
Súkromná základná umelecká škola 

Vranov nad Topľou, Dobrianskeho 1651 

 

S p r á v a 

o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020 
 

Základné identifikačné údaje o škole: 

1. Názov školy:   Súkromná základná umelecká škola 

2. Adresa školy:  Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou 

3. Telefón:  00421-57-4422849, 0905 271 374 

4. Internetová adresa: www.ozvena.szus.sk, www.szusvt.sk  

5. E-mail:  vilma@krauspe.sk, szus@ozvena.sk 

6. Údaje o zriaďovateľovi: Vilma Krauspeová, sídl.II-1215,  093 01 Vranov nad Topľou 

7. Mená a funkcia vedúcich zamestnancov školy: 

Milan Stanovčák , DiS.art. -riaditeľ 

Vilma Krauspeová –  zriaďovateľka, zástupkyňa školy 

 

Údaje o počte žiakov: 

     112 – individuálne vyučovaných žiakov 

       94 -  skupinovo vyučovaných žiakov (včítane žiakov s 2 hlavnými predmetmi) 

 

Údaje o počte zapísaných žiakov do PHV a PTV:  23 

Údaje o počte absolventov v 2.časti  I. stupňa:  9 

Údaje o počte absolventov v II. stupni:  1 

Údaje o počte absolventov v 1.časti  I. stupňa:  14 

 
 

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov a všeobecné údaje o škole: 

Hodnotenie žiakov v Súkromnej ZUŠ Vranov nad Topľou bolo v súlade s aktuálnym hodnotením predpísaným pre 

základné umelecké školstvo. V školskom roku 2019/20 väčšina žiakov úspešne absolvovala príslušný ročník štúdia v I. 

a II. stupni. Ôsmi žiaci nedokončili   alebo prerušili štúdium v tomto školskom roku z rôznych dôvodov (rodinné 

dôvody a strata záujmu o štúdium),  jeden žiak ukončil štúdium z dôvodu slabého prospechu a jedna sa presťahovala). 

Celkove k 1.7. 2020 ukončili 4 a 4 z toho prerušili štúdium. 

V školskom roku 2019/20 sme prijali dvoch učiteľov, jedného učiteľa hry na akordeón, klavíri, HN a zborového spevu 

a jednu učiteľku hry na klavíri.  

V tomto školskom roku prestúpilo zo štátnej  ZUŠ  alebo z CVČ na našu školu 3 žiaci do hudobného a tanečného 

odboru. 

 

Zoznam študijných a učebných odborov a ich zameranie a zoznam uplatňovaných učebných plánov: 

Študijný a učebný odbor: hudobný a tanečný 

Učebné plány: schválené Ministerstvom školstva SR dňa  20.8.2009 pod číslom CD-2009-27474/21375-1:911 

s platnosťou od 1. septembra 2009 a na základe platných dodatkov od 1.1.2019.  
 

Údaje o počte zamestnancov, ich ďalšom vzdelávaní a plnení kvalifikačného predpokladu: 

15 zamestnancov z toho 12 pedagogických zamestnancov. Na škole vyučovalo 6 externe vyučujúcich . Ďalšie 

vzdelávanie si niektorí učitelia robili individuálne.  

Kvalifikačné predpoklady sú u riaditeľa školy splnené a u učiteľov sa priebežne plnia.  

V SZUŠ bolo vypísané výberové konanie na riaditeľa školy, ktoré sa uskutočnilo 7.2.2020. Riaditeľom školy zostal 

Milan Stanovčák, DiS.art. 
 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 

Žiaci hudobného a tanečného odboru  školy sa  predstavili na verejných a školských podujatiach rôzneho charakteru 
v rámci mesta Vranov nad Topľou a v iných slovenských mestách a v zahraničí.  V tomto školskom roku pracovalo na 
škole 6 speváckych zborov. 
Najviac vystúpení  mal Mládežnícky miešaný spevácky zbor a Dievčenský spevácky zbor Ozvena, ktoré sa prezentovali 
na rôznych podujatiach na Slovensku i v zahraničí. 
11.8. 2019 – Mládežnícky spevácky zbor vystupoval na slávnostnom požehnaní lode Bohemia na Domaši 

11.-14.10.2019 – Mládežnícke spevácke zbory  mali koncerty v Červenom Kostelci a v Českej Skalici. Zbory boli 

recipročne u družobného zboru Červánek. 

7.11.2019 sa uskutočnil interný koncert SZUŠ, na ktorom vystúpili sólisti, žiaci tanečného odboru a spevácky zbor 

PHV a chlapčenský zbor. 

9.-16.12.2019 sa uskutočnili triedne vianočné koncerty, kde účinkovali všetci žiaci školy. 

http://www.ozvena.szus.sk/
mailto:vilma@krauspe.sk


- 13.12.2018 – Všetky zbory spievali na námestí vo Vranove n.T. koledy v podujatí „Rozžiarme Vianoce“ 

- 15.12.2019 – Adventný koncert u Salezianov V Michalovciach – Mládežnícke zbory a sólisti 

- 17.12. 2019  sa konali adventné koncerty v obciach Ondavské Matiašovce a Majerovce 

- 19.12. 2019 sa uskutočnil adventný koncert v Gréckokatolíckom kostole vo Vranove nad Topľou – všetky zbory    

   a sólisti 

- 10.-17.1.2020 sa konali postupové skúšky siedmich  kontrahujúcich žiakov v hudobnom a tanečnom odbore 

- 27.2. 2020 – Interný koncert SZUŠ – účinkovali sólisti, žiaci tanečného odboru a detský spevácky zbor 

-8.6.–10.6 -  absolventské skúšky z nástrojov – 10 absolventi – 9 žiaci prospeli s vyznamenaním a jedna žiačka prospela 

V hudobnom odbore boli absolventské skúšky v 3.r. 2.č. uskutočnené legislatívnou formou. 

-12.6.2020 – Absolventský koncert spojený s vyradením v koncertnej miestnosti SZUŠ- koncert v koncertnej miestnosti 

SZUŠ bol úspešný,  zúčastnili sa ho najmä rodičia a príbuzní absolventov z dôvodu vírusovej situácie v počte okolo 30 

ľudí 

- 12-18.6.2020 záverečné skúšky žiakov 4.ročníka 1.č.1.stupňa hudobného odboru – skúšky dopadli veľmi  dobre, 

v tanečnom odbore bolo legislatívne hodnotenie 2.polroka.  Písomné skúšky žiakov 4-r- 1.časti 1.stupňa boli tiež 

uskutočnené legislatívnou formou. 

- 25.6.2020 – Stretnutie s rodičmi žiakov PHV – rozdelenie žiakov od septembra 2020  

Viaceré plánované podujatia (školské i mimoškolské súťaže, koncert k 40.výročiu Ozveny, interný koncert, komorný 

koncert Sláčikového kvarteta Konzervatória Košice a Juraja Liberu, akordeón, 33.Vranovské zborové slávnosti) boli 

zrušené kvôli vírusovej situácii v termíne od 16.3.2020 do 29.5.2020. 

V čase pandémie pedagógovia vyučovali distančne online všetkých žiakov tak individuálne ako aj kolektívne. Lepšie sa 

darilo vyučovať individuálne rôznymi formami výučby (messenger, skype, e-mail a iné formy).  

 
 

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená:  
Škola sa zapojila do projektu Medzinárodného zborového stretnutia v Čechách v Červenom Kostelci (október 2019).  
Škola pracovala na workshope a seminári na 33.Vranovské zborové slávnosti, ktorý bol ale kvôli pandémii zrušený. 
Škola pracuje na projekte k 40.výročiu založenia ZZSZ Ozvena (7.novembra 2020). 
 

Údaje o inšpekčnej činnosti vykonanej školskou inšpekciou: 
Školská inšpekčná činnosť bola vykonávaná riaditeľom školy, ktorý kontroloval plnenie časovo-tématických plánov,  
vyučovací  proces a triednu agendu. Zistené nedostatky sa priebežne odstraňovali.    
Výchovno-vyučovacie výsledky hry  na hudobných nástrojoch, PHV, sólového, komorného súboru a zborového spevu 
ako aj v tanečnom odbore boli zvládnuté a hodnotené ako pozitívne 
 

Priestory a materiálno-technické podmienky školy: 
V školskom roku  2019/20 sme kúpili  tlačiareň Canon 264,  akordeón 60 basový, notebook,  monitor, koberec do 
koncertnej miestnosti,  2 bezkontaktné teplomery, zásobník na papierový utierky, reproduktor, nabíjačku na autobatériu, 
gitaru a spotrebné doplnky na hudobné nástroje, notové materiály, predplatili sme si ASC agendu. Učebné priestory sú 
vybavené potrebnou didaktickou a audiovizuálnou technikou.   Školskú knižnicu priebežne dopĺňame najmä o notové 
materiály.  Väčšinu materiálov vedenie školy a pedagogickí pracovníci hľadajú prostredníctvom internetu a kopírujú.. 
Priebežne sú opravované a ladené klavíre. Škola naďalej vytvára  lepšie materiálno-technické podmienky pre rozšírenie 
a zdokonalenie záujmovo-umeleckej činnosti.  

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy: 
Finančné prostriedky poskytnuté štátom i rodičovský príspevok sa využívajú efektívne pre potreby školy. 
Dotácia štátneho rozpočtu na žiakov: cca 79 % z celkového rozpočtu školy. 
Príspevok rodičov: cca 21 % z celkového rozpočtu školy  
Príspevky od rodičov sa väčšinou využívali na prevádzku motorového vozidla,  na koncertné zájazdy, festivaly 
a súťaže, zasadnutia, služobné cesty  a čiastočne na materiálne zabezpečenie, na platy a odvody. 
 

Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 
Škola vyberá rodičovský príspevok vo výške 4,-€ väčšinou na vianočné dary pre žiakov a učiteľov a kvety na 
vystúpenia a pre absolventov školy . Škola získava iné finančné prostriedky  aj inými spôsobmi. 
 

Cieľ určený na koncepčné zameranie rozvoja činnosti školy a vyhodnotenie jeho plnenia: 

Súkromná ZUŠ vo Vranove nad Topľou poskytuje  23 rokov štúdium v hudobnom a tanečnom odbore. 

V minulom školskom roku  súbory a sólisti  úspešne prezentovali školu na festivaloch, koncertoch  a podujatiach 

kultúrneho charakteru doma i v zahraničí.  

Pedagogický zbor  spolupracoval s Radou školy a rodičmi. 

Pri plnení úloh sme sa  okrem podujatí v pláne činnosti školy opierali o plán práce školy,  harmonogram podujatí SZUŠ 

a  mesačné plány, o rozpis podujatí na celý školský rok, časovo-tématické plány a o víziu rozvoja školy na ďalších päť 

rokov. Niektoré ciele a zámery neboli v tomto školskom roku zrealizované z dôvodu pandémie.  

 

Oblasť, v ktorej škola a pedagógovia dosahujú dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

Škola dosahuje naďalej slušné výsledky najmä v oblasti zborového, sólového spevu a v hre na klavíri.   

V tomto školskom roku boli viacerí žiaci pripravovaní na regionálne a celoslovenské súťaže v hre na aklavíri 

a v autorskej súťaži (Kopko, Kundravá, Demčák, Kubačková, Krajňáková, Maťašová, Tuľaková), avšak tieto súťaže sa 



kvôli pandémii neuskutočnili. Bola pripravená i školská súťaž na koniec marca 2020v sólovom speve s 20 sólovými 

spevákmi, avšak ani táto súťaž sa neuskutočnila a bola presunutá na november 2020.  
 

Činnosť predmetových komisií a Rady školy  

Na škole pracovali tri predmetové komisie (nástrojová – vedie M.Fialová, zborovú komisiu vedie J.Libera a tanečná – 

p. M.Rusnáková). Umelecká rada vedená p.Krauspeovou  dobre spolupracovala s predmetovými komisiami a s Radou 

školy, komisie a umelecká rada sa vzájomne  informovali a realizovali niektoré podujatia.  
 

 

Spolupráca školy s rodičmi a poskytovanie služieb žiakom a rodičom 

Spolupráca školy s rodičmi je dobrá. Rodičia napomáhajú pri finančnom zabezpečení vianočných triednych stretnutí 

formou rodičovských príspevkov.. Na škole sa konali dve rodičovské združenia počas školského roka 2019/20. 

Žiakom sú poskytované rôzne služby a zľavy školného u sociálnych prípadov, ceny pri školských súťažiach, dary pri 

vyradení absolventov, vianočné darčeky pre všetkých žiakov,  zaplatenie časti cestovného na školské a zahraničné 

zájazdy a iné). Škola dobre spolupracovala  s niektorými rodičmi najmä z Rady rodičov. 

Všetky tieto inštitúcie a jednotlivci pomáhali pri riešení niektorých otázok týkajúcich sa najmä umeleckej činnosti 

a vystúpení žiakov a pedagógov školy na verejnosti. 
 

 

Vzájomný vzťah  - škola – rodič - žiak, ako aj s fyzickými a právnickými osobami, ktoré sa na výchove 

a vzdelávaní v škole podieľajú: 
 

Vzájomný vzťah školy k uvedeným inštitúciám a fyzickým osobám je pomerne dobrý.  Najlepšie so školou 

spolupracuje Záujmové združenie speváckych zborov Ozvena, Rada rodičov, Rada školy, farské úrady, 

Hornozemplínska knižnica,  MsDK a niektoré školy podobného typu  (napr. SZUŠ Múza Humenné). 
 

 

 

 

 

Vo Vranove nad Topľou, 30. 6.2020 
 

 

 

 

Spracovali: 

 

Milan Stanovčák, riaditeľ školy        
 

Zriaďovateľ bol so správou oboznámený a prevzal ju dňa 1.7. 2020. 

 

Vilma Krauspeová, zriaďovateľka školy 

 

 

 

 

 

 
 


