Základná umelecká škola Valaliky, Kostolná 10, 044 13 Valaliky, 055 6999 810, zusvalaliky@gmail.com

SPRÁVA
O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH

Školský rok 2019/2020
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Podľa § 14 ods. 5 písm. d) 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 výchovnovzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ako aj metodického usmernenia č. 10/2006-R
k citovanej vyhláške, riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Valaliky vypracovalo nasledujúcu správu.

1. Základné údaje – kontakty
Názov školy:

Základná umelecká škola Valaliky

Adresa školy:

Kostolná 10, 044 13 Valaliky

Telefón :

055/6999 810

e-mail :

zusvalaliky@gmail.com

Webová stránka:

zusvalaliky.sk

Elokované pracoviská: ZŠ Bidovce, Bidovce 209
ZŠ a MŠ Budimír, Budimír 11
ZŠ Čaňa, Pionierska 33, Čaňa
ZŠ Kysak, Kysak 210
ZŠ Rozhanovce, SNP 121
MŠ Rozhanovce, SNP 466
ZŠ Ruskov, Ruskov 32
ZŠ Seňa, Seňa 507
ZŠ Slanec, Hlavná 320/79, Slanec
KD Valaliky, Poľná 8
Zriaďovateľ školy:

Obec Valaliky, Poľná 8, 044 13 Valaliky

Vedenie školy v šk. roku 2019/2020 do 31.10.
Meno
Riaditeľka
Darina Gazsiová DiS. art.
Zást. riaditeľky
Anna Gordan DiS. art.
Ekonómka, PAM
Renáta Pancuráková

Telefón
0918 708 927
0911 938 525
055/6999 810

Email
zusvalaliky@gmail.com

Vedenie školy v šk. roku 2019/2020 od 1.11.
Meno
Riaditeľka
Anna Gordan DiS. art.
Zást. riaditeľky
Gabriela Sobanská DiS. art.
Ekonómka, PAM
Renáta Pancuráková

Telefón
0918 708 927
0911 938 525
055/6999 810

Email
zusvalaliky@gmail.com

Rada školy
Predseda RŠ
Členovia RŠ za:
- pedagogických zamestnancov
- ostatných zamestnancov

Ľudmila Sásfaiová DiS. art.
Petra Hanus DiS. art.
Renáta Pancuráková
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Zástupcovia rodičov

Gabriela Nagyová
Peter Dzuro
Štefan Chrobák
Marek Haluška
Helena Jakabová
Mgr. Pavol Kacvinský
Roman Leško
Mgr. Matúš Vyrosko

Zástupcovia zriaďovateľa

Predmetové komisie
P. č. Názov komisie
1.
PK klavírnej hry
2.
PK gitarovej hry

Predseda
Ľudmila Sásfaiová DiS. art.
Bc. Gabriel Gordan DiS. art.

3.

Eva Orgovánová DiS. art.

4.
5.
6.
7.

PK hry na dychové
nástroje a spev
PK akordeónovej
a keyboardovej hry
PK hry na husliach
PK hudobnej náuky
PK výtvarného odboru

Iveta Šoltésová DiS. art.
Gabriela Sobanská DiS. art.
Iveta Šoltésová DiS. art.
Mgr. Anna Hattingerová

Zastúpenie nástrojov
Klavír
Gitara, el. gitara, basová gitara,
kontrabas
Zobcová a priečna flauta,
klarinet, saxofón
Akordeón, keyboard
Husle
Hudobná náuka

2. Štatistické údaje o základnej umeleckej škole
2.1 Údaje o počte žiakov, formách štúdia a odboroch
Hudobný odbor
• Počet žiakov k 15.9.2019

489 z toho

v prípravnom štúdiu: 34
v základnom štúdiu:
445
v rozšírenom štúdiu: 0
v štúdiu pre dospelých: 10

Výtvarný odbor
• Počet žiakov k 15.9.2019

200 z toho

v prípravnom štúdiu: 26
v základnom štúdiu:
168
v rozšírenom štúdiu: 0
v štúdiu pre dospelých: 6

Tanečný odbor
• Počet žiakov k 15.9.2019

52 z toho

v prípravnom štúdiu: 9
v základnom štúdiu:
41
v rozšírenom štúdiu: 0
v štúdiu pre dospelých: 0

Literárno- dramatický odbor
• Počet žiakov k 15.9.2019

10 z toho

v prípravnom štúdiu: 0
v základnom štúdiu:
10
v rozšírenom štúdiu: 0
v štúdiu pre dospelých: 0

Jednotlivé počty žiakov sú uvádzané podľa štatistiky 24 – 01 podľa stavu k 15. 9. 2019.
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2.2 Údaje o počte novo prijatých žiakov na školský rok 2020/2021
• Počet žiakov spolu :

141 z toho

počet žiakov v HO: 85
počet žiakov v VO: 36
počet žiakov v TO: 17
počet žiakov v LDO: 3

• Počet žiakov v prípravnom štúdiu :

50 z toho

počet žiakov v HO: 26
počet žiakov v VO: 12
počet žiakov v TO: 11
počet žiakov v LDO: 1

• Počet žiakov v základnom štúdiu :

86 z toho

počet žiakov v HO: 54
počet žiakov v VO: 24
počet žiakov v TO: 6
počet žiakov v LDO: 2

• Počet žiakov v štúdiu pre dospelých : 5 z toho

počet žiakov v HO:
počet žiakov v VO:
počet žiakov v TO:
počet žiakov v LDO:

5
0
0
0

2.3 Údaje o počte absolventov k 30.6.2020
• Počet absolventov spolu:

105 z toho

počet žiakov v HO: 81
počet žiakov v VO: 20
počet žiakov v TO: 4
počet žiakov v LDO: 0

• Počet absolventov 1. časti:

80 z toho

počet žiakov v HO: 59
počet žiakov v VO: 19
počet žiakov v TO: 2
počet žiakov v LDO: 0

• Počet absolventov 2. časti:

20 z toho

počet žiakov v HO: 18
počet žiakov v VO: 1
počet žiakov v TO: 1
počet žiakov v LDO: 0

• Počet absolventov II. stupňa:

4 z toho

počet žiakov v HO:
počet žiakov v VO:
počet žiakov v TO:
počet žiakov v LDO:

5

3
0
1
0

• Počet absolventov štúdia pre dospelých : 1 z toho

počet žiakov v HO: 1
počet žiakov v VO: 0
počet žiakov v TO: 0
počet žiakov v LDO: 0

3. Zoznam študijných odborov školy:
Hudobný odbor
Tanečný odbor
Výtvarný odbor
Literárno-dramatický odbor

4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov
Odbor
HO
VO
TO
LDO
Spolu

Prospeli s
vyznamenaním
401
136
32
8
577

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

32
4
0
0
36

0
0
0
0
0

3
0
0
0
3

Žiaci PŠ sa nehodnotia. Stav k 30. 6. 2020.

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

Pracovný
pomer
TPP celý
úväzok
TPP skrátený
úväzok
PP na dobu
určitú
Dohody

Fyzický prepočet
Pedagogickí
Nepedagogickí
zamestnanci
zamestnanci

Prepočítaný prepočet
Pedagogickí
Nepedagogickí
zamestnanci
zamestnanci

18

1

18,00

1,00

17

2

10,92

0,94

12

0

7,55

0

7 z toho 2
DoBPŠ

4

0

0

6

počet
Učiteľov
Začínajúcich učiteľov

kvalifikovaní
41

nekvalifikovaní
3 z toho 2 DoBPŠ

spolu
44

Počet pedagogických zamestnancov, ktorým sa uznáva vzdelanie s podmienkou štúdia
Špeciálne inovačné štúdium
Špeciálne kvalifikačné štúdium
Vysokoškolské pedagogické
Vysokoškolské nepedagogické
Vyššie odborné vzdelanie (Konzervatórium)
3 z toho 2 DoBPŠ

Školníčka upratovačka:

1

TPP

prepočítaný počet 0,67

Administratíva:

1

TPP

prepočítaný počet 1

Administratíva:

1

TPP

prepočítaný počet 0,36

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

0
35
0
0
0
3

7. Úspešnosť v regionálnych, celoslovenských a medzinárodných súťažiach
Úspešnosť v regionálnych, celoslovenských a medzinárodných súťažiach
Úspechy na mimoškolských súťažiach ovplyvnila mimoriadna situácia s ochorením Covid-19, preto
sme mali jediný úspech našej žiačky v tomto školskom roku.

Celoslovenské súťaže 2019/2020
Vianočná pieseň- celoslovenská súťaž v speve, Bratislava
(15.12. 2019)

učiteľ

Počet žiakov

ročník

Umiestnenie

Liana Prítoková DiS. art.

1

4./1.

zlaté pásmo
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Na súťaže, ktoré sa neuskutočnili, alebo presunuli z dôvodu mimoriadnej situácie s ochorením
Covid-19 boli prihlásení žiaci týchto vyučujúcich:
Klavírna súťaž, Snina – 19. 3. 2020 – zrušená
- uč. Jana Bogdanová (1 žiak)
- uč. Soňa Zavadská (3 žiaci)
Gitarová súťaž, Giraltovce – zrušená
- Marko Petruš (1 žiak)
Klavír 2020, Rožňava – 26. 3. 2020 – zrušená
- Ildikó Kelijová (2 žiaci)
- Janka Bogdanová (2 žiaci)
- Soňa Zavadská (7 žiakov)
- Ľudka Sásfaiová (3 žiaci)
Klavírna súťaž, Michalovce – 31. 3. 2020 – zrušená
- Darina Funďová (1 žiak)
- Janka Bogdanová (1 žiak)
- Soňa Zavadská (2 žiaci)
- Ľudka Sásfaiová (2 žiaci)
Klavírna súťaž, Poprad – 2. 4. 2020 - zrušená
- Marianna Gajdošová (1 žiak)
- Soňa Zavadská (2 žiaci)
Cimbalový Prešporok – 4.4.2020 – zrušená
- Georgina Vargová (2žiaci)
Hviezdy hrajú srdcom, Ružomberok – 22. 4. 2020 – zrušená
- Darina Funďová (1 žiak)
- Janka Bogdanová (1 žiak)
Klavírna súťaž, Sládkovičovo – 24. 4. 2020 – zrušená
- Marianna Gajdošová (1 žiak)
- Soňa Zavadská (2 žiaci)
- Darina Funďová (1 žiak)
Klavírna súťaž, Banská Štiavnica – 6.5. 2020 – zrušená
- Marianna Gajdošová(1 žiak)
- Soňa Zavadská (2 žiaci)
- Ľudmila Sásfaiová (2 žiaci)
- Jana Bogdanová (2 žiaci)
Piano v modernom rytme, Bojnice – 14. 5. 2020 - zrušená
- Soňa Zavadská (2 žiaci)
- Darina Funďová (1 žiak)
Viva talent festival, Košice- presunuté na október- online
- Liana Prítoková (6 žiakov)
Zemplín POP – 21. 4. 2020 – zrušené
- Gabriel Gordan

skupina Bubbles
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Celkovo 12 súťaží, na ktoré sa naši žiaci pripravili, no nemohli sa ich zúčastniť.
Zrušené boli i podujatia Prešovské dni klasickej gitary, Workshop akordeónovej hry s prof.
Demjanom, Prehliadka netradičných zoskupení – Moldava nad Bodvou, Cimbalová prešovská struna,
na ktoré boli prihlásení so žiakmi p. Gordan, p. Veličko, p. Ivan, p. Petruš, p. Gazsiová, p. Kočiš, p.
Šoltésová, Vargová.

8. Podujatia školy
V rámci plnenia Programu školy na tento školský rok i nad jeho rámec boli zrealizované tieto podujatia:
Hudobný odbor
Koncerty:

Koncert filmovej hudby v Ruskove
Adventný triedny koncert v Čani
Triedne vianočné koncerty na všetkých pracoviskách- 15x
Vianočný verejný koncert spojený s výtvarnou výstavou
Interné koncerty vo Valalikoch- 3x
Interný koncert v Rozhanovciach
Video koncerty- 4x, z toho jeden venovaný Dňu matiek
Video koncert prvákov venovaný Dňu detí
Absolventský video koncert
Výchovné vianočné koncerty pre ZŠ a MŠ na elokovaných pracoviskách
v Rozhanovciach, Ruskove, v Slanci- 4x

(32 koncertov)
Kultúrne podujatia:

Podujatie pre RR pri ZUŠ Valaliky
Úcta k starším pre obce Geča a Kysak
Kultúrny program v rámci reprezentačného plesu v obci Haniska
Kultúrny program v rámci školského plesu v obci Ruskov
Vianočná akadémia ZŠ v Rozhanovciach a v Budimíre

(7 kultúrnych podujatí)
Školské súťaže a iné aktivity HO
Ročníková klavírna súťaž žiakov 1. a 2. časti vo Valalikoch (výsledky v prílohe č. 1)
Medzitriedny seminár žiakov gitarového oddelenia
Fotenie absolventov a pedagógov
Triedny seminár klavírnej triedy v Rozhanovciach
(4 podujatia)
Podujatia vyplývajúce z plnenia ŠkVP:
Polročné prehrávky na všetkých pracoviskách v rámci 18 komisií
Postupové skúšky kontrahujúcich žiakov HO a VO
Talentové skúšky na 7 pracoviskách
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ZRUŠENÉ PODUJATIA pripravované v rámci schváleného harmonogramu podujatí školy:
Novembrové interné koncerty a výstavy výtvarných prác, Úcta k starším Valaliky, Maľované vajíčko,
interný marcový a aprílový koncert, Deň učiteľov, Humorný verejný koncert a Verejný koncert
populárnych žánrov a výtvarné výstavy k týmto koncertom, inštrumentálna prehliadka žiakov školy,
výchovné májové koncerty pre ZŠ, Koncertná prehliadka akordeonistov Košíc a okolia vo Valalikoch,
Deň matiek Valaliky, školská súťaž žiakov VO, absolventské skúšky, Verejný koncert prvákov,
rekondičný pobyt zamestnancov ZUŠ, podujatie pre absolventov v ŠD KE, Dni obce Valaliky
a Mikroregiónu v Skároši, triedne júnové koncerty a výročné skúšky.
(39 podujatí)

Aktivity VO
Výtvarné výstavy k verejným a interným koncertom školy:
Vianočná výstava v Čani a v Rozhanovciach
Januárová výstava
Absolventská video výstava
Triedne výstavy v MŠ v Rozhanovciach
2 virtuálne výstavy počas mimoriadneho prerušenia vyučovania
Spolu 8 výstav výtvarných prác žiakov.
Kalendáre školy- verejne prezentovaných 28 prác žiakov
Pozvánky na koncerty a pohľadnice- verejne prezentované práce žiakov
Záverečné skúšky- administratívnou formou a formou zasielania prác do portfólia žiakov.
Aktivity TO
Tanečné vystúpenia v rámci kultúrnych podujatí a koncertov školy:
Úcta k starším v obci Geča
Vianočný verejný koncert v Čani
Absolventský video koncert
Tanečný video koncert
Záverečné skúšky- administratívne a formou zasielania videí naštudovaných choreografií.
Spolu 7 naštudovaných choreografií prezentovaných na 4 verejných a online podujatiach.
Aktivity LDO
Vystúpenia v rámci koncertov školy:
Vianočný verejný koncert v Čani
Výchovný koncert pre ZŠ v Slanci
Prezentované bolo divadielko „Ako sme čakali na Vianoce“.

9. Vyhodnotenie plnenia cieľov koncepčného zámeru školy
Školský rok 2019/2020 bol pre Základnú umeleckú školu Valaliky plný zmien a náročných situácií.
Čelili sme výnimočným okolnostiam, ktorých sled bo zavŕšený mimoriadnym prerušením vyučovania
v školách počas pandémie ochorenia Covid-19, teda situáciou, ktorá nemala obdoby a počas ktorej
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sme museli vyriešiť množstvo otázok bez skúseností, často bez včasných pokynov, preukázať svoju
schopnosť čeliť výzvam a schopnosť adaptovať sa v neznámych podmienkach.
▪ Podstatnou bola zmena vedenia školy od 1. novembra, a to po 25 rokoch. Sprevádzaná
bola zmenou školskej legislatívy s mnohými novinkami, napríklad hromadnému
preukazovaniu bezúhonnosti PZ.
▪ Časovo i organizačne náročná bola hĺbková rekonštrukcia priestorov kultúrneho domu vo
Valalikoch. Tá vyžadovala zmenu organizácie výučby a narušila čiastočne i proces výučby
v mesiacoch november a december, najmä v tanečnom odbore.
▪ Následný havarijný stav v KD mal za následok dočasné zrušenie všetkých podujatí školy
i obce a hektickú organizáciu verejného vianočného koncertu a triednych koncertov
v náhradných priestoroch a termínoch.
▪ Rekonštrukcia tried v ZŠ prebiehala i na pracovisku v Kysaku, čo mierne zhoršilo
podmienky výučby i na tomto pracovisku. Náročné boli i podmienky na pracovisku
v Budimíre.
▪ Vo februári prípravu na ohlásenú tematickú inšpekciu prerušila deň pred jej nástupom
správa o pandémii ochorenia Covid-19 a vyhlásenom núdzovom stave. Podujatia od toho
dňa boli zrušené, alebo zrealizované v inej podobe.
Vyučovanie v klasickej podobe bolo zrušené a od 16.3. prebiehalo elektronickou formou (podrobnosti
o realizácii školského vzdelávacieho procesu počas mimoriadneho prerušenia vyučovania sú uvedené
v prílohe č. 2).
Všetky menované skutočnosti mali dopad na realizáciu programu školy na daný školský rok, no
jeho plnenie prebehlo za daných okolností v maximálnej možnej miere.
Prioritou vedenia školy bolo zachovať kvalitu vzdelávacieho procesu počas mimoriadnych udalostí
v školskom roku, nájsť riešenia k realizácii podujatí počas pandémie a zabezpečiť ich kvalitu.

Pozitívne hodnotíme nasledovné:
✓ na výbornej úrovni bola zrealizovaná školská klavírna ročníková súťaž
✓ verejný a interné koncerty školy mali vysokú účasť hostí a pozitívne ohlasy
✓ tradíciou ostalo vystúpenie mnohých hudobných zoskupení, ktoré vznikajú pri príležitosti
verejných a interných koncertov za tvorivej spolupráce vyučujúcich
✓ Komorný husľový súbor pod vedením p. Sobanskej reprezentoval školu na verejnom
vianočnom koncerte
✓ Žiacky orchester sa prezentoval v rámci verejného vianočného koncertu školy, v tomto roku
bol obohatený o spevácku zložku z triedy p. Šarákovej a pod vedením Mgr. Vargovej úspešne
zazneli koledy v jej úprave
✓ počas 1. polroka boli aktívne gitarové kvartetá- pod vedením p. Velička a p. Gordana,
rovnako hudobná skupina Bubbles
✓ škola spolupracovala s obcou Valaliky na príprave ich kultúrnych podujatí
✓ vystúpenia našich žiakov a hudobných zoskupení boli obohatením kultúrnych podujatí obcí
✓ gitarové oddelenie a oddelenie bicích nástrojov pripravilo vlastný projekt, v rámci ktorého
mali žiaci možnosť pracovať v hudobnom zoskupení s využitím interaktívnych pomôcok
a moderných technológií
✓ žiak z triedy p. uč. Petruša bol prijatý na štúdium na konzervatóriu J. Adamoviča
✓ vyučujúci v hojnom počte pripravovali žiakov na mimoškolské súťaže a podujatia s cieľom
reprezentovať školu a konfrontovať vlastnú úroveň kvality práce
✓ v spolupráci s rodičovskou radou boli ocenení absolventi školy a 2x počas školského roka
odmenení všetci žiaci
✓ zlepšila sa úroveň znalostí a využívania IKT u PZ
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V rámci realizácie konkrétnych cieľov stanovených riaditeľkou v koncepcii rozvoja školy na roky
2019/2024 boli splnené nasledovné ciele:
✓ Vedenie školy oboznámilo zamestnancov s novým zákonom č. 138/2019 Z. z. o PZ a OZ a
motivovalo zamestnancov k osvojovaniu si Etického kódexu učiteľa s cieľom prehlbovať
hodnoty vo vzdelávaní a formovať osobnostný rast
✓ S cieľom stanovovať konkrétne kroky na rehabilitovanie činnosti a stabilizácie počtu žiakov
vedenie školy pravidelne konzultovalo možnosti s vyučujúcimi TO a LDO
✓ Priestory archívu v budove na Kostolnej ul. boli upravené na učebňu, zvýšili sme tým naše
priestorové možnosti pre výučbu
✓ Zreorganizované boli úložné priestory pre archív s cieľom získania väčšieho priestoru
✓ Zrealizovaná bola akustická izolácia steny v koncertnej sále ZUŠ, ktorou sme značne skvalitnili
podmienky pre výučbu na pracovisku
✓ učebňa hudobnej náuky vo Valalikoch bola vybavená novým zariadením zodpovedajúcim
potrebám žiakov, vyučujúceho i priestorovým podmienkam
✓ Zabezpečený bol edukačný program pre výučbu HN počas prerušenia vyučovania, ktorý
budeme využívať naďalej
✓ Zakúpené boli kreatívne učebné pomôcky a notebooky pre vyučujúcich HN na všetky
pracoviská s cieľom skvalitniť a zatraktívniť vyučovací proces, čo bolo kľúčové i počas
dištančného vzdelávania
✓ Zabezpečená bola renovácia poplašného zariadenia v budove sídla školy na Kostolnej ul.
✓ S riaditeľmi ZŠ boli konzultované možnosti využitia priestorov na elokovaných pracoviskách
v závislosti od aktuálnych potrieb
✓ Aktualizovaná bola školská dokumentácia v súlade s platnou legislatívou
✓ Program AV „ Využitie digitálnych technológií v edukačnom procese ZUŠ“ v rozsahu 10 hodín,
ktorý vypracovala riad. školy zamestnanci absolvovali v auguste s cieľom rozšíriť zručnosti
v oblasti využívania moderných technológií
✓ vytvorenie novej webového sídla školy prostredníctvom sponzorskej práce, stránka je
v prevádzke od augusta 2020
✓ V priestoroch sídla školy bola zriadená vývesná tabuľa s aktuálnymi informáciami aktivitách
školy s cieľom informovať verejnosť o živote školy
✓ Do sály kultúrneho domu bolo presťahované koncertné krídlo s cieľom zvýšiť kvalitu našich
koncertov

10. Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie a
stručná charakteristika
V školskom roku 2019/2020 škola nebola zapojená do žiadnych projektov.

11. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole v školskom roku
2019/2020
V školskom roku 2019/2020 bola na škole plánovaná tematická inšpekcia, ktorá bola odvolaná
z dôvodu mimoriadneho prerušenia vyučovania na školách z dôvodu pandémie ochorenia Covid 19.
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12. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
Škola sídli vo Valalikoch na Kostolnej ulici č. 10 na základe zmluvy o prenájme priestorov s Farským
úradom, majiteľom budovy. V týchto priestoroch sa nachádzajú kancelárie riaditeľky školy,
zástupkyne riaditeľky, ktoré sú využívané aj ako učebne, ďalej kancelária ekonómky. V budove sa
nachádza koncertná sála, ktorá slúži aj ako učebňa hry na bicie nástroje, hry na gitaru a hry
v tanečnej skupine, tiež je využívaná pri zasadnutiach pedagogickej rady, Rady školy a Rady rodičov
ako rokovacia miestnosť. Okrem spomínaných miestností sa tu nachádzajú dve učebne hry na gitaru,
zborovňa- kuchynka a chodba využívaná ako archívne priestory a malý sklad.
Na elokovanom pracovisku v priestoroch Kultúrneho domu obce Valaliky, Poľná 8 škola využíva
výtvarný ateliér, tanečnú sálu, šatňu, učebňu hudobnej náuky a ďalšie dve učebne nástrojovej hry.
Všetky učebne sú využívané každý deň, niektoré i v dvoch vyučovacích zmenách.
Ostatné elokované pracoviská školy sú zriadené v priestoroch základných škôl v obciach Bidovce,
Budimír, Čaňa, Kysak, Rozhanovce, Ruskov, Seňa, Slanec a MŠ v Rozhanovciach. Všetky učebne sú
vhodné na vyučovanie.
Na účely koncertnej činnosti nám poskytujú priestory Obecné úrady vo Valalikoch, Čani,
Bidovciach, Rozhanovciach a Ruskove.
V sídle školy vedenie školy využíva 2 počítače a 2 notebooky, administratívny úsek 2 počítače.
Jeden počítač je k dispozícii učiteľom a 1 notebook je využívaný pre prácu na webovej stránke školy
a pri výučbe hudobných skupín a el. gitár. Každý počítač je pripojený k tlačiarni a k internetovej sieti.
Na pracovisku v kultúrnom dome vo Valalikoch sa nachádza počítač v dvoch učebniach, bez
pripojenia k internetu.
Pre vyučujúcich hudobnej náuky boli zakúpené notebooky a edukačný portál, ktoré boli využívané
najmä počas mimoriadneho prerušenia vyučovania počas pandémie.
Počas školského roka boli priebežne podľa potrieb zakupované hudobné nástroje, učebné
pomôcky, notový a kancelársky materiál z rozpočtu školy a z fondu Rady rodičov, rovnako i drobné
opravy a ladenie nástrojov boli realizované zo spomínaných fondov. Boli tiež zakúpené ceny pre
žiakov v rámci školských súťaží, odmeny pre víťazov mimoškolských súťaží, odmeny za výstavy a inú
verejnú reprezentáciu školy, tiež občerstvenie pre žiakov na súťažiach školy a pod. Veľký podiel
týchto prostriedkov bol plánovaný na účasť našich žiakov na mimoškolských súťažiach.

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

Finančné prostriedky od zriaďovateľa

1. – 8. mesiac 2019

9. – 12. mesiac 2019

1. – 6. mesiac 2020

441 164 €

339 501 €

348 071 €

z toho:
419 123 € os. náklady
22 041 € prevádzka

z toho:
276 125 € os.
náklady
63 376 € prevádzka

z toho:
333 716 € os. náklady
14 355 € prevádzka
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rok 2019

44 277 €
zaslané na obec
z toho:
42 980,00 € školné
48,37 € vratkyZP
1 248,83 € preplatky
elektrina, plyn

1. – 6. mesiac 2020

22 866 €
zaslané na obec
z toho:
22 866 € školné

Upravený rozpočet na rok 2019 k 31. 12. 2019
z toho: na osobné náklady a tovary a služby (kód zdroja 41)
na osobné náklady (kód zdroja 72g)
42 980 €

780 665 €
737 685 €

Spolu dotácia finančných prostriedkov v roku 2019 od zriaďovateľa:
z toho:
na osobné náklady:
695 248 €
na prevádzku, tovary a služby:

780 665 €

Rozpočet príjmov na rok 2019 (kód zdroja 72g)
Upravený rozpočet príjmov (kód zdroja 72g)

42 000 €
43 148 €

Upravený rozpočet na rok 2020
K 30. 6. 2020 dotácia finančných prostriedkov od zriaďovateľa

783 000 €
286 285 €

Rozpočet príjmov na rok 2020

42 000 €

85 417 €

Dotácie od zriaďovateľa v školskom roku 2019 – 2020 od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020
Osobné náklady 9-12/2019 – 1-6/2020
609 841 €
Prevádzkové náklady 9-12/2019 – 1-6/2020
77 731 €
Škola zasiela všetky príjmy (školné, preplatky...) zriaďovateľovi. Použitie týchto prostriedkov je
možné až po finančnej dotácii od zriaďovateľa na bežné prevádzkové náklady s kódom zdroja 41.

Finančné prostriedky získané (školné) od zákonných zástupcov a spôsob ich použitia:
Prevádzkové náklady spojené s činnosťou školy (mimo materiálu):
9-12/2019
20 637 €
1-6/2020
22 866 €

Finančné prostriedky získané (školné) od zákonných zástupcov a spôsob ich použitia
Osobné náklady
9-12/2019
42 928 €
použitté na osobné
náklady

1-6/2020
22 866 €
použitté na osobné
náklady

Osobné náklady
276 125 €

Osobné náklady
333 716 €

Materiálne vybavenie potrebné pre školu
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Čerpanie dotácií od zriaďovateľa v školskom roku 2019 – 2020
od 1. 9. 2019 do 31. 6. 2020
osobné náklady od 9-12/2019 do 1-6/2020
prevádzka (okrem materiálneho vybavenia školy)
materiálne zabezpečenie školy

609 841 €
31 722 €
46 009 €

Celkové náklady na školský rok 2018 – 2019

687 572 €

14. SWOT analýza školy
SILNÉ STRÁNKY
• tvorivý tím pedagógov prinášajúcich žiakom
kvalitné vzdelanie
• schopnosť prispôsobiť sa náročným
podmienkam počas školského roka
• tvorba kvalitných video-podujatí počas
pandémie s pozitívnou odozvou širokej
verejnosti
• odbornosť zamestnancov
• výborné výsledky na mimoškolských súťažiach
• početná príprava žiakov na mimoškolské
súťaže
• úroveň organizovaných podujatí školy
• bohatá účasť rodičov a verejnosti na
koncertoch školy
• organizovanie školskej klavírnej, výtvarnej
súťaže a inštrumentálnej prehliadky žiakov
• široká pôsobnosť- 9 elokovaných pracovísk
(bohatá základňa žiakov)
• pozitívna klíma školy
• priestor pre rast a sebarealizáciu žiakov
i zamestnancov
• prínos školy pre rozvoj kultúrneho života
v regióne
• dobrá spolupráca so zriaďovateľom
• motivácia pedagógov odmeňovaním za kvalitu
práce a úspechy
• zvyšovanie kompetencií učiteľov v oblasti IKT,
ktoré je v súčasnom období kľúčové

SLABÉ STRÁNKY
• škola nie je organizátorom vlastnej súťaže,
alebo workshopu s účasťou iných škôl
• stagnácia činnosti literárno-dramatického
odboru a nízky počet žiakov v odbore
• klesajúci počet žiakov a kvalita činnosti
tanečného odboru

PRÍLEŽITOSTI
• spolupráca s partnermi školy pri riešení
problémov
• celoživotné vzdelávanie zamestnancovaktualizačné vzdelávanie vytvorené pre potreby
učiteľov školy na mieru• prezentácia školy (schopnosť prezentovať sa

OHROZENIA
• škola nedisponuje vlastnými priestormi
• nutnosť prispôsobovať obmedzeniam
na elokovaných pracoviskách, v súvislosti
s mimoriadnymi opatreniami počas pandémie
Covid-19 priamo ovplyvňovali naše možnosti
realizovať vyučovací proces
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na súťažiach, kultúrnych podujatiach,
webovom sídle školy, družba s inými školami
a pod.)

• klesajúci počet žiakov v skupinovom
vyučovaní ako následok obmedzení počas
pandémie Covid-19
• vysoký počet externých pedagógov v kolektíve
• nevyhovujúci stav vykurovacieho systému
a elektrického vedenia v budove sídla školy

15. Spolupráca s rodičmi a organizáciami
Vedenie školy si plne uvedomuje, že kvalitná spolupráca s rodičmi a partnermi školy má dopad
na prítomnosť i budúcnosť školy. Snažili sme sa zachovávať partnerskú atmosféru v rámci spolupráce
a komunikácie s rodičmi žiakov, Radou rodičov a zriaďovateľom, ktorých podpora je pre nás kľúčová.
V období mimoriadneho prerušenia vyučovania počas pandémie ochorenia Covid-19 sa vzťah
rodičov a učiteľov, tiež učiteľov a žiakov v mnohých ohľadoch prehĺbil a nadobudol pozitívny rozmer.
Rovnako výučba online poskytla rodičom podrobnejší pohľad na prácu učiteľov, čo je veľkým
pozitívom a rodičia dokázali oceniť našu prácu.
Na základe spolupráce s RR a zriaďovateľom má škola vytvorené podmienky na koncertnú činnosť,
odmeňovanie žiakov i pedagógov za úspechy školské i mimoškolské a zabezpečenie materiálnotechnických potrieb.
Škola aktívne spolupracovala so zriaďovateľom školy, obcou Valaliky, v rámci kultúrnych podujatí,
tiež reflektovala na kultúrno-spoločenské požiadavky okolitých obcí a základných, či materských škôl.
Prínosná bola i spolupráca so školami umeleckého zamerania.

16. Záver
Základná umelecká škola Valaliky má 44-ročnú tradíciu. Jej ústredným poslaním je prinášať
možnosť umelecky sa vzdelávať deťom žijúcim v obciach košického okolia, vyzbrojiť žiakov
vedomosťami a zručnosťami z oblasti umenia, a tak obohacovať ich osobný a spoločenský život
v kultúrne rozmanitej spoločnosti.
Absolventi školy sú schopní tvoriť, interpretovať a prijímať umenie. V druhej línii škola pripravuje
žiakov na štúdium na stredné a vysoké školy s umelecko-pedagogickým zameraním.
Škola poskytuje každému žiakovi individuálny prístup s rešpektovaním jeho osobnosti a potrieb.
Vštepuje žiakom lásku ku krásnu, k umeniu, učí ich o hodnote umenia a jeho ideáloch. Učí ich
spoznávať seba, objavovať svoj talent a jeho hodnotu. Prináša žiakom možnosť zažiť úspech,
poskytuje im priestor pre sebarealizáciu, a tak sa stáva súčasťou ich života v súčasnosti
i v budúcnosti.
Vďaka umeleckému vzdelaniu sa žiak stáva celistvou osobnosťou so schopnosťami svet nielen
užívať, ale ho i esteticky vnímať, zaujímať vlastné tvorivé stanoviská a svet spoluvytvárať.
Tvorivý tím pedagógov aktívne a s nasadením spolupracuje s vedením školy na organizácii
verejných a interných podujatí a úspešne reprezentuje školu na mimoškolských súťažiach a kultúrnospoločenských podujatiach v regióne.
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Škola má 10 elokovaných pracovísk a toto špecifikum jednoznačne udáva charakter jej činností,
ovplyvňuje podmienky výučby, organizáciu podujatí, spoluprácu kolegov a v neposlednom rade celý
systém riadenia školy.
Svojím pôsobením Základná umelecká škola Valaliky zvyšuje benefit základných škôl a obohacuje
kultúrny život obcí, v ktorých má zriadené elokované pracoviská. Ako jeden z nositeľov kultúry má
dôležitú úlohu v rámci regiónu.
Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k zachovaniu činnosti školy počas
mimoriadneho prerušenia vyučovania- zriaďovateľovi školy Obci Valaliky, rodičom, partnerom,
učiteľom i žiakom. Ďakujeme za podporu umeleckého vzdelania, pochopenie a najmä toleranciu
v náročných situáciách, ktorá pre existenciu základnej umeleckej školy bola v tomto období
nezmierne dôležitá!
(Správa o realizácii výchovno- vzdelávacieho programu počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách v období
od 16.3. 2020 je prílohou č. 2 tejto správy a bola zaslaná Rade školy dňa 30.6.2020.)

Dátum a čas hodnotiacej porady:
1. júl 2020

............................................
Anna Gordan DiS. art.,
riaditeľka školy

Dátum: 21. 10. 2020

Prerokované Radou školy

.............................................
Ľudmila Sásfaiová DiS. art.,
predsedníčka Rady školy

Schválil: 22. 10. 2020

.............................................
Ing. Štefan Petrik,
starosta obce Valaliky
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PRÍLOHY
Príloha č. 1

Výsledky školskej klavírnej súťaže v školskom roku 2019/2020
Klavírna ročníková súťaž sa konala 19.2.2020 vo Valalikoch. Celkovo sa súťaže v 1. a 2.časti
zúčastnilo 42 žiakov. Povinné polyfónne skladby v jednotlivých ročníkoch boli zvládnuté na
veľmi dobrej úrovni.
Ocenení žiaci podľa vyučujúcich
Vyučujúci
Bogdanová Jana
Fenciková Miriam
Funďová Darina
Gajdošová Marianna
Hanus Petra
Kelijová Ildikó
Sásfaiová Ľudmila
Szakálová Agnesa
Zavadská Soňa

Zlaté pásmo
2

Strieborné pásmo
3

1
1
2
1
3
1
2

1
2
2
1
1

Spolu zúčastnených a ocenených 42 žiakov.
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Bronzové pásmo
1
2
1
1
5
2
2
1
3
Absolútne víťazstvo

Príloha č. 2

Správa o realizácii školského vzdelávacieho programu
počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v súvislosti s ochorením Covid-19
v období od 16.3. 30.3. a od 1.4. do odvolania

Na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky
a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku
2019/2020
zo dňa 28.4.2020 riaditeľka ZUŠ Valaliky predkladá Rade školy správu o činnosti školy
počas mimoriadnej situácie:
Počnúc prvým dňom prerušenia vyučovania na Základnej umeleckej škole Valaliky, t. j. od 16.3. 2020,
riaditeľka určila pedagogickým zamestnancom prácu na doma, tzv. home office. Vedenie školy
osobne a opakovane konzultovalo situáciu, možnosti a spôsoby výučby elektronickou formou
a požiadavky
na prácu z domu s každým vyučujúcim. Riaditeľka školy a koordinátor IKT p. G.
Gordan pravidelne poskytovali zamestnancom poradenstvo v oblasti možností výučby elektronickou
formou.
V prvom týždni vyučujúci kontaktovali rodičov žiakov a dohodli spôsob vyučovania- mailom,
telefonicky, video hovormi prostredníctvom aplikácií messanger, google duo, viber, facetime, wats
upp a iných. Rovnako si vypracovali systém práce, rozvrhy hodín prispôsobené možnostiam rodičov a
žiakov a v rámci samoštúdia si osvojovali nové spôsoby online výučby.
Vyučujúci v dvojtýždňovom intervale zasielali vedeniu školy správu o činnosti triedy a výkaz evidencie
home office.
Zasadnutie pedagogickej rady sa konalo prostredníctvom programu Microsoft teams online v dňoch:
29.4., 13.5. a 28.5. v rámci skupín v počte 6-12 vyučujúcich. Zo zasadnutí bola spísaná zápisnica. Dňa
15.6. sa uskutočnila klasifikačná porada prezenčnou formou a hodnotiaca porada je plánovaná dňa
1.7.
Vyučovanie v hudobnom odbore prebiehalo formou online video-hodín, i zasielaním video
inštruktáže a konzultáciami prostredníctvom e-mailov, telefonátov a chatu, všetko podľa možností
žiakov a vyučujúcich. Zadanie z hudobnej náuky bolo týždenne zverejnené na webe školy. Pre
zvýšenie možností výučby v hudobnom odbore škola zakúpila licenciu na edukačný portál
eurodidact.sk, na ktorý každý vyučujúci osobne zaevidoval svojich žiakov, aby mohli portál využívať.
K záverečným výstupom žiakom hudobného odboru patrilo vypracovanie online testu z hudobnej
náuky.
Vyučovanie vo výtvarnom odbore prebiehalo formou týždenných zadaní na webovej stránke školy, el.
formou konzultácií so žiakmi prostredníctvom chatu, emailov s vyučujúcimi, prípadne telefonicky,
v prípade jednej vyučujúcej aj online konferenciou.
Vyučovanie v tanečnom odbore bolo postavené na konzultácii s vyučujúcim el. formou
a prostredníctvom mobilných operátorov. Zadanie bolo zaslané žiakom- videá a pokyny pre nácvik
choreografií, inšpirácie a usmernenia. Rovnako k tomuto účelu bola využitá i webová stránka školy.
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Vyučovanie v literárno-dramatickom odbore bolo zabezpečené konzultáciami s vyučujúcou,
zadaniami a elektronickou formou zasielania vypracovaných zadaní.
Žiaci boli hodnotení na základe usmernenia ministerstva školstva. Riaditeľka školy vypracovala podľa
pokynov zoznam hodnotených predmetov v 2. polroku, vyučujúci boli oboznámení so zásadami
hodnotenia počas mimoriadnej situácie.
Záverečné skúšky absolventov pri ukončovaní stupňa vzdelania prebehli administratívne, podľa
pokynov ministerstva- aritmetickým priemerom známok zo skupiny príbuzných vyučovacích
predmetov.
Pedagogická rada sa dňa 13.5. uzniesla o požadovanom výstupe žiakov v rámci ukončenia ročníkažiaci vypracované zadania a nahrávky zasielali svojim triednym učiteľom, aby boli súčasťou portfólia
hodnotenia žiaka.
Škola (ako jedna z prvých) prezentovala výsledky žiakov prostredníctvom 4 video-koncertov
hudobného odboru na stránke školy, 2 online výstavami výtvarných prác a tanečným video
koncertom, všetky podujatia boli avizované i na facebooku a informačnej tabuli školy.
V rámci absolventských podujatí bolo pripravené absolventské tablo, pozdravy, odmeny pre žiakov
a bolo zrealizované nahrávanie absolventských výkonov na DVD, ktoré je prezentované i na
webovom sídle školy a je alternatívou absolventského koncertu.
Na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy, obce Valaliky, bolo vyučovanie obnovené od 15.6.
v odbore tanečnom a literárno-dramatickom, nakoľko to umožňovali priestorové a personálne
podmienky. V hudobnom a výtvarnom odbore vyučovanie po dôkladnom zvážení a prieskume
záujmu rodičov nebolo obnovené z dôvodov vážnych obmedzení na elokovaných pracoviskách školy.
Talentové skúšky sa konali dňa 29.6. 2020 v súlade s usmernením ministerstva školstva a podľa
podmienok na elokovaných pracoviskách Bidovce, Budimír, Čaňa, Seňa, Slanec, Rozhanovce
a Valaliky. Na pracoviskách v Ruskove a v Kysaku sa budú konať v septembri, nakoľko to súčasné
obmedzenia zo strany ZŠ neumožnili.
Nepedagogickí zamestnanci školy pracovali v osobitnom režime stanovenom riaditeľkou školy tak,
aby boli dodržiavané opatrenia v súvislosti s núdzovým stavom.

Správu predkladá:

Anna Gordan DiS. art.,
riaditeľka školy

Valaliky dňa 30.6.2020
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