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Vypracoval:
Mgr. Štefan Bohunický

Východiská a podklady:
Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre
a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
škôl a školských zariadení.
2. Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
3. Koncepcie školy na roky 2012 - 2016.
4. Plánu práce školy ZUŠ Ferka Špániho, Žilina na školský rok 2012/2013.
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií.
6. Informácie o činnosti Rady školy pri ZUŠ Ferka Špániho, Žilina.
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Pozn.:
Štruktúra a obsah nasledujúcej správy sú určené Vyhláškou Ministerstva školstva SR č.9/2006
Z.z. zo 16. decembra 2005.
a) Základné identifikačné údaje o škole:
Názov školy:Základná umelecká škola Ferka Špániho, Žilina (od 26.6.2007).
Adresa: Martinská 19, 01008 Žilina.
Telefón: 041/5655667, 5002667 mobil: 0915844499, fax: 041/5002666
Internetová adresa školy: www.spanihozus.sk
Elektronická adresa školy:ekonomicke@spanihozus.sk
Zriaďovateľ školy: Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,
PSČ: 01131
5. Vedúci zamestnanci školy:
Mgr. Štefan Bohunický-riaditeľ
Mgr. Dagmar Wróbelová-zástupkyňa riaditeľa
Anna Vajdová-zástupkyňa riaditeľa
6. Členovia rady školy:
Mgr. Alena Orlická- predsedkyňa- za učiteľov ZUŠ Ferka Špániho
Mgr. Terézia Straňáková-za poslancov MÚ
Ing. Branislav Barčík-za poslancov MÚ
Jaroslav Gažo-za poslancov MÚ
Bohumil Kostolný-za poslancov MÚ
Mgr. Janka Necpalová-za rodičov
Ing. Eduard Žanóny-za rodičov
Ing. Ľubomíra Chudadová-za rodičov
Ing. Jozef Gažo-za rodičov
Peter Ladovský-za učiteľov ZUŠ Ferka Špániho
Janka Hrušková-za hospodárskych pracovníkov ZUŠ Ferka Špániho
1.
2.
3.
4.

Členovia umeleckej rady školy:
Mgr. Štefan Bohunický-RŠ
Mgr. Dagmar Wróbelová-ZRŠ
Anna Vajdová-ZRŠ
Jarmila Moravcová-PK-akordeón, keyboard, gitara
Mgr. Eva Chovancová-PK hudobná náuka
Janka Valášková-PK výtvarný odbor
Ing. Vanda Nováková-PK tanečný odbor, LDO
Jarmila Ladovská-PK klavír
Mária Beloridová-PK spev
Anna Haviarová-elokovaného pracoviska v ZŠ Námestie mladosti, Žilina
Mgr. Jana Sedlická-vedúca elok. pracoviska v ZŠ Rosina a v ZŠ Teplička n/
Váhom
Peter Ladovský- PK dychové nástroje , bicie a husle.
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b) Počet žiakov školy: 882
Hudobný odbor(HO):420, výtvarný odbor(VO): 307, tanečný odbor(TO):87,
literárno-dramatický odbor(LDO): 68.
c) Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka: 153
d) Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach:
Základné umelecké školy dávajú žiakom základy umeleckej a estetickej
výchovy, no plnia aj nemenej dôležitú úlohu, akou je výchova budúcich pestovateľov
záujmovej umeleckej činnosti a budúcich divákov divadelných, či tanečných
predstavení, poslucháčov koncertov, alebo návštevníkov galérií.
Vzhľadom k tomu, že prestíž umeleckých aj pedagogických povolaní v ostatných
rokoch prudko poklesla, z roka na rok sa hlási čoraz menej žiakov na stredné, alebo
vysoké umelecké , či pedagogické školy. Je to škoda, lebo mnoho výrazných
umeleckých talentov z existenčných dôvodov radšej študuje spoločensky
atraktívnejšie študijné odbory. Z tých žiakov, ktorí sa na vyššie školy hlásili boli všetci
prijatí, čím sme dosiahli 100%-tnú úspěšnost: žiačky Martina a Daniela Juhásové boli
prijaté na študium spevu na Konzervatóriu v Žiline , 12-ročný Martin Chudada
navštevoval popri našej škole aj mimoriadne študium v hre na klavíri na
Konzervatóriu v Žiline . Žiačka Lucia Lasičková bola prijatá na štúdium bábkovej
réžie na VŠMÚ v Bratislave.
e) Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania
za II. polrok:
Počet žiakov spolu: 882
Z nich PŠ:
54
I.st.
754
II.st.
56
ŠPD:
18
Absolventi: 50
Klasifikácia:
Spolu:

Vyznamenaní: Prospeli: Neprospeli: Neklasifikovaní:
718

90

-
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Počet vymeškaných hodín:
Celkom: 2498

Priemer na žiaka: 2,83

f) Zoznam študijných odborov a jednotlivých predmetov:
Hudobný odbor(HO):
Hra na klavíri, akordeóne, husliach,violončele, gitare, zobcovej a priečnej flaute,
saxofóne , klarinete. keyboarde, bicích nástrojoch , spev , základy hry v tanečnej kapele,
základy hry v džezovej kapele.
Výtvarný odbor(VO):
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Kresba, maľba, grafika, kombinované techniky, modelovanie, keramika, video a
animácia.
Tanečný odbor(TO):
Klasický tanec, kreatívny tanec, ľudový tanec, tance iných národov, napr. írske tance,
ale i tance moderné ako sú: hip-hop, alebo disco-tance.
Literárno-dramatický odbor(LDO):
Dramatická príprava, dramatika a slovesnosť, pohyb, prednes, práca v súbore.
V ročníkoch 3.-6. pribúdajú : pantomíma, improvizácia, štruktúrovaná dráma a
slovesnosť.
Zoznam uplatňovaných učebných plánov:
Hudobný odbor:Pre prípravné štúdium, ďalej č.2,3,4,5,7,9,12,19,21,23
Výtvarný odbor: Pre prípravné štúdium-č.42, č. 43
Tanečný odbor: č.37,38,39
Literárno-dramatický odbor: č. 47,48
g) Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu ped. zamest. školy:
Počet zamestnancov spolu: 46
Z toho hospodárskych:
4
V HO:
33
Vo VO:
4
V TO:
1
V LDO:
4
Kvalifikačné predpoklady pedagogických pracovníkov:
Veľká väčšina pedagogických pracovníkov spĺňala kvalifikačné predpoklady. Z toho
11 pedagógov v hudobnom odbore, ktorí sú zároveň absolventmi konzervatórií - čo je
dostatočná kvalifikácia pre ZUŠ -malo absolvované aj vysoké školy vo svojich
odboroch . Vo VO mali vysoké školy tri zo štyroch vyučujúcich, z troch pedagógov v
LDO bol 1 bez kvalifikácie, ale profesionálne účinkoval ako herec v Bábkovom
divadle Žilina. Ďalšia pedagogičky LDO a pedagogička TO sú absolventkami vysokej
školy.
h) Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy:
Pedagogička hry na gitare PaedDr. Katarína Šmehýlová ukončila doktorandské
štúdium na UMB v B. Bystrici, vyučujúci hry na klavíri Mgr. Dušan Jaššo bol na
doktorandské štúdium prijatý a bude ho absolvovať od začiatku šk roku 2013/2014
.Učiteľka spevu Mgr. Miriam Pilná absolvovala v magisterské štúdium na Žilinskej
univerzite , p. Jozef Gluch študoval na ŽU, zástupkyňa riaditeľa Anna Vajdová
ukončila funkčné vzdelávanie.14 vyučujúcich úspešne absolvovalo kontinuálne
vzdelávanie s programom :Využívanie informačno-komunikačných technológií vo
vyučovaní, jedna absolvovala programy: základy práce s počítačom a IKT pre
začiatočníkov a pokročilých, ďalšia sa zúčastňovala na programoch: Metodika
integrácie v umeleckej výchove a vzdelávaní podľa nových pedagogických
dokumentov a Hodnotenie žiaka v rozvoji hudobnosti . Dvaja pedagógovia sa
zúčastňovali štúdia programu: Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských
zariadeniach prostredníctvom sociálneho dialógu. 20 vyučujúcich je prihlásených na
štúdium programu: Tvorba a hodnotenie projektu vyučovania zameraného na rozvoj
hudobno-tvorivých schopností žiakov ZUŠ. 1 kolegyňa je prihlásená na overenie I.
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atestácie, ďalšie dve sú prihlásené na prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie II.
atestácie.
i) Prezentácia školy na verejnosti:
Najprirodzenejším spôsobom prezentácie ZUŠ-iek je pravidelné predvádzanie
nadobudnutých vedomostí a zručností na verejnosti. Každá škola má vlastný systém
koncertov, predstavení a výstav. Popritom pokrýva požiadavky verejnosti na
vystúpenia a prezentácie v rámci kultúrnych podujatí regiónu.
Dôležité sú aj výchovné koncerty a vystúpenia HO, TO aj LDO pre ZŠ a MŠ.
Hudobný odbor uskutočnil 8 interných koncertov v priestoroch školy a podieľal sa i
na vydarenej akadémii k 25. výročiu školy v sále Konzervatória v Žiline. Popri
skvelých výkonoch súčasných i bývalých žiakov hudobného odboru našej školy, napr.
Martina Chudadu, Katky Brunovej, Juliána Orlického, Jaroslava Hella, Dominiky
Bahýlovej, Ľuboša Fukana, Zuzany Barochovej, Karolíny Kavalierovej a iných sa
o dobrú náladu pričinil aj videofilm predstavujúci našu školu. Autorkami boli učiteľka
predmetu video a animácia Mgr. Zuzana Dobroňová a učiteľky LDO Mgr. art.
Barbora Juríčková a Mgr. art. Anna Čitbajová, ktoré sa podieľali na scenári a réžii .
Skvelé boli aj moderátorky a moderátor koncertu, žiaci LDO, ktorí zároveň stvárnili
hlavné postavy filmu. V máji boli usporiadané 3 absolventské koncerty.V priebehu
roka boli usporiadané aj výchovné koncerty pre žiakov MŠ na sídliski Vlčince, Hliny
a Hájik, v MŠ Zádubnie, v ZŠsMŠ Rosina, v špeciálnej základnej škole Jána
Vojtašáka a v ZŠ Teplička nad Váhom. Žiaci spolu s pedagógmi A. Vajdovou a J.
Moravcovou uskutočnili koncert pre Domov dôchodcov Rudina. Naši žiaci ďalej
vystupovali na dňoch otvorených dverí v ZŠ Teplička nad Váhom, na Vianočných
trhoch v Trnovom, v OC Max, v Mestskom divadle Žilina – pri oslavách Dňa
učiteľov, v Domove dôchodcov v Tepličke nad Váhom a v Tepličke nad Váhom na
oslavách Dňa matiek.
Sviatkom pre našu školu bol koncert mimoriadne nadaného žiaka našej školy a
zároveň mimoriadneho študenta Konzervatória v Žiline Martina Chudadu so Štátnym
komorným orchestrom Žilina na vianočných koncertech.
Teší nás, že na škole sa vytvárajú rôzne komorné nástrojové a spevácke zoskupenia,
ako sa to prejavilo i na koncerte súborov. Priaznivý ohlas mal aj rodinný koncert, na
ktorom sa predstavili rodičia, súrodenci, ale i starí rodičia s našimi žiakmi.
Tanečný odbor. Vyvrcholením celoročného úsilia tanečného odboru, ktorý vedie Ing.
Vanda Nováková bola spolupráca s s triedou literárno-dramatického odboru Mgr. art.
Barbory Juríčkovej. Spoločným úsilím vytvorili tanečno – divadelné predstavenie na
námet bratov Čapkovcov „ Zo života hmyzu „. Toto predstavenie sa konalo
v Mestskom divadle Žilina a malo veľký ohlas u obecenstva. Na elokovanom
pracovisku LDO v Terchovej vyvíjala spolu so svojimi žiakmi rôzne kultúrnospoločenské aktivity aj Mgr. art. Mária Vrábliková – Janičíková.
Výtvarný odbor sa na verejnosti predstavil vianočnou výstavou žiackych prác
v priestoroch našej školy a výstavou absolventov, z ktorej časť bola v priestoroch OC
Aupark. Zo začátku mala veľmi priaznivý ohlas, ale, žiaľ, neskôr ju premiestnili na 2.
poschodie, kde bola verejnosti menej prístupná. Máme radosť, že i naďalej pracuje na
škole rozšírené vyučovanie predmetu video a animách.
Literárno-dramatický odbor. Žiaci i učitelia tohto odboru opäť prejavili svoju
Životaschopnosť. Trieda p. učiteľa Jozefa Abafiho sa 6-krát zúčastnila na tzv.
Improligách, kde si mohli žiaci improvizovať na voľné témy a tým trénovať
rečovú pohotovosť a vynachádzavosť. Pokračovali mesačné Stand up commedy v
kaviarni Café Kupé Žilina s názvom „ Že ťa huba nebolí“, kde môžu jednotliví
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autori konfrontovať svoje autorské vystúpenia. Žiaci Mgr. art. Anny Čitbajovej boli
vedení k moderovaniu koncertov a predstavení na škole. Žiaci z triedy Mgr. art.
Barbory Juríčkovej sa spolu s tanečníkmi úspešne zapojili do vyššie zmieneného
tanečno – divadelného predstavenia „ Zo života hmyzu“.
j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená:
V projektoch MŠ SR bola podmienka celotýždennej dochádzky žiakov do školy,
ktorú žiaci ZUŠ nespĺňajú. Výzvy pre ZUŠ neboli vyhlásené. Projekt, ktorý sme pred
štyrmi rokmi začali realizovať z vlastnej iniciatívy je rozvíjanie partnerských
stykov so ZUŠ Vyškov (ČR). Tento projekt úspešne riadi zástupkyňa riaditeľa Mgr.
Dagmar Wróbelová. V minulom školskom roku sme uskutočnili návštevu nášho VO
v mesiaci máj 2013 vo Vyškove. Spoločný projekt niesol názov „ Mosty“ a po
rôznych výtvarných aktivitách vyvrcholil spoločnou výstavou a symbolickou
výstavbou mosta , ktorý spája naše národy. Partnerstvo sa rozširuje. V dňoch 20. až
22. 9. 2013 sa vedenie školy zúčastnilo na porade vo Vyškove, kde sme plánovali
spoločné letné hudobné kurzy so ZUŠ Vyškov a hudobnou školou z chorvátskeho
mesta Virovitica. 4 páry klaviristov zo ZUŠ Vyškov sa zase zúčastnili na 18. ročníku
Regionálnej súťažnej prehliadky v štvorručnej hre na klavíri, ktorú každoročne
organizuje naša škola. Túto našu súťažnú prehliadku pokladáme taktiež za dôležitý
projekt. Každoročne je spojený s workshopom významnej slovenskej klavírnej
pedagogičky Mgr. art. Dariny Švárnej. Teší nás, že záujem o súťaž prekračuje hranice
regiónu i štátu, lebo na 18. ročníku sa zúčastnili aj súťažiaci z Bratislavy, Popradu,
Ružomberka, Dolného Kubína, východoslovenských Smižian a z už zmienenej českej
ZUŠ Vyškov. Už tretí rok realizujeme projekt zameraný na propagáciu hudby 20.
a 21. storočia pod názvom New Music for Kids. Na škole ho úspešne riadi Mgr. Jana
Sedlická.
Výsledky inšpekčnej činnosti:
Na našej škole nebola doposiaľ vykonaná kontrola Štátnou školskou inšpekciou.
k) Priestorové a materiálno-technické podmienky:
Na priestorové a materiálno-technické zabezpečenie chýbali v uplynulom školskom
roku financie z dôvodu krátenia mestského rozpočtu na školstvo.. Napriek tomu sa
podarilo vymeniť viac kusov nábytku, kobercov a vešiakov do tried. Zakúpili sme
plastové lavice do pergoly pre čakajúcich rodičov a žiakov, korkové výstavné tabule
pre výtvarný odbor, 2 ks digitálnych fotoaparátov, pre literárno-dramatický odbor
bezdrôtové mikrofóny, 2 ks mikrofónov. 1 notebook sme dostali ako dar od
Mestského zastupiteľstva Žilina – miestna časť Vlčince a 2 notebooky z Metodického
pedagogického centra na školenie zamerané na prácu s počítačmi. Zakúpili sme
koncertnú gitaru, prehrávač, keyboard, rádio Philips, 2 ks topánok tzv. „charakteriek“
pre tanečný odbor, pólové violončelo, husle, vysávač, stoly pre výtvarný odbor a 8 ks
baletných kožených cvičiek pre tanečný odbor.
Vymenili sme ohrievač teplej vody. Od rodičovského združenia sme dostali dar:
elektrický klavír Yamaha P – 95 Black v cene 495,- EUR. Ešte v auguste 2013 sme
dostali od zriaďovateľa na výmenu radiátorov v havarijnom stave 2300,- EUR a na
haváriu teplovodnej prípojky kúrenia 12597,50 EUR,-. Havária bola odstránená
začiatkom septembra 2013.
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Celkovo sme na materiálno-technické zabezpečenie školy vydali 32881,- EUR.
l) Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti v sk:
a. Dotácie zo št. rozpočtu na žiakov-ZUŠ, ako originálne kompetencie sú
financované z podielových daní miest a obcí:
Na mzdy:397 627,12 EUR,
na prevádzkové náklady: 29 723,73 EUR,
b. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením
školy od rodičov : 49 109,83 EUR,
c. Vzdelávacie poukazy: 539,- EUR,
d. Finančné prostriedky získané od rodičov, právnických, alebo fyzických
osôb/2%/:2 576,02 EUR,
e. Účelové dotácie:15 893,5 EUR.
m)

Cieľ vytýčený v koncepčnom zámere a jeho plnenie:
I naša škola prijala za svoj trvalý cieľ viesť žiakov cez obsah vzdelávania
k univerzálnejším schopnostiam potrebným pre život, k tzv. kľúčovým kompetenciám.
Ku konkrétnemu rozpracovaniu kľúčových kompetencií sme pristúpili pri vytváraní
školského vzdelávacieho programu pre duhý ročník nižšieho sekundárneho
vzdelávania.
Pedagogicko-umelecké ciele sme plnili vo všetkých odboroch. V hudobnom odbore
sme mali radosť najmä z toho, že i naďalej účinkovali súbory- súbor populárnej hudby
p. učiteľa Radoslava Jurču, súbor dychových nástrojov p. učiteľa Ladovského,
predstavil sa aj súbor sláčikových nástrojov p. uč PaedDr. Daniely Figurovej. Zaujali
gitarové duá a triá p. Bc. Michala Petláka. Vyučovali sa nové predmety-saxofón,
basgitara, elektrická gitara, keyboard a violončelo. Vo väčšej miere sa na vyučovanie
využívali PC . Rozvíjala sa i komorná hra. Každý vyučujúci hry na klavíri mal
predmet štvorručnú hru na klavíri, čo sa prejavilo úspechmi na nami organizovanej
Regionálnej súťažnej prehliadke v 4-ručnej hre na klavíri i na celoslovenskej súťaži
v Dolnom Kubíne. Vo výtvarnom odbore sa úspešne pokračovalo vo vyučovaní
predmetu video a animácia a počítačová grafika.
LDO sa v snahe o praktické využitie vedomostí a zručností získaných navštevovaním
školy profiluje na tzv. improlige, čo je cvičenie sa v rečovej pohotovosti a
vynachádzavosti. K tvorivosti prispievajú aj mesačné Stand up Commedy v kaviarni
Café Kupé „ Že ťa huba nebolí“. Ďalšou praktickou aktivitou je moderovanie
koncertov a predstavení žiakmi LDO a vyvrcholením bolo tanečno – divadelné
predstavenie na motívy bratov Čapkovcov „ Zo života hmyzu „.
Napriek vyššie zmieňovanému zakúpeniu učebných pomôcok, zariadenia školy a
odstráneniu havárií sa v materiálnom zabezpečení školy z dôvodu krátenia financií na
školstvo nepodarilo:
vyhotoviť fasádny náter budovy školy, namontovať žalúzie na okná, zvukovo
odizolovať triedy, ktoré to potrebujú a vymeniť dvere do pavilónov a kuchynky.

n)

Oblasti, v ktorých dosahuje škola dobré výsledky:
V širšom okolí sa škola a taktiež mesto i celé Slovensko najviac zviditeľňuje na
najrôznejších súťažiach –od regionálnych až po medzinárodné. Nejde nám iba
o prestíž, dôležitá je aj motivácia pre žiakov i učiteľov. Nezanedbateľná je i dôvera
verejnosti .
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V uplynulom šk. roku sa ešte výraznejšie presadil výtvarný odbor našej školy, ale v
medzinárodnej súťaži zabodovali aj hudobníci. Žiaci LDO a TO boli úspešní na
celoslovenských súťažiach.
Výtvarné súťaže.
Medzinárodné: Môj región Európa ( Poľsko ) – ocenení žiaci: S. Černáková, M.
Gažová, I. Miháliková, A. Trpišová, T. Marčeková, G. Trepáčová (pedagógovia: Mgr.
Irena Bohunická, Mgr. Zlatica Lajčiaková ),
Vianočná pohľadnica- Dolný Kubín –ocenený žiak: T. Mikulík (pedagóg: Mgr.
Zuzana Dobroňová ),
Bienále grafiky ( Poľsko) – ocenení žiaci: J. Chodelka, S. Gažová, M. Podhorová, G.
Trepáčová (pedagóg: Mgr. Irena Bohunická ), ocenená bola aj pedagogička Mgr. Irena
Bohunická,
Sabóov grafický Lučenec – ocenení žiaci: S. Sekerková -1. aj 3. miesto (pedagóg:
Mgr. Irena Bohunická ),
Lidice ( ČR )- čestné uznanie: S. Gažová (pedagóg : Mgr. Irena Bohunická ),
Madamme Humanité ( Praha ) – ocenenie pre školu. Táto cena sa udeľuje za kultúrnu
a umeleckú činnosť a za podporu humanistických a vzdelávacích programov pre deti
a mládež vo svete. Ocenenie na tejto súťaži za svoje výtvarné práce získali aj žiaci: L.
Mazáková, K. Kochláňová, E. Rašková, V. Gabajová, S. Rumanová ( pedagógovia:
Janka Valášková, Mgr. Trézia Kováčiková).
Celoslovenské: Hudba a šperk (SZUŠ Zvolen, Pink harmony ) – ocenení žiaci: I.
Lešťanová, 2. miesto, A. Rajecký, 3. miesto, ( pedagóg: Mgr. Zuzana Dobroňová ),
Gorazdovo Námestovo – ocenený žiak : M. Šálek ,(pedagóg: Mgr. Irena Bohunická ),
Cesty za poznaním minulosti (B. Bystrica) – ocenený žiak: S. Hotváth-1. miesto
(pedagóg: Janka Valášková ),
Vesmír očami detí – ocenení žiaci : M. Šálek a Simona Gažová –hlavné ceny (
pedagóg: Mgr. Irena Bohunická ), D. Jurovec – hlavná cena, (pedagóg: Janka
Valášková ),
Primalex – ocenená žiačka: D. Hreusová (pedagóg: Janka Valášková ),
Dielo tvojich rúk – ocenená žiačka : Natália Zelná -2. miesto.
Krajské: Dary zeme – ocenení žiaci : P. Procházková ( pedagóg: Mgr. Zuzana
Dobroňová ), F. Perrot, D. Jurovec (pedagóg: Janka Valášková ), R. Dolník (pedagóg:
Mgr. Irena Bohunická ).
Okresné: Žilina – moje mesto – ocenení žiaci: O. Maček -1. miesto, (pedagóg: Mgr.
Irena Bohunická ), V. Gabajová – 1. miesto, ( pedagóg: Janka Valášková ),D. Mrázik
– 2. miesto, (pedagóg: Mgr. Zlatica Lajčiaková ).
Súťaže žiakov hudobného odboru:
V hudobnom odbore sa do súťaží najviac zapájali klaviristi. Žiak 4. ročníka Martin
Chudada ( pedagóg MgA. Marek Bohunický) na medzinárodnej klavírnej súťaži
Amadeus, ktorá sa konala v Brne získal prvé miesto, na medzinárodnej súťaži
Broumovská klávesa (ČR ) taktiež prvé miesto a na medzinárodnej súťaži Petra
Toperczera v Košiciach miesto druhé. Na nultom ročníku celoslovenskej súťaže
„Rečou klavíra“ v Kysuckom Novom Meste sa stala absolútnou víťazkou naša Xeňa
Orlická (pedagóg: Jarmila Ladovská ), bronzové pásma získali N. Tomusová
(pedagóg: Mgr. Dušan Jaššo ) a L. Moravčíková (pedagóg: Ľudmila Dubinina ). Na
celoslovenskej súťaži „Klavírna Orava“ v Dolnom Kubíne v kategórii štvorručná hra
získali žiaci: T. Labajová a A. Král 1. miesto a dvojica L. Trefná a A. Gallová miesto
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druhé ( pedagóg: Mgr. Eva Chovancová ). V sólovej hre získal Ľ. Fukan ( pedagóg:
Jarmila Ladovská ) 4. miesto.
Na našej Regionálnej súťažnej prehliadke v štvorručnej hre na klavíri, ktorá bola
s celoslovenskou, aj s medzinárodnou účasťou ( žiaci zo ZUŠ Vyškov ) uspeli
v zlatom pásme: A. Gallová a L. Trefná (pedagóg: Mgr. Eva Chovancová ),
v striebornom pásme: Z. Belanová a M. Belan (pedagóg: Jarmila Ladovská) , D. Holík
a J. Holík ( pedagóg: Mgr. Alena Orlická ), T. Labajová a A. Král (pedagóg: Mgr. Eva
Chovancová ) a M. Zapletal a R. Piskorík (pedagóg Mgr. Alena Orlická ). Bronzové
pásmo získali N. Sýkorová a T. Šimková ( pedagóg: Ľubica Vangelová ).
Z gitaristov bol úspešný M. Hlavatý na celoslovenskej súťaži s medzinárodnou
účasťou v Bojniciach zaradením do strieborného pásma.
Súťaže žiakov literárno-dramatického odboru:
Štúrov Zvolen, celoslovenská súťaž v rétorike – Simona Obšivanová, 2. miesto (
pedagóg: Jozef Abafi).
Súťaž Slovo bolo u Boha – Simona Obšivanová, 2. miesto, (pedagóg: Jozef Abafi).
Žiačke Simone Obšivanovej sa darilo aj na okresnom kole súťaže Hviezdoslavov
Kubín , na ktorom získala 1. miesto a na kole krajskom získala miesto tretie .
Z triedy Mgr. art. Anny Čitbajovej boli úspešní - na súťaži Detská divadelná Žilina:
Lenka Káčeriková a Tereza Káčeriková ziskom 1. miesta a Martina Michniaková
ziskom miesta tretieho. Na krajskej súťaži Námestovské divadelné dni získala Lenka
Káčeriková cenu za herecký výkon a na súťaži Bytčianske dividlo získala Tereza
Káčeriková cenu za scénografiu a výtvarné spracovanie. Na tej istej súťaži získala
skupina Hájik z triedy Mgr. art. Barbory Juríčkovej cenu za výber hudby.
Súťaže žiakov tanečného odboru:
Na celoslovenskej súťaži My Dance Myjava získalo tanečné duo Daniela Burgerová
a Michal Piliar 2. miesto za tanec „Motýlikovia“ a 3. miesto získala tanečná skupina
za tanec Klobúky. Na celoslovenskej súťaži Scénický tanec Kysucké Nové Mesto
získalo tanečné duo za tanec „Motýlikovia“ taktiež 2. miesto. Ďalej sme získali diplom
za originalitu a za výrazové prevedenie.
o)

Oblasti, v ktorých sú nedostatky:
Úloha prijatá pre hudobný odbor: „ vo vyučovaní hudobnej náuky by sa v štruktúrach
hodín malo zaraďovať viac vokálnych aktivít, budeme vyžadovať vyučovanie
intonácie i s využitím tonálnej piesňovej metódy“ nebola splnená dostatočne. Príčinu
vidím v malej naliehavosti pri presviedčaní vyučujúcich hudobnej náuky. Budeme
vyžadovať rozsiahlejšie zaraďovanie spevu na hodinách hudobnej náuky – najmä
v nižších ročníkoch. Na hodinách spevu budeme nacvičovať jednotlivé hlasy na
spoločné vystúpenia školského speváckeho zboru. Ďalšou dôležitou úlohou malo byť
vyhľadávanie a používanie vhodných počítačových programov.. Táto úloha tiež
nebola plnená dostatočne. Tu pokladám za príčinu malú zaškolenosť v ovládaní práce
s počítačom. Od jesene 2012 do júna 2013 bolo na pôde školy zaškolených 12
učiteľov v základoch práce s počítačmi, od čoho očakávame zlepšenie aj v plnení tejto
úlohy.
Vo výtvarnom odbore máme rezervy v zaraďovaní žiakov do skupín tak, aby v jednej
nesedeli žiaci s väčším vekovým rozdielom ako 1 rok. Tento problém je ťažko
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riešiteľný z dôvodu mimoriadnej zamestnanosti žiakov vo voľnočasových aktivitách
a potom s problémami pri zostavovaní rozvrhov. Napriek tomu sa budeme usilovať
o zlepšenie tohto stavu.
Úlohu začať vyučovať aj prácu na hrnčiarskom kruhu sa p. učiteľka Mgr. Zuzana
Dobroňová pokúšala riešiť tým, že žiadané vedomosti a návyky potrebné na
zvládnutie tohto remesla získavala od priateliek, ktoré prešli základným preškolením,
ale zistilo sa, že by bolo potrebné zorganizovať hlbšie a dôslednejšie preškolenie, lebo
toto remeslo je veľmi náročné.
Za najväčšie nedostatky v materiálno-technickom zabezpečení školy pokladám
krátenie financií, z čoho vyplynula nemožnosť realizovať také zámery ako nový
fasádny náter školy, nové prístupové chodníky, namontovanie žalúzií, výmena dverí
do pavilónov a kuchynky a odhlučnenie sadrokartónových priečok, ktoré si to
vyžadujú.
p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov
na pracovnom trhu, alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium:
Vzhľadom na špecifičnosť školy pokladám za vyčerpávajúcu odpoveď, ktorú som
napísal na otázku d)
V Žiline 25. 10. 2013

Mgr. Dagmar Wróbelová
zást. riad. školy

Mgr. Štefan Bohunický
riad. školy
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Anna Vajdová
zást. riad. školy

