SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH za školský rok 2020/2021
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 MŠVVaŠ SR č. 435/2020 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
Názov školy: Základná umelecká škola Márie Hemerkovej
Adresa školy: Hlavná 37/68, 040 01, Košice 1
Telefón : 055/622 57 81

fax : 055/622 74 31

e-mail : zus.mhemerkovej@gmail.com

Elokované pracoviská (adresa): ZŠ Belehradská 21, CVČ Juhoslovanská 2, Košice
Webová stránka školy : www.zuske.sk
Zriaďovateľ školy: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Vedúca oddelenia školstva: Mgr. Beáta Lopušniaková
Telefón : 055/6419 kl. 298

mobil: 0907 880 063 e-mail : beata.lopusniakova@kosice.sk

Vedenie školy:
meno
Riaditeľka
1. ZRŠ
2. ZRŠ
Hospodárka
školy
Referentka PaM

telefón

e-mail

Jana Fričová, DiS. art.

0911 151 785
055/622 74 31
Lucia Kalinová, DiS. art. 0911 916 157
Anna Žitvová, DiS. art. 0911 801 191
Miroslava Eliašová
055/622 57 81 kl. 21
Mária Forgáčová

Údaje o Rade školy a poradných orgánoch
Rada školy:
Predseda:
Členovia Rady školy za:
pedagogických zamestnancov
ostatní zamestnanci školy
zástupcovia rodičov

poslankyňa Mestského zastupiteľstva
zástupcovia zriaďovateľa

riaditel.zuske@gmail.com
zastupkyna1.zuske@gmail.com
zastupkyna2.zuske@gmail.com
zus.mhemerkovej@gmail.com

055 /622 57 81 kl. 25 pamka.zuske@gmail.com

Meno a priezvisko
Mgr. Jana Santovjáková, DiS. art. (učiteľka ZUŠ)
(namiesto JUDr. Lucia Jenčová, DiS. art.) - MD
Miriam Poklembová, DiS. art. (učiteľka ZUŠ)
Miroslava Eliašová(hospodárka ZUŠ)
MUDr. Mária Domaracká
Ing. Zuzana Kotianová, PhD.
Mgr. Mária Ondášová
Mgr. Erika Vasilenko
Mgr. Lucia Gurbáľová
Mgr. Beáta Lopušniaková

Mgr. Mária Kvetková
Dana Šoffová

PK školy:
P. č.

Názov PK

1.

PK klavírnej hry

2.

PK sláčikových
nástrojov
PK dychových
a bicích nástrojov

3.
4.

PK gitarovej hry

5.

PK akordeónovej hry
a keyboard
PK speváckeho
oddelenia
PK hudobnoteoretických
predmetov

zastúpenie predmetov

predseda

Jarmila Stašíková
klavír
Ľudmila Fetteriková, DiS. art.
Mgr. Ivana Ondrušková,
husle, viola, violončelo, kontrabas
DiS. art.
zobcová flauta, priečna flauta, tuba,
Peter Kendereš, DiS. art.

hoboj, klarinet, trúbka, saxofón, lesný
roh, pozauna, trombón, bicie nástroje

Mgr. Adriana Kubrická, DiS. gitara
art.

6.
7.

Gabriela Baxová, DiS. art.

akordeón, keyboard

Daniela Popovičová, DiS. art. spev
Mgr. Jana Santovjáková,
DiS. art.

hudobná náuka, prípravné štúdium

2. Štatistické údaje o základnej umeleckej škole
2.1 Údaje o počte žiakov, formách štúdia a odboroch

 Počet žiakov spolu k 15.9.2020

z toho

počet žiakov v HO : 867
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

 Počet žiakov spolu k 30.6.2021

z toho

počet žiakov v HO : 832 /-35/
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

 Počet žiakov v prípravnom štúdiu k 15.9.2020 z toho

počet žiakov v HO : 44
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

 Počet žiakov v prípravnom štúdiu k 30.6.2021

z toho

počet žiakov v HO : 44
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

 Počet žiakov v základnom štúdiu k 15.9.2020

z toho

počet žiakov v HO : 726
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

 Počet žiakov v základnom štúdiu k 30.6.2021

z toho

počet žiakov v HO : 714 /-12/
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

 Počet žiakov v rozšírenom štúdiu k 15.9.2020

z toho

počet žiakov v HO : 15
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

 Počet žiakov v rozšírenom štúdiu k 30.6.2021

z toho

počet žiakov v HO : 15
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

 Počet žiakov v štúdiu pre dospelých k 15.9.2020 z toho

počet žiakov v HO : 73
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

 Počet žiakov v štúdiu pre dospelých k 30.6.2021

z toho

počet žiakov v HO : 59 /-14/
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

Počty žiakov sú uvádzané podľa štatistiky 24 – 01 a rozdiely sú spôsobené prerušením
štúdia, alebo vystúpením žiaka).
2.2 Údaje o počte novozapísaných žiakov v školskom roku 2021/2022
-

Počet žiakov spolu :

z toho

počet žiakov v HO : 109
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

-

Počet žiakov v prípravnom štúdiu :

z toho

počet žiakov v HO : 25
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

-

Počet žiakov v základnom štúdiu :

z toho

počet žiakov v HO :

78

počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :
-

Počet žiakov v rozšírenom štúdiu :

z toho počet žiakov v HO :

0

počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :
-

Počet žiakov v štúdiu pre dospelých :

z toho

počet žiakov v HO :

6

počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :
2.3 Údaje o počte absolventov k 30.6.2021
-

Počet žiakov spolu :

z toho počet žiakov v HO : 60
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

-

Počet žiakov v základnom štúdiu :

z toho počet žiakov v HO : 53
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

-

Počet žiakov v štúdiu pre dospelých :

z toho počet žiakov v HO : 7
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

3. Zoznam študijných odborov: 1 odbor - HUDOBNÝ
/komplexná činnosť školy - príloha č. 3/

4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov
Počet
absolventov
Neklasifikovaní

Odbory

Prospeli s
vyznamenaním

Prospeli

Neprospeli

HO

počet
758

počet
28

počet
0

počet
2

počet
60

28

0

2

60

LDO
TO
VO
Spolu:

758
44 – PŠ – nehodnotia sa

5. Údaje o zamestnancoch školy:
5.1 Údaje o pedagogických zamestnancoch školy /k 30.06.2021/
a) pracovný pomer
pracovný
pomer

TPP
DPP
znížený úväzok

fyzický počet
pedagogickí nepedagogickí
zamestnanci zamestnanci
51
8
10
18

0
6

prepočítaný počet
pedagogickí
nepedagogickí
zamestnanci
zamestnanci
47,00
5,65
9,43
10,00

0
3,65

ZPS
civilná služba
na dohodu

2

1

1,57

0,8

0
5-študentské

0
0

0
0,91

0
0

b) kvalifikovanosť a vzdelávanie pedagógov:
počet
učiteľov: 66

nekvalifikovaných
5 /študenti
konzervatória/
uvádzaných začínajúcich pedagogických
zamestnancov do praxe: 1

kvalifikovaných
61

spolu

1

1

66

Počet pedagogických zamestnancov, ktorým sa uznáva vzdelanie s podmienkou štúdia: 0
spolu počet pedagógov – študujúcich:
0
0
špecializačné inovačné štúdium
0
0
aktualizačné štúdium
0
0
špecializačné kvalifikačné štúdium
0
0
vysokoškolské pedagogické
0
0
vysokoškolské nepedagogické
0
0

Riadiaci zamestnanci:
Štúdium
PVVPZ

ukončené

prebieha

nezaradený začiatok

ukončenie

má podanú
prihlášku od

Štúdium
PVVPZ
RŠ

ukončené

prebieha

nezaradený začiatok

ukončenie

má podanú
prihlášku od
---

1. ZRŠ
2. ZRŠ

Funkčné
inovačné
Funkčné
inovačné
Funkčné
inovačné

---

---

2012

2013

---

---

2012

2013

---

---

---

2015

2016

---

5.2 Údaje o nepedagogických zamestnancoch školy
a) správni zamestnanci:

hospodárka
referentka personálno-mzdová
školník
vrátnik
upratovačka
informatik
Spolu:

počet
fyzický
1
1
1
1
3
1
8

počet
prepoč.
1
0,8
0,5
0,75
2,5
0,1
5,65

prac. pomer
TPP/DPP/dohoda
TPP
TPP
TPP
TPP
TPP
TPP
---

ak DPP a dohoda
prac. pomer
ukončený k ....
-----

-----------

6. Údaje o zaradení pedagogických zamestnancov školy do kontinuálneho
vzdelávania:


adaptačné vzdelávanie : 1



aktualizačné vzdelávanie : 1 – ďalšia VŠ – bakalárske štúdium



inovačné vzdelávanie : 0



špecializačné vzdelávanie : 0



funkčné vzdelávanie : 0



kvalifikačné vzdelávanie : 7
(Konzervatórium – hl. predmet po ukončení VŠ pedagogického a hudobného
zamerania

VŠ 1. stupňa bakalárske štúdium – iné zameranie)
5 študenti Konzervatória ukončili absolutórium /študentská dohoda/



funkčné inovačné vzdelávanie : 0

7. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti - /príloha č. 3/
7.1 Úspešnosť v regionálnych, celoslovenských a medzinárodných súťažiach
/Prehľad súťaží v číslach - /príloha č. 1 a 2/
Regionálne kolo
Názov súťaže

Umiestnenia z 11
súťaží –
37 žiakov,
31 umiestnení –
viď tabuľky
v prílohe 1 a 2

1. m

2. m

1x prvé

1x

miesto

druhé
miesto

3.
m

Celoslovenské kolo

Medzinárodné
kolo

1. m

2. m

3. m

1. m

3x1.
miesto

3x 2.

4x 3.

miesto

miesto

2x 1.
miesto

7x zlaté 10x
pásmo strieb
orné
pásmo

2.
m
0

3.
m

0

1x
Grand
Prize

8. Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie a stručná
charakteristika
a) Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera Košice (MKSPT), ktorá v tomto roku
oslávila 28. výročie od založenia (1993), je dlhodobým a najvýznamnejším projektom našej
školy. Jej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky a organizátorom Základná umelecká škola Márie Hemerkovej na Hlavnej 68
v Košiciach. Je to medzinárodná súťaž pre mladých klaviristov do 17 rokov na Slovensku, ktorá
prebieha v štyroch vekových kategóriách – do 11, do 13, do 15 a do 17 rokov v dvoch kolách,
v ktorých súťažiaci hrajú skladby baroka, klasicizmu, romantizmu, 20. storočia alebo súčasnosti.
Súčasťou každého súťažného ročníka je koncert laureátov minulých ročníkov MKSPT za účelom
sledovania ich ďalšieho umeleckého rastu.
Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera Košice prináša do mesta obrovský umelecký
potenciál, nové kontakty a priateľstvá, reprezentuje naše mesto i Slovensko. Od svojho vzniku sa
zapisuje do povedomia mladých umelcov, z ktorých mnohí odštartovali svoju umeleckú kariéru
práve v Košiciach. Súťaž sa stretáva s mimoriadnym ohlasom širokej odbornej i laickej
verejnosti. Za veľmi významnú skutočnosť považujeme účasť súťažiacich, pedagógov, porotcov
i pozorovateľov z 33 štátov Európy i Ázie.
V organizačnej príprave je XVII. ročník súťaže, ktorý sa uskutoční v apríli 2022 pokiaľ to
umožní pandemická situácia. V roku 2021 sa z tohto dôvodu súťaž nemohla uskutočniť.
b) Sláčikový orchester školy Musica Iuvenalis organizuje od roku 2009 medzinárodný festival
orchestrov a zborov Šengenský poludník EUROCHESTRIES. Počas festivalu vzniká veľký
medzinárodný orchester a zbor, ktorý pripravuje koncertný program pre záverečné koncerty
festivalu pod vedením skúsených dirigentov z celého sveta.
13. ročník Šengenského poludníka EUROCHESTRIES je tak ako vlani prispôsobený
podmienkam pandemickej situácie a prebieha od 02.-11.7.2021. Celoročná činnosť orchestra
Musica Iuvenalis je podchytená v prílohe č. 3 – Hodnotiaca pedagogická rada – komplexná
činnosť školy.

9. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole v školskom roku
2020/2021
V školskom roku 2020/2021 nebola na škole vykonaná žiadna inšpekčná činnosť.

10. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
Škola naďalej sídli v prenajatých priestoroch od Bytového podniku mesta Košice, s. r. o.
v centre mesta na Hlavnej ulici č. 37/68 na prízemí a troch poschodiach traktu A, výmera
kancelárskych priestorov a učební je 1.261,20 m2 + spoločné priestory 448,71 m2, spolu
výmera: 1.709,91 m2.
Na škole sú dve koncertné sály (druhá v učebni 334 slúži aj ako učebňa bicích nástrojov,
žiackeho tanečného orchestra Candy Band, prípadne rokovacia miestnosť), 36 učební (z toho v
3 je aj pracovňa riaditeľky školy a 2 zástupkýň RŠ), 2 teoretické učebne, 1 zborovňa, 4
kabinety nástrojov a knižníc, 2 pracovne (hospodárka a PaM), vrátnica, denná miestnosť
upratovačiek, sklad – školník a registratúra spisov.
ZUŠ M. Hemerkovej má v Košiciach aj 2 elokované pracoviská, kde vyučovalo 8 učiteľov: na
sídlisku Ťahanovce: ZŠ Belehradská 21 (6 učiteľov), CVČ Juhoslovanská 2 (2 učiteľky). Na
základe Metodického usmernenia č. 13/2013 boli elokované pracoviská zaradené do siete škôl.
Elokované pracovisko na ZŠ Polianska 1 bolo na základe žiadosti vyradené zo siete škôl
14.04.2021, nakoľko vyučujúca odišla do starobného dôchodku a nemal ju kto nahradiť
z dôvodu nedostatku pedagógov klavírnej hry. Všetky učebne sú vhodné na vyučovanie
príslušného predmetu a sú aj plne využité. Hudobné nástroje a notový materiál sme v tomto
školskom roku nenakupovali ani z finančných prostriedkov Občianskeho združenia rodičov a
priateľov hudby a umenia pri ZUŠ Márie Hemerkovej, ani z rozpočtu školy. Drobné opravy a
údržbu školských priestorov zabezpečujeme z vlastných prostriedkov. Na škole využívame
počítače a internet: 3 počítače + 2 notebooky vedenie školy, 3 počítače administratíva, 1
počítač je k dispozícii pre učiteľov v zborovni, 2 notebooky pre učiteľku PŠ a huslí, 2 počítače
a 2 notebooky pre žiakov v 2 teoretických triedach, kde sa v rámci IKT používa dataprojektor
a interaktívna tabuľa, ktoré využívajú žiaci i učitelia pri vzdelávacích aktivitách.

11. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy
Finančné prostriedky od zriaďovateľa

1. – 8. mesiac
2020
912 015,37€
z toho:
837 232€: osob. nákl.
74 783,37€:
prevádzka

9. – 12. mesiac
2020
491 729,65 €
z toho:
447 768€: osob. nákl.
43 961,65€:
prevádzka

Príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov spojenú s hmotným
zabezpečením školy od rodičov a i.

1. – 6. mesiac 2021

Rok 2020

691 781,40 €

101 873,08 €

(zaslané na MMK)
z toho:
z toho:
612 617€: osob. nákl.
101 515,42€: školné
79 164,40€: prevádzka
357,66 €: dobropis

Upravený rozpočet na rok 2020 k 31.12.2020:
z toho: na osobné náklady a tovary a služby (zdroj 41):

1. – 6. mesiac 2021
58 157,40
(zaslané na MMK)
z toho:
58 157,40 €: školné

1 403 745,00€
1 403 745,00 €

Spolu dotácia finančných prostriedkov v roku 2020 od zriaďovateľa: 1 403 745 €
z toho: na osobné náklady:
1 285 000 €
na tovary a služby:
118 745 €

Rozpočet príjmov na rok 2020:
z toho: zdroj 41:

101 712 €
101 712 €

Upravený rozpočet na rok 2021:
z toho: na osobné náklady:
na tovary a služby:
K 30.06.2021 dotácia finančných prostriedkov od zriaďovateľa:
z toho: na osobné náklady:
na tovary a služby:

1 361 030,00€
1 226 011,00 €
135 019,00 €
691 781,40 €
612 617,00 €
79 164,40 €

Rozpočet príjmov na rok 2021:

101 712 €

Dotácie od zriaďovateľa v školskom roku 2020/2021:
od 1.9.2020 do 30.6.2021:
Na osobné náklady 9-12/2020 až 1-6/2021:
Na prevádzkové náklady 9-12/2020 až 1-6/2021:
Celková dotácia na školský rok 2020/2021:

1 060 385,00 €
123 126,05 €
1 183 511,00 €

Škola zasiela všetky príjmy (školné, dobropisy) zriaďovateľovi. Použitie týchto prostriedkov je
možné až po finančnej dotácii od zriaďovateľa na bežné prevádzkové náklady so zdrojom 41.

Finančné prostriedky získané (nájmy, školné a i.) od
zákonných
zástupcov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich
použitia v členení podľa aktivít:
prevádzkové náklady spojené
s činnosťou školy
(mimo materiálu)
9. – 12. mesiac
2020

1. – 6. mesiac
2021

42 423,95 € prevádzka 54 702,50 €
mimo materiálu

prevádzka mimo
materiálu

492 470,60 €
osobné náklady

598 119,77 €

materiálne vybavenie
potrebné pre školu
9. – 12.
mesiac
2020
4 560,03 €

Spolu:

Iné: iné finančné
prostriedky získané
podľa osobitných predpisov

1. – 6. mesiac
2021

9. – 12.
mesiac
2020

1. – 6. mesiac
2021

965,56 €

––-

–-

osobné náklady

Čerpanie dotácií od zriaďovateľa v školskom roku 2020/2021
od 1.9.2020 do 30.6.2021:
Na osobné náklady 9-12/2020 až 1-6/2021:

1 090 590,30 €

Na prevádzku okrem materiálových nákladov 9-12/2020 až 1-6/2021: 97 126,45 €
Na materiál 9-12/2020 až 1-6/2021:
5 525,59 €
Na tovary a služby 9-12/2020 až 1-6/2021:
102 652,04 €
Celkové náklady na školský rok 2020/2021:

1 193 242,34 €

12. Vyhodnotenie plnenia cieľov koncepčného zámeru rozvoja školy
Základná umelecká škola Márie Hemerkovej:
-

-

-

-

si naďalej cielene udržiava vysokú úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu,
vypracováva kvalitný školský vzdelávací program – Škola plná hudby, podľa ktorého
pedagógovia školy pracujú,
4 učitelia školy sa zapojili do tvorby štátneho vzdelávacieho programu a
vzdelávacích štandardov pre ZUŠ,
učitelia školy sa priebežne profesijne vzdelávajú a zvyšujú si kvalifikáciu a odbornosť,
skvalitňuje prácu orchestrov (Musica Piccolo, sláčikový súbor Musica Piccolino) za
účelom prípravy čo najkvalitnejšieho dorastu do mládežníckeho orchestra Musica
Iuvenalis, ktorý je veľmi obľúbený medzi žiakmi,
školský tanečný orchester Candy band pokračuje v aktivitách,
spevácky zbor Cantando pokračuje v aktivitách,
Fanfárový súbor aktívne spolupracuje na akciách školy i mesta,
učitelia organizujú tematické koncerty za účelom zvýšenia atraktivity štúdia pre žiakov
a koncerty na rôznych miestach mimo školy a v rámci rôznych podujatí,
organizuje Medzinárodnú klavírnu súťaž Petra Toperczera Košice, ktorej XVII. ročník sa
predbežne uskutoční na jar 2022 a v súčasnosti je v štádiu príprav,
sláčikový orchester školy Musica Iuvenalis organizuje medzinárodný festival orchestrov
a zborov Šengenský poludník EUROCHESTRIES – 13. ročník je prispôsobený
podmienkam krízy a prebieha od 02.-11.07.2021,
zapájala sa do medzinárodného projektu Voicingers,
neustále propaguje svoju činnosť a naďalej sa snaží získavať nových žiakov
organizovaním výchovných koncertov a workshopov pre MŠ aj pre ZŠ na pôde našej
školy, základných a materských škôl v Košiciach,
úzko spolupracuje s Mestom Košice,
spolupracuje s Konzervatóriom v Košiciach na Timonovej 2 – koncerty bývalých žiakov
školy, workshopy, vyučovacia prax konzervatoristov,
pravidelne organizuje benefičné koncerty pre oddelenia detskej nemocnice a pre deti zo
sociálne slabších rodín,
meno školy si udržiava početnou účasťou žiakov na súťažiach a festivaloch
a pravidelným získavaním popredných ocenení,
aktívne spolupracuje s umeleckými školami a inštitúciami v meste,
spolupracuje s K 13 /Košické kultúrne centrá/.

13. SWOT analýza výsledkov školy
1. Silné stránky školy













právna subjektivita,
meno školy, čestný názov školy,
Cena primátora mesta Košice (2016),
Cena starostu Mestskej časti Košice – sídlisko Ťahanovce (2014),
kvalifikovaný pedagogický zbor,
dlhoročná tradícia školy postavená na vynikajúcich výsledkoch školy,
podiel školy na kultúrnom rozvoji mesta,
pozitívny vplyv školy na cieľavedomé využívanie voľného času detí najmä v súvislosti
s prevenciou spoločensky nežiaducich javov,
bohatosť akcií na ktorých škola participuje – verejné, interné, tematické, benefičné
koncerty,
organizácia Medzinárodnej klavírnej súťaže Petra Toperczera Košice,
zapájanie sa do projektov – Virtuoso, Portréty, We are here – čítanie grafických partitúr,
medzinárodný projekt Voicingers,
podporovanie nadaných detí - účasť na celoštátnych a medzinárodných súťažiach
a festivaloch,

 dosahovanie popredných umiestnení a ocenení,
 práca v orchestroch a súboroch Musica Iuvenalis, Sláčikový orchester Musica Piccolo,
sláčikový súbor Musica Piccolino, školský tanečný orchester Candy band, Fanfárový
súbor, detský spevácky zbor Cantando a mnohé ďalšie komorné zoskupenia,
 organizácie Školskej gitarovej prehliadky a Gitariády,
 dobrá spolupráca s MŠ a ZŠ – výchovné koncerty, workshopy, vianočné koncerty,
tematické koncerty,
 dobré vzťahy so zriaďovateľom,
 dobrá spolupráca so zákonnými zástupcami žiakov,
 webové sídlo školy, facebookový profil školy,
 dobrá poloha (stred mesta), čo umožňuje primeranú dostupnosť detí z okolitých ZŠ,
 záujem o školu zo strany verejnosti,
 zviditeľňovanie sa školy na verejnosti,
 entuziazmus a záujem pracovníkov,
 ochota zamestnancov zúčastňovať sa akcií aj mimo pracovného času,
 dobrá spolupráca pedagogických a prevádzkových pracovníkov,
 pozitívna klíma školy,
 vybudovanie motivačného systému odmeňovania,
 udržiavanie si stabilného počtu žiakov,
 pretrvávajúci záujem zo strany pedagógov o vyučovanie na škole,
 zapájanie sa učiteľov do vzdelávania a projektov,
 organizácia benefičných koncertov a koncertov na oddeleniach detskej nemocnice,
 každoročný výlet absolventov školy do Prahy,
 organizácia flautových seminárov,
 aktívna spolupráca s umeleckými školami a inštitúciami v meste.

2 Slabé stránky školy







nedostatočné materiálno – technické vybavenie školy,
nedostatok finančných prostriedkov na údržbu priestorov školy,
staré hudobné nástroje,
nedostatočné zariadenie školy modernou didaktickou technikou,
slabšia znalosť cudzích jazykov u pedagógov,
vysoké školné pri štúdiu druhého hlavného nástroja, u nezapočítaného žiaka /bez
čestného vyhlásenia/ a u dospelých nad 25 rokov.

3 Príležitosti
















vypracovávanie a realizácia projektov, zapojenie sa do projektov,
progresívne metodické postupy,
možnosť výmeny pedagogických skúseností,
sponzoring,
spolupráca s rodičmi, záujem širokej verejnosti,
spolupráca so ZUŠ na Slovensku i v zahraničí,
každoročný výlet absolventov školy do Prahy,
spolupráca s K13 /Košické kultúrne centrá/,
organizácia Medzinárodnej klavírnej súťaže Petra Toperczera Košice,
zapájanie sa do vzdelávacích projektov,
zapojenie sa do tvorby štátneho vzdelávacieho programu a vzdelávacích štandardov pre
ZUŠ,
spoluorganizácia metodických dní pre ZUŠ – získavanie kvalitných lektorov,
práca v školských orchestroch, súboroch a komorných zoskupeniach,
organizácia flautových seminárov,
účasť žiakov na súťažiach a festivaloch – reprezentácia školy.

4 Ohrozenia










nedostatok finančných prostriedkov,
normatívny spôsob financovania,
nepriaznivý demografický vývoj,
slabé finančné ohodnotenie pedagogických pracovníkov,
vznik nových umeleckých škôl s tým súvisiaci odliv žiakov,
konkurencia medzi školami,
vysoká cena hudobných nástrojov a menší záujem žiakov o niektoré nástroje,
zvyšovanie cien energií,
vysoké školné u niektorých kategórií žiakov.

14. Spolupráca s rodičmi a organizáciami
Vedenie školy úzko spolupracuje hlavne so svojim zriaďovateľom – Mestom Košice,
čo sa vo veľkej miere odráža v jej kvalitnom fungovaní, ale aj s ostatnými organizáciami,
s ktorými je spätá.
Spolupráca s Občianskym združením rodičov a priateľov hudby a umenia (OZ) pri ZUŠ
Márie Hemerkovej a Radou rodičov pri Základnej umeleckej škole Márie Hemerkovej
v Košiciach je pre školu neoceniteľná. Je založená na vzájomnej dôvere a to sa taktiež
odzrkadľuje vo výsledkoch, ktoré škola dosahuje. Podpora rodičov pri udržiavaní kvality našej
práce a dosahovaní koncepčných zámerov školy je pre školu podstatná.
Z finančných prostriedkov OZ škola postupne nakupuje nové hudobné nástroje, notový
materiál, technické vybavenie, vysiela žiakov a pedagógov na súťaže a prehliadky, uhrádza
prenájom sály Domu umenia a Východoslovenskej galérie na verejné žiacke koncerty,
zabezpečuje ladenie, čistenie a údržbu hudobných nástrojov v hlavnej budove školy i na
elokovaných pracoviskách, prispieva na každoročný zájazd absolventov školy do Prahy
(preplatenie cesty vlakom a poistenie), realizuje poistenie žiakov, zakupuje žiakom školy
učebné pomôcky, pamätné predmety a darčeky - vždy podľa potrieb a požiadaviek
jednotlivých predmetových komisií, atď. V tomto školskom roku sa kvôli pandémii nemohla
uskutočniť plenárna schôdza OZ a ani sme nevyberali členské príspevky, neuskutočnil sa ani
absolventský zájazd do Prahy a nákupy boli zrealizované v minimálnom množstve.
Je potrebné vyzdvihnúť aj spoluprácu s Radou školy pri Základnej umeleckej škole Márie
Hemerkovej, ktorej bola predĺžená činnosť vplyvom prerušenia prevádzky školy. Na základe
uznesenia z XII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach vo februári 2020 bola
odvolaná a zároveň delegovaná nová členka za zriaďovateľa do Rady školy. Následne
riaditeľka školy zabezpečila voľby za pedagogických a nepedagogických zamestnancov
(28.08.2020), za rodičov (14.05.2021) tak, že ustanovujúce zasadnutie novej RŠ sa konalo
26.05.2021 a na druhom zasadnutí RŠ dňa 23.06.2021 prebehlo výberové konanie na post
riaditeľa školy po ukončení funkčného obdobia riaditeľky školy Jany Fričovej Dis. art.
/30.06.2021/. Novou riaditeľkou školy sa stala Anna Žitvová, DiS. art. od 01.07.2021.
ZUŠ Márie Hemerkovej veľmi dobre kooperuje aj s ďalšími organizáciami – Konzervatóriom
na Timonovej 2, ZUŠ, MŠ, ZŠ, CVČ v Košiciach. Vďaka organizácii Medzinárodnej klavírnej
súťaže Petra Toperczera Košice, vynikajúcim výsledkom dosahovaným na súťažiach
a festivaloch, vlastnými aktivitami a kvalitným výchovno-vzdelávacím procesom má škola
dobré meno na Slovensku i za hranicami. Nadväzujeme spoluprácu so základnými umeleckými
školami a inými umeleckými školami na Slovensku i vo svete, naďalej spolupracujeme s
mnohými organizáciami, ktoré nás v priebehu roka oslovujú s požiadavkami kultúrneho
programu.

15. Záver
Základná umelecká škola Márie Hemerkovej v Košiciach patrí medzi najlepšie školy na
Slovensku kvalitou výchovno-vzdelávacieho procesu i aktivitami svojich zamestnancov, a to tiež
predurčuje jej smerovanie. Výsledky celoročnej práce pedagógov, ktorí aj v tomto školskom
roku vykazovali bohatú umeleckú i pedagogickú činnosť napriek sťaženým podmienkam
spôsobených pandémiou Covid 19, sú odrazom ich iniciatívy, kreativity a otvorenosti novým
podnetom a sú uvedené v prílohách správy o VVČ.
Našou prioritou je naďalej okrem kvalitného výchovno-vzdelávacieho pôsobenia na žiakov
hlavne získavanie nových žiakov do všetkých oddelení, propagácia všestrannej činnosti školy na
rôznych podujatiach a akciách s cieľom podchytiť a zaujať čo najširšiu vekovú kategóriu, hlavne
však deti a mládež. Medzi dôležité ciele, ktoré sme si už v minulosti vytýčili je súťažná činnosť
a koncerty - interné, verejné, tematické, benefičné, workshopy pre MŠ a výchovné koncerty pre
ZŠ, kde sa dostáva do povedomia verejnosti meno školy. ZUŠ Márie Hemerkovej systematicky
plní koncepčné zámery rozvoja školy, plán práce školy a vo výchovno-vzdelávacom procese
postupuje podľa Školského vzdelávacieho programu „Škola plná hudby“. Je nositeľkou Ceny
primátora mesta Košice z roku 2016 a Ceny starostu MČ Košice – sídlisko Ťahanovce z roku
2014.
Pre našu prácu je veľmi dôležitá a potrebná spolupráca s rodičmi, založená na vzájomnej dôvere
a rešpekte a taktiež so zriaďovateľom školy – Mestom Košice, vďaka ktorému sme mali
vytvorené adekvátne personálne a priestorové podmienky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť.
Tvorivosť pedagogického zboru, stimulačné prostredie a rešpektovanie individuálneho prístupu
k deťom a žiakom smerujeme k tomu, aby všetci prichádzali do školy s radosťou. Našim cieľom
je, aby sa hudba, umenie a tvorivosť stali zmyslom života každého nášho žiaka. Považujeme za
veľmi dôležité ponúknuť žiakom kvalitné umelecké vzdelávanie, ktoré má bezhraničný význam
a napomáha rozvíjaniu osobnosti.
Dátum a čas hodnotiacej pedagogickej rady: 30. jún 2021 o 9,00 hod.

Dátum: 30.06.2021
Jana Fričová, DiS. art.
riaditeľka školy

Vyjadrenie Rady školy pri ZUŠ: Rada školy zobrala na vedomie predloženú správu
o VVČ dňa:

Mgr. Jana Santovjáková, DiS. art.
predsedníčka Rady školy

Príloha č. 1

SÚŤAŽE, FESTIVALY A PREHLIADKY
V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021
"Dni Miloša Ruppeldta"
12. ročník celoslovenskej súťaže základných umeleckých škôl - 2. december 2020
Súťaž v sólovej hre na dychových nástrojoch
Hra na zobcovej flaute - I. kategória – (do 8 rokov)
1. kategória 2. miesto

Stela Michaela Kocanová
Mária Macáková, DiS. art.

Hra na drevených dychových nástrojoch - I. kategória (do 13 rokov)
1. kategória 3. miesto

Vilma Černá
Mária Macáková, DiS. art.

Hra na drevených dychových nástrojoch - II. kategória (do 15 rokov)
2. kategória 2. miesto

Amália Bortáková
Mária Macáková, DiS. art.

ČAROVNÁ FLAUTA 2020
19. ročník národnej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových
nástrojoch
Hra na drevených dychových nástrojoch - priečna flauta
I. kategória - 3. miesto - Vilma Černá
Mária Macáková, DiS. art.
IV. kategória – 3. miesto Amália Bortáková
Mária Macáková, DiS. art.
Hra na zobovej flaute
II. kategória - 2. miesto Stela Michaela Kocanová
Mária Macáková, DiS. art.
II. kategória - 3. miesto Barbora Noemi Ondrušová
Mária Macáková, DiS. art.
členka poroty – Mgr. Jana Santovjáková, DiS. art.

"Modrý svet očami umenia"
1. ročník - online súťaže – Bardejov (72 zapojených ZUŠ a 605 príspevkov)
Vyhlásenie výsledkov: 18.12. 2020
Prihlásení žiaci zo ZUŠ Márie Hemerkovej:
Mgr. Adriana Kubrická – 4 prihlásení žiaci:

1. Samuel Bánoci - môj malý hravý a tvorivý prváčik zahral pieseň, ktorú sme sa naučili "Starý
Donald farmu mal" a v druhej časti na ňu vymyslel slová a zahral divadielko s figúrkami z Lega.
2. Zojka Kršáková nahrala skladbičku od L. Fišera: Katedrálu a natočila video na tému "Môj
najkrajší zážitok s hudbou"- kde uviedla účasť na hudobnom tábore i našej školskej gitarovej
súťaži.
3. Adam Šimko nahral skladbu "Španielsky motív" od Zelenku-Obrovskej v štúdiu kapely svojho
ocka (ocko je rušňovodič a má svoju kapelu, kde hrá na basgitare) a nahral tiež video k téme
"Môj najkrajší zážitok s hudbou."
4. Adelka Kučerová napísala krásnu a rozumnú úvahu k téme "Čo mi hudba rozprávala."
1. téma: Čo mi hudba rozprávala
Zoja Kršáková – I. kategória – strieborné pásmo - Mgr. Adriana Kubrická
Adela Kučerová – II. kategória – strieborné pásmo - Mgr. Adriana Kubrická
2. téma: Môj najkrajší zážitok s hudbou
Zoja Kršáková – I. kategória – zlaté pásmo - Mgr. Adriana Kubrická
Adam Šimko – I. kategória – strieborné pásmo - Mgr. Adriana Kubrická
3. téma: Takto túto tému interpretujem iba ja
Samuel Bánoci – I. kategória - zlaté pásmo - Mgr. Adriana Kubrická
Adam Šimko – I. kategória – zlaté pásmo - Mgr. Adriana Kubrická

E-Gitarová NITRA
VI. ročník regionálnej gitarovej súťaže od 1.2.2021 – 12.2.2021
Trevor Poór – I. kategória – 1. miesto – p. uč. Iveta Susová
Maximilián Pándy – IV. Kategória – 2. miesto Mgr. Adriana Kubrická

Klavírnej súťažnej prehliadky Sládkovičovo 2021
VI. ročník 30. 4. 2021
Barbora Jurečková 4. kategória - PaedDr. Eva Hrunčáková – strieborné pásmo
Katarína Planetová 6. kategória - PaedDr. Eva Hrunčáková – strieborné pásmo

11. 5. 2021 - GITAROVÁ SÚŤAŽ SMIŽIANSKA GITARA 2021 Celoslovenská súťaž v hre na gitaru
MgA. Jozef Haluza – predseda poroty a odborný garant súťaže
Liliana Rosenfelderová - zlaté pásmo 3. miesto (MgA. Jozef Haluza)
Trevor Poór zlaté pásmo 3. miesto – ( p. uč. Iveta Susová)
Ela Chytráčková zlaté pásmo 3. miesto (Mgr. Adriana Kubrická)
Richard Remiaš strieborné pásmo - (MgA. Jozef Haluza)
Ján Pobeha strieborné pásmo - (Mgr. Adiana Kubrická
Samuel Jeleň strieborné pásmo - (Mgr. Lucia Sotáková)
Tadeáš Kaduk strieborné pásmo – (Mgr. Lucia Sotáková)
Adam Csomós strieborné pásmo – (Mgr. Adiana Kubrická)
Simona Gibalová zlaté pásmo 3. miesto (MgA. Jozef Haluza)

13.5.2021 - Nitrianska lutna 2022
22. ročník celoslovenskej hudobno - interpretačnej súťaže s medzinárodnou účasťou
Trevor Poór I. kategória - p. uč. Iveta Susová – 1. miesto
Janka Kormanová IV. kategória - Mgr. Lucia Lovašová – laureát súťaže aj kategórie, Cena
primátora, 1. miesto

Vyučujúce Mgr. Lucia Lovašová a Iveta Susová – diplom za najúspešnejšiu pedagogickú
prípravu na 21. ročníku celoslovenskej hudobno-interpretačnej súťaže Nitrianska lutna2021
v hre na sláčikových nástrojoch

15.6.2021

La guitaromanie 2021 - 1. ročník Gitarovej online súťaže

Organizuje: OZ La guitaromanie v spolupráci so súkromnou základnou umeleckou
školou Michaelliho 6,036 01 Martin
Trevor Poór I. B kategória – 1. miesto - p. uč. Iveta Susová

Virtuózi V4+ Hráme jedným jazykom.
Televízna talentová súťaž určená pre najlepších malých a mladých hudobníkov zo Slovenska,
z Česka, z Poľska, z Maďarska a z Chorvátska, súťaž bude vysielať RTVS od novembra
2021.
Slovenský casting súťaže, odkiaľ sa do medzinárodných kôl (semifinále a finále) dostanú tí
štyria najlepší, bude
29. a 30. júna 2021 v štúdiu RTVS v Bratislave.
Emily Viktória Grígerová postup na Slovenský casting súťaže (Edita Kovácsová, DiS. art.)

Nouvelles Étoiles - online music competition Paris
Terézia Füleová – CATEGORY B – Grand Prize
Zobcová flauta (žiačka Mgr. Jany Santovjákovej, DiS. art.)

International Moscow Music Competotion
Medzinárodná interpretačná súťaž v Moskve

Terézia Füleová - kategória dychových nástrojov – 1.
Mgr. Jany Santovjákovej, DiS. art.)

miesto

Príloha č. 2
Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice

PREHLIADKY, SÚŤAŽE, FESTIVALY
Prehľad o súťažiach v číslach
P. č.
Názov súťaže
1
2
3
4
5
6
7

Dni Miloša Ruppeldta

Súťaž

1.
miesto

celoslovenská

Bratislava
Čarovná flauta Nižná na
Orave
Modrý svet očami umenia

celoslovenská

E-Gitarová Nitra

regionálna

La Guitaromanie 2021
Martin
Nitrianska lutna, Nitra

2.
3.
zlaté strieborné bronzové
miesto miesto pásmo
pásmo
pásmo
2

1

1

3

celoslovenská

3
1

Klavírna súťažná prehliadka celoslovenská
Sládkovičovo
Smižianska gitara, Smižany celoslovenská

8

1
cena primátora

medzinárodná

Grand Prize

10

International Moscow Music medzinárodná
Competition
Virtuózi V4 + Hráme
medzinárodná
jedným jazykom, Bratislava

1

4

Celoslovenská
s medzinár.účasťou

Nouvelles Étoilles Paris

3

2

celoslovenská

9

11

Laureát
súťaže

1

2
1
1

Postup žiaka

5

SPOLU

11 súťaží
31 ocenení
37
zúčastnených
žiakov
1x laureát súťaže
1x Grand Prize
1x špeciálna cena
6x pamätné listy

celoslov. 7x
regionálna 1x
medzinárodná
3x

6

4

4

7

10

0

Príloha č. 3

HODNOTIACA PEDAGOGICKÁ RADA
komplexná činnosť školy v školskom roku 2020/2021

Internetové koncerty: 10
I-Hudobná besiedka 9, 10 – FB – 30.3.2021 /Mgr. M. Kentoš, Mgr. M. Kovaľuková/
I-Hudobná besiedka 11, 12 – FB – 30.3.2021 /Mgr. M. Kentoš /
I-Hudobná besiedka 13, 14 – FB – 30.3.2021 /Mgr. M. Kentoš /
I Koncert 4 – FB – 18.5.2021 /Mgr. M. Kentoš /
I Koncert 5 – FB – 25.5.2021 /Mgr. M. Kentoš /
I Koncert 6 – FB – 15.6.2021 /Mgr. M. Kentoš /
I Koncert 7 – FB – 17.6.2021 / PaedDr. E. Hrunčáková, DiS. art./
E -Vianočné koncerty: 4
Vianočný darček – školský – FB – 21.12.2020 /Mgr. M. Kentoš/
Vianočný koncert – 14.12.2020 – triedny – zoom /A. Czimová/
Vianočný hudobný darček – 17.12.2020 – triedny /Mgr. A. Kubrická/
Stretnutie pod stromčekom – 22.12.2020 – triedny – FB /MgA. J- Haluza/
Interný absolventský e-koncert (1. časť): 1
Verejný absolventský e- koncert (2. časť, II. stupeň, ŠpD): 1
Triedne koncerty: 17
A. Czimová – zoom 2x (16.11.2020, 30.11.2020), A. Žitvová – zoom (03.12.2020), Mgr. I.
Ondrušková – (14.12.2020) Mgr. L. Sotáková + M. Hoza – youtube (18.12.2020), J. Barthová Darček pre Teba – Pocta Beethovenovi (17.12.2020), Mgr. I. Ondrušková – (03.03.2021), M.
Kovaľuková – zoom (13.04.2021), MgA. J. Haluza FB (26.04.2021), Mgr. I. Ondrušková –
zoom (28.04.2021), L. Gedeonová – zoom (10.05.2021), Mgr. L. Sotáková + M. Hoza – youtube
(17.05.2021), E. Kovácsová – koncertná sála (21.06.2021), Ing. A. Hein, DiS. art. - zoom
(21.06.2021), A. Žitvová – youtube (24.06.2021), Mgr. M. Dakosová – Žiaci žiakom
(24.06.2021), J. Barthová – Vysvedčenie – koncertná sála (28.06.2021)
Tematický koncert: 4
Karnevalový koncert 18.02.2021 /Mgr. M. Kentoš, Mgr. M. Kovaľuková/
Etudový klavírny maratón – 1. časť 4.05.2021 /J. Barthová, PaedDr. E. Hrunčáková, DiS. art./
Etudový klavírny maratón – 2. časť 06.05.2021 /J. Barthová, PaedDr. E. Hrunčáková, DiS.
art./
Deti (nielen) deťom 17.06.2021 Cathedral caffé /E. Jánošdeáková, DiS. art./
Variácie 3. poschodia – viac ako 30 koncertov /E. Jánošdeáková, DiS. art., M. Macáková, DiS.
art./
Spolu koncerty: 67
Kultúrne brigády: 3
Vernisáž obrazov v priestoroch Českého spolku – 03.09.2020 (E. Malinová, DiS. art.)
Vernisáž obrazov – Krásy a pamiatky Českej a Slovenskej republiky – Átrium klub 11.09.2020
(E. Malinová, DiS. art.)
Maďarská materská škola – 11.06.2021 (MgA. J. Haluza)

Činnosť sláčikového orchestra Musica Iuvenalis:
Júl - august 2020
05.07.2020– Verejný koncert v obci Kazimír v rámci festivalu Šengenský poludník
30.07.2020 – Koncert „Hudba bez hraníc“, Zlatá Idka v spolupráci s OZ Karpaty
16.08.2020 – Altánok Botanickej záhrady v spolupráci s Botanickou záhradou UPJŠ
21.08.2020 – Koncert Kaviareň Od srdca, Hlavná ul., Košice v spolupráci so sociálnou
chránenou dielňou
23.08.2020 – Farnosť Kráľovnej pokoja, Košice-Juh
September 2020
02.09.2020 – Verejná knižnica J. Bocatia, nádvorie Barkóczyho paláca, Hlavná 48 Sviečkový
koncert
03.09.2020 – Gelnica, Základná umelecká škola, Lhuterovo nám. 1
21.09.2020 – Slávnostný koncert v spolupráci s MČ KE- Juh
December 2020
05.12.2020 – Online koncert Svetlo porozumenia, Kulturpark Košice
13.12.2020 – Rozsvietenie výzdoby – verejný koncert pre TUKE
Apríl 2021
18.04.2021 – Online Otvárací koncert Festivalu sakrálneho umenia mesta Košice
Máj 2021
09.05.2021 – Koncert pre MČ Košice – Sever
28.05.2021 – Online koncert v rámci podujatia Noc kostolov, org. mesto Košice
Jún 2021
03.06.2021 – Výchovný koncert o sláčikových nástrojoch MŠ Hrnčiarska
10.06.2021 – Výchovný koncert o sláčikových nástrojoch MŠ Čordákova 50
11.06.2021 – Koncert „Ctíme si svoje tradície“ v spolupráci so zborom Karpaty
12.06.2021 – Koncert v kostole v rámci obradu, Uršulinská ul.
26.06.2021 – Koncert pre MČ Košice – Staré mesto
Júl 2021
02.07. – 11.07.2021 – Festival Šengenský poludník, 17 koncertov – Košice, Poprad, Vysoké
Tatry, Ľutina, Lipany, Kazimír, Jasov
Adaptačné vzdelávanie – 1 učiteľ /Mgr. Helena Knapiková – skúšky sa uskutočnia v priebehu
októbra 2021/
Súťaže: 11
zúčastnených žiakov – 37
ocenení – 31
Dni Miloša Ruppeldta Bratislava – 12. ročník – dychové nástroje, celoslovenská 02.12.2020 /4
súťažiaci/
Čarovná flauta Nižná na Orave – 19. ročník, celoslovenská 18.-20.11.2020 /4 súťažiaci/
Modrý svet očami umenia – 1. ročník on-line súťaže – krajská 18.12.2020 /4 súťažiaci/

E-Gitara Nitra – 6. ročník on-line regionálnej súťaže – 01.02.-12-02.2021 /7 súťažiaci/
Klavírna súťažná prehliadka Sládkovičovo 2021 – 6. ročník 30.04.2021 /2 súťažiaci/
Smižianska gitara Smižany – celoslovenská súťaž – 11.05.2021 /10 súťažiacich/
Nitrianska lutna – 22. ročník, celoslovenská interpretačná súťaž 13.05.2021 /2 súťažiaci/
La Guitaromanie Martin – 1. ročník on-line súťaže celoslovenská 15.06.2021 /1 súťažiaci/
Virtuózi V4 + Hráme jedným jazykom – medzinárodná televízna talentová súťaž. casting 29.30.06.2021 RTVS bude vysielať od novembra 2022 /1 súťažiaca/
Nouvelles Étoiles Paris – on-line Music Competition Paris /1 súťažiaca/
International Moscow Music Competition – on-line medzinárodná interpretačná súťaž
dychové nástroje /1 súťažiaca/
Ďalšie akcie: 7
Video seminár Noutee – 03.10.2020
Seminár Hudební hry koncertná sála Cyril Kubiš – 07.06.2021
Teacher Training Level 3 Praha ESA /European Suzuki Asociation/ - Mgr. I. Ondrušková
Konferencia poľských pedagógov – MgA. J. Haluza – 13.01.2021
O umění on-line Praha – Mgr. A. Kubrická, DiS. art. – 14.11.2020
Technické možnosti distanční výuky – JAMU Brno – 21.11.2020 – Mgr. A. Kubrická, DiS. art.
Ako pomôcť žiakom sústrediť sa v čase displayov – 11.02.2021 – Mgr. A. Kubrická, DiS. art.
Účasť v porote: 2
Mgr. J. Santovjáková – Čarovná flauta Nižná na Orave
MgA. J. Haluza – Smižianska gitara, Smižany
Žiaci prijatí na Konzervatórium: 5
Ivor Kovářík 2./II.– M. Popovič, DiS. art., Kilián Toth 2.2./I. – Mgr. art. F. Džubakovský,
Daniel Hančikovský 4./II. – M. Popovič, DiS. art., Amália Bortáková 4.2./I. – M. Macáková,
DiS. art., Terézia Füleová 1. ŠpD – Mgr. J. Santovjáková, DiS. art.

október - apríl COVID 19 – vyučovanie prebiehalo dištančnou formou cez
komunikačné kanály /Whatsapp, Viber, Messenger, Skype, ZOOM a pod./
Všetky vyššie spomínané podujatia boli podrobne vyhodnotené na záverečnej hodnotiacej
pedagogickej rade vedúcimi PK všetkých oddelení.
Výsledky súťaží a činnosť školy v školskom roku 2020/2021 sú podrobne spracované
v školskej dokumentácii, v Správe o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach v školskom roku 2020/2021 a na webovom sídle školy www.zuske.sk

Jana Fričová DiS. art.
riaditeľka školy

Príloha č. 4

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA MÁRIE HEMERKOVEJ
HLAVNÁ 68, 040 01, KOŠICE

Správa o činnosti školy v čase mimoriadnej situácie (26.10.2020 - 12.04.2021)
V tomto školskom roku, ktorý bol opäť poznamenaný pandémiou COVID 19 prebiehalo v škole
vyučovanie mimoriadnym spôsobom – prevažne dištančnou formou, v súlade s nariadeniami
hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v období od 26.10.202012.04.2021, kedy nastúpili na prezenčné vyučovanie žiaci 1. stupňa ZŠ a postupne sa
k prezenčnému vyučovaniu pripájali vyššie ročníky (26.04.2021 2. stupeň ZŠ a 1.- 4. ročník 8
ročných gymnázií, 03.05.2021 sa pripojili k prezenčnému vyučovaniu aj stredné školy. Od
10.05.2021 mohli nastúpiť na prezenčné vyučovanie aj dychové nástroje, spev, hudobná náuka,
komorná hra, orchestre a spevácky zbor). Na túto situáciu sme boli už pripravení, všetci učitelia
opäť bez problémov nabehli na dištančný spôsob vyučovania. Vyučovanie prebiehalo on-line cez
rôzne komunikačné kanály, buď podľa rozvrhu alebo v inom dohodnutom čase, v prípade
nedostatočného wifi signálu aj cez telefón, posielaním video a audio nahrávok, skenovaním
opravených chýb v notových materiáloch, ktoré potom spoločne analyzovali. Hudobná náuka
bola vyučovaná on-line cez komunikačný kanál ZOOM. Žiakom bolo umožnené pripojiť sa na
ktorúkoľvek skupinu hudobnej náuky vo svojom ročníku. Pokrytie signálom wifi na celej škole,
ktoré sa nám podarilo uskutočniť, zabezpečilo plynulé prechádzanie z prezenčného na dištančné
vyučovanie v prípade potreby po nástupe do školy na prezenčné vyučovanie. Opäť je potrebné
vyzdvihnúť spoluprácu rodičov, hlavne u menších žiakov.
37 žiakov školy prinieslo v tomto školskom roku 31 popredných umiestnení z 11 súťaží, aj keď
mnohí ďalší žiaci boli pripravení a prihlásení na súťaže medzinárodné, celoslovenské
i regionálne, ktoré sa z dôvodu COVID 19 v tomto školskom roku neuskutočnili, ale ich termín
bol posunutý na jeseň 2021. Obrovským úspechom žiačky Terézie Füleovej z triedy Mgr. Jany
Santovjákovej DiS. art. bolo získanie prvého miesta na medzinárodnej interpretačnej súťaži
v Moskve a Grand Prize na medzinárodnej interpretačnej súťaži v Paríži. Piati žiaci boli prijatí
na Konzervatórium v Košiciach a v Bratislave, čo je vzhľadom na sťažené podmienky
vyučovania taktiež úspech.
Triedne knihy od začiatku školského roka učitelia viedli na predpísanom tlačive zo ŠEFTu, v
období COVID 19 ich vypisovali elektronicky v informačnom systéme iZUŠ. Takto malo
riaditeľstvo školy prehľad o preberanom učive. Spôsob hodnotenia bol ešte v minulom školskom
roku pedagogickou radou zvolený a odsúhlasený na hodnotenie známkou, učitelia hodnotili
žiakov priebežne. Aj v tomto školskom roku sme zrealizovali Covid tablo II v spolupráci so
žiakmi, ktorí sa sami odfotografovali. Absolventi dostali už tradične pamätné plakety
o absolvovaní ZUŠ.
Učitelia, vedenie školy i nepedagogickí zamestnanci (hospodárka školy a pracovníčka oddelenia
PaM, ktorým bol nariadený Homeoffice počas celého obdobia denne vypisovali evidenciu
pracovného času na aktualizovaných mesačných tlačivách, ktoré boli na Google Disku, kde malo
vedenie školy možnosť každodennej kontroly ich práce. Nepedagogickí zamestnanci, ktorým
nemohol byť nariadený Homeoffice (upratovačky, školník a vrátnička) mali prekážku v práci zo
strany zamestnávateľa, ale 1-2x týždenne chodili dezinfikovať, vetrať a kontrolovať priestory
školy.
Silnou stránkou školy počas COVID 19 bolo jednoznačne zlepšenie digitálnych zručností
pedagógov, vzdelávanie sa a hľadanie možností v tomto odbore, vzájomná komunikácia
a spolupráca.

Príloha č. 5

Štatistická správa o Facebooku–fanpage ZUŠ Márie Hemerkovej
K 1. septembru 2020 mala naša fanpage 858 sledovateľov.
K 30. júnu 2021 to je 1020 sledovateľov. Naša fanpage počas šk. roka 2020/2021 nabrala162
sledovateľov.
ŠTATISTIKA VIDEÍ: na Facebooku sme za obdobie od 21. decembra 2020 do 30. júna 2021
zaznamenali vysokú sledovanosť –18 uverejnených internetových koncertov malo spolu 28700
3-sek.zhliadnutía 5 4001-min. zhliadnutí. Diváci strávili pri týchto videách viac ako13 hodín, čo
je o154% viac ako v minulom školskom roku, kde sme mali tiež veľmi dobré štatistické
výsledky. Všetci spoločne sme v sledovanom období pri sledovaných videách interagovali
približne 4300krát, čo zahŕňa reagovanie, komentovanie či zdieľanie. Celkovo najúspešnejší post
podľa analýzy štatistík Facebooku je Hudobný karneval, ktorý mal vďaka najväčšiemu zdieľaniu
aj najväčší dosah. Vďaka tomu sa zobrazil s možnosťou otvorenia a interakcií približne 5 300
užívateľom Facebooku. Veľmi úspešným bol aj koncert v decembri, Vianočný darček, ktorý
oslovil približne 3000 užívateľov Facebooku. To všetko sme dosiahli vďaka lajkom a najmä
zdieľaniu, bez platenej reklamy. Tieto výsledky teda môžeme vyhodnotiť vysoko pozitívne.
Všetkým patrí veľká vďaka za kooperáciu pri tvorení, sledovaní či propagovaní.
CELKOVÁ ŠTATISTIKA: (zahŕňa všetky uverejnené posty). V sledovanom období školského
roka 2020/2021 fanpage. ZUŠ Márie Hemerkovej dosiahla zobrazovanosť svojich postov až
28800 užívateľom Facebooku a títo užívatelia interagovali približne 19300 krát, čo je o 36%viac
ako minulý školský rok. Záverečná štatistika je aktuálna k 30. júnu 2021.
Štatistiku na podklade Analyse centra Facebooku vypracoval Mgr. Michal Kentoš.

