SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, VÝSLEDKOCH
A PODMIENKACH ZUŠ Josepha Haydna GALANTA
Školský rok 2010/2011
1. Základné identifikačné údaje o škole
Názov školy:
Adresa:
Telefón:
Fax:
e-mail:
web stránka:

Základná umelecká škola Josepha Haydna
Hlavná 1007/20, 924 01 Galanta
031/780 23-69
031/780 23-69
zus-ho@stonline.sk
www.zus-haydn.host.sk

Zriadovateľ:
Riaditeľ:

Mesto Galanta
Mgr. Beáta Tomčányiová

Vyučovací jazyk: slovenský
Učebné plány:
Štátneho vzdelávacieho programu ZUŠ:Shválilo MŠ SR dňa 20.8.2009
pod číslom CD-2009-27474/21375-1:911
Metodické orgány školy: Umelecká rada školy
Poradné orgány školy:
Rada školy

2. Počet tried/ žiakov ( stav k 30.06.2010 )
Na škole máme 12 tried a nasledujúce oddelenia:klavírne, sláčikové, gitarové,spevácke
a oddelenie dychových nástrojov.
Na prvom stupni (PŠ a ročníky 1.-7.) ukončilo štúdium 178 žiakov.
Ročníky
Počet
žiakov

PŠ

1.roč.

2.roč.

3.roč.

4.roč.

5.roč.

6.roč.

7.roč.

Spolu

24

27

30

27

27

15

11

17

178

Na druhom stupni (štvorročné nadstavbové štúdium ) ukončilo štúdium 9 žiakov.
Ročníky
Počet žiakov

1.ročník
8

2.ročník
2

3.ročník
2

4.ročník
0

Spolu
12

Štúdium pre dospelých (ŠPD) ukončilo 21 študujúcich. ( Je to tiež štvorročné štúdium.)
Ročníky
Počet
študentov

1.ročník
11

2.ročník
5

3.ročník
4

4.ročník
1

Spolu
21

V školskom roku 2010/2011 ukončilo štúdium celkovo 211 žiakov.
Do prípravného ročníka v šk. Roku 2010/2011 sme na základe prijímacích pohovorov k 30.06.2010
prijali 19 žiakov.
3. Hodnotenie a klasifikácia žiakov
Z celkového počtu žiakov 211 v školskom roku 2010/2011 prospelo s vyznamenaním 180 žiakov a
28 žiakov prospelo. Počas školského roka 3 žiaci vystúpili zo školy.

4. Zamestnanci školy

Fyzický stav

Prepočítaný stav

Celkový počet zamestnancov
k 30.06.2009

16

14,08

z toho: pedagog. zamestnanci

13

12,28

Z toho: nepedag.zamestnanci

3

1,80

administratíva:

2

1,00

prevádzkový zam.

1

0,18

4.1. Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov
Z celkového počtu 13 pedagógov je 13 kvalifikovaných.

4.2. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnacov
riaditeľka školy - náhrada 1.kvalifikačnej skúšky ( ukončené Doplnkové pedagogické štúdium
na VŠMU v Bratislave v r.2003 )
Pedagógovia školy sa počas školského roka zúčastnili hudobného seminára : Hra v prípravnom
štúdiu hudobného odboru - pevný základ pre rast hudobníka . Seminár sa uskutočnil 9.3.2011 v
Nových Zámkoch , prednášali na ňom vysokoškolský pedagógovia z UMB v Banskej Bystrici.
Každý rok sa pedagógovia klavírneho oddelenia zúčastňujú trojdňového klavírneho seminára pre
učiteľov klavírnej hry : Letný seminár učiteľov klavírnej hry EPTA. Seminár prebieha v auguste
na Konzervatóriu v Bratislave a prednášajú na ňom vysokoškolský pedagógovia z VŠMU
Bratislava, AMU Praha a JAMU Brno. Tento rok sa uskutoční v dňoch 24.-26. augusta 2011.

5.Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
Okrem výchovnovzdelávacej práce v oblasti základného umeleckého školstva kladieme dôraz na
mimoškolské aktivity , ktorými prezentujeme na verejnosti svoje zameranie na hudobnú kultúru v
našom meste. Spolupracujeme s množstvom kultúrnych a spoločenských organizácií a inštitúcií (
MsKs, Vlastivedné múzeum, Dom Matice slovenskej, Galantské osvetové stredisko, Csemadok,
Galantská knižnica, Centrum voľného času a i.).
Pre spomínané inštitúcie sme v školskom roku poskytli hudobný program na otvorenie vernisáží
23.9.2010- Vernisáž výstavy „ Ludo Lehen-85 „ ( p.uč. Farkaš- klavír )
24.9. 2010- Vansovej Lomnička ( žiačka Lea Kožová, spev a p.uč.Skalnický- gitara )
20.10. 2010- Mesiac úcty k starším ( Galantské trio, pedagógovia Skalnický, Szökeová so
žiakmi )
28.11.2010- 10. výročie Samaritána ( p.uč. Farkaš- klavír)
18. 12. 2010- Vianočné trhy ( pedagógovia a žiaci školy )
27.1. 2011- Novoročný charitatívny koncert ( p.uč. Skalnický – gitara a žiačka Michaela
Hasalová- spev
21.2. 2011- vystúpenie na výročnej schôdzi pre Coop Jednota( p.uč. Szökeová,
Tomčányiová,Hanuljaková a ich žiačky )
28.3. 2011- Deň učiteľov ( sólistka SND Jitka Sapara- Fischerová a členky Galantského tria
Tomčányiová a Csámpaiová)
29.4. 2011- Kantiléna ( žiačka Kožová- spev a p.uč. Skalnický- gitara )
14.5.2011- Vernisáž výstavy o Afrike pre Vlastivedné múzeum ( p.uč. Doháňoš a Karasová
so
žiakmi)
11.6.2011- Majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise ( p.uč. Szökeová, Skalnický a žiačka
Hasalová- spev
15.6.2011- Vyhodnotenie predmetových komisií ( p.uč. Bugyi a jeho žiaci)
16.6.2011- Salón 2011 ( p.uč. Skalnický- gitara)
23.6. 2011- Promenádny koncert v rámci kultúrneho leta ( žiaci a pedagógovia školy )
Okrem toho sme v školskom roku 2010/2011 uskutočnili:
5 žiackych koncertov , 1 absolventský koncert, 4 výchovné koncerty pre ZŠ ( Zoltána Kodálya,
SNP, M.R.Štefánika a Gejzu Dusíka), koncert Deti deťom pre Unicef.
Súťaže :
Naša sa v školskom roku 2010/2011 uskutočlila okresné kolo súťaže“Hnúšťanský akord“v
hudobnej náuke . (15.12.2010). Súťaže sa zúčastnili ZUŠ Kvetoňa- Fichera Sereď, ZUŠ
Sládkovičovo a ZUŠ Josepha Haydna Galanta. Naši žiaci Jablončík Oliver, Krásny Michal a
Szabóová Gabriela získali 1. miesto v A. kategórii a postúpili na celoslovenské kolo , ktorého sa
zúčastnili21.3.2011 v Hnúšti.
22.3.2011 sa uskutočnila Prehliadka mladých gitaristov -8. ročník v Bratislave, kde náš žiak
Milan Kohút z gitarovej triedy p. uč. Skalnického získal umiestnenie v zlatom pásme v tretej
kategórii )
Počet prijatých žiakov na strednú alebo vysokú školu umeleckého zamerania :
V tomto školskom roku naše žiačky Sofia Guspanová a Zuzana Morovičová boli prijaté na
Konzervatórium , na štúdium hudobno-dramatického odboru. (Guspanová-Košice, MorovičováBratislava).

Účasť pedagógov školy na profesionálnych hudobných festivaloch:
Naša škola sa môže pochváliť aktivitami niektorých pedagógov školy, ktorí sa profesionálne venujú
koncertnej činnosti, účinkujú na profesionálnych hudobných festivaloch v rôznych slovenských
mestách a aj v zahraničí :
11.11.2010- Koncert pri príležitosti 200. výročia narodenia Róberta Schumanna v rámci
festivalu GHD, Renesančný kaštieľ Galanta( členky Galantského tria Tomčányiová-klavír,
Csámpaiová- husle a sólistka SND Jitka Sapara- Fischerová -spev)
3.4.2011- Nitrianska hudobná jar, Nitrianska synagóga (Galantské trio : Tomčányiová-klavír,
Csámpaiová -husle, Červeňanský-fagot,saxofón
28.4.2011- Koncert pre Rakúsko- slovenský spolok vo Viedni (členky Galantského tria
Tomčányiová, Csámpaiová a sólistka SND Jitka Sapara Fischerová .) Bola uskutočnená aj zvuková
nahrávka koncertu a odznela v Rakúskom rozhlase.
5.7.2011- Duchovný koncert pri príležitosti sviatku Cyrila a Metoda v Holandsku , v Haagu v
kostole Grote Kerk Den Haag- (členky Galantského tria Tomčányiová- klavír, Csámpaiováhusle,a bratislavská umelkyňa Eva Šušková- soprán) .Koncert organizovalo Slovenské
veľvyslanectvo v Haagu a pozvaní na ňom boli diplomati z rôznych veľvyslanectiev , ktoré v Haagu
sídlia.
Vynikajúce interpretačné skúsenosti spomínaných pedagógov a účasť na koncertoch doma aj v
zahraničí sú vynikajúcou propagáciou spomínaných umelcov, ale aj ZUŠ Josepha Haydna v
Galante, v ktorej ss venujú pedagogickej práci.

6. Vyhodnotenie projektov a programov školy
Projekt Galantské hudobné dni bol úspešne realizovaný v mesiaci november 2010 na základe
finančnej dotácie z Ministerstva kultúry SR . Projekt bol vypracovaný spoločne s MsKS Galanta a
tiež vďaka finančnej dotácie z rozpočtu mesta Galanta. Na projekte spolupracovalo Rodičocské
združenie pri ZUŠ Josepha Haydna v Galante.
Už siedmy rok spolupracujeme na projekte cezhraničnej spolupráce v rámci partnerstva medzi
mestami Mikulov a Galanta s Mikulovskou ZUŠ-kou, kde sme v tomto školskom roku uskutočnili
Výmenný koncert ZUŠ Mikulov a návšteva jej žiakov a pedagógov v Galante .Táto akcia bola
uskutočnená tiež s finančnou podporou MsÚ v Galante.

7. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
Škola sídli v dvojpodlažnej budove v mestskom parku. Na prízemí je riaditeľňa, zborovňa,
kancelária a dve učebne. Na prvom poschodí je sedem učební a na druhom poschodí sú štyri
učebne. Kedže na našej škole prevláda individuálne vyučovanie, učebne sú prispôsobené daným
podmienkam. Materiálno-technické vybavenie školy je na dobrej úrovni, neustále dopĺňame
inventár školy o kvalitné hudobné nástroje.V júli 2011 počas letných prázdnin budú vykonané
maliarske práce ( hlavné schodište, riaditeľňa, zborovňa, kuchynka ) a ukutoční sa prerábka
Haydnovho kútika. na našej škole.

Taktiež bude v letných mesiacoch aktualizovaná webová stránka ZUŠ Josepha Haydna .
Z nášho pohľadu škola spĺňa kritériá na kvalitné poskytovanie hudobného vzdelávania.
8. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu
8.1 Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiaka – Rozpočet na rok 2010

Schválený rozpočet v €

Upravený rozpočet v €

Mzdy a odvody

172 100

170 200

Tovary a služby

23 000

21 000

195 100

191 200

15 100

15 100

210 200

206 300

Zriaďovateľ
Vlastné príjmy
Spolu

8.2 Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od
rodičov alebo inej osoby, ktorá má vyživovaciu povinnosť
V školskom roku 2010/2011 sme dostali finančné prostriedky od rodičov
- školné vo výške 16 483,30 €
8.3. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
V školskom roku 2010/2011 sme dostali :
- úrok

6,77 €

Finančné prostriedky boli v školskom roku 2010/2011 použité na dokončenie výmeny okien na
prízemí školy, vykonali sa podlahárske práce v dvoch podkrovných triedach, musela sa urobiť oprava
dvoch plynových kotlov, nakúpili sa učebné pomôcky. V mesiaci december sa spravila kanalizačná
prípojka z našej školy na mestskú kanalizáciu.
Ďalej sme dostali účelové finančné prostriedky z rozpočtu mesta na projekt :
„ Výmenný koncert žiakov ZUŠ Mikulov v Galante.“ Na projekt sme získali 600 €, ktoré boli
použité na divadelné predstavenie animátorov Ranča na striebornom jazere, ktorého sa pedagógovia
a žiaci ZUŠ z Mikulova zúčastnili a na propagáciu koncertu, ktorý v ich podaní odznel v
Renesančnom kaštieli.

9. Vyhodnotenie cieľa alebo koncepčného zámeru, ktorý si škola určila na šk. rok
2010/2011

Cieľom a poslaním našej školy je, že musí vytvárať podmienky, aby sa škola tohto typu stala
nielen centrom umeleckého vzdelávania, ale hlavne nositeľkou kultúry a kultúrnosti v meste, kde
pôsobí.
Z hľadiska týchto potrieb boli v koncepcii rozvoja školy hlavné úlohy marketingu nasledovné:
- poskytovať úplné a presné informácie o dianí v škole na najrozličnejších úrovniach,
- budovať osobné kontakty a spolupracovať s ďalšími organizáciami a inštitúciami, zapojiť sa
do kultúrneho a spoločenského života mesta,
- budovať obraz školy ako dobre riadenej inštitúcie a dobrého zamestnávateľa,
- využiť maximálne špecifiká a výhody školy,
- propagovať úspechy školy.
Z týchto hľadísk boli mnohé ciele splnené, niektoré budú splnené v najbližšom období, keďže som
nastúpila do funkcie poverenej riaditeľky školy počas školského roka ( 17. december 2010 ) a
riaditeľkou školy som sa stala až po výberovom konaní ( 1.6. 2011 ).
Škola informuje o dianí na škole na vývesných tabuliach v škole, oznámenianmi o podujatiach na
internetovej stránke školy, rozposiela pozvánky na podujatia školy zriaďovateľovi -MsÚ Galanta ,
rodičom a priateľom školy. Prispieva článkami o dianí na škole do redakcie Galantských novín,
pozýva na svoje podujatia regionálne médiá.

10. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých
sú nedostatky
Naša škola je jednoodborová a preto si myslím, že jej miesto v našom meste a systéme
školských zariadení je nezastupiteľné.
Práve moment, že sa v našej pedagogickej a výchovnej práci môžeme zamerať len na umelecké
vzdelávanie v oblasti hudby, považujem za silnú stránku našej školy. Výsledky práce žiakov a
pedagógov to aj v praxi potvrdzujú.
Jediným nedostatkom je chýbajúca koncertná sála priamo v budove školy, ale priestorové
podmienky nám túto predstavu neumožňujú.Koncerty realizujeme v MsKs.

Vypracovala riaditeľka školy:
V Galante, dňa 8.7.2011

Za Radu školy: Predseda RŠ

Mgr. Beáta Tomčányiová

Gabriel Farkaš

