SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ZÁKLADNEJ
UMELECKEJ ŠKOLY FRICA KAFENDU VO VRÚTKACH ZA
ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

I. Základné informácie o škole:

a/ Identifikačné údaje:

Zriaďovateľ: mesto Vrútky,
Názov školy: Základná umelecká škola Frica Kafendu
Adresa školy: Sv. Cyrila a Metoda 20, 038 61 Vrútky
Kontakty:
tel.: 043 4281 395
web stránka školy: www.zusfkvrutky.edupage.org.
e-mail : zusfkvrutky@azet.sk

b/ Vedúci zamestnanci školy:

Meno riaditeľa : Mgr. Silvia Rešetárová
Ďalší vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie:
• Mgr. Mária Kevická - zástupca riaditeľa školy,
• Mgr. Jana Jamborová – vedúca hudobného odboru,
• Alena Agricolová – vedúca tanečného odboru, pedagogický zástupca pre PK
tanečného odboru,
• PaedDr. Miroslava Michalcová – vedúca výtvarného odboru, pedagogický
zástupca pre PK výtvarného odboru
• Mgr. Alena Vrabcová – vedúca literárno-dramatického odboru, pedagogický
zástupca pre PK LDO,
• Mgr. art Lucia Pavić – pedagogický zástupca PK klávesové nástroje ( klavír,
keyboard, akordeón) a spev,
• Mgr. Vlastimil Brisuda – pedagogický zástupca pre PK strunové nástroje
a dychy,
• Mgr. Jozefína Furcoňová – pedagogický zástupca PK pre Hudobnú náuku,
• Mgr. Martina Božeková – vedúca elokovaného pracoviska Kláštor pod
Znievom,
• Bc. Adela Ľachká – vedúca elokovaného pracoviska Krpeľany,
• Sylva Fúčelová – vedúca elokovaného pracoviska Sučany,
• Mgr. Marika Hrnčiarová - vedúca elokovaného pracoviska Turany
c/ Údaje o Rade školy:
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Mgr. Art. Lucia Pavić – predseda
Ivana Končeková – THP zamestnanec
Božena Blahušiaková- poslanec
ThDr. Marián Krivuš - poslanec
Mgr. Ivan Doskočil - poslanec
Mgr. Lenka Francúzová – poslanec
Miroslava Dekány – Fraňová – RNDr. – rodič
Mgr. Veronika Marčeková - rodič
Mária Ľudvíková- podpredseda
Martin Zatloukal – rodič
Mgr. Vlastimil Brisuda, DiS.art. - pedagóg
Zasadnutia Rady školy a prerokované materiály:
•

•

26.09.2016 – Vyhodnocovacia správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ,
Voľba predsedu a podpredsedu Rady školy, predstavenie nových členov
plán práce na škol. rok 2015/2016, doplnenie Rady školy novým členom Mgr. Ivan Doskočil – poslanec,
07.12.2016 – štatút Rady školy, informovanie o potrebách materiálno –
technického vybavenia školy

d/ Iné poradné orgány riaditeľa školy:
Umelecká rada - vedenie školy, vedúci odborov a predmetových komisií,
OZ pracovníkov školstva a vedy pri ZUŠ F.K.Vrútky:
- poradný a kontrolný orgán školy, vyjadruje sa k zásadným otázkam organizácie a chodu
školy, prerokováva kolektívnu zmluvu, vyjednáva lepšie podmienky pre zamestnancov,
prerokováva rozviazanie pracovného pomeru z organizačných dôvodov.
Eva Krajčová – predseda
Pedagogická rada - všetci pedagogickí zamestnanci ZUŠ F.K. vo Vrútkach,
-

Zasadala minimálne 1 X mesačne, riešila organizačné, pedagogické a výchovno –
vzdelávacie problémy, hodnotila činnosti jednotlivých odborov a oddelení vedúcimi
predmetových komisií a odborov, podieľala sa na chode a činnosti školy, podávala
návrhy a pripomienky, schvaľovala plány a jednotlivé prerokovávané body porád.

Rodičovská rada:
Ing. Milan Piroh – predseda,
členovia:
Jana Markovičová
Andrea Kubisová
Magdaléna Mallá
Erika Grellová
Iveta Bröstlová
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Jarmila Rumanová
Alena Matulová

- podieľala sa na materiálno-technickom vybavení školy, preplácaní štartovného , cestovných
nákladov, vyjadrovala sa k prerozdeľovaniu rodičovských peňazí pre jednotlivé odbory.

II.

Odbory:

Údaje o žiakoch školy:

Údaje o počte žiakov ZUŠ k 15.09.2016

HUDOBNÝ

255

VÝTVARNÝ

426

TANEČNÝ

93

Literárnodramatický

78

Údaje o počte žiakov
všetkých odborov spolu

SPOLU

852

Poznámka: Žiaci v tejto tabuľke sú započítaní ak navštevujú viac odborov , raz
v individuálnom a raz v kolektívnom vyučovaní podľa pokynov Ministerstva školstva
SR.

Odbory:

Údaje o počte žiakov ZUŠ k 30.6.2017

HUDOBNÝ

243

VÝTVARNÝ

423

TANEČNÝ

80

Literárnodramatický

98

SPOLU

Údaje o počte žiakov
všetkých odborov spolu

844
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a/ Vyhodnotenie a komentár:
Škola si udržiava svoj štandard napriek tomu, že konkurencia ZUŠ v okolí je veľká, či
už štátnych alebo súkromných a je v rámci možností stabilizovaná v počte žiakov. V máji
v dňoch 15.05.-17.05.2017 sa uskutočnili talentové prijímacie skúšky do všetkých odborov
na školský rok 2017/2018 v ZUŠ F . Kafendu vo Vrútkach. Týždeň predtým prebehol
prieskum talentovanosti žiakov MŚ. Talentové prijímacie skúšky sa realizovali aj na
elokovaných pracoviskách : Sučany, Turany, Krpeľany, Kláštor pod Znievom.

Odbory:

Údaje o počte absolventoch I. časti prvého stupňa základ. štúdia
k 30.6.2017

HUDOBNÝ

30/1B

VÝTVARNÝ

27/1B

TANEČNÝ

8/1B

Literárnodramatický

1/1B

SPOLU

Odbory:
HUDOBNÝ

VÝTVARNÝ

Absolventi spolu

66

Údaje o počte absolventoch II. časti prvého stupňa základ. štúdia,
II. st. a ŠPD k 30.6.2017
16/2B
3/II
2/ŠPD
14/2B
Absolventi spolu

TANEČNÝ

3/2B

Literárnodramatický

----------

SPOLU

33
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Odbory:

Novoprijatí žiaci ZUŠ

HUDOBNÝ

42

VÝTVARNÝ

108

TANEČNÝ

11

Literárnodramatický

70

Údaje o počte žiakov
všetkých odborov spolu

SPOLU

Odbory:

231

Z toho novoprijatí žiaci na elokovaných pracoviskách ZUŠ

HUDOBNÝ

6

VÝTVARNÝ

22

TANEČNÝ

0

Literárnodramatický

0

Údaje o počte žiakov
všetkých odborov spolu

SPOLU

28

ZUŠ Frica Kafendu vo Vrútkach má elokované pracoviská v Sučanoch, Turanoch,
Krpeľanoch, Kláštore pod Znievom, kde sa vyučuje v hudobnom a výtvarnom odbore a
v Beniciach, kde vyučovanie neprebieha.
Naša ZUŠ patrí k prvým školám, ktoré poskytli deťom z blízkeho okolia Vrútok
a Martina zmysluplne využívať svoj voľný čas a odbremenili deti aj rodičov od cestovania.
Napriek tomu, že sa platí nájom na elokovaných pracoviskách vidíme , že to má zmysel.
b/ Výsledky hodnotenia a klasifikácie k 30.6.2017:
Prospelo s vyznamenaním:
Prospelo:
Neprospelo:
Neklasifikovaní:
Priemer známok:

609
42
0
10
1,04

Spolu:

661

( bez PŠ)
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Žiaci prípravného štúdia po absolvovaní ročníka dostávajú Potvrdenie o jeho
ukončení. V neklasifikovaných sú zahrnutí žiaci, ktorí boli prijatí neskôr v priebehu školského
roku, alebo vymeškali väčšiu časť výchovno-vzdelávacieho procesu.
V sledovanom školskom roku väčšina žiakov
dosiahla výsledok prospel/a
s vyznamenaním, čo je výsledkom nielen dôslednej prípravy žiakov ,ale aj odborného
vedenia zo strany pedagógov.

c/ Žiaci prijatí na stredné a vysoké školy umeleckého zamerania:
Výtvarný odbor:
Stredné školy:
1. Veronika Gorausová – SUŠ Trenčín- priemyselný dizajn, pedagóg M.Michalcová
2. Bianka Machovičová – SUUŠ Žilina – propagačné výtvarníctvo, pedagóg M.Michalcová
3. Zuzana Kamhalová – SSUŽ Žilina – grafický dizajn, pedagóg M.Michalcová
4. Nikola Ďubasáková – SSUŠ Ružomberok, pedagóg J.Skrisa
5. Anna Stloukalová – SSUŠ Martin – grafický dizajn, pedagóg M.Švecová
6. Miroslava Bröstlová – SOŠ Drevárska Zvolen – tvorba nábytku a interiéru, pedagóg
A.Piačková
7. Sabina Vtáčiková – SSUŠ Animovanej tvorby Bratislava, pedag´go E.Koprdová
8. Martina Marková – ŠÚV Ružomberok, pedagóg M.Trmosová Šafáriková
9.Lea Holonková – ŠÚV Ružomberok, pedagóg E.Koprdová
Vysoké školy:
1.
Lea Novosedliaková – Vysoká škola Praha –
Stavebná architektúra, pedagóg J.Skrisa
2.
Tereza Albertová – Pedagogická a sociálna
akadémia Turč.Teplice, pedagóg J.Skrisa

Hudobný odbor:
1.Barbora Kluková – klavír - konzervatórium, Žilina, žiačka p. uč. E. Šmalovej a neskôr K.
Benkovej
Na školy umeleckého zamerania bolo spolu prijatých 7 žiakov. Úspešnosť
uchádzačov v počte prihláška = prijatie uchádzača je 100 %.

d/ Novozaložené (zrušené) študijné a učebné odbory v školskom roku 2016/2017 :
V uplynulom školskom roku ZUŠ Frica Kafendu neotvárala, ani nerušila žiadne
študijné odbory. ZUŠ umožňuje žiakov navštevujúcim výtvarný odbor rozšíriť si svoje
zručnosti v médiu Počítačová grafika, ktoré bolo materiálno-technicky dovybudované.
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III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy:

Zamestnanci ZUŠ

VO

HO

TO

LDO

8

22

1

1

Pedagogickí zamestnanci
k 30.6.2016

Nepedagog. zamestnanci

33

4

Nebola predĺžená pracovná zmluva s p. uč. Mgr.art. Ninou Vráblovou, ktorá bola
nahradená p. uč. Dominikou Kováčikovou a k 30.06.2017 na vlastnú žiadosť rozviazala
pracovný pomer p. uč. Katarína Benková, DiS.art.
a/ Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov:
Väčšina pedagogických zamestnancov spĺňala kvalifikačný predpoklad (97% ) na
výkon pedagogickej činnosti. Zamestnanci, ktorí nespĺňajú kvalifikačný predpoklad si ho
dopĺňajú štúdiom:

1. Bc.Adela Špirková - Konzervatórium J. M. Hurbana 48, Žilina – štúdium ukončené
v júni 2017
2. Mgr. Ivana Lahutová - Pink Harmony - konzervatórium Zvolen

Pedagogickí zamestnanci, ktorí sa odborne vzdelávali na seminároch, kurzoch a
workshopoch:
•

pedagóg Mgr. Andrea Piačková– december 2017, módna prehliadka,
Výtvarné alternatívy, Považská Bystrica
• pedagóg Mgr. Edita Koprdová – máj 2017, ARTEA , Bratislava – kurz Ako
hlboko
• pedagóg Mgr. Silvia Rešetárová – elektronické schránky , MPC Žilina ,
personalistika, Zákonník práce , rozvrhnutie pracovného času, MPC Žilina,
Snem AZUŠ, Bratislava,
Snem AZUŠ, Banská Bystrica,
• pedagóg Mgr. Mária Kevická - elektronické schránky ,Žilina ,
personalistika, Zákonník práce , rozvrhnutie pracovného času, MPC Žilina,
Snem AZUŠ, Bratislava,
Snem AZUŠ, Banská Bystrica,
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b/ Vyhodnotenie vzdelávania pedagogických zamestnancov ZUŠ:

Adaptačné
vzdelávanie

Forma vzdelávania
počet učiteľov ZUŠ vo formách vzdelávania
prebieha
ukončené
začaté
1

-

2

2

Funkčné
inovačné
vzdelávanie

-

Funkčné inovačné vzdelávanie ukončili: Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľ školy a Mgr.
Mária Kevická, zástupca riaditeľa školy. Ostatní pedagogickí zamestnanci sa nezúčastnili
iných foriem kontinuálneho vzdelávania. Svoje vedomosti si rozširovali prostredníctvom
samoštúdia, nakoľko MPC neposkytujú veľké možnosti pre vzdelávanie pedagógov ZUŠ.

IV.

Aktivity školy:

V školskom roku 2016/2017 sme pokračovali v dlhodobom projekte školy zameranom na
zoznamovanie sa s dejinami kultúry a ich priblíženie širokej verejnosti .Tento rok to bolo
Umenie 20. storočia – do ktorého sa zapojili všetky odbory ZUŠ. Bola nainštalovaná výstava
v priestoroch školy a uskutočnil sa koncert pre žiakov ZŠ v rámci HV, VV,SJ a Dejepisu , ako
aj koncert pre verejnosť pod názvom Hudobné momenty 20. storočia, ktorý sa konal
v rámci Vrútockej hudobnej jari.
Na základe predchádzajúceho veľkého ohlasu zo strany detí a rodičov, škola organizovala
projekt Noc v ZUŠ-ke, ktorý bol zameraný na zoznamovanie sa detí so všetkými odbormi
ZUŠ , socializáciu, budovanie tolerancie a vzťahov. Tento rok bol hlavnou témou – hmyz.
Pedagógovia v každom odbore pripravili zaujímavé aktivity pre deti a vyvrcholením bola
spoločná, záverečná, prezentácia, ktorej sa zúčastnilo 73 detí, čo bolo náročné aj pre
pedagógov.
Počas jarných a letných prázdnin sme organizovali pre deti Prázdniny v ZUŠ, projekt
ktorý sme začali minulý rok a stretol sa s pozitívnym ohlasom u rodičov aj detí - zameraný je
na tvorivé dielne a zmysluplné využitie času detí . Počas tábora bol zabezpečený program,
stravovanie, pitný režim , materiál na tvorenie, pedagogický dozor. Projektu sa zúčastnilo
okolo 73 detí.
V septembri sa škola zúčastnila prehliadky ZUŠ v Tulipe, v Martine – kde sa
prezentoval hudobný, literárno-dramatický a výtvarný odbor, ktorý si pripravil workshop bodypainting , ktorý sa stretol s veľkým záujmom zo strany verejnosti. Ďalej škola
organizovala výchovné , verejné, interné a triedne koncerty a besiedky. Konali sa výstavy
a vernisáže.
V decembri sa na škole uskutočnil Workshop a prezentácia zo ŠÚV Kremnica- do
ktorého boli zapojení pedagógovia a žiaci našej školy. Hlavným cieľom bolo oboznámenie sa
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žiakov s jednotlivými odbormi ŠÚV , možnosťou štúdia a doplnenia si svojich vedomostí
a zručností, ako aj vyskúšanie si rôznych techník. Pre rodičov a deti sme v sobotu pred
sviatkom Dňa matiek pripravili workshop – plstenie, zameraný na výrobu brošní, ktoré si
rodičia a deti mohli potom zobrať so sebou. Strávili sme spolu neformálne, príjemné sobotné
dopoludnie.
Popri týchto aktivitách sa žiaci zúčastňovali rôznych regionálnych, celoslovenských
a medzinárodných výtvarných, hudobných a divadelných súťaží. Škola sa spolupodieľala
na kultúrnych akciách mesta, spolupracovala s rôznymi úniami a inštitúciami.
V máji zorganizovala škola XVI. ročník Vrútockej speváckej súťaže – prehliadku
mladých speváckych nádejí, o ktorú je každoročne enormný záujem zo strany pedagógov
a žiakov ZUŠ z blízkeho i vzdialenejšieho okolia.
Uskutočnila sa absolventská výstava I. a II. časti základného štúdia, záverečný
koncert tanečného odboru, absolventský zájazd do Bratislavy , koncert ocenených
žiakov, vianočný koncert a výstava pedagógov.
Konali sa vianočné trhy, otvorené hodiny, prijímacie talentové skúšky, záverečné
skúšky v primárnom vzdelávaní, ako aj koncert, absolventské skúšky a pod.

a/ Údaje o aktivitách jednotlivých odborov:
Výtvarný odbor:

VÝSTAVY, PROJEKTY
výstava v Galérii ZUŠ –
september
Interná výstava – ZUŠ Vrútky –
interiér školy - september

Pedagóg:
Vernisáž a výstava prác žiakov M. Śvecovej

tematická výstava žiakov E. Koprdovej, S.Rešetárovej. A. Piačkovej,
M.Michalcovej, M. Švecovej.M.Trmosovej Šafárikovej a N.Haverl

Prezentácia ZUŠ – Tulip, Martin S. Reštárová , M.Michalcová, E.Koprdová, M.Švecová, A.Piačková
- prezentačná výstava september
Workshop –bodypaintingg –
Tulip, Martin, september

Silvia Rešetárová, Miroslava Michalcová,EditaKoprdová, Miroslava
Švecová,

Výstavka v obchode Lillien september

Výstava žiackych prác z ateliéru: Miroslavy Michalcovej a Edity
Koprdovej

Interná výstava ZUŠ Vrútkytéma hmyz - október

tematická výstava žiakov M. Švecovej, E.Koprdovej, A.Piačkovej, M.
Michalcovej, S. Rešetárovej

výstava v Galérii ZUŠ – október

Vernisáž a výstava žiakov E.Koprdovej

Výstava – Tulip, Martin október

Výstava MGF – 2016, inštalácia S.Rešetárová, M.Kevická,
M.Michalcová

Výstavka v obchode Lillien október

Výstava žiackych prác z ateliéru: S.Rešetárovej, A.Piačkovej

Projekt „NOC V ZUŠ“ –
21.10.2016, téma -Hmyz

S.Rešetárová,A.Piačková, M.Michalcová,
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a výroba hudobných nástrojov
tematické výstavy v štyroch MŠ prezentovali sa práce žiakov : M. Michalcovej, A. Piačkovej,
M.Trmosovej Šafárikovej, M.Švecovej , N.Haverl
- október
Interná výstava - Turany-zvyky
a tradície - november

tematická výstava žiakov E.Koprdovej

výstava v Galérii ZUŠ –
november

vernisáž a výstava prác žiakov J.Skrisu

Výstavka v obchode Lillien november

Výstava žiackych prác z ateliéru: N.Haverl. M.Švecovej

tematické výstavy v štyroch MŠ
- november

Výstava žiackych prác z ateliéru :Mgr. Piačkovej, M.Michalcovej,
M.Švecovej , Mgr.Trmosovej Šafárikovej, N. Haverl

Interná výstava –Krpeľany november

Výstava žiackych prác z ateliéru M.Švecovej

Interná výstava – ZUŠ Vrútky –
interiér školy – december medovníky

Výstava prác žiakov M.Michalcovej, M.Švecovej, S.Rešetárovej,
M.Trmosovej Šafárikovej, E.Koprdovej a J.Skrisu

výstava v Galérii ZUŠ –
december – Vianoce a zima

tematická výstava žiakov E. Koprdovej, S.Rešetárovej,M.Michalcovej,
A.Piačkovej, N.Haverl

výstava v Galérii ZUŠ –
december

Výstava žiackych prác z ateliéru E.Koprdovej

Výstavka v obchode Lillien december

Výstava prác žiakov M.Michalcovej a M.Trmosovej Šafárikovej

Projekt „Vianočná výstava
pedagógov“- december – vlastná
tvorba

Autorská tvorba M.Michalcovej, A.Piačkovej, E.Koprdovej,
S.Rešetárovej, M.Trmosovej Šafárikovej, M.Švecovej, N. Haverl,
J.Skrisu

tematické výstavy v štyroch MŠ
– Vianoce - december

výstava prác žiakov M. Švecovej, M.Michalcovej, M.Švecovej ,
Mgr.Trmosovej Šafárikovej, N. Haverl

Projekt – Výtvarné alternatívy –
Považská Bystrica módna
prehliadka - december

Práce žiakov S.Rešetárovej a E.Koprdovej

Zúčastnili sa žiaci E.Koprdovej, M.Michalcovej, M.Trmosovej
Workshop – ŠÚV Kremnica –
december – prezentácia a tvorba Šafárikovej, N.Haverl
Interná výstava -Sučany –
december

tematická výstava žiakov – J. Skrisu

Interná výstava -Turany –
december

Tematická výstava žiakov E.Koprdovej

Interná výstava – ZUŠ Vrútky –
interiér školy -zima a jej podoby
- január

tematická výstava žiakov E. Koprdovej, S. Rešetárovej, M.Švecovj,
M.Michalcovej, A.Piačkovej a N.Haverl

výstava v Galérii ZUŠ – január

Vernisáž a výstava prác žiakov N.Haverl

Výstavka v obchode Lillien január

Výstava prác žiakov E.Koprdovej aA.Piačkovej
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Interná výstava – ZUŠ Vrútky –
interiér školy - február

Výstava prác žiakov M.Michalcovej, M.Švecovej, S.Rešetárovej,
M.Trmosovej Šafárikovej, E.Koprdovej , A.Piačkovej

výstava v Galérii ZUŠ – február
–Symboly šťastia

Vernisáž a výstava prác žiakov M.Michalcovej

Výstavka v obchode Lillien február

Výstava prác žiakov S.Rešetárovej a N.Haverl

Interná výstava -Turany –
február –Život máš len jeden

Tematická výstava žiakov E.Koprdovej

Denný tábor v ZUŠ – marec –
jarné prázdniny

Tvorivé dielne organizovali S.Rešetárová, M.Trmosová Šafáriková,
E.Koprdová, M.Michalcová

Interná výstava – ZUŠ Vrútky –
interiér školy - marec

Výstava prác žiakov M.Michalcovej, M.Švecovej, S.Rešetárovej,
M.Trmosovej Šafárikovej, E.Koprdovej , A.Piačkovej, N.Haverl

výstava v Galérii ZUŠ - marec

Vernisáž a výstava prác žiakov A.Piačkovej

Výstavka v obchode Lillien marec

Výstava prác žiakov M.Švecovej

Projekt – Umenie 20.storočia –
interná výstava - apríl

Tematická výstava prác žiakov E.Koprdovej, S.Rešetárovej,
M.Michalcovej, M.Trmosovej Šafárikovej, J.Skrisu, A.Piačkovej

výstava v Galérii ZUŠ - apríl

Vernisáž a výstava prác žiakov J.Skrisu

Výstavka v obchode Lillien apríl

Výstava prác žiakov M.Michalcovej a E.Koprdovej

tematické výstavy v štyroch MŠ prezentovali sa práce žiakov : M. Michalcovej, A. Piačkovej,
M.Trmosovej Šafárikovej, M.Švecovej , D.Kováčikovej
- máj
výstava v Galérii ZUŠ – máj
Stretnutie po 15 rokoch –
učiteľka a žiačka

Vernisáž a výstava prác žiakov S.Rešetárovej a M.Trmosovej šafárikovej

Výstavka v obchode Lillien apríl

Výstava prác žiakov S.Rešetárovej a A.Piačkovej

Workshop – plstenie- výroba
brošní - máj

Workshop pre rodičov a deti pripravili S.Rešetárová, E.Koprdová,
M.Trmosová Šafáriková, A.Piačková, D. Kováčiková

M.Michalcová, A.Piačková, E.Koprdová, S.Rešetárová, M.Trmosová
Interná , záverečná výstava –
ZUŠ Vrútky – interiér školy -jún Šafáriková, D.Kováčiková
Absolventská výstava 2/2B
v Galérii ZUŠ -jún

Vernisáž a výstava absolventov E.Koprdovej, S.Rešetárovej, J.Skrisu,
M.Michalcovej, A.Piačkovej, M.Švecovej, M.Trmosovej Šafárikovej

Výstavka v obchode Lillien - jún Výstava prác žiakov D.Kováčikovej a J.Skrisu

Absolventská výstava 4/1B –
interiér školy - jún

Vernisáž a výstava malých absolventov E.Koprdovej, M.Michalcovej,
A.Piačkovej a S.Rešetárovej

Interná výstava -Turany – jún

Tematická výstava žiakov E.Koprdovej
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Prázdniny v ZUŠ – august –
denný tábor pre deti

Tvorivé dielne – výroba objektov, postáv, šperkov... organizovali
S.Rešetárová ,A.Piačková, M.Trmosová Šafáriková, K.Rábeková
Kováčová, E.Koprdová

Vo výtvarnom odbore sa uskutočnilo 54 výstav, z toho 14 v Galérii ZUŠ,
spojených s vernisážou a koncertom a 11 malých a 2 veľké prezentačné výstavy. Na
elokovaných pracoviskách bolo zrealizovaných 22 výstav, ostatné výstavy boli v interiéry
školy .
Zrealizovalo sa 9 projektov:
* NOC V ZUŠ-ke – boli zapojené všetky odbory. Našou snahou bolo, aby sa deti
navzájom spoznali, vytvorili neformálne priateľstvá, vyskúšali si aktivity v jednotlivých
odboroch a spoznali svojich pedagógov aj z druhej strany. Tohtoročnou témou bol hmyz.
Projektu sa zúčastnilo 73 žiakov rôznych vekových skupín a odborov a vyvrcholením bola
spoločná prezentácia projektu.
* VIANOČNÉ TRHY – škola dlhodobo organizuje vianočné trhy s možnosťou
prezentácie tvorby detí pod vedením svojich pedagógov. Varí sa vianočný detský punč
a rodičia , pedagógovia ako aj verejnosť má možnosť neformálne sa stretnúť v príjemnom
prostredí galérie ZUŠ.
*
VIANOČNÁ VÝSTAVA PEDAGÓGOV – autorská výstava pedagógov
výtvarného modboru
* UMENIE 20.STOROČIA – HUDOBNÉ MOMENTY - celoškolský projekt
zameraný na predstavenie jednotlivých smerov dejín umenia. Všetky odbory školy sa
prezentovali na koncerte a výstave v Galérii ZUŠ dňa 26. 04.2017 Koncert sa uskutočnil
v rámci Vrútockej hudobnej jari.
* DENNÝ TÁBOR V ZUŠ – v snahe pomôcť rodičom s deťmi počas jarných
prázdnin sme organizovali denný tábor v ZUŠ. Vo výtvarnom odbore deti realizovali 3D
postavy, vyrábali kartónové hudobné nástroje, robili výzdobu okien k 65.výročiu založenia
školy a pod. Práce sa stali súčasťou interiéru a exteriéru školy a prispeli k jeho skrášleniu.
* PREHLIADKA ZUŠ, TULIP, MARTIN – nesúťažná prehliadka ZUŠ, výtvarný
odbor sa prezentoval výstavou a WORKSHOPOM –BODYPAINTING – zameraný na
ornament, o ktorý bol veľký záujem zo strany verejnosti.
* WORKSHOP ŠÚV KREMNICA – prezentácia školy, odborov s možnosťou
vyskúšania si rôznych techník, získanie nových zručností a vedomostí, zapojenie žiakov
a pedagógov.
* WORKSHOP – PLSTENIE – výroba brošní – projekt zameraný na spoločné
neformálne stretnutie rodičov, detí a pedagógov . Výrobky si deti aj rodičia mohli následne
vziať domov a potešiť darčekom seba alebo svojich blízkych. Stretnutie sa konalo v máji,
sobotu pred Dňom matiek. Workshopu sa zúčastnilo asi 37 ľudí.
* PRÁZDNINY V ZUŠ – na základe dobrých recenzií zo strany rodičov a detí sme
sa rozhodli organizovať už druhý ročník Prázdnin v ZUŠ, ktorý sme tentoraz na žiadosť
rodičov presunuli na koniec prázdnin. Deti pracovali za pomoci pedagógov rôznymi
výtvarnými technikami, tvorili objekty zamerané na výzdobu školy a aj práce, ktoré si potom
mohli vziať domov. Počas denného pobytu mali zabezpečený dozor, pitný režim, stravovanie,
materiál na tvorenie. V priemere sa každý deň zúčastnilo 25 detí jarného aj letného denného
tábora.
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Okrem toho sa uskutočnili triedne happeningy ( kresba na chodník), optické hry,
food art. Z akcií bola vytvorená fotodokumentácia, z niektorých aj videozáznam. Práce
žiakov a aktivity školy sa prezentovali na vývesných plochách , v obchode, v regionálnych
novinách , na stránkach školy a pod. Žiaci maľbami skrášľovali interiér školy, na hodinách
sa okrem iného zoznamovali s dejinami umenia, krajinárskym umením, ľudovými remeslami,
kombinovali rôzne techniky a materiály. Pripravovali vianočnú a veľkonočnú výzdobu.
Pedagógovia v rámci medziodborovej spolupráce vyrábali kulisy, rekvizity , tablá a pod.
Spolupracovali so školami, mestom a inštitúciami . Realizovali výrobu plagátov, pozvánok,
skrášľovali interiér školy.
SÚŤAŽE:

Práce žiakov zaslali
pedagógovia:

TORUN
2016- M.Michalcová
medzinárodná súťaž
M.Švecová

OCENENÍ ŽIACI:
Cena - M.Ďuratná ,Lea Dekány
J.Kašjak
E.Semanová

S.Rešetárová

M.Michalcová
Vianočná
pohľadnica –
medzinárodná súťaž, E.Koprdová
Dolný Kubín
S.Rešetárová
M.Švecová
M.Trmosová Šafáriková
N.Haverl
A.Piačková

Cena - M.Rumanová

Vývarné
alternatívy –
medzinárodná
prehliadka –
Považská Bystrica

S.Rešetárová

B.Machálková – prezentácia šiat

E.Koprdová

Prezentácia šperku

145. výročie
železnice na
Vrútkach –
regionálna súťaž

S.Rešetárová – porotca
M.Michalcová - porotca

Nova Zagora 2017
–medzinárodná
súťaž Bulharsko

S.Rešetárová

M.Kapustová

E.Koprdová
M.Švecová

Vesmír očami detíregionálna súťaž

LIDICE 2017medzinárodná súťaž

S.Rešetárová

Cena - E.Faltičková

E.Koprdová

M.P.Lechanová
M.Müllerová

M.Michalcová

S.Sémanová
P.Tabačár
D.Šichtová

S. Rešetárová
M. Michalcová
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Mgr. E. Koprdová

Maľovaná ZUŠ-ka- M.Michalcová
medzinárodná súťaž S.Rešetárová
M.śvecová
E.Koprdová
Krídla fantázieceloslovenská súťaž

S.Rešetárová
M.Michalcová
E.Koprdová

Bienále figúryceloslovenská súťaž

1. miesto -A.Kiššová

PaedDr. M. Michalcová
Mgr. S. Rešetárová

S.Rešetárová
Ríša fantázieceloslovenská súťaž,
Lučenec
E.Koprdová

Cena Matice slovenskej - kolekcia prác žiakov
s mentálnym postihnutím J.Pentka,P.Dérer,R.Tlach,K.Rokyta, J.Tomková

N.Haverl

O najkrajšiu
kraslicu –
celoslovenská súťaž

M.Švecová

Ľudové zvyky
a tradíciemedzinárodná súťaž

S.Rešetárová
E.Koprdová

Cena za kolekciuP.Stachová,A.Olšovská,T.Kmeťová

Detská mapa sveta- M.Švecová
Celoslovenská súťaž

2. miesto – P.Mikušiak – práca postupuje na
výstavu do Washingtonu

S.Rešetárová
Cesta čiarymedzinárodná súťaž, E.Koprdová
Kremnica
M.Švecová
M.Michalcová

Osobité ocenenie ZUŠ Frica Kafendu za zaslanú
kolekciu prác do súťaže

V ríši divovceloslovenská súťaž

M.Michalcová
S.Rešetárová

Jana Tomková – poďakovanie
Karol Rokyta- poďakovanie

E.Koprdová
Nela Spilková – 1. miesto
Folklórne tradície
môjho kraj celoslovenská súťaž

E.Koprdová

Cena – Daniel Mihálik

S.Rešetárová

Maľovaný Turiec – S.Rešetárová
celoslovenská súťaž
M.Michalcová

3. miesto – J.Tomková
1. miesto – Jakub Panáček
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Cesta okolo sveta –
medzinárodná súťaž

E.Koprdová

Bienále Karpatskej J.Skrisa
S.Rešetárová
grafiky –
medzinárodná súťaž M.Michalcová
Bohúňova paletamedzinárodná súťaž

1. miesto – Nela Spilková

Vyhodnotenie ešte neprišlo

S.Rešetárová

Strieborné pásmo- maľba- Adrienn Gallová
Strieborné pásmo – komb.technika – Ján Pentka

M.Švecová

Čestné uznanie- kresba – Miriam Kytasová

Pedagógovia sa so svojimi žiakmi zapojili do 11 medzinárodných, 9 celoslovenských
súťaží a 1 regionálnej, na ktorých získali mnohé ocenenia nielen žiaci, ale aj pedagógovia
a škola, čím šírili dobré meno škole, mestu a regiónu.
V mesiaci jún sa uskutočnil zájazd absolventov do Bratislavy na detskú operetu
a výstavu „ Nech šije“ – venovanú dejinám módy. Žiaci mali možnosť získať nové vedomosti
z oblasti hudby, scénografie, tanca , textilnej tvorby a pod., čím si rozšírili svoje nadobudnuté
vedomosti. Absolventi 2. časti I. stupňa základného štúdia absolvovali záverečné
absolventské skúšky z vybraných statí dejín umenia a prezentovali sa absolventskou
výstavou, absolventi 1. časti I. stupňa základného štúdia ukončili štúdium prvej časti
absolventskou výstavou.
Hudobný odbor:

KONCERTY
VYSTÚPENIA
PODUJATIA
18.09.2016 – Tulip – Martin – prezentácia ZUŠ, účinkovali žiaci E.Krajčovej, A.Ľachkej, J.Jamborovej,
M.Ninisovej, P. Minára, spoluúčinkovali pedagógovia- L.Pavić, M.Hrnčiarová
23.09.2016– Slavnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva - - účinkovali žiaci V. Brisudu, P.Minár
a K.Benková
21.10.2016 - Noc v ZUŠ – celoškolský projekt, zúčastnili sa pedagógovia –M.Kevická, J.Jamborová, L.Pavić,
J.Furcoňová, E.Šmálová, N.Lučanová,
23.10. 2016 - Koncertné hudobno-slovné pásmo spojené s výstavou výtvarných prác, venované pamiatke
Juraja Thurzu – účinkovali žiaci a učitelia z elokovaného pracoviska Krpeľany
24.10.2016 - Koncert ,,Našim starkým“ – žiaci z triedy M.Kevickej, L. Pavič a J.Jamborovej
26.10. 2016 - Interný žiacky koncert
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11.11. 2016 - Žiacky koncert – účinkovali žiaci z Krpelian

30.11. 2016 - Interný žiacky koncert
07.12.2016 - Dva výchovné koncerty pre MŠ

08.12. 2016 - Vianočný koncert žiakov PŠ
08.12.2016 - Vystúpenie na slávnostnom mestskom zastupiteľstve – J.Jamborová a M.Kevická
09.12.2016 - Vianočný koncert – elokované pracovisko Krpeľany

11.12. 2016 - Adventné popoludnie s literárnym klubom H.Zelinovej – účinkovali žiačky J.Jamborovej
Daniela a Janka Majdové, spoluúčinkovala L.Pavič
12.12. 2016 - Vianočný koncert - elokované pracoviskoTurany
13.12.2016 - Vianočná gitarová besiedka – V.Brisuda, I.Lahutová a M.Stacho – účinkovali žiaci
menovaných pedagógov
14.12.2016 - Vianočný koncert – elokované pracovisko Sučany
14.12.2016 - Vystúpenie speváckeho zboru na vianočných trhoch v ZUŠ - žiaci J.Jamborovej
15.12.2016 - Triedny vianočný koncert – E.Krajčová
16.12.2016 - Vianočný koncert a výstava pedagógov

19.12. 2016 - Vianočný koncert v ZŠ Turany – účinkovali žiaci ZUŠ
20.12.2016 - Triedny vianočný koncert – L.Pavič, M.Kevická, J.Jamborová
21.12. 2016 - Vianočný žiacky koncert
23.01.2017 - Koncert mimoriadne nadaných žiakov na Konzervatóriu v Žiline – účinkovala Edita
Kollárová, žiačka V. Brisudu
15.02.2017 - Žiacky koncert - Krpeľany
20.02. 2017 - Literárny večer LDO – účinkovali žiaci V.Bisudu a I.Lahutovej
22.02. 2017 - Interný žiacky koncert
23.02.2017 - Fašiangový sprievod - Krpeľany– ľudová hudba
24.02.2017 - Žiacky koncert - Kláštor pod Znievom
27.02. – 28.2017 - Denný prázdninový tábor ZUŠ
09.03.2017 - Kultúrne vystúpenie ku Dňu žien pre úniu nevidiacich – účinkovali žiaci J.Jamborovej,
E.Krajčovej, Ľ.Ľahkého a A. Karvaya , spoluúčinkovala L.Pavič
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12.03.2017 - Benefičný koncert na Gymnáziu Sv. Františka v Žiline – účinkoval žiak V.Brisudu M. Janči
17.03.2017 - Pri príležitosti oslavy MDŽ v Podhradí - účinkovala žiačka A.Ľachkej
28.03.2017 - Prezentácia knihy Z.Mintálovej-Zubercovej v spolupráci s miestnym odborom Matice
slovenskej v kultúrnej sále Kriváň, účinkovali žiaci A.Karvaya
28.03.2017 - Vernisáž výstavy z ateliéru A.Piačkovej – účinkoval Ľ.Ľahký

29.03.2017 - Interný žiacky koncert
30.03.2017 - Program venovaný Dňu učiteľov v kultúrnej sále Kriváň – účinkovali Š.Kapala, L.Pavič,
M.Hrnčiarová, P.Minár, K.Benková a A.Vrabcová
26.04.2017 - ,,Hudobné momenty 20.storočia“ – výchovný koncert – Projekt školy
26.04.2017 - ,,Hudobné momenty 20.storočia“ – verejný koncert v rámci VHJ – Projekt školy
02.05. 2017 - Vernisáž výstavy z ateliéru S.Rešetárovej a M.Trmosovej-Šafárikovej – účinkovala žiačka
E.StašovejP.Zúbeková
03.05. 2017 - Koncert ku Dňu matiek – elokované pracovisko - Sučany
10.05.2017 - 2 výchovné koncerty pre MŠ
16.05.2017 - Triedny koncert ku Dňu matiek – J.Jamborová, M.Kevická, L.Pavič
24.05. 2017 - Koncert žiakov 4.ročníka 1.časti základného štúdia – absolventský koncert
31.05. 2017 - Absolventský koncert a výstava žiakov 4.ročníka 2.časti základného štúdia – absolventský
koncert
09.06.2017 - Záverečný koncert a prehrávky - Turany
12.06. 2017 - Absolventský recitál J.Holečkovej – žiačky L.Pavič a M.Koyšovej – žiačky E.Krajčovej
14.06.2017 - Záverečný žiacky koncert
15.06.2017 - Záverečný koncert – elokované pracovisko Krpeľany
16.06.2017 - Recitál - A.Motyková a súrodenci, žiačka M.Kevickej
19.06.2017 - Koncert žiakov PŠ
22.06.2017 - Triedny koncert - E.Krajčová
22.06.2017 - Záverečný koncert - Sučany
23.06.2017 - Koncert v SZŠ Bellamos – žiak V.Brisudu - J.Stehlík
24.06.2017 - Folklórny festival vo Valči – ĽH z Krpelian
29.06.2017 – Slávnostný koncert ocenených žiakov ,,Cena pre najlepších“
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Uskutočnilo sa 14 kultúrnych vystúpení, 30 interných a verejných žiackych
koncertov, 5 výchovných koncertov pre MŠ a ZŠ, 2 absolventské koncerty, 6 triednych
koncertov a besiedok, 1 učiteľský vianočný koncert.
Hudobný odbor sa spolupodieľal na celoškolskom projekte:
* NOC V ZUŠ– žiaci a pedagógovia vykonávali tvorivé hudobné a rytmické
činnosti a svojou prácou sa prezentovali na záverečnom koncerte.
* DENNÝ PRÁZDNINOVÝ TÁBOR – pedagógovia počas jarných prázdnin so
žiakmi robili tvorivé hudobné činnosti, sluchové analýzy a percepčné činnosti,
prostredníctvom zostavovania a riešenia krížoviek si žiaci upevňovali svoje vedomosti z dejín
hudby.
* UMENIE 20. STOROČIA – HUDOBNÉ MMOMENTY- zoznamovanie sa
s dejinami umenia. Projekt školy, ktorého koncert bol súčasťou Vrútockej hudobnej jari.
* VIANOČNÝ KONCERT – vystúpenie pedagógov hudobného odboru.
Pedagógovia so svojimi žiakmi zabezpečovali program na rôznych kultúrnych
a spoločenských podujatiach v rámci regiónu. Zúčastňovali sa workshopov:
* PREHLIADKA ZUŠ –Tulip,Martin, GITAROVÝ WORKSHOP – Martin.
Zabezpečovali program na vernisážach VO, reprezentovali školu so svojimi žiakmi na
súťažiach a prehliadkach.
Dňa 03.05.2016 sa konal XVI. ročník Vrútockej speváckej súťaže, ktorú organizuje
naša škola a súťaž má každoročne dobrý ohlas zo strany pedagógov a žiakov, ktorí sa jej
zúčastňujú.
Gitarové oddelenie pod vedením V.Brisudu a I.Lahutovej sa zúčastnilo dňa
05.05.2017 koncertu P. Chodelku v RC Mlyne vo Vrútkach .
24.06.2017 sa konal
FOLKLÓRNY FESTIVAL vo Valči, kde školu
reprezentovala Ľudová hudba z Krpelian pod vedením p. uč. A.Ľachkej.
V hudobnom odbore sa uskutočnili talentové skúšky, ročníkové skúšky a
prehrávky, absolventské skúšky, záverečné koncerty. Absolventi sa zúčastnili zájazdu do
Bratislavy.

PREHRÁVKY, SKÚŠKY:

DÁTUM:

Skúšky kontrahujúcich žiakov

16.01.2017

Prehrávky na koncert „Hudobné
momenty 20. storočia“

12.04.2017

Prehrávky na absolventský
koncert

10.05.2017

Talentové skúšky

15.05.2017

Technické prehrávky – gitarové
odd.

31.05.2017

Prehrávky - Turany

09.06.2017
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Technické skúšky absolventov

13.06.2017

Ročníkové prehrávky – klávesové
odd.

13.06.2016

SÚŤAŽE:

PEDAGÓG:

UMIESTNENIA:

Gitarová súťaž, Prievidza

V. Brisuda

2. miesto, zlaté pásmo, kat. 1.A- Sebastián Kontra
zlaté pásmo II.C kat.. – Justín Botúr,
zlaté pásmo, II.C kateg.: Ján Stehlík,
2. miesto ,zlaté pásmo V. kat. Edita Kollárová

„ FULL STAR“ – súťaž
v speve polpulárnej
hudby, Ružomberok

E.Stašová

Strieborné pásmo, V.kat. – Patrícia Zúbeková

Gitarová súťaž, Prievidza
- medzinárodná súťaž

V. Brisuda

strieborné pásmo – E.Kollárová
strieborné pásmo – J.Botúr
strieborné pásmo – S.Kontra
zlaté pásmo – J.Stehlík

Regionálna, klavírna
prehliadka, Martin

M.Hrnčiarová

Zúčastnili sa dvaja žiaci

Spevácka súťaž, Kysucké
Nové Mesto

E.Stašová

Zúčastnili sa dvaja žiaci

XVI.. ročník vrútockej
speváckej súťaže

J. Jamborová

zlaté pásmo, 3.kat. – Laura Chovanová

E. Stašová

bronzové pásmo, 4.kat. – Patrícia Zúbeková

V. Brisuda

Zlaté pásmo, A1 kat. – J.Stehlík a J.Botúr

Gitarová súťaž – Čadca,
festival komornej hudby

Celkovo sa na 7 súťažiach zúčastnilo 17 žiakov, ktorí získali 12 ocenení. Žiaci
hudobného odboru , ktorí úspešne reprezentovali školu v školskom roku 2016/2017 boli na
návrh triedneho učiteľa, ocenení riaditeľstvom školy a svoje zručnosti predviedli na koncerte
ocenených žiakov.

Tanečný odbor:

VYSTÚPENIA , KONCERTY

PEDAGÓG:
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Alena Agricolová
23.09.2016 – Dni mesta Vrútky – folklórny blok
30.09.2016– vernisáž výstavy žiakov M.Švecovej – vystúpenie - Muchy a Charlie
18.10.2016 – koncert Úcta k starším – vystúpenie - Muchy a Charlie
21.10.2016 – NOC V ZUŠ – tvorivé dielne na tému - Hmyz
07.12.2016 – dva výchovné koncerty pre MŠ - vystúpenie - Narnia, Kozliatka a myšky
08.12.2016 – Vianočný koncert - vystúpenie Narnia, Kozliatka a myšky
19.12.2016 – vianočný koncert pre LDO – vystúpenie- Narnia
23.02.2017 – vernisáž výstavy M.Michalcovej - vystúpenie - Narnia
27.03.2017 – generálka projektu Umenie 20. storočia
29.03.2017 - interný koncert – folklórny blok
12.04.2017 - II. generálka projektu Umenie 20. storočia
26.04.2017 – koncert Umenie 20.storočia – vystúpenie - Poplašená
10.05.2017 – výchovné koncerty pre MŠ – vystúpenie - Uspávanka
10.05.2017 – prehrávky na Absolventský koncert 2B časti
24.05.2017 – Absolventský koncert žiakov 1B časti
25.05.2017 – Kino 1. Máj - náhradný termín stavania mája – folklórny blok
31.05.2017 – Absolventský koncert žiakov 2B časti
01.06.2017 – vystúpenie pre LDO – Divadlo snov – Uspávanka
21.06.2017 – vystúpenie Zlatá priadka pre LDO - tanec z Myjavy
29.06.2017 – koncert pre ocenených – vystúpenie – Balet a Poplašená

BESEDY, EXKURZIE:
09.03.2017

PEDAGÓG: Alena
Agricolová
Jakub Sim – žiak 4.ročníka
Tanečného konzervatória
v Košiciach a jeho tanečné zážitky
zo Škótska
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05.05.2017

Návšteva Divadla SNP v Martine Očista

11.06.2017

Zájazd do Banskej Bystrice –
tanečné predstavenie –Pastierka
vlkov

20.06.2017

Beseda s K. Sojkovou

21.06.2017

Otvorená hodina pre rodičov
žiakov PŠ

Vedúcou tanečného odboru je p. uč. Alena Agricolová, ktorá je nielen pedagógom,
ale aj choreografkou, autorkou a realizátorkou mnohých kostýmov a hudby. Práca v TO
zameraná najmä na rytmickú stránku pohybu, predovšetkým v predmetoch ľudového
a moderného tanca. Žiaci si v krátkych motívoch a variáciách precvičovali a zdokonaľovali
svoj zmysel pre presnosť a tá prebiehala podľa učebných plánov a spočívala v rytmike a tiež
technickom prevedení jednotlivých prvkov. V klasickom tanci získavali väčšiu istotu
v cvičeniach na voľnosti, na hodinách tanečnej prípravy väčší rozsah pohybu, uvoľnenosť
kĺbov a spevnenie svalovej hmoty.
Tanečný odbor uskutočnil 18 vystúpení a koncertov. Podieľal sa na celoškolských
projektoch: NOC V ZUŠ – keďže námetom pre prácu s deťmi bola téma hmyz, vedúca
odboru zvolila ako výrazový prostriedok improvizáciu. Deti svoje umenie predviedli na
záverečnom vystúpení. Už v predchádzajúcich rokoch prebiehal na našej škole projekt
Prechádzka storočiami. Po úspešnej renesancii, baroku, klasicizme a romantizme sme sa
tento školský rok pokúsili priblížiť našim divákom „ UMENIE 20. STOROČIA.
Tak ako po iné roky sa prezentovali tanečníci našej školy na slávnostnom
koncerte v Martine, ktorý sa konal pri príležitosti Dní úcty k starším. Tento rok sme
tancovali v Kine Moskva.
Vedúca tanečného odboru oceňuje aj spoluprácu s výtvarným odborom. Tento
školský rok mali výtvarníci požiadavku na otvorenie vernisáže našimi choreografiami
dvakrát.
Výchovnými koncertmi pre materské školy sa dostávame do povedomia malých
škôlkarov a ich učiteliek a tým zabezpečujeme záujem o štúdium na našej škole aj
v budúcnosti. Aj toto úsilie sa prejavuje na počte zúčastnených detí na talentových
skúškach.
V máji sa žiaci 2B časti zúčastnili v Divadle SNP v Martine na tanečnom
predstavení súčasného tanca Očista v podaní tanečníkov Divadla štúdia tanca z Banskej
Bystrice.
V júni naši tanečníci absolvovali dva zájazdy. Prvý bol zorganizovaný pre
absolventov 2B časti. Výlet obsahoval návštevu Národného divadla s operným
predstavením Nepredaná nevesta a výstavu Nech šije! - Móda na Slovensku 1945-1989 v
Café Berlinka. Druhý zájazd bol určený pre nižšie ročníky. Tanečné predstavenie
Pastierka vlkov sa konal v Divadle štúdia tanca v Banskej Bystrici.
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V tomto školskom roku sa uskutočnili dve besedy. Prvá bola s Jakubom Simom,
študentom 4.ročníka tanečného Konzervatória v Košiciach. Jeho rozprávanie zaujalo
najmä zaujímavosťami, ktoré zažil ako tanečník v Škótsku. Klaudia Sojková, študentka

tanečného gymnázia Evy Jaczovej je žiačkou 4. ročníka. Naše tanečníčky upútala
praktickými ukážkami tanca na špičkách.
Posledná vyučovacia hodina najmladších tanečníkov bola určená pre rodičov
a bola spojená s odovzdávaním potvrdí o absolvovaní prípravného štúdia a vysvedčením
pre deti.
Peknou tradíciou našej školy je aj slávnostný koncert spojený s oceňovaním
úspešných žiakov. Tanečný odbor vyvíja úsilie, aby tanečníci spĺňali kritériá a mohli sa
na ňom zúčastniť. Tento rok boli ocenené žiačky 4. ročníka 1B časti za vzornú
dochádzku a prípravu na vyučovanie a tiež za reprezentáciu našej školy.
Ďalšou úlohou tanečného odboru bolo zabezpečiť školské a tiež verejné podujatia
tanečnými vystúpeniami, vytvoriť folklórny blok, zabezpečiť program pre MŠ, program
na výchovné koncerty a vianočný koncert. Pripraviť talentové skúšky, absolventské
skúšky praktické aj písomné a absolventské koncerty pre žiakov 4.ročníka 1B časti.
Úlohou vedúcej odboru, okrem zabezpečenia plynulého chodu celého tanečného odboru,
bolo aj zabezpečiť materiál a šitie kostýmov pre jednotlivé choreografie.

Literárno-dramatický odbor:

KONCERTY
VYSTÚPENIA
SÚŤAŽE

ZAMERANIE:

PEDAGÓG: Mgr.
Alena Vrabcová

18.09.2016 – prezentácia ZUŠ –
Tulip, Martin

Prezentácia ZUŠ – Šnírovská, Belica, Stach

23.09.2016 – Dni mesta Vrútky

Vystúpenie žiaka Petra Belicu

21.10.2016 –NOC V ZUŠ –celoškolský
projekt

Variácie na tému - HMYZ

14. – 121.12.2016 – č vystúpenia v MŚ

Tematické ystúpenia - Vianoce

07.12.2016 – koncert pre MŠ

Výchovný koncert

08.12.2016 – koncert PŠ

Verejné vystúpenie
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19.12.2016 –vystúpenie všetkých
žiakov LDO
21.01.2017- vystúpenie
20.02.2017 – Literárny večer
23.02.2017 - vystúpenie

Vianočné vystúpenie s rozprávkovým
pásmom
Vystúpenie na vernisáži žiakov N.Haverl
Prednes textov rôznych slovenských
autorov
Vystúpenie na vernisáži žiakov
M.Michalcovej moderovali žiačky
N.Storošková a Ema Poliaková

27.03.2017 – Vajanského Martin

Zapojenie sa do súťaže so žiakmi: Peter
Belica, Nina Storošková

26.04.2017 – Umenie 20. storočia

Celoškolský projekt – moderovali : Erik
Stach a Nina Storošková, umelecký
prednes- P.Belica, M.Stanková,
P.Stanková, S.Kundláková

10.05.2017 – koncerty pre MŚ

Výchovné koncerty – účinkovali žiaci 2.
ročníka

16.05.2017 – vystúpenie v MŠ
Nábrežná

Vystúpenie ku Dňu matiek

18.05.2017 – vystúpenie v MŠ Cyrila
aMetoda

Vystúpenie ku Dňu matiek

01.06.2017 – Divadlo snov

Celovečerné predstavenie pre rodičov
a verejnosť

19.06.2017- vystúpenie PŠ

Vystúpenie PŠ pre rodičov

21.06.2017 – Z rozprávky do
rozprávky

Predstavenie žiakov prvej časti prvého
stupňa

21.06.2017 – absolventské vystúpenie

Vystúpenie absolventky 1.časti prvého
stupňa – Ema Chovancová

27.06.2017- vystúpenie PŠ

Záverečné vystúpenie PŠ

V literárno-dramatickom odbore je zriadené dramatické a slovesné oddelenie ,ktoré sa
orientuje na dramatickú tvorbu, prednes a prácu v súbore. Obsah činnosti je zameraný hlavne
na tvorbu programov pre MŠ , čím sa získavajú aj noví adepti našej školy.
Odbor vedie Mgr. Alena Vrabcová , ktorá spolupracuje s inými odbormi školy
najmä pri koncertoch, vernisážach a iných podujatiach organizovaných školou a inštitúciami.
LDO sa podieľal na celoškolskom projekte Noc v ZUŠ, Hudobné momenty 20.storočia, na
prezentácii ZUŠ –Tulip, v Martine, prezentoval sa na výchovných koncertoch. Pani
učiteľka zorganizovala Vianočné predstavenie, Literárny večer a predstavenie Divadlo
snov.
V tomto školskom roku sa uskutočnilo množstvo akcií či už koncertov, výstav
vystúpení. Žiaci sa spolu s pedagógmi zapájali do regionálnych, celoslovenských
a medzinárodných súťaží a takýmto spôsobom šírili dobré meno školy, mesta, žiakov
a v neposlednom rade aj seba. Aktivity školy sme sa snažili propagovať prostredníctvo médií
ako sú Vrútočan, Život Turca , na webových stránkach školy pomocou internetu a
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propagačných panelov, aby sa o našej činnosti mohli dozvedieť
vzdialenejšieho okolia.

V.

•
•
•

VI.

ľudia z blízkeho aj

Aktivity pedagógov:

Silvia Rešetárová –výstava obrazov - kaviareň Kamala, Martin, Vianočná
výstava v ZUŠ
E.Koprdová, J.Skrisa, N.Haverl, M.Michalcová ,M.Švecová, A.Piačková,
M.Trmosová Šafáriková – výstav pedagógov v ZUŠ
A.Vrabcová – Deň učiteľov, Vrútky

Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou

V sledovanom školskom roku 2016/2017 bola vykonaná následná inšpekcia Štátnou
školskou inšpekciou zo Žiliny v dňoch 02.06.2017. Škola splnila všetky opatrenia, ktoré jej
predtým uložila ŠŠI a tak mohlo byť konštatované, že škola splnila všetky uložené opatrenia.
VII.

Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly :

Dňa 05.06.2017 bol na škole vykonaný nezávislým audítorom finančný audit, ktorý
konštatoval, že ZUŠ k 31.12.2016 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci
sa k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve.
VIII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy:
ZUŠ Frica Kafendu sídli v budove na ulici sv. Cyrila a Metoda 20 vo Vrútkach, ktorá
je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrútky. Okrem toho vyučovanie prebieha na
elokovaných pracoviskách: ZŠ Kláštor pod Znievom,
ZŠ Turany,
ZŠ Sučany,
ZŠ Krpeľany,
kde učitelia ZUŠ majú vyhradené triedy na vyučovanie, za ktoré škola platí nájom. Zároveň
prebiehalo aj vyučovanie na škôlkach pod zriaďovateľskou pôsobnosťou mesta Vrútky : MŠ
Fr. Partizánov, MŠ Nábrežná, MŠ sv. Cyrila a Metoda a MŠ M.R. Štefánika.
Interiérové vybavenie tried je na dobrej úrovni. Na základe požiadaviek ŠŠI sme
vymenili umývadlá vo výtvarných triedach za drezy, doplnili sme programovo učebňu
počítačovej grafiky o strihací program , modelovací 3D program a program na HN.
Dokúpili sme orfové nástroje, stojany, pre HO rádioprehrávač. Vybavili sme elokované
pracoviská televízormi a počítačmi, kopírkou, farebnou tlačiarňou, aby sa skvalitnil
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výchovno-vzdelávací proces. V tanečnej sále boli namontované
zrkadlá do výšky
zodpovedajúcej požiadavkám ŠVP . V šatni TO bola vybudovaná deliaca stena, kvôli
prievanu a odhlučneniu. LDO bola zakúpená tabuľa, urobená skriňa na kostýmy a vyrobené
boli aj praktikáble. Dokúpili sme učebné pomôcky ako knihy a CD nosiče. Kúpili sme pre
potreby školy aj skartovačku. Niektoré veci sme hradili z rozpočtu školy, iné nám pomohli
financovať rodičia, ktorí sa podieľajú na financovaní súťaží a tým spojených nákladov, na
materiálovom vybavení odborov – ako sú pomôcky pre tvorbu na VO, v TO – kostýmy, v
LDO – kostýmy, kulisy, v HO –struny, notový materiál a pod. Podieľajú sa aj na projektoch
a worshopoch školy, vernisážach, výchovných koncertoch a i. Sme radi za dobrú spoluprácu
s mestom aj rodičmi. Z rozpočtu sa hlavne hradí bežný chod školy , nevyhnutné revízie
bleskozvodov, elektriny, hasiacich prístrojov, BOZP a PO , školenia a i.
Upozorňujem mesto na potrebnú rekonštrukcia kanalizácie, nakoľko pri dažďoch
nastávajú problémy so stúpajúcou vodou v sociálnych zariadeniach a v pivnici kde hrozí ich
vytopenie a začína nám to robiť problémy. Tak isto je potrebné oplotenie parkoviska, aby
sa zabránilo vandalizmu a znečisťovaniu priestorov školy. Zároveň by som chcela požiadať
mesto o lepšie označenie parkoviska pre ZUŠ , pretože nám nastávajú dennodenné
problémy s parkovacími miestami pre učiteľov, ktorí po príchode do práce nemajú kde
zaparkovať. Na našom parkovacom mieste parkujú obyvatelia zo susedného paneláka, alebo
iní obyvatelia, ktorí idú do mesta, preto neustále musím kontaktovať mestskú políciu.
Urobili sme už aj parkovacie kartičky pre učiteľov s označením –zamestnanec ZUŠ, aby bola
lepšia identifikácia osôb na parkovisku, ale aj tak problémy pretrvávajú. Mestu by som sa
chcela poďakovať za opravu schodiska do budovy školy.
V budúcnosti bude nevyhnutnosťou zakúpenie nových hudobných nástrojov, hlavne
klavírneho krídla, na ktorého kúpu sme už začali šetriť. Celkovo sme tento rok však
materiálno-technicky dobudovali školu tak, aby spĺňala podmienky ŠVP podľa pokynov
Ministerstva školstva SR.

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom
roku 2016/2017:

IX.

1.
2.
3.
4.

Dotácie zo štátneho rozpočtu:
Školné:
Skutočné prevádzkové náklady:
Tvorba sociálneho fondu:

25.318,00 €
43.908,00 €
43.779,00 €
3.213,00 €

Čerpanie rozpočtu:
1. Hrubá mzda:
2. Dohody:
3. Odstupné:
4. Odchodné:
Z toho odvody za zamestnávateľa:
1. Zdravotné poistné:

315.613,54 €
3.200,92 €
639,42 €
946 €

29.526,87 €
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2. Sociálne poistné:

78.861,65 €

Náhrady príjmu za nemoc:

X.

2 .816,38 €

Ciele Základnej umeleckej školy Frica Kafendu, Vrútky v školskom roku
2016/2017 :

V tomto školskom roku výchovno-vzdelávací proces prebiehal podľa ŠkVP v súlade
so ŠVP. Mimoriadna pozornosť sa venovala predovšetkým talentovaným žiakom, ktorí sa
rozhodli študovať na stredných a vysokých školách s umeleckým, alebo pedagogickým
zameraním. Kládli sme dôraz na individuálny prístup k žiakovi a jeho potrebám. Viedli sme
žiakov k tolerancii , empatii a socializácii. Pokračovali sme v projektoch, ktoré si našli medzi
deťmi a rodičmi svoje miesto. Je to projekt „Zoznamovanie sa s dejinami“, „Noc v ZUŠ-ke“,
„Denný tábor a Prázdniny v ZUŠ“. Zároveň pedagógovia pripravovali žiakov na verejné
vystúpenia, koncerty a súťaže. Organizovali vernisáže, workshopy, výchovné koncerty
a predstavenia. Rozvíjali komornú hru a medziodborovú spoluprácu. Škola podporuje široké
spektrum štýlov a žánrov súčasných trendov. Aktívne sa zapájala do rôznych kultúrnych
podujatí a akcií miest a obcí. Žiaci spolu so svojimi pedagógmi sa podieľali skrášľovaní
exteriéru a interiéru školy čím si budovali vzťah k škole a hodnotám vôbec.
Cieľom umeleckého školstva je výchova k umeniu a pre umenie o čo sa naši
pedagógovi snažia. Vštepujú deťom lásku k umeniu, formujú ich osobnosť, vkus, učia ich
spoznávať dejiny, kultúrne hodnoty a tradície. Umožňuje im umelecky rásť.
Silnou stránkou školy je jej tradícia, poloha a obetaví, tvoriví pedagógovia, ktorí
túto prácu neberú ako povolanie, ale ako poslanie a vykonávajú ho nad rámec svojich
povinností . Škola ponúka aj nové aktivity, aby prilákala žiakov aj rodičov čo kladie väčšie
nároky na pedagógov.
Slabou stránkou je , že generácia, ktorá nastupuje , tým , že nie je ohodnotená podľa
svojich predstáv, tak aj pracuje. Samozrejme sa to netýka všetkých členov, ale je to badateľné
pri ich prístupe k práci, zodpovednosti, povinnostiam a žiakom. Nehľadajú možnosti ako sa
to dá, ale predovšetkým ako sa to nedá urobiť. Preto by bolo dobré, aby tí tvoriví a obetaví
pedagógovia , ktorí školu držia a svoje povolanie vykonávajú s láskou mohli byť nielen
morálne, ale aj finančne ohodnotení.

XI.

Ďalšie informácie o škole:

a/ Spolupráca s rodičmi:

Oceňujem spoluprácu s rodičmi, ktorí školu a jej aktivity vždy finančne podporujú.
Zúčastňujú sa akcií a prezentácii školy, verejných a interných koncertov, vernisáží. Podieľajú
sa na materiálno technickom vybavení . Prejavujú záujem o prácu pedagógov s ich deťmi.
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b/ Spolupráca s mestom:
Zriaďovateľom ZUŠ Frica Kafendu je mesto Vrútky, ktoré zabezpečuje aj finančné
prostriedky na chod školy. ZUŠ každoročne spolupracuje s mestom pri zabezpečovaní
kultúrnych programov ako sú Dni mesta, Deň učiteľov, stavanie mája apod. Aktívne sa
zúčastňuje na spoločenských akciách mesta Vrútky, plní pokyny a úlohy, ktoré mu
predstavitelia mesta ukladajú. Pedagógovia so svojimi žiakmi šíria dobré meno mesta nielen
doma, ale aj v zahraničí. Sme radi, že aj predstavitelia mesta sa zaujímajú o ich prácu.
Zúčastnili sa vianočného koncertu a výstavy pedagógov ako aj projektu Umenie
20.storočia.Veríme, že v takomto duchu bude naša spolupráca pokračovať aj naďalej.

c/ Iné:
Škola spolupracuje so školami vyššieho typu. Tento rok vykonávali odbornú prax pod
dohľadom našich pedagógov štyri študentky. Zabezpečuje kultúrny program pre Únie a iné
inštitúcie čím žiaci získavajú nové skúsenosti z verejných vystúpení.
ZUŠ Frica Kafendu vo Vrútkach je členom Asociácie základných umeleckých
škôl SR, ktorých snemu sa tento rok zúčastnila a aktívne vystúpila s názormi a požiadavkami
aj riaditeľka školy a zástupkyňa.

Vrútky dňa: 05.09.2017
Vypracovala: Mgr. Silvia Rešetárová
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