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Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Základnej umeleckej školy Ul. M. R. Štefánika 2007 v Čadci
v školskom roku 2017/2018
1. Základná informácie

A. Základné identifikačné údaje školy
Názov školy: Základná umelecká škola
Adresa školy: ZUŠ Ul. M.R. Štefánika 2007, 022 01 Čadca
Telefónne a faxové čísla:041/4335740, 041/4335742
Internetová a elektronická adresa školy: www.nasazus.sk,zus2@stonline.sk
Zriaďovateľ školy: Mesto Čadca
Vedúci zamestnanci školy, s určením ich funkcie
Mgr. Dagmar Šamajová, riaditeľka školy
Mgr. Slavomíra Filová, zást. riad. školy
Rada školy a iné poradné orgány školy:
1.

Mgr. Urbaníková Jana, predseda- zástupca nepedagogických zamestnancov

2.

Mgr. Vilam Cabuk,DiS.art. podpredseda - zástupca pedagogických zamestnancov

3.

Mgr. Petr Heczko,Ph. D. - zástupca pedagogických zamestnancov

4.

Bc. Peter Jopek - delegovaný zástupca zriaďovateľa (MsÚ Čadca)

5.

Mgr. Jaroslav Klus - delegovaný zástupca zriaďovateľa (MsÚ Čadca)

6.

Mjr. Mgr. František Linet – delegovaný zástupca zriaďovateľa (MsÚ Čadca)

7.

JUDr. Jozef Pajer - delegovaný zástupca zriaďovateľa (MsÚ Čadca)

8.

Ivana Rechtoriková - zástupca Rady rodičov

9.

Mgr. Jana Halvoníková - zástupca Rady rodičov

10. PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová – zástupca Rady rodičov
11. Ing. Ľubomír Strýček – zástupca Rady rodičov

Občianske združenie „ Priatelia umenia, vzdelávania a výchovy deti a mládeže pri
ZUŠ Ul. M. R. Štefánika 2007“
Výbor OZ je poradným orgánom, ktorý schvaľuje využitie finančných prostriedkov. Zároveň
sa vyjadruje aj k aktivitám školy, pomáha prezentovať umelecké aktivity našej školy.

Predmetové komisie a umelecká rada
V škole pracovali predmetové komisie (PK) v oddeleniach pre jednotlivé hudobné nástroje
a odbory, ktorých vedúci sú členmi umeleckej rady ZUŠ. Metodické orgány sa riadili vlastnými
plánom práce schváleným pedagogickou radou a riaditeľkou školy, ktorý bol zameraný na
aktivizáciu výchovno-vzdelávacej práce, výmenou teoretických a praktických skúseností, na
štúdium odbornej literatúry so zámerom dosiahnuť čo najväčšiu kvalitu a efektivitu
vyučovania, inováciu a modernizáciu aj na základe aktualizačných a inovačných vzdelávaní
v rámci kontinuálneho vzdelávania.
V škole pracovali tieto predmetové komisie (PK) v oddeleniach pre jednotlivé hudobné
nástroje a odbory, ktorých vedúci sú členmi umeleckej rady ZUŠ.

PK gitara
PK hudobnej náuky, dychové oddelenie
PK klávesové hudobné nástroje
PK sláčikové hudobné nástroje
PK spev
PK skupinové vyučovanie

B. Počet žiakov
Počet žiakov k 15. 9. 2017 podľa formy štúdia a elokovaných pracovísk

Individuálne
188
24
6
43
20
37
318

Čadca
Makov
Oščadnica
Skalité
Skalité Kudlov
Čierne
Celkom

Skupinové
154
0
18
0
47
40
259

Celkom
342
24
24
43
67
77
577

C. Počet žiakov podľa odborov k 15.9.2017

Prípravné
štúdium
Základné
štúdium
Spolu

Spolu

Tanečný
odbor

Výtvarný
odbor

Hudobný
odbor

17

1

9

7

Literárnodramatický
odbor,
Odbor
audiovizuálnej
a multimediálnej
tvorby
0

560

26

217

311

6

577

27

226

318

6

D. Počet prijatých žiakov na stredné školy umeleckého zamerania
V školskom roku 2018 /2019 bola prijatá na konzervatórium 1 žiačka zo speváckeho
oddelenia. 2 žiaci z výtvarného odboru.

E. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov
Hodnotenie a klasifikácia žiakov vychádzali zo všeobecných pedagogických
a psychologických zásad aplikovaných na špecifické podmienky obsahu a metód výchovy
a vzdelávania v ZUŠ podľa Vyhlášky MŠ SR č. 324/2008 zo 6. augusta 2008 v znení vyhlášky
245/2011 Z. z. a Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZUŠ Ministerstva
školstva SR schválených 29.1.2004 pod č. 491/2003-091.
Hodnotenie výsledkov práce žiakov v ZUŠ okrem tradičnej klasifikácie sa koná i na
triednych prehrávkach za účasti rodičov. Zúčastňuje sa ich riaditeľka a zástupkyňa školy.
Prospeli všetci žiaci.

F. Učebné plány
Výchovno-vzdelávací proces v ZUŠ bol v školskom roku 2017/2018 zabezpečený v zmysle
„Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na šk. rok 2017/2018" v hudobnom,
výtvarnom, literárno-dramatickom a tanečnom odbore podľa učebných plánov pre ZUŠ
schválených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 15.
júna 2015 pod číslom 2015-6346/29045:3-10A0 pre základné umelecké školy s účinnosťou od
1. septembra 2015 a úpravou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky zo dňa 20. januára 2016 pod číslom 2016-8597/1575:1-10A0 s účinnosťou od 20.
januára 2016.

G. Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školy v šk. rok 2017/2018

Odbornosť vyučovania
P.č.

Učitelia na plný úväzok

Predmet

Odbornosť

1.

riaditeľka

Hra na klavíri

2.

zástupkyňa školy

Hudobná náuka, hra na klavíri odborne

3.

učiteľka

Hra na klavíri

odborne

4.

učiteľ

Hra na dychových nástrojoch

odborne

5.

učiteľ

Hudobná náuka,

odborne

odborne

Hra na flaute
6.

učiteľka

Výtvarný odbor

odborne

7.

učiteľka

Spev a hlasová výchova

odborne

8.

učiteľka

Tanečný , výtvarný odbor

neodborne

9.

učiteľ

Spev a hlasová výchova

odborne

10.

učiteľka

Hra na husliach

odborne

11.

učiteľ

Výtvarný odbor

odborne

12.

učiteľka

Hra na klavíri

odborne

13.

učiteľ

Hra na akordeóne

odborne

14.

učiteľ

Hra na husliach

odborne

15.

učiteľka

výtvarný odbor

odborne

16.

učiteľka

Spev a hlasová výchova

odborne

17.

učiteľka

Spev a hlasová výchova

odborne

18.

učiteľka

husle

odborne

Učitelia na kratší pracovný úväzok
19.

učiteľka

Akordeón

neodborne

20.

učiteľka

Spev

odborne

21.

učiteľka

Hra na klavíri

odborne

22.

učiteľ

Hra na akordeóne

odborne

23.

učiteľ

Hra na gitare

odborne

24.

učiteľka

Hra na gitare

odborne

25.

učiteľka

Hra na klavíri

neodborne

26.

učiteľka

Hra na priečnu flautu

neodborne

27.

učiteľka

Literárno- dramatický odor

odborne

28.

učiteľka

Hra na klavíri

odborne

29.

učiteľka

Hra na gitare

odborne

30.

učiteľ

Hra na keyboarde

odborne

Nepedagogickí zamestnanci
1. upratovačka
2. školníčka
3. údržbár
4. administratívny zamestnanec
5. účtovníčka
6. personalistika a mzdy
7. administratívny zamestnanec
Všetci nepedagogickí zamestnanci sú prijatí na kratší pracovný úväzok.

Počet učiteľov podľa úväzku a odborov

Spolu

Učitelia
na plný
úväzok
Učitelia
na kratší
úväzok
Spolu

Tanečný
odbor

18

12

1

30

1

Výtvarný
odbor

Hudobný
odbor

3

14

3

Literárno
dramatický
odbor

11

1

25

1

H. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy
Pedagógovia sa mohli priebežne vzdelávať a dopĺňať si svoje poznatky na základe osobného
plánu profesijného rastu pedagogického zamestnanca. Zostavovanie a spracovanie osobných
plánov profesijného rastu vyplýva z potrieb školy, ale aj z potrieb rozvoja individuálnej kariéry
jednotlivého zamestnanca. Považujeme za veľmi dôležité aj účasť pedagogických pracovníkov,
v rámci možností rozpočtu, na súťažiach ako pozorovateľov, pedagógov na súťažiach,
interpretačných seminároch a odborných školeniach – nielen aktívne, ale aj pozorovateľsky.
Preto plánujeme naďalej podporovať aj takúto formu vzdelávania .
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov bolo zamerané najmä na:
1. zvyšovanie kvalifikácie učiteľov štúdiom na vysokých školách:
Externé štúdium na VŠ:
1 učiteľka – štúdium na katolíckej univerzite Ružomberok – Hudobné umenie zamerané na
hru na klavíri a dejiny – jún ukončenie magisterského štúdia,
2. skvalitňovanie metodiky výučby jednotlivých odborov
1 učiteľka – majstrovské kurzy Vráble , Brno, Ostrava,
2 učitelia - tvorivé dielne s metodikou – Sláčikové nástroje Konzervatórium Žilina, p. Pazdera,
pedagóg VŠMU Bratislava, apríl 2017, p. Karol Kevický, pedagóg a umelecký riaditeľ ŠO
Košice,
-

tvorivé dielne s metodikou komornej hry Čadca jún 2017 ,

1 učiteľka – vedenie majstrovských kurzov – komorný spev Čadca,
1 učiteľka - majstrovské kurzy Bratislavy, koncert víťazov - október 2017,
1 učiteľ – tvorivá dielňa s metodikou vyučovania gitarovej hry,
2 učitelia – tvorivá dielňa Komornej hry Čadca - metodika výučby hry na dychové hudobné
nástroje p. Milan Oravec, pedagóg a riaditeľ Konzervatória Žilina.

3. kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov
vykonanie 1. atestačnej skúšky – 1 vyučujúca hudobného odboru,
ukončenie funkčného vzdelávania - zástupkyňa školy.

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti

I.

Hudobný odbor
Spevácke oddelenie
Slávik Slovenska - regionálna účasť 3. miesto 1 žiačka (spev )
Výchovné koncerty pre ZŠ, MŠ (pod vedením 4 učiteľov)
Vianočné koncerty pre ZŠ Skalité Kudlov a Skalité centrum (pod vedením 2 učiteľov)
Kultúrny dom Čierne (pod vedením 3 učiteľov)
Koncert na Deň detí (Matičné námestie)- (pod vedením 3 učiteľov)
Účasť na projekte Dusík - sólisti – 3 učitelia
žiaci z 3 tried speváckeho oddelenia
Účasť na festivale Komornej hudby Čadca – účasť žiačky z 1 triedy
Uvítanie detí do života v KD - Čierne (účasť žiakov z 1 triedy)
Vystúpenia žiakov:
september - Vystúpenie na podujatí Mesto otvorené umelcom pred MsÚ,
-

Festival seniorov Kysúc „Pesničky veselé radi zaspievame„- spevácke výstupy žiakov,

-

Medzinárodný festival - Sanremojunior - I. kolo výber do finále - 1 žiačka,

október - vystúpenie na Zborov Feste (1 žiačka),
-

Jurinová jeseň – Kysucká knižnica - výstava ruských ikon,

-

Festival Ruská pieseň nad Dunajom – Trenčianske Teplice ,

december - Mikuláš v obci - účinkovanie v obci Oščadnica,
-

Vianočné trhy v obci Skalité,

január
- Novoročný koncert Gymnázia v Čadci (vystúpenie 3 žiačok)
-

Slovenské finále (10 vybraných účastníkov) medzinárodnej súťaže Sanremo Junior,

-

Celoslovenský zraz turistov Čadca – Husárik,

február
- Vystúpenie na stretnutí Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov v Čadci,
-

Benefičný koncert – vokálne kvarteto,

apríl
– Deň učiteľov – učiteľka ZUŠ – dirigent orchestra KKO aj umelecká vedúca programu,
- Deň učiteľov Skalité - vystúpenie žiakov aj samotnej pedagogičky,
- Výročie ZŠ Rázusova – 1 žiačka,
máj - Deň matiek (Skalité, amfiteáter) – 2 žiačky,
-

Zlaté výročie ruského umenia (Divadlo Martin - tvorba samostatného programu tohto
výročia) ,

jún
- Dni ruskej literatúry (knižnica ŽSK) – vystúpenie žiakov aj samotnej pedagogičky,
- Vernisáž Skalité (1 žiačka),
- Slávnostný koncert konzervatória a ZUŠ v Martine (ako hostia žiaci ZUŠ) .

Akordeónové oddelenie
V tomto školskom roku bolo spojené s oddelením hudobnej náuky. Predmetová komisia mala
5 členov.
Predmet hra na akordeón sa vyučoval v kmeňovej budove na ZUŠ Ul. M. R. Štefánika, ďalej
na pobočkách na Skalitom a v Čiernom. Žiaci

akordeónového oddelenia sa pravidelne

zúčastňovali žiackych koncertov a iných verejných vystúpení organizovaných našou školou či
inou organizáciou. Tento školský rok zavŕšili primárne umelecké vzdelanie žiaci
absolventskými skúškami, ktoré úspešne zvládli.
Vystúpenia žiakov akordeónového oddelenia v šk. roku 2017/2018:
Koncert pre seniorov - Dom dôchodcov Čadca
Vianočný koncert - Čierne pri Čadci , ZŠ Horelica, ZŠ Podzávoz
Vianočný koncert - ZŠ Skalité – centrum, ZŠ Staškov – hostia
Pásmo vianočných kolied – ZŠ Horelica
Koncert ku Dňu matiek – ZŠ Horelica
Koncert ku Dňu detí – Dom kultúry v Čadci
Výchovný koncert pre ZŠ Čierne, ZŠ M. R. Štefánika Čadca, MŠ Fraňa Kráľa Čadca, MŠ
Janka Kráľa Čadca

Hudobná náuka
Predmetová komisia mala 2 členov.
Okrem hlavnej budovy školy sa vyučovala hudobná náuka na elokovaných pracoviskách ZŠ
Skalité a ZŠ Čierne.
V tomto školskom roku sme pravidelne doplňovali učebnú látku z hudobnej náuky aj na
webovej stránke našej školy, v prípade neúčasti na vyučovaní hudobnej náuky .
Stále sa aktualizuje databáza hudobných nahrávok. Bola vypracovaná elektronická podoba
názorných materiálov pre výučbu. Veľa času pri príprave vyučovania zaberalo skenovanie
učebnicových statí pre jednotlivé ročníky presne podľa požiadaviek aktuálne používaných
učebníc, ktorých najmä na pobočkách je veľmi málo. Začali sme využívať interaktívnu tabuľu.
Vďaka iniciatíve 1 učiteľky bolo škole darované 13 počítačových zostáv. V tomto školskom
roku sme zakúpili plnú verzie softwéru určeného na výučbové programy k interaktívnej tabuli.
Investovalo sa aj do internetového vybavenia počítačov, zakúpených za symbolickú cenu
a sponzorstvo Slovenskej sporiteľne Bratislava, potrebného k výučbe nielen hudobnej náuky,
ale všetkých nástrojov.

Klavírne oddelenie
Predmetová komisia mala 10 členov.
Zasadnutia predmetových komisií sa zaoberali:
-

propagáciou klavírneho oddelenia účasťou žiakov na školských aj mimoškolských
podujatiach, rôznych súťažiach a verejných koncertoch,

-

spoluprácou s Kysuckou knižnicou v Čadci, Obecnými úradmi v Čiernom a Skalitom,
(vianočný koncert), koncert ku dňu matiek v Oščadnici ,

-

obnovou notového materiálu o nové notové materiály modernej a populárnej hudby
v jednoduchých úpravách.
1 žiačka získala na klavírnej súťaži Piano v modernom rytme Bojnice 1. miesto
v sólovej hre.

Dychové oddelenie
V školskom roku malo toto oddelenie v zložení 3 členov.
Toto oddelenie pravidelne účinkuje a aj samostatne realizuje výchovné koncerty s praktickými
ukážkami hry na dychové nástroje. Výchovné koncerty sú dôležité pre ďalšie štúdium a záujmu
o tieto nástroje. Žiaci tohto oddelenia sa zúčastnili aj na veľkom projekte ku Dňu učiteľov.
Okrem pravidelných mesačných žiackych koncertov účinkovali aj v programe Mikuláš v meste,
Deň športu, Farský deň Skalité , výchovné koncerty v komornom zoskupení jednotlivých
dychových nástrojov. Vyučujúci si samostatne pripravujú rôzne úpravy moderných melódii,
ktoré sú u žiakov veľmi populárne. V oblasti výchovno – vzdelávacej takto vylepšovali učebné
osnovy pre jednotlivé nástroje v rámci ŠVP našej ZUŠ. V oblasti materiálno – technického
zabezpečenia sme čiastočne zrealizovali opravy nástrojov klarinetov a zakúpili repertoár pre
dychové nástroje.

Za posledné dva roky sme zaznamenali záujem o tieto nástroje, najmä

v komornej hre. Vytvorili sme niekoľko zoskupení pre alt saxafón, tenor saxafón , klarinet
s doprovodom keyboardu.
Na festivale Komornej hry získali 2 žiačky ako duo zlaté pásmo
Husľové oddelenie
Husľové oddelenie malo 3 členov..
V tomto roku veľmi úspešne reprezentovali na Festivale Komornej hudby v Čadci..
1 žiak získal

bronzové

pásmo na 8. ročníku husľovej súťaže

pre deti do 10 rokov

vo Valašských Kloboukoch, 1 žiačka získala strieborné pásmo.
2 žiaci - zlaté pásmo, bronzové pásmo získali taktiež 2 žiaci.
1 žiačka získala aj strieborné pásmo na súťaži Valašské Klobouky.

Gitarové oddelenie
Gitarové oddelenie malo 3 členov. Žiaci pravidelne účinkovali na koncertoch a podujatiach
našej školy, na podujatiach Kysuckej knižnice, pri uvítaní detí do života, stretnutí dôchodcov
v obci Čierne a na vianočnom koncerte pod názvom Vianočná koleda v obci Čierne .
Strieborné pásmo a Festivale Komorne hudby získalo gitarové trio

Výtvarný odbor

Predmetová komisia výtvarného odboru mala 4 členov.
Činnosť 1 triedy výtvarného odboru (Čadca):
-

estetická úprava priestoru chodby s tematikou Jar,

-

zapožičiavala plošné i priestorové výtvarné práce žiakov do Domu kultúry v Čadci na
výstavu pri príležitosti konania Palárikovej Rakovej s témou Divadlo a deti,

-

Inštalácia profilovej výstavy v priestoroch KIC pri príležitosti koncertného programu
„Projekt Dusík “,

-

výstava žiackych prác v KIC pri príležitosti koncertu „Projekt Dusík “,

-

odoslanie výtvarnej súťaže ŠEVT u – návrhu na žiacku knižku na školský rok 2018/2019

-

medzinárodná výtvarná súťaž - výstavy Bienále fantázia 2018 – Martin,

-

medzinárodná výtvarná súťaž „ Bohúňova paleta v Dolnom Kubíne,

-

tvorivé dielne so žiakmi 1.a 2. časti I. stupňa s akademickým sochárom O. Zimkom 4
v Kysuckej Galérii pod názvom „Hmyzoletie dobrodružstvá“.

Činnosť 2 tried výtvarného odboru (Skalité, Čierne):
-

tvorba elektronického vianočného pozdravu,

-

výroba plagátu a vstupeniek pre školský retro ples (ZŠ s MŠ Skalité Kudlov),

-

tvorba plagátu na koncert Vianočná koleda III. (maľované),

-

výstava žiackych prác na vianočnom koncerte v kultúrnom dome Čierne (ZŠ s MŠ Čierne),

-

projekt Dusík,

-

zapojenie sa do súťaže Pexeso-Čierne, všetky práce (5) vybrané a ocenené,

-

výstavy,

-

vyhodnocovanie súťaže MŠ v DK v Čadci (máj),

-

III. ročník výstavy “Som Picasso” v Kysuckej galérii v Oščadnici (jún).

Činnosť 1 triedy výtvarného odboru (Čadca):
Práce troch žiačok patrili podľa rozhodnutia poroty na celoslovenskej súťaži „Vesmír očami
detí“ medzi najlepšie.

Zároveň sa žiaci zapojili do Medzinárodného projektu Festival Svetla vo Valašskom Meziríči
Počas celého roka boli inštalované výstavy a prezentácie prác .

Literárno–dramatický odbor
Literárno-dramatický odbor

je zameraný na masmediálnu komunikáciu, ktorá je

syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, publicistické, rétorické, prednesové
a slovesné tvorivé činnosti.
V dnešnej dobe silného vplyvu médií je dôležité flexibilne reagovať na potreby dnešnej
mládeže, ktorá média berie ako súčasť života. A práve tu vzniká priestor na estetické a etické
formovanie mladého človeka. Poslaním pedagógov je oboznámiť žiakov s prácou v printových
médiách a v televízii, umožniť získať nielen vedomosti, ale i zručnosti v danej oblasti. Žiaci si
interaktívnou formou osvojujú prácu s textom v písanej, zvukovej i dramatickej
Zároveň poslaním predmetu je formovať postoje už k existujúcej

podobe.

mediálnej tvorbe -

publicistickej i umeleckej. Žiaci majú výstupy smerom k verejnosti

na koncertoch,

v printových médiách i v regionálnej televízii.
Každý mesiac skupina LDO pripravuje v spolupráci s mestskou televíziou Juniorské správy,
ktoré sú odvysielané v Kysuckej televízii - správy sú zamerané na podujatia v meste sú
venované deťom a mladým ľuďom (9 vysielaní). Snažíme sa stále aktualizovať dramaturgiu
programu.
20.9.- 22.9.2017 – Mesto otvorené umelcom 2017 – Moderovanie na dielčích podujatiach koncert Šramot- Matičné námestie v Čadci, moderovanie pred MsÚ v Čadci, pri mestských
fontánach...
21.9.2017 – účasť na Fotomaratóne Dobré svetlo, Dom kultúry v Čadci,
7.-10.10.2017 – Divadlo a deti – divadelný festival pre deti a mládež, uvádzanie jednotlivých
predstavení v rámci festivalu (5x),
18.11.2017 – Koncert pri príležitosti Dňa študentstva- moderovanie podujatia,
6.12.2017 – sv. Mikuláš – reportáž o tomto sviatku pre deti pre KTV,
7.2.2018 – Detský karneval v Dome kultúry v Čadci- moderovanie,
27.5. – 7.6.2018 - Cyklus podujatí venované deťom- moderovanie detského divadelného
predstavenia Život na Kysuciach a vo Valašsku, moderovanie podujatia Deň detí 2018...
15.6.2018- Nie sme zlí... koncert s hosťami-záverečné ročníkové predstavenie.

21.6.2018 – Odborná exkurzia v Bratislave. Návšteva televíznych štúdii, prezentácia práce
v nich, skúšobné vysielanie, fotografovanie, práca v strižni... účasť 10 žiakov LDO.

Tanečný odbor
V tomto školskom roku sa žiaci tanečného odboru zúčastnili spolu s Literárno dramatickým odborom na samostatnom programe pod názvom „Nie sme zlí“.
V duchu populárnej českej hudby vytvorili zaujímavú dramaturgiu mladší aj starší žiaci.
Spoluúčinkovali aj na koncerte ZUŠ (Mikulášsky a Vianočný koncert).

Umelecká činnosť našich pedagógov
Naši pedagógovia nás dôstojne reprezentujú aj na podujatiach usporiadaných mestom Čadca
a inými kultúrnymi organizáciami. Sú to pravidelné vystúpenia Kysuckého komorného
orchestra, Miešaného speváckeho zboru Kysuca, súboru Kysučan.
Dvaja pedagógovia husľového oddelenia a ich žiaci sú zakladateľmi a dlhoročnými členmi
Kysuckého komorného orchestra. Okrem toho sú členmi Sláčikového kvarteta. Okrem
pedagogickej práce v ZUŠ sú aj umelecky činní.
11.8. 2017 – vernisáž MSÚ Čadca ,
22.9.2017 -

Mesto otvorené umelcom - samostatný program v úradovni MÚ,

19.10 .2017 - vernisáž v galérií MÚ Čadca,
11.11. 2017 - 40. výročie založenia MSZ Kysuca,
13.12. 2017 - koncert žiakov a učiteľov ZŠ s MŠ Čierne,
6.1.2018

- Novoročný koncert Mesta Čadca,

30.1. 2018 - vystúpenie pedagógov ZUŠ Čadca – Dom dôchodcov Žarec,
17.3. 2018 - Veľkonočný koncert – Zakamené (Orava),
18.3. 2018 - Veľkonočný koncert – Čadca,
24.3.2018 - 29.3. 2018 - Koncertné turné KKO – Taliansko,
6.4. 2018

Koncert učiteľov Čadca (KKO),

13.6.2018

Výchovný koncert ZŠ Čadca Štefánika.

Členom Miešaného speváckeho zboru Kysuca a súčasne aj prezidentkou zboru je riaditeľka
školy. Účinkuje ako členka MSZ Kysuca na rôznych podujatiach mesta Čadca, ale i
partnerských miest nášho mesta.
-

Výchovný koncert pre žiakov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca,

-

Koncert k 40. výročiu založenia MSZ Kysuca,

-

Vianočný koncert Čadca , Poľsko, Makov,

-

Veľkonočný koncert Čadca , Žilina,

-

Vystúpenie pred pamätníkom mesto Čadca,

-

Bartolomejský jarmok.
Naša hlasová pedagogička a sopranistka pôsobí už dlhší čas ako koncertná umelkyňa na

rôznych charitatívnych podujatiach a koncertoch na Slovensku i v zahraničí. Zúčastňuje sa
pravidelne majstrovských kurzov (Znojmo, Piešťany či Komárno). Spolu so svojimi dvoma
žiakmi sa zúčastnili speváckych kurzov ZUŠ Potočára Čadca za účasti talianskej sopranistiky
.
Učiteľka z našej školy viedla majstrovské kurzy na Festival Komornej hudby v Čadci. Je
pedagogicky činná aj vo VŠ Trnava, je oponentkou posudkov záverečných diplomových prác
na tejto fakulty.
Zástupkyňa školy hosťuje ako hráčka orchestra opery v Štátnom divadle Košice, v ŠKO
v Žiline a v Štátnej opere v Banskej Bystrici.
Na pôde mesta niekoľko rokov pôsobí spevácky seniorský zbor ,,Slnečnice“ pod vedením
tiež našej pedagogičky. Zbor účinkuje na rôznych pravidelných podujatiach a seniorských
prehliadkach na regionálnej i celoslovenskej úrovni (blahoželania jubilantom, vystúpenia
v domovoch dôchodcov, vystúpenia na Trojmedzí, pri pomníkoch padlým vojakom). V apríli
spoluúčinkovali na programe ku Dňu učiteľov v úvodnej aj záverečnej časti tohto slávnostného
koncertu pri príležitosti Dňa učiteľov v Čadci .

J. Projekty, do ktorých bola škola zapojená

Projekt „ Pieseň môjho srdca“
Hlavnou myšlienkou tohto projektu bolo prezentovať nielen profesionálnu interpretáciu, ale
ponúkať priestor

aj amatérskym spevákom, pre ktorých je Dusíková hudba krásnou

spomienkou na ich mladosť. Neodmysliteľnou súčasťou bola aj výtvarná zložka projektu.
Jednotlivé piesne boli prepojené živými scénami. Celú atmosféru koncertu dotvorila
videoprojekcia, ktorá mala ilustratívny ale aj multimediálny charakter. Dobové kostýmy
a rekvizity tiež zohrali dôležitú úlohu. Súčasťou toho projektu bola aj sprievodná výstava
fotografií, ktorá dokumentovala všetky prípravné práce na tomto projekte. Tento projekt bol
venovaný výročiu Gejza Dusíka. Na tomto programe participovali všetky odbory našej školy.
Na koncerte sa predstavilo okolo 80 účinkujúcich umelcov. Odzneli piesne z tvorby Gejzu
Dusíka. V programe sa striedali sólové vstupy, dueta, piesne v inštrumentálnej či zborovej
úprave. Atmosféru dotvorili krátke scénické výjavy, ilustračná videoprojekcia, zvukové efekty
a kostýmy v retro štýle. Vyvrcholením bola interpretácia Piesne o rodnej zemi, známej tiež pod
názvom Najkrajší kút, pochádzajúcej zo slovenskej národnej operety Hrnčiarky bál. Dušou
celého podujatia realizácie tohto programu bol náš pedagóg. Na čele realizačného tímu bolo 7
ďalších pedagógov našej školy.. Veľká vďaka patrí aj našim hosťom - Kysuckému komornému
orchestru mesta Čadca na čele s koncertným majstrom Ivanom Kubišom, speváckej skupine
Slnečnice. S. art., žiačkam tanečného odboru zo ZUŠ Kysucké Nové Mesto a profesionálne
tancujúcemu páru zo Žiliny. Súčasťou tohto projetku boli aj workschopy, ktoré lektorovali naši
kolegovia aj kolegovia ZUŠ Jozefa Potočára Čadca .
6. 4. 2018 v Dome kultúry bol tento projekt predstavený ako darček k oslavám pre všetkých
pedagogických aj nepedagogických pracovníkov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Čadca. Ako tradične je tento deň venovaný práve im ako poďakovanie za ich prácu.
Slávnostný program pripravila naša ZUŠ. Program sa v publika stretol s veľkým hlasom
a vyslúžil si záverečné standingovation.

K.

Výsledky inšpekčnej činnosti ŠŠI

V školskom roku 2017 /2018 nebola na škole vykonaná žiadna komplexná inšpekcia.
Mesto Čadca vykonalo kontrolu, ktorej predmetom bolo zistiť vyťaženosť tried, pedagogické
riadenie.
Vnútro – školská kontrola zamestnancov
V školskom roku 2017/2018 na škole kontrolu vykonávala zástupkyňa školy. Kontrola sa
týkala dokumentácie triednych kníh, ktorá bola zameraná na odstránenie nedostatkov
z predchádzajúceho školského roka. Riaditeľka školy v tomto roku veľmi intenzívne
vykonávala kontrolu priestorového vybavenia učební.
Riaditeľka školy dohliadala na kvalitu práce jednotlivých pedagogických pracovníkov nielen
na škole, ale aj na umeleckých podujatiach mimo školy, na ktorých aj osobne participovala.
S uspokojením možno konštatovať vysokú umeleckú úroveň koncertov a podujatí mimo školy.
Vysoko profesionálne hodnotila prácu pedagógov na koncerte pri príležitosti Dňa učiteľov,
čo možno usúdiť z pozitívnych ohlasov verejnosti a standingovation v závere tohto koncertu.
Veľmi pozitívne treba hodnotiť aj prácu nepedagogických zamestnancov našej školy, na
ktorých sa často zabúda, ktorí často nad rámec svojich pracovných povinností vychádzajú
v ústrety vedeniu pri zabezpečení hospodársko- správneho a materiálno technického chodu
ZUŠ, a to aj v čase prázdnin, a to najmä práca pri havarijných situáciách a úprave poškodených
spoločných priestorov sociálnych zariadení a chodieb ZŠ – ZUŠ.

I. Priestorové a materiálno – technické podmienky školy

Škola pôsobí v priestoroch ZŠ UL. M.R. Štefánika v Čadci. Po skončení vyučovania žiakov
základnej školy sa začína popoludňajšie vyučovanie žiakov ZUŠ v 16 triedach.
Zriaďovateľom školy je Mesto Čadca. Vyučovanie prebieha v hlavnej budove pavilónu F na
Základnej škole UL.M. R. Štefánika a na elokovaných pracoviskách: v ZŠ Skalité – Kudlov,
ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom, ZŠ Makov, ZŠ s MŠ Čierne- Vyšný koniec,
ZŠ Oščadnica - Nižný koniec. V školskom roku 2017/2018 navštevovalo našu ZUŠ 577 žiakov,
z toho v hlavnej budove vyučujeme 342 žiakov a na elokovaných pracoviskách 235 žiakov.
Napriek zvyšujúcemu sa počtu žiakov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, dochádza
paradoxne k znižovaniu priestorovej kapacity. Napriek tomu vytvárame dôstojné podmienky
pre realizáciu plnohodnotného výchovno- vzdelávacieho procesu. Škola disponuje koncertnou
sálou s patričným zvukovo - technickým vybavením pre hudobníkov, zrkadlovou sieňou pre
tanečníkov alebo výstavnou galériou pre výtvarníkov.
V ďalšom školskom roku treba riešiť havarijný stav zatekajúcej strechy a následne
poškodenie koncertnej sály, výmenu okien v tomto pavilóne, čím by sa získala úspora na teple
v pavilóne, kde sa doobeda vyučuje prvý stupeň ZŠ a poobede sa tu uskutočňuje individuálne
a skupinové vyučovanie ZUŠ .
Na konci školského roka sa riešila otázka zrušenia elokovaného pracoviska Skalité centrum
a Skalité – Kudlov , z dôvodu nepokrytia finančných prostriedkov.
MŠ SR k 31. 8. 2018 oficiálne zrušilo elokované pracovisko Skalité centrum a Skalité –
Kudlov, žiaci majú možnosť prestúpiť na vyučovanie do Čadce do budovy ZUŠ M. R.
Štefánika Čadca – hlavná budova. Po dohode so starostom

obce Čierne, za vopred

dohodnutých podmienok je možný aj prestup na vyučovanie na elokované pracovisko v ZŠ
Čierne, ktoré je elokovaným pracoviskom našej školy.
Na konci školského roka sa robil nábor žiakov na nový školský rok 2018/2019. Pripravili
sme výchovné koncerty pre MŠ Fraňa Kráľa, Janka Kráľa, výchovný koncert aj pre ZŠ M. R.
Štefánika, a to pre 1. stupeň ZŠ, na elokovaných pracoviskách ZŠ Čierne, ZŠ Oščadnica
ZŠ Makov.
Na ZŠ Skalité – centrum a ZŠ Skalité – Kudlov sme pripravili veľký záverečný koncert
spojený s výstavou ako poďakovanie za roky spoločnej spolupráce.

M. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej
činnosti školy
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
Financovanie školy v školskom roku 2017/18 bolo zabezpečené zriaďovateľom schváleným
rozpočtom a vlastnými príjmami zo školného. Z týchto prostriedkov bola financovaná
prevádzka školy, mzdy, údržba a opravy hudobných nástrojov. Zakúpená bola výpočtová
technika. V nasledujúcom období bude treba pokračovať vo výmene okien v spoločnom
pavilóne F školy, ale najmä s opravou strechy v Koncertnej sále.
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy
od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť:
Mestské zastupiteľstvo Všeobecne záväzným nariadením Mesta Čadca 77/2008 a doplnku č. 1
zo dňa 1.10.2010 na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, § 6 odst. 24 zákona č. 596/2003 Zb. a § 49 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovilo výšku
príspevku (školné) na úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ nasledovne
a) Zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej
umeleckej škole mesačne prispieva na jedno nezaopatrené dieťa:
- v prípravnom štúdiu v individuálnom vyučovaní 5,-€
- v prípravnom štúdiu v skupinovom vyučovaní 3,-€
- v základnom štúdiu v individuálnom vyučovaní 5,-€
- v základnom štúdiu v skupinovom vyučovaní 3,-€
b) Dospelá osoba na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdium v základnej
umeleckej škole mesačne prispieva:
-v štúdiu pre dospelých individuálne vyučovanie (s vlastným príjmom) 12,-€
- v štúdiu pre dospelých skupinové vyučovanie (s vlastným príjmom) 8,-€

Od 1.3.2016 bola prijatá Mestským zastupiteľstvom v Čadci zmena školného doplnkom
VZN 77/2008:
a) Zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej
umeleckej škole mesačne prispieva na jedno nezaopatrené dieťa:
- v prípravnom štúdiu v individuálnom vyučovaní 7,-€
- v prípravnom štúdiu v skupinovom vyučovaní 5,-€
- v základnom štúdiu v individuálnom vyučovaní 7,-€
- v základnom štúdiu v skupinovom vyučovaní 5,-€
b) Dospelá osoba na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdium v základnej
umeleckej škole mesačne prispieva:
- v štúdiu pre dospelých individuálne vyučovanie (s vlastným príjmom) 15,-€
- v štúdiu pre dospelých skupinové vyučovanie (s vlastným príjmom) 10,-€
Výška príjmov od rodičov za rok 2017 činila 42.586,- €. Boli použité na modernizáciu školy
a učebných pomôcok.
Prílohou tejto správy je „Správa o hospodárení za rok 2017“, v ktorej sú uvedené
jednotlivé finančné položky - dotácie mesta Čadca zo štátneho rozpočtu a príspevky rodičov
pre ZUŠ UL.M..R. Štefánika v Čadci, ich plnenie a čerpanie.

N. Ciele v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský
rok
Základné umelecké školy sú v dnešnej dobe financované z podielových daní mesta podľa počtu
žiakov. Preto našou snahou bude prilákať atraktívnou ponukou čo najviac žiakov nielen v
individuálnom, ale aj v skupinovom vyučovaní. Žiakom ponúkať, aby svoj talent rozvíjali
zaujímavou formou, či už sa v budúcnosti stanú koncertným majstrom, profesionálnym hráčom,
výtvarníkom, či pedagógom alebo len milovníkom umenia. V súčasnej dobe je dôležité
aplikovať do výučby nové technológie, ktoré nám trh ponúka. S potešením môžem konštatovať,
že vyučujúci sú v tejto oblasti veľmi flexibilní a otvorení novým možnostiam vyučovania, čo
zatraktívňuje vyučovací proces.
Koncepcia ďalšieho rozvoja školy nadväzovala na predchádzajúce plány rozvoja školy.

Našou úlohou je naďalej umožňovať rozvíjať talenty detí, vychovávať umelecky zdatnú
generáciu, ktorá bude šíriť kultúrne bohatstvo našej krajiny. Medzi základné ciele koncepčného
zámeru patrila ekonomická stabilita, vyriešenie priestorových problémov, výmena okien, kde
vyučujeme spolu so ZŠ. Tieto materiálno-technické úlohy sa zatiaľ nepodarilo splniť a ich
riešenie sa posúva do ďalších rokov.

O. SWOT analýza
A. Silné stránky
-

kvalifikovanosť a odbornosť pedagogických zamestnancov školy,

-

plno – organizovanosť všetkých odborov ZUŠ,

-

uchádzači prijatí na SŠ a VŠ,

-

tichá poloha školy, krásne prostredie,

-

vynikajúca spolupráca s našim zriaďovateľom a kultúrnymi inštitúciami nášho mesta,

-

prezentácia na podujatiach mesta (profilové koncerty, remeselné dielny, výstavy),

-

imidž školy,

-

komerčný záujem o populárnu hudbu.

-

neustály záujem pedagogických a odborných zamestnancov o ďalšie vzdelávanie.

Slabé stránky
-

chýbajúce vlastné priestory,

-

núdzové riešenie priestorov pavilónu F,

-

vyučovanie v doobedňajších hodinách ZŠ,

-

vyučujúci sa nemôžu pripravovať na vyučovanie hry na nástroj,

-

obmedzené priestory školy na prezentáciu žiakov našej školy,

-

chýbajúce zateplenie budovy (okná),

-

nie je možnosť kvalitne a moderne vybaviť triedy podľa podmienok výchovy,
vzdelávania v ZUŠ (teoretická trieda, trieda pre tanečný odbor),

-

podielové danie – financovanie.

B. Príležitosti
-

možnosť získavať finančné prostriedky z fondov, grantov,

-

koncertná sála a jej využitie na komerčné účely,

-

využitie potenciálu našej školiteľky, zapojenie sa do projektu EU v rámci kontinuálneho
vzdelávania,

-

prisťahovanie mladých rodín ,

-

spolupráca s rodičmi našej školy a 2 % z daní na podporu talentov na jednotlivých
súťažiach,

-

tvorba a participovanie na projektoch Mesta Čadca,

-

verejné koncerty zamerané na pop hudbu, muzikál a ich komerčné využitie,

-

medializácia a zviditeľňovanie školy na verejnosti.

C. Riziká , ohrozenia
-

demografický pokles populácie,

-

finančná závislosť zriaďovateľa – podielové dane,

-

prideľovanie finančných prostriedkov v rámci normatívneho financovania,

-

priestorové problémy ,

-

konkurencia v regióne,

-

administratívna zaťaženosť.

Na záver Ďakujem všetkým, ktorí prispeli akýmkoľvek spôsobom k rozvoju našej
školy a jej vzornej reprezentácií. Ďakujem kolegom, ktorí pristupujú k plneniu
pracovných povinností nielen s odborným prístupom, ale i s otvoreným srdcom
a odovzdávajú kus svojho talentu každému jednému žiakovi. Ďakujem aj za prípravu
veľkého projektu školy „Projekt Dusík „ a jej prezentácií – Deň učiteľov.

Správa za školský rok 2017/2018 bude predložená zriaďovateľovi Mestu Čadca
do 8.10.2018
Správa bude zverejnená v škole na obvyklom mieste oznamov a bude zverejnená
na internetovej stránke školy najneskôr do 31.12. 2018.
V Čadci 30.09. 2018
Mgr. Dagmar Šamajová
riaditeľka školy

Prílohy :
1. Správa o hospodárení 2017
2. Vyjadrenie rady školy k predkladanej správe

príloha č. 1

Správa
o hospodárení za rok 2017
R o z p o č e t školy na rok 2017
- z rozpočtu MÚ Čadca – bežné výdavky
- vlastné príjmy
- príspevok obce Makov

554 580 €
509 872 €
44 408 €
300 €

Rozpočet školy na rok 2017 bol schválený MZ č. 107/2016 zo dňa 15.12.2016. Prvá
zmena rozpočtu na rok 2017 bola schválená MZ č. 31/2017 z 25.5.2017. Druhá zmena bola
schválená MZ č.61/2017 z 21.9.2017 .Tretia zmena bola schválená MZ č. 102/2017 dňa
14.12.2017. Štvrtá zmena bola schválená dňa 28.12.2017. Z výnosu daní z príjmov mesta nám
v roku 2017 boli poukázané finančné prostriedky vo výške 508 004,-- €. Vlastné príjmy boli
zinkasované vo výške 42 568,-- €. Dobropis za teplo vo výške 1318,20 €. Preplatky za
zamestnávateľa na zdravotnom poistení za rok 2016 vo výške 522,21 €. Príspevok od obce
Makov bol vo výške 300,96 €. Na základe tejto skutočnosti mala ZUŠ M. R. Štefánika
nasledovné čerpanie výdavkov.

Čerpanie výdavkov celkom :

552 615,93 €

Z toho: na bežné výdavky

552 615,93 €

BEŽNÉ VÝDAVKY :
1.
2.
3.
4.

610 620 630 640 -

mzdy
poistné
tovary
bežné transfery

376 895,74
127 482,66
47 491,83
745,70

€
€
€
€

Materiálové náklady :
632001
632001
632002
632003
632004

-

elektrina
teplo
voda
pošt.a telek.služby
poplatky za internetové služby

633001 - Interiérové vybavenie

2 077,57
13 767,-971,66
989,20
267,56

€
€
€
€
€

1 638,90,-- €

Nákup – skrinky do učební, koberec do kancelárie
633002 – Výpočtová technika
335,12 €
nákup tlačiarne, CD
633004 – stroje, prístroje a zariadenia
nákup – kosačka

788,50 €

633006 – všeobecný materiál
4 394,52 €
kancelársky materiál, čistiace prostriedky, tonery do kopírovacieho stroja,
tonery do tlačiarni, tlačivá, bianco-tlačivá na vysvedčenia, triedne knihy,
žiacke knižky, materiál na bežnú opravu školy, toaletný papier, plastové
vrecia na odpad, plastové hrebene,
633009 – učebné pomôcky
7 720,03 €
materiál pre výtvarný odbor, publikácie pre školu, pracovné zošity
na hudobnú náuku, bicia súprava, aparatúra do koncertnej sály,
grafický lis pre výtvarný odbor, program Sibelius pre hudobnú náuku,
633013 – softvér a licencie
antivírový program,

65,34 €

Oprava a údržba :
635008 – údržba učebných pomôcok
ladenie a oprava klavírov

1 650,-- €

Služby:
637001 – školenia, kurzy
197,-- €
poplatky za školenie riaditeľky školy , pracovníčky PAM a účtovníčky
637004 – všeobecné služby
2 465,02 €
tlač poukážok, služby BOZP a OPP, revízia hasiacich prístrojov a požiarnych
vodovodov, ASC agenda, služby WINIBEU a WINPAM , revízia bezpečnostného
projektu, grafické spracovanie predlôh
637012 – poplatky
poplatky banke

637014 – stravovanie
stravné a stravné lístky zamestnancov
637015 – poistné

856,90 €

5 431,26 €
142,84,-- €

poistenie notebookov a interaktívnej tabule
637016 – prídel do SF
3 175,21 €
637035 – dane – poplatok za odvoz odpadu

132,-- €

640

745,70 €
745,70 €

Bežné tranfsery

642015 - na nemocenské dávky

PRÍJMY :
223002 - Školné
úhrada školného od žiakov školy
292012 – Dobropisy
(Preplatok za teplo)

42 568,-- €

1 318,20 €

292017 - Vratky
522,21 €
Preplatok na zdravotnom poistení za rok 2016
za zamestnávateľa

Príloha č.2

Vyjadrenie Rady školy ZUŠ M.R. Štefánika 2007 v Čadci
k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Základnej umeleckej školy M.R. Štefánika 2007 v Čadci v školskom roku 2017/2018
Rada školy prerokovala na svojom zasadnutí dňa 4.10.2018. Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy M.R.
Štefánika v Čadci v školskom roku 2017/2018 predloženú riaditeľom školy.
Rada školy uvedenú správu schvaľuje a ukladá riaditeľovi školy správu predložiť
v zmysle predpisov zriaďovateľovi do 8.10. 2018 a zverejniť na výveske školy a na internetovej
stránke školy najneskôr do 31.12.2018.

V Čadci 4.10.2018

Mgr. Janka Urbaníková
predsedkyňa Rady školy
ZUŠ M.R. Štefánika 2007

