenia Thália
Vzdelávanie, profesijný rast:
M. Jakabová:
kontinuálne vzdelávanie ( Konzervatórium Exnárová ) štúdium spevu
Interpretačný kurz renesančného a barokového spevu – Rím (29.7. – 6.8. 2017)
A. Tóthová: aktualizačné
Príprava pre získanie ECDL preukazu,
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe
Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov
Ciele PK do ďalšieho obdobia:
Členovia PK majú záujem na zvyšovaní svojich kvalifikačných predpokladov a to štúdiom
rôznych odborných materiálov so zameraním na výučbu spevu, návštevou rôznych
speváckych koncertov, predstavení, súťaží. Majú záujem o neustále napredovanie
a získavanie nových poznatkov v oblasti výučby spevu a o ich následné používanie v praxi.
Naďalej ostáva prioritou oddelenia prezentovať najlepšie spevácke výkony žiakov na
verejných koncertoch, rôznych kultúrnych podujatiach školy, mesta a tým prispievať
k dobrému menu školy.
Silné stránky oddelenia v školskom roku 2015/2016:
mimoriadne veľký počet žiakov na oddelení, pomoc pedagógov spevu pri konferovaní
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kultúrnych podujatí, modernizácia triedy č. 8., dokúpenie didaktickej techniky ( CD
prehrávač, mikrofóny ), s následne prednostným využitím triedy pre spevácke oddelenie
Slabé stránky oddelenia v školskom roku 2015/2016:
slabšia účasť na zasadnutiach PK niektorých členov oddelenia
slabšia účasť žiakov oddelenia na súťažiach
absencia spoločného koncertu všetkých pedagógov oddelenia
dlhodobý problém s korepetíciami na oddelení
slabšia spolupráca, komunikácia s niektorými členmi PK
slabšia účasť niektorých členov PK na podujatiach školy

V Košiciach 15. 6. 2017

Mgr. Andrea Tóthová
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VYHODNOTENIE ČINNOSTI
predmetovej komisie AKORDEÓN
za školský rok 2016/2017

Vypracované na základe hodnotiacich hárkov, ktoré boli odovzdané vedúcej PK, na základe
zápisníc zo zasadania PK Akordeón v školskom roku 2016/2017 a z aktualizovaných
informácií o akciách, ktoré sa uskutočnili do odovzdania vyhodnocovacej správy.
1. Učitelia:
Predmet Hra na akordeóne vyučovali v šk. roku 2016/2017, 4 interní učitelia:
 p. uč. Mária Takáčová DiS. art
 p. uč. Sidónia Pavlovičová DiS. art
 p. uč. Mgr. Renáta Bartková, PhD.
 p. uč. Ing. Viera Súkeníková Tokárska DiS. art
Vedúcou PK akordeón v tomto školskom roku bola p. uč. Mgr. R. Bartková, PhD.
2. Žiaci:
V akordeónovom oddelení sme mali k septembru šk. roka 2016/2017 25 žiakov.
Absolvent - Simon Balog – 4. roč/2.č./I.st. – z triedy p. uč Bartková. Podrobil sa
komisionálnej absolventskej skúške.
Individuálnu formu štúdia HN v tomto školskom roku nemal žiaden žiak akordeónového
oddelenia.
3. Koncertná činnosť:
Súťaže:


27. 4. 2017, sa 42. ročníka medzinárodnej akordeónovej súťaže v Pule (Chorvátsko) zúčastnil
a 3. cenu získal z triedy p. uč. Pavlovičovej:
Tristan Urban Kučečka – 2. roč./2.č./I.st. – 3. cena

 Na XVI. ročníku Medzinárodného festivalu euromusette – goldentango mladých
akordeonistov venovaný pamiatke Miroslava Košnára in memoriam v Rajeckých
Tepliciach, ktorý sa uskutočnil v dňoch 2. – 3. júna 2017 získali žiaci z triedy p. uč.
Pavlovičovej nasledovné umiestnenia:
Barbora Horváthová – 1.roč./1.č./I.st., – strieborné pásmo
Diana Családiová – 3.roč./1.č./I.st., – zlaté pásmo
Emma Šimčíková – 1. roč./2.č./I.st., – strieborné pásmo
 28.4.2017 – Talentshow Jazero 2017 – trieda p. uč. Pavlovičovej:
Lucia Családiová – 1. miesto/kat.1./pohár
Diana Családiová – 1. miesto/kat.2./pohár
Nástrojové prehliadky:


10. mája 2017 sa uskutočnil Spoločný akordeónový koncert, ktorý tento rok organizovala
ZUŠ Jantárová.
- konferovanie, tlač programov, nákup občerstvenia – Tokárska,
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-

10.5.2017

tvorba pozvánky – Takáčová,
rozposlanie pozvánok a prihlášok, tvorba plagátu a programu, fotenie koncertu,
dozor, nákup darčekov, zabezpečenie občerstvenia pre učiteľov – Bartková
dozor, občerstvenie pre učiteľov - Pavlovičová

Spoločný akordeónový
koncert

Pavlovičová
Súkeníková-Tokárska
Bartková

3 žiaci (sólo)
4 žiaci (komorné teleso)
2 žiaci (sólo)
3 žiaci (komorné teleso)
1žiak (sólo)
1 žiačka (komorné teleso)

 14. júna 2017 sa v divadelnej sále ZUŠ, uskutočnil Akordeónový koncert, na ktorom
účinkovali žiaci akordeónového oddelenia ZUŠ Jantárová.
- program, plagát, dozor, fotenie - p. uč. Bartková,
- prezentácia v PowerPointe, konferovanie - p. uč. Takáčová,
- zabezpečenie občerstvenia a darčeka pre účinkujúcich, dozor - p. uč.
Pavlovičová.
Na koncerte sa predstavilo komorné akordeonové teleso so skladbou Vangelis: Dobytie raja.
Okrem sólových čísel (6 žiakov z triedy p. uč. Pavlovičovej, 4 žiakov z triedy p. uč.
Bartkovej, 4 žiak z triedy p. uč. Súkeníkovej Tokárskej, 1 žiačka z triedy p. uč. Takáčovej), na
koncerte vystúpili aj 2 akordeónového duá od p. uč. Bartkovej.
Verejné koncerty:
12.12.2016

Vianočný koncert

8.12.2016

Vianočný
koncert
–
Konzervatórium
Koncert v Miškolci
Absolventský koncert –
Východoslovenská Galéria

22.4.2017
17.5.2017

3 ž (komorné teleso)
1ž (komorné teleso)
1 žiak - sólo
4 žiaci(komorné teleso)
1 žiačka

Tokárska
Bartková
Pavlovičová

1 žiačka
1 žiak

Pavlovičová
Bartková

2 žiaci
3 žiaci – komorné teleso
1žiak
1 žiak
1 žiak
1 žiak
1 žiak
2 žiaci, 4 žiaci - komor. teleso
2 žiaci
2 žiaci
1 žiačka
2 žiaci

Tokárska
Tokárska
Takáčová
Takáčová
Takáčová
Bartková
Pavlovičová
Pavlovičová
Pavlovičová
Pavlovičová
Pavlovičová
Pavlovičová

Pavlovičová

Interné koncerty:
24.11.2016
15.12.2016
23.2.2017
27.3.2017
19.5.2017
24.2.2017
27.10.2016
15.12.2016
28.3.2017
25.4.2017
24.5.2017
30.52017

Tem. koncert Jantárová
Tem. koncert Irkutská
Tem.koncert
Tem. koncert
Deň matiek N. Klátov
Tem. koncert
Tem. koncert
Tem. koncert
Tem. koncert
Tem. koncert
Tem. koncert Jantárová
Tem. koncert

 V októbri 2016 sa uskutočnil tematický koncert „Hudobná jeseň“, ktorý organizovalo
akordeónové oddelenie, zodpovedné boli p. uč. Takáčová, Súkeníková Tokárska,
Bartková.

37

 Na Viacgeneračnom koncerte 24.4.2017 účinkoval 1 žiak z triedy p. uč. Súkeníkovej
Tokárskej.
 Organizovanie, scenár, zodpovednosť za výchovné koncerty pre MŠ a ZŠ –
Pavlovičová
 Príhovor na výchovných koncertoch 14. a 15. 12. 2016 a 25.4. 2017 – Pavlovičová.
 Konferovanie a zodpovednosť na tem. koncert „Jesenná prechádzka“ – Pavlovičová.
Triedne koncerty:
26.1.2017
28.6.2017
31.1.2017
26.6.2017
25.1.2017
28.6.2017
16.12.2016
5.5.2017
8.6.2017

TK
TK
TK
Seminár
TK
TK
TK – Barca
Seminár – Jantárová
TK – Barca

5 žiakov
6 žiakov
7 žiakov
7 žiakov
5 žiakov
6 žiakov
1 žiak
4 žiaci
1 žiak

Pavlovičová
Pavlovičová
Takáčová
Takáčová
Súkeníková Tokárska
Súkeníková Tokárska
Bartková
Bartková
Bartková

Výchovné koncerty:
14.12.2016
15.12.2016
25.4.2017
26.4.2017
27.3.2017
3.4.2017

20.4.2017
10.5.2017
1.6.2017

Výchovný koncert
Výcovný koncert
Výchovný koncert
Výchovný koncert
Výchovný koncert – Barca
Prezentácia akordeónovej
hry pre šk. družinu
3. ročníka – Barca
DOD
Výchovný
koncert
–
Jantárová
Výchovný koncert – Klátov

3 žiaci
2 žiaci
2 žiaci
2 žiaci
1 žiak
1 žiak

Pavlovičová
Pavlovičová
Pavlovičová
Pavlovičová
Bartková
Bartková

1
žiačka
10x
1 žiak – 2x

Bartková

1 žiak

Tokárska

Tokárska

 Organizovanie DOD, fotenie výroba pozvánok pre žiakov zúčastnených DOD – p. uč.
Súkeníková Tokárska.
 Výroba pozvánok pre žiakov zúčastnených výchovných koncertov 10.5.2017 – p. uč.
Tokárska.
 Prezentácia akordeónovej hry DOD, vytvorenie pozvánok na zápis pre akordeón a
dychy p. uč. Bartková.
 Scenár, príprava kvízov, konferovanie vých. koncertov v Klátove 01.06.2017 – p. uč.
Tokárska.
 Dozor na DOD 20.4.2017 – p. uč. Takáčová
Kultúrne vystúpenia a výstavy:
19.10.2016
11.5.2017

Veľtrh cvičných firiem
Slávik Slovenska

20. a 21.10. 2016

Vystúpenie
„Úcta k starším“
Nahrávanie v Slov. televízií
Vystúpenie JUNIFEST

11.5.2017
6.5.2017

4. Kontrolná činnosť:
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1 žiak
korepetícia
6 žiakom
2 žiaci

Bartková
Bartková

1 žiak
1 žiak

Pavlovičová
Pavlovičová

Pavlovičová

V školskom roku 2016/2017 mala PK akordeón porady dovedna 5x, v rámci ktorých sa
zaoberala organizáciou akordeónových koncertov, tematických a výchovných koncertov,
výchovnovzdelávacími výsledkami za jednotlivé štvrťročné obdobia, súťažami, odbornými
témami z oblasti akordeónovej pedagogiky.
Triedna kniha bola kontrolovaná 3x ročne. Správnosť jej vyplnenia a kontrola učebných
plánov a ich plnenie boli sledované v mesiaci: september, január, jún. Časovo tematické
plány predmetu Hra na akordeóne boli plnené s zdôrazom na individualitu žiaka jeho
zručnosti a vkus.
5. Iná činnosť:
 Notový archív mala na starosti p. uč. Bartková.
 Nástrojový kabinet mala na starosti p. uč. Bartková.
 Zodpovednosť za všetky kabinety, notové archívy, učebné pomôcky a didaktickú
techniku, všetky oblasti sociálneho fondu, a školu mala p. uč. Takáčová do 01/2017.
 Práca v oblasti BOZP a PO a členstvo v jednotlivých komisiách, p. uč. Takáčová ,
Bartková (BOZP PO), Pavlovičová (predseda likvidačná komisia).
Programy, plagáty, prezentácie na koncerty:
Tvorba plagátov na koncerty

Tvorba programov na koncerty

Hudobná jeseň
Spoločný akordeónový koncert
Akordeónový koncert
Tanečná hudba 18. – 21. storočia
Hudobná jeseň
Spoločný akordeónový koncert
Akordeónový koncert
Vianočný koncert – Barca
Záverečný koncert - Barca

Bartková
Bartková
Bartková
Bartková
Bartková
Bartková
Bartková
Bartková
Bartková

Fotenie:




Koncerty: Hudobná jeseň, Vianočný – Konzervatórium, Vianočný – Dom umenia, Kytica
Jarných melódií, Jazzový, Fašiangový, Spoločný akordeónový, Akordeónový, Klasik
band - výročný, Celoslovenská jazz-pop-rock súťaž - fotenie, úprava fotografii, tvorba
koláži – p uč. Bartková
DOD – fotenie, výber, nahrávanie na facebook - p. uč. Súkeníková Tokárska

Ďalšie:

 Estetizácia triedy č. 15 a 17 , dekorácie kvety, vlastné CD nosiče – p. uč. Takáčová.
 Aktualizácia informačnej nástenky pri vchode do budovy do 01/2017 - p. uč.
Takáčová
 Skrášľovanie tried (Vianoce, Veľká Noc) návrh na skrášlenie chodieb, vytvorenie,
nainštalovanie odinštalovanie snehových vločiek v pergole z pavilónu A do pavilónu
D – p. uč. Tokárska.
 Akordeónová nástenka na Irkutskej, informačná vitrína Irkutská – p. uč. Pavlovičová
 Spolupráca pri príprave kolektívnej zmluvy na rok 2017 – p. uč. Takáčová
 Úprava a rozpis dvoch skladieb (Robles: El condor Pasa, Vangelis: Dobytie raja)
pre komorné akordeónové teleso p. uč. Bartková. Teleso vystúpilo na vianočnom,
tematickom koncerte a na akordeónových koncertoch.
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 Pravidelné mesačné kompletizovanie požiadaviek jednotlivých PK, spracovávanie,
vyhodnocovanie a informovanie vedúcich o odsúhlasených financiách, riešenie
dodatočných náležitostí hradených z rozpočtu o.z. Jantárový štvorlístok – p. uč.
Tokárska.
 Splnenie úloh podľa organizačného poriadku funkcie riaditeľky, POP mesta
a zákonov, komplexná práca v aSc agende, spracovanie školného, všetky dokumenty
a príspevky do sekcií na webovom sídle školy, bezplatné vyučovanie o 11 hodín
týždenne viac do 01/2017 – p. uč. Takáčová
 Externá členka Akreditačnej rady pre posudzovanie programov ZUŠ pri MŠVaŠ SR
do 02/2017 – p. uč. Takáčová.
 Odovzdávanie školy novému riaditeľovi, samostatné vypracovanie protokolu do
28.2.2017 – p. uč. Takačová.
6. Vzdelávanie:
 Členovia PK akordeón neustále rozširujú svoje vzdelanie, predovšetkým
individuálnym samoštúdiom a to štúdiom odbornej akordeónovej literatúry, metodiky
akordeónovej hry, prehlbovaním právneho vedomia v oblasti občianskeho
a pracovného práva, cudzích jazykov, esteticko - umeleckých disciplín, využívajú IT
technológie pri hľadaní notového materiálu, prezeraní hudobných videí a prípravu
koncertov projektov a vyučovacích hodín.
 Metodický deň spojený s prednáškou p. Ota Mella absolvovali – p. uč. Pavlovičová,
Tokárska, Takáčová.
 Kontinuálne aktualizačné vzdelávanie (ukončené február 2017) „Pokročilé zručnosti
pri
práci
pedagogických
zamestnancov
a odborných
zamestnancov
s informačnými technológiami“ - p. uč. Bartková.
 Kontinuálne vzdelávanie (prihlásená) „Hodnotenie žiaka v rozvoji hudobnosti“ - p.
uč. Tokárska.
Silné stránky PK akordeón: flexibilita, kreativita, originalita, zodpovednosť, ....
Slabé stránky PK akordeón: stagnuje rovnováha v aktivitách akordeónového charakteru
jednotlivých členov PK.
Úlohy vyplývajúce z plánov práce PK akordeón na školský rok 2016/2017 boli splnené.
Všetkým kolegyniam ďakujem za spoluprácu a záujem o rozvoj akordeónovej pedagogiky, za
ich prístup v koncertnej činnosti, ktorá sa s úspechom odrazila na dosiahnutých výsledkoch
výchovnovzdelávacieho procesu.
V Košiciach, dňa 15. júna 2017

...........................................................................
Vypracovala: Mgr. Renáta Bartková, PhD.

40

