
Súkromná základná umelecká škola 

Vranov nad Topľou, Dobrianskeho 1651 

 

S p r á v a 

o výchovno-vzdelávacej činnosti 
školský rok 2015/2016 

 

 

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.sk/szus  

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

6. Údaje o zriaďovateľovi: Vilma Krauspeová, síld.II-1215,  093 01 Vranov n.T. 

7. Mená vedúcich zamestnancov školy + funkcia: 

- Milan Stanovčák - riaditeľ 

- Vilma Krauspeová –  zriaďovateľka školy 

 

Údaje o počte žiakov: 

     114 – individuálne vyučovaných žiakov 

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

 

Údaje o počte zapísaných žiakov do PHV:  24 

Údaje o počte absolventov:  14 
 

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

Klasifikácia a hodnotenie žiakov v Súkromnej ZUŠ Vranov n.T. bolo v súlade s aktuálnym 

hodnotením predpísaným pre základné umelecké školstvo.  

V školskom roku 2015/16 väčšina žiakov úspešne absolvovala príslušný ročník štúdia v I. a II. stupni. 

Šesť žiakov nedokončilo  štúdium z rôznych dôvodov (zmena bydliska, rodinné dôvody a strata 

záujmu o štúdium). 

V školskom roku 2015/16 sme otvorili tanečný odbor pri SZUŠ a prijali štyroch nových externých 

učiteľov. 

V tomto školskom roku sme zaevidovali  prestup piatich žiakov z iných ZUŠ. 

V novembri 2015 sme sa rozlúčili s dlhoročnou učiteľkou Viktóriou Gabron, ktorá podľahla zákernej 

chorobe. 

 

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. 
 

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

14 zamestnancov z toho 11 pedagogických zamestnancov z toho 8 externe vyučujúcich a jedna 

vyučujúca na živnosť. Ďalšie vzdelávanie sprostredkoval zriaďovateľ na Konzervatóriách v  

Košiciach.  

Kvalifikačné predpoklady sú u učiteľov splnené alebo sa priebežne plnia. Riaditeľ školy a p. Sotáková 

začali so štúdiom na vykonanie prvej kvalifikačnej skúšky. 
 

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


Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 
Súbory a sólisti školy sa  predstavili na verejných podujatiach kultúrneho charakteru doma i 
v zahraničí.  
V tomto školskom roku pracovalo na škole 5 speváckych zoskupení, z ktorých tri zbory sa 
prezentovali na domácich i na zahraničných podujatiach. Na verejnosti úspešne vystupovali žiaci 
 tanečného odboru. 
Najviac vystúpení doma i v zahraničí mal Mládežnícky miešaný spevácky zbor a Dievčenský 
spevácky zbor.  
V novembri 2015 sa uskutočnil interný koncert SZUŠ v koncertnej miestnosti. 
Skoro všetci žiaci vystupovali na triednych vianočných koncertoch od 14. do 18.12.23015 
Koncerty pre verejnosť sa konali v Sečovskej Polianke a Sačurove dňa 16.12.2015 a  v Bazilike Minor 
vo 15.marca 2016 sa uskutočnila 17.školská súťaž v sólovom speve, ktorej sa zúčastnilo 23 
súťažiacich v troch kategóriách. Súťažiaci sa úspešne prezentovali dvomi súťažnými piesňami a víťazi 
účinkovali na školských i mimoškolských podujatiach. 
21.marcari 2016 sa uskutočnil veľkonočný interný koncert v koncertnej miestnosti SZUŠ. 
Päť žiačok našej školy (E.van Vuuren, A. a M.Maťašové, N.Mrusková a R.Kubačková)  súťažili na 
Regionálnej klavírnej súťaži ZUŠ v Snine, z ktorých bola vo svojej kategórii najúspešnejšia Elise van 
Vuuren a obsadila zlaté pásmo. Na súťaži sme získali okrem zlatého pásma aj dve strieborné a dve 
bronzové pásma. 
27.apríla 2016 sa žiaci a pedagógovia školy zúčastnili zájazdu SZUŠ na muzikál Móric Beňovský 
v Štátnom dievadle v Košiciach. 
8. mája 2016 sa sólisti, tanečníci  a zbory školy predstavili na koncerte ku Dňu matiek v KD 
v Komáranoch. 
Súkromná ZUŠ zaviedla tradíciu výročných koncertov. Prvý výročný koncert sa uskutočnil 16.mája 
2016 v estrádnej sále Domu kultúry vo Vranove nad Topľou, na ktorom sa úspešne predstavili žiaci 
hudbného a tanečného odboru SZUŠ. 
Piati žiaci našej školy získali ďakovný list primátora mesta Vranov n.T. „Reprezentant 2016.  
V máji 2016 sa uskutočnili prijímacie pohovory, na ktorých sa zúčastnilo 14 žiakov väčšina do 
hudobného odboru. 
V júni 2016 sa konali absolventské skúšky žiakov 3.ročníka 2.časti 1.stupňa z hudobnej náuky 
a žiakov 4.ročníka 2.časti 1.stupňa a žiakov druhého stupňa, ktorých vedomosti boli na veľmi dobrej 
úrovni. Absolventský koncert sa konal 7.júna 2016 v estrádnej sále Domu kultúry Vranov nad Topľou 
a výkony účinkujúcich boli väčšinou veľmi dobré.  
V júni 2016 sa mládežnícke spevácke zbory zúčastnili 29.vranovských zborových slávností 
a účinkovali na galakoncerte a workshope. 
V dňoch 5.-9.júla 2016 sa mládežnícke zbory Ozvena zúčastnili zájazdu ku družobnému zboru Mirce 
Acev do Macedónska, kde sa úspešne predstavili na zborových koncertoch v Skopije a v Delčeve. 
Sólisti školy viackrát vystúpili pri podujatiach v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. 
 

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená:  
SZUŠ spoločne so Združením speváckych zborov Ozvena bola zapojená do workshopu a seminára 
a v rámci XXIX. vranovských zborových slávností v júni 2016, ktoré realizovala v spolupráci 
s lektorom PaedDr. Jurajom Súdim zo Selenče, Vojvodina. Škola sa tiež zapojila do projektu 
Európskej únie spolu  s talianskymi partnermi a pracuje spolu s inými zahraničnými partnermi na 
účasti na medzinárodnom zborovom festivale na Cypre a na seminári v Selenči v Srbsku. 
  
Údaje o inšpekčnej činnosti vykonanej školskou inšpekciou: 
Výučba na hudobných nástrojoch, PHV, spevu a v tanečnom odbore bola zvládnutá a hodnotená 
prevažne pozitívne až na učiteľku klavíra Marcelu Čonkovú, ktorá nezvládla vyučovací proces.  Je 
treba zaujímavou formou vyučovania motivovať žiakov k dosiahnutiu lepších výsledkov.  Školská 
inšpekčná činnosť bola vykonávaná riaditeľom školy na kontrolu vyučovacieho procesu a triednej 
dokumentácie. Väčšie nedostatky boli zistené len u vyššie spomínanej učiteľky, s ktorou sme 
rozviazali pracovný pomer. U ostatných učiteľov neboli zistené  žiadne väčšie nedostatky  vo vedení 
triednej agendy a inej dokumentácie u pedagogických zamestnancov.   
 

Priestory a materiálno-technické podmienky školy: 
V školskom roku  2015/16 sme ďalej zariaďovali   koncertnú miestnosť ako aj klavírnu miestnosť, 
ktorá bola v lete vytopená. Učebné priestory sú vybavené potrebnou didaktickou a audiovizuálnou 



technikou, ktorá sa priebežne rozširuje o fonotéku (CD, DVD - nosiče) a knižnicu (notové materiály  
pre všetky predmety a učebnice pre HN). Väčšinu materiálov vedenie školy a pedagogickí pracovníci 
hľadajú prostredníctvom internetu. Priebežne sú opravované a ladené klavíre. Bolo zakúpené 
kopírovacie zariadenie,   gitaru, husle, digitálny klavír a klavírnu stoličku, spotrebný materiál pre 
strunové a dychové nástroje,  tonery do tlačiarní a kopíriek. 
Škola získala koncertnou miestnosťou priestory pre interné koncerty, školské súťaže a novovytvorený 
tanečný odbor.  Škola naďalej vytvára  podmienky pre rozšírenie 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: 77 % z celkového rozpočtu školy 
Príspevok rodičov: 23 % z celkového rozpočtu školy  
Príspevky od rodičov sa väčšinou využívali na cestovné,  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: 
Príspevok na fond rodičovského združenia vo výške 3,- € ročne. 
Škola získava iné finančné prostriedky  od sponzorov, poprípade inými spôsobmi. 
 
 

Cieľ určený na koncepčné zameranie rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie 
jeho plnenia: 
Súkromná ZUŠ vo Vranove nad Topľou poskytuje  19 rokov štúdium v hudobnom a tanečnom odbore. 

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

koncertoch a podujatiach kultúrneho charakteru doma i v zahraničí. Pedagogický zbor sa snažil 

zdokonaľovať  vyučovací proces. 

Väčšina cieľov a zámerov  v danom období bolo splnených podľa harmonogramu plánu práce, 

niektoré   podujatia boli realizované aj mimo plánu podľa potrieb a záujmu školy a verejnosti. 

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

na jednotlivé mesiace (mesačné plány), o rozpis podujatí na celý školský rok, o plán práce a o víziu 

rozvoja školy na ďalších päť rokov. 

 
 

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

Škola dosahuje výborné výsledky najmä v oblasti zborového, sólového spevu a tanečného odboru. 

Niekoľko žiakov školy má veľmi dobré výsledky i v hre na hudobných nástrojoch, o čom svedčí 

napríklad umiestnenie na 1.mieste v klavírnej súťaži v Snine.  

Vedenie školy a pedagógovia boli nápomocní pri organizácii a príprave  všetkých školských i 

mimoškolských podujatí, na ktorých spoluúčinkovali spoločne so žiakmi SZUŠ.  
 

Činnosť predmetových komisií a umeleckej rady  

Na škole pracujú dve predmetové komisie (nástrojová – vedie M.Fialová a zborová vedie R.Zajíc). 

Umeleckú radu vedie zriaďovateľka V. Krauspeová. 
 

Spolupráca školy s rodičmi a poskytovanie služieb žiakom a rodičom 

Spolupráca školy s rodičmi je pomerne dobrá. Rodičia napomáhajú pri finančnom zabezpečení 

vianočných triednych stretnutí (napr. na vianočné darčeky), pri koncertoch (kvety, občerstvenie) 

a podobne. Negatívom zostáva  trvalý nezáujem niektorých rodičov o účasť na školských podujatiach 

a hlavne na rodičovských združeniach. 

Žiakom sú poskytované rôznorodé služby a zľavy školného u sociálnych prípadov, ceny pri školských 

súťažiach,  dary pri vyradení absolventov, zaplatenie časti cestovného na školské a zahraničné zájazdy 

a iné). 

 

 
 



Spolupráca školy s Radou školy 

Škola spolupracuje  s  Radou školy, ktorá napomáha pri riešení niektorých otázok. Rada školy 

spolupracuje aj  s predmetovými komisiami a umeleckou radou školy. 
 

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 Rada rodičov a niektorí rodičia, farské úrady, Hornozemplínska knižnica 

a MsDK. 

 

Vo Vranove nad Topľou, 30. 6.2016 
 

Spracovali: 
 

Milan Stanovčák       

Riaditeľ školy        

 

Zriaďovateľ bol so správou oboznámený a prevzal ju dňa 1.7. 2016.  

 

Vilma Krauspeová 

Zriaďovateľka školy 

 


