
SPRÁVA
O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ  ČINNOSTI, 

JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH za školský rok 2006/2007

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

1. Základné údaje – kontakty

Škola                              Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 KOŠICE
Telef. čísla:                    055/622 57 81, 622 74 31  Fax:   055/622 74 31

E-mail školy :   zus.hemerkovej@stonline.sk             www:   www.zuske.sk

Elokované pracoviská: ZŠ Belehradská 21, Košice;    ZŠ Bruselská 18, Košice;    ZŠ Polianska 1, Košice

Zriaďovateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Vedenie školy:

 meno telefón mobil 
školský e-mail

Riaditeľka  Jana Fričová 622 74 31, 
622 57 81, kl. 26 -  mks.zus.ke@stonline.sk

Zástupkyňa RŠ  Lucia Kalinová 622 57 81, kl. 23 - kaliluca@gmail.com
Zástupkyňa RŠ  Anna Žitvová 622 57 81, kl. 24 - annazitvova@gmail.com
Hospodárka školy Margita Jamnická 622 57 81, kl. 21 - zus.hemerkovej@stonline.sk
Mzdová a personálna 
referentka Mária Forgáčová 622 57 81, kl. 25 - -

2. Štatistické údaje  a profilácia školy

Projektovaná kapacita školy:     65 tried;              Počet elokovaných tried:      8,3       

Školský 
rok

Spolu
počet 
žiakov

z toho

prípravné 
štúdium

I. 
stupeň

II. 
stupeň

štúdium 
pre 

dospelých

z toho 
dievčat

Spolu
počet 
tried

z toho

prípravné 
štúdium

I. 
stupeň

II. 
stupeň

štúdium 
pre 

dospelých

2001/2002 1 168 38 973 124 33 724 48,7 1,6 40,5 5,2 1,4
2002/2003 1 129 58 923 119 29 663 47,1 2,4 38,5 5,0 1,2
2003/2004 1 148 49 936 138 25 672 47,8 2,0 39,0 5,8 1,0
2004/2005 1 064 56 864 138 6 650 44,3 2,3 36,0 5,8 0,2
2005/2006 1 018 61 827 121 9 652 42,4 2,5 34,5 5,0 0,4
2006/2007 1 021 48 810 140 23 632 61,55 2,0 51,6 8,55 1,4
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Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2006: 249  (z toho:  prípravné štúdium-48       I. ročník-201)

Počet vyradených absolventov (I. stupeň, II. stupeň a štúdium pre dospelých) k 30.06.2007: 102

Rozšírené vyučovanie

Učebný variant Počet žiakov Počet hodín v 
týždni

Klavír 1 2,5
Husle 3 7,5
Violončelo 3 7,5
Spev 1 2,5
SPOLU 8 20

Rozšírené vyučovanie bolo na základe komisionálnych skúšok pridelené 8 žiakom, t. j. (8x 2,5 hodiny/týždeň).

Na stredné a vysoké školy s umeleckým a umelecko-pedagogickým zameraním boli prijatí:

Druh štúdia Počet žiakov
I. stupeň 4
II. stupeň 6
Štúdium pre dospelých 0
SPOLU 10

Počet žiakov školy z obvodov mimo Košíc:         42

3. Údaje o pedagogických zamestnancoch školy
a) pracovný pomer

Pracovný 
pomer

fyzický počet prepočítaný počet
pedagog. nepedagog. pedagog. nepedagog.

TPP 59 7 57,57 5,05
DPP 8 2 6,37 0,8
znížený úväzok 12 8 5,37 4,85
ZPS 1 0 1,0 0
civilná služba 0 0 0 0
na dohodu 1 0 1,0 0

 civilná služba         nie
 aktivačné práce nie
 absolventská prax áno      3 učitelia/10 žiaci z konzervatória

Ku koncu školského roka ukončilo pracovný pomer 7 pedagogických zamestnancov (zmluvy na dobu určitú-7).

b) kvalifikovanosť a vzdelávanie pedagógov

Počet Nekvalifikovaných Kvalifikovaných Spolu
učiteľov 0 68 68
Počet pedagogických zamestnancov, ktorým sa uznáva vzdelanie s podmienkou štúdia:    0 
Spolu počet pedagógov  - študujúcich  : -
špecial. inovačné štúdium -
špecial. kvalifik. štúdium -
vysokoškolské pedagogické -
vysokoškolské nepedagogické -
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Riadiaci zamestnanci:

Štúdium PVVPZ
 

ukončené prebieha nezaradený začiatok ukončenie
má podanú 

prihlášku od 
roku

RŠ áno nie 2004 2007 -
ZRŠ áno nie 2004 2007 -
ZRŠ nie áno 2007 - 2006

4. Údaje o nepedagogických zamestnancoch školy

a/  správni zamestnanci

 
počet 

fyzický
počet 

prepočítaný

Prac. pomer 
TPP/DPP/dohoda

Ak DPP a 
dohoda

Pracovný pomer
ukončený k.......

Vedúca hospodárskeho úseku 1 1 TPP
administratívny zamestnanec 1 1 TPP
školník 1 0,5 DPP 30.06.2007
strojník - - -
upratovačky 3 2,25 TPP
kurič - - -
technik BOZP a PO 1 0,3 DPP 30.06.2007
správca siete, serveru, ... 1 0,25 TPP
iné – vrátnik, informátor 1 0,75 TPP
Spolu 9 6,05

 civilná služba         nie
 aktivačné práce nie
 absolventská prax nie

5. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole v školskom roku

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly / druh:        13. – 14. júna 2000
Hodnotenie  priebehu  a  úrovne  záverečných  skúšok 
základného štúdia a štúdia pre dospelých (Štátna školská 
inšpekcia - Školské inšpekčné centrum Košice)

6. Aktivity  a prezentácia školy na verejnosti

 interné, verejné a tematické koncerty v rámci školy,
 kultúrne brigády pre rôzne inštitúcie,
 vystúpenia na akciách Mesta Košice,
 ZUŠ Márie Hemerkovej organizuje tiež Medzinárodnú klavírnu súťaž Košice, je to súťaž pre mladých 

klaviristov do 15rokov.Vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, koná sa každé 
2 roky a je začlenená do EMCY (Medzinárodná organizácia súťaží mladých). V dňoch 19.-22. apríla 
2007 prebehol jubilejný X. ročník MKS KE 2007pod záštitou primátora mesta Košice Ing. Františka 
Knapíka.

7. Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie a stručná charakteristika

A) Dlhodobé: žiadne
B) Krátkodobé: žiadne
C) V školskom roku 2006/07 počet zaslaných/ počet vybratých( úspešných) projektov/ finančný zisk
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pre školu: žiadne

8. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov

a) Hodnotenie prospechu za školu s porovnaním s predchádzajúcim rokom: 

2006/07    2. polrok (po 31.8.)

Ročník Počet 
tried

Počet 
žiakov

PROSPELI NEPROSPELI NEKLASIFIKOVANÍ

počet % počet % počet %
Spolu 61 1 011 1 003 99,2% 0 0 8 0,8 %

V prvom polroku odišli 10 žiaci.

2005/06   2. polrok (na porovnanie s hodnoteným rokom):

Ročník Počet 
tried

Počet 
žiakov

PROSPELI NEPROSPELI NEKLASIFIKOVANÍ

počet % počet % počet %
Spolu 42,3 1 015 1 006 99,1% 0 0 9 0,9%

9. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
(Rozbor technicko-hospodárskeho zabezpečenia prevádzky školy))

Škola sídli v prenajatých priestoroch od Správy majetku mesta Košice, s. r. o. v centre mesta na Hlavnej ulici 
č. 68 na troch poschodiach traktu A, kde vyučuje spolu 56 učiteľov. K dispozícii je koncertná sála, 2 teoretické 
učebne, 1 učebňa pre bicie nástroje (ktorú máme v pláne v budúcnosti  prerobiť na druhú koncertnú sálu 
a momentálne sa využíva aj ako spoločenská miestnosť), vrátnica, registratúra spisov, kabinety a sklad.

ZUŠ  M.  Hemerkovej  má  v  Košiciach  aj  tri  elokované  pracoviská,  kde  pracuje  9  učiteľov:  na  sídlisku 
Ťahanovce:  ZŠ Belehradská 21  (6 učební),  ZŠ Bruselská 18 (2 učebne) a  na sídlisku Podhradová:  ZŠ 
Polianska 1 (1 učebňa).

Všetky  učebne sú  vhodné na  vyučovanie  príslušného  predmetu  a  sú  aj  plne  využité.  Hudobné nástroje 
a notový materiál sa priebežne podľa potreby zakupujú z finančných prostriedkov Rodičovského združenia pri 
ZUŠ Márie Hemerkovej. Drobné opravy zabezpečujeme z vlastných prostriedkov. Na škole využívajú počítače 
a internet len vedenie školy a administratíva.

10.   Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Dotácia zo štátneho rozpočtu na 
žiaka

(normatív)

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s 
hmotným zabezpečením školy od rodičov – vrátené 

školné od zriaďovateľa

1.-8. mesiac 
2006

9.-12. 
mesiac 2006

1.-6. mesiac 
2007 rok 2006 1.-6. mesiac 2007

 -  -  -

2.121.325,-
1.-8. mesiac 

2006
9.-12. mesiac 

2006
1.120.338,80,
-

1.000.986,20,
-

1.301.515,-

Školu po stránke finančnej zabezpečuje okrem vrátených prostriedkov za školné poplatky zriaďovateľ, t. j. Mesto 
Košice,  od roku 2005 iba z originálnych kompetencií  obce (z podielových daní  občanov mesta Košice).  Zo 
štátneho rozpočtu nebola škole v roku 2005 - 2007 poskytnutá žiadna dotácia.
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Dotácie z originálnych kompetencií zriaďovateľa - bez vráteného školného:

Finančná dotácia z podielových daní Mesta Košice
1.-8. mesiac 2006 9.-12. mesiac 2006 1.-6. mesiac 2007

10.731.000,- 6.285.844,- 9.820.584,-
17.016.844,00 -

- 16.106.428,00

Finančné prostriedky získané (školné) od zákonných zástupcov a spôsob ich použitia 
v členení podľa aktivít: Spolu:

odmeny za vedenie 
krúžkov

prevádzkové náklady spojené s činnosťou 
školy

(610, 620, 640 a 630 okrem 633)

materiálne vybavenie 
potrebné pre školu
(kód 633-materiál)

iné : iné fin. 
prostr. získané 

podľa 
osobitných 
predpisov

9.-12. 
mesiac 
2006

1.-6. 
mesiac 
2007

Kód-názov 9.-12. mesiac 
2006 1.-6. mesiac 2007 9.-12. 

mesiac 2006
1.-6. mesiac 

2007

9.-12. 
mesiac 
2006

1.-6. 
mesiac 
2007

- -
610-mzdy

620-odvody
640-transfery

197.405,00 0,00 23.144,00 113.438,40 - -

631-cestovné 338,00 1.237,00

632-média a 
komunikácie 195.986,80 333.711,90

635-údržba 16.357,20 6.725,80

636-nájomné 243.926,00 228.800,20

637-služby 167.097,71 321.141,11

SPOLU 821.110,71 891.616,01 23.144,00 113.438,40

Spolu šk. 
rok 2006/07 1.712.627,72 136.582,40

11.   Vyhodnotenie koncepčného zámeru školy

Od školského roku 2005/2006 organizujeme Deň otvorených dverí a koncert Deti deťom na Hlavnej ulici za 
účelom oboznámiť verejnosť so spôsobom vyučovanie na našej školy, ponukou nástrojov, prezentáciu výsledkov 
a tak získaním nových žiakov. Aktívne sme sa zapojili do Medzinárodného dňa hudby.

Škola dosahuje vynikajúce výsledky na súťažiach i prehliadkach (priložená tabuľka) vďaka vysokej odbornosti 
pedagogického zboru.

Na základe analýzy činnosti ZUŠ v školskom roku 2006/2007 vyplynula potreba realizovať v budúcom školskom 
roku nasledovné opatrenia:

 pomocou ekonomických opatrení udržať priaznivý vývoj v hospodárení školy,
 z výchovno-vyučovacej práce a činnosti Predmetových komisií odstrániť stereotypy a formalizmus,
 výchovné koncerty za účelom získania nových žiakov presunúť na skorší termín,
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12.   Spolupráca s rodičmi a organizáciami

Vedenie školy svoje zámery uskutočňovalo hlavne vďaka Rodičovskému združeniu pri ZUŠ, ktorého členovia 
sa venovali otázkam materiálnej i organizačnej pomoci škole.

Z finančných prostriedkov RZ škola nakupuje nové hudobné nástroje, notový materiál, vysiela žiakov 
a pedagógov na súťaže a prehliadky, uhrádza prenájom sály Domu umenia na verejné koncerty, zabezpečuje 
ladenie a údržbu hudobných nástrojov  a tiež prispieva na každoročný zájazd absolventov školy do Prahy.

Výborná je tiež spolupráca vedenia školy s Radou školy.

13.   Údaje o Rade školy a poradných orgánoch 

      Rada školy:
Meno a priezvisko Poznámky

Predseda: Ing. Martin Jalč rodič žiaka
Členovia Rady školy za:

pedagogických zamestnancov Peter Kendereš
Daniela Popovičová

ostatní zamestnanci školy Margita Jamnická hospodárka školy

zástupcovia rodičov
Ing. Soňa Jakešová
Anna Martonyiková
Miroslav Stašík

zástupcovia zriaďovateľa Ing. Zuzana Devaldová

poslanci Ladislav Kónya
Terézia Leškaničová

iná organizácia s VVČ MgA. Bartolomej Buráš riaditeľ Konzervatória Košice

MZ a PK školy:

P.č. Názov MZ a PK vedúci zastúpenie predmetov poznámky

1. PK klavír Ľubica Onofrejová klavír 6 MZ
2. PK sláčikových nástrojov Mgr. Ivana Ondrušková husle, viola, violončelo, kontrabas

3. PK dychových a bicích 
nástrojov Peter Kendereš

zobcová flauta, priečna flauta, hoboj, 
klarinet, trúbka, saxofón, lesný roh, 
trombón, bicie nástroje

4. PK gitarovej hry Iveta Susová gitara

5. PK akordeónového 
oddelenia a keyboard Gabriela Baxová akordeón, keyboard

6. PK speváckeho 
oddelenia Katarína Jusková spev

7. PK hudobno-
teoretických predmetov Jana Sidorová hudobná náuka, prípravné štúdium

14.  Záver

Na záver možno konštatovať, že napriek skutočnosti, že v súčasnosti sa o voľnočasové a umelecké aktivity detí 
v meste stará viac inštitúcií,  záujem o štúdium na našej ZUŠ pretrváva vďaka odbornosti  pedagógov školy, 
solídnemu materiálnemu zabezpečeniu a možnostiam vzájomnej spolupráce učiteľov a žiakov – školské súbory, 
orchestre a komorné zoskupenia

Našou snahou je podchytiť a zaujať čo najširšiu vekovú kategóriu detí, mládeže ale aj dospelých a zasvätiť ich 
do tajov hudby.  Tu je naša práca nezastupiteľná a sme presvedčení o jej  opodstatnenosti  a zmysluplnosti. 
Vybudovanie si kladného vzťahu ku hudbe a umeniu je vzácnym prínosom do výchovy mladej generácie a tiež 
najlepším protidrogovým programom v súčasnosti.

Dátum  a čas hodnotiacej porady: 29. jún 2007 o 9,00 hodine
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Vyjadrenie Rady školy pri ZŠ:

Predložená  Správa  o výchovno  –  vzdelávacej  činnosti,  jej  výsledkoch  a podmienkach  za  školský 
rok  2006/2007  poskytuje  verný  obraz  v celom  zložitom  komplexe  činností,  ktoré  táto  ZUŠ  vykonávala. 
Zriaďovateľ môže byť právom hrdý na toto školské zariadenie, ktoré dlhodobo svojimi výsledkami robí dobré 
meno  tomuto  mestu  nielen  doma,  ale  i v zahraničí.  Svedčí  to  o vysokej  odbornej  úrovni  a zanietenosti 
pedagogického zboru.

V ďalšom období odporúčam zriaďovateľovi pomôcť ZUŠ v zapojení do projektov, ktoré by mohli ďalej 
pozitívne pomáhať škole v jej napredovaní a podporiť ju i v zmysle opatrení uvedených v čl. 11 tejto Správy.

V mene Rady školy chcem poďakovať menovite p. Jane Fričovej, v hodnotenom období riaditeľky ZUŠ, 
za  jej  osobný  prínos  na  udržaní  vysokej  úrovne  tejto  školy  a popriať  jej,  kolektívu  pedagógov  a ďalšiemu 
personálu veľa šťastia a úspechov.  Na výsledky ich spoločnej práce sme právom hrdí.

Ing. Martin  J a l č
predseda Rady školy

Jana  F r i č o v á
riaditeľka školy

Košice 18.07.2007
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