Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy
za školský rok 2007/2008

Názov školy:
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble
Adresa školy:
Hlavná 1221/1, 952 01 Vráble
Telefónne a faxové čísla školy:
Tel/Fax: 037 783 34 76
Mobil: 0915760372
Internetová a elektronická adresa školy:
www.zusvrable.sk
E-mail: zusvrable@zusvrable.sk
Zriaďovateľ:
Mesto Vráble
Hlavná 1221, 952 01 Vráble
Vedúci zamestnanci školy a ich funkcie
Jozef Vrábel – riaditeľ školy
Eva Škablová – vedúca Hudobného odboru
Rada školy a iné poradné orgány školy
Rada školy:
Iniciatívny a poradný orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy mestskej samosprávy, záujmy
rodičov, pedagógov, ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania.
Predseda – Irina Gončarova
Pedagogická rada
Najdôležitejší odborný a poradný orgánom riaditeľa školy. Prerokúva, navrhuje a schvaľuje
výchovno-vzdelávacie výsledky, rieši pedagogické problémy.
Zasadanie pedagogickej rady sa riadi schváleným programom zasadania. Zasadnutie pedagogickej
rady riadi riaditeľ školy. K návrhom na riešenie sa členovia vyjadrujú hlasovaním. Hlasovanie
pedagogickej rady je verejné.
Zloženie – všetci pedagogický zamestnanci školy.

Umelecká rada
Odborný poradný orgáno riaditeľa školy.
Umelecká rada sa vyjadruje k umeleckej činnosti školy, k návrhom plánu práce školy na školský
rok, k návrhom na zriadenie odborov a oddelení, k návrhom na zrušenie odborov a oddelení,
k návrhom na kontrahovanie a rozšírené štúdium, k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch
školy, spolupracuje pri organizovaní verejných podujatiach školy.
Zloženie – vedúci oddelení hudobného odboru a učitelia výtvarného, literárno-dramatického a
tanečného odboru .
Členov umeleckej rady menuje riaditeľ školy.
Klavír:
Tatiana Peciarová
Akordeón:
Stanislava Vašková
Gitara:
Vojtech Cigáň
Husle:
Jozef Pohančeník
Bicie nástroje:
Ľudovít Kuruc
Organ:
Peter Kačkovič
Flauta:
Eva Hauluzová
Hudobná náka:
Mgr. Gabriela Šimková
Výtvarný odbor:
Mgr.art. Ivan Horník
Tanečný odbor:
Hana Kokavcová
Predmetové komisie
Poradné orgánym riaditeľa školy. Plnia metodickú, vzdelávacie a kontrolnú úlohu. Ich funkciou je
navrhovať úpravy časovo-tematických plánov, sledovať nové trendy vo vyučovaní, pripravovať
podklady na hodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov, navrhovať opatrenia na zlepšenie
výchovno-vzdelávacích výsledkov, navrhovať doplňovanie materiálno-technického zabezpečenia
jednotlivých oddelení, koordinovať a usmerňovať činnosť svojich členov, organizovať odborné
prednášky a semináre, organizovať otvorené hodiny.
Zloženie: učitelia, ktorí vyučujú rovnaký predmet – nástroj. Vedúcich predmetových komisií
menuje riaditeľ školy.
Skúšobné komisie
Skúšobné komisie vedú skúšky a prehrávky – talentové skúšky, ročníkové, absolventské, skúšky
kontrahovania a prehrávky ku súťažiam.
Zloženie: Členov komisií a ich vedúcich menuje riaditeľ školy.
Rodičovské združenie
Organizácia Rodičovského združenia:
Rodičovská rada – 17 členov
Výkonný výbor – 5 členov
Triedne aktívy
Predseda – Mária Vozáriková.
Rodičovské združenie spolupracuje s vedením školy a jej pedagogickým zborom pri výchove a
vzdelávaní žiakov školy, rieši námety a pripomienky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania
detí, vytvára účelové skupiny, ktoré pomáhajú pri organizovaní podujatí školy – Vianočné trhy,
Školský ples, Návštevy žiakov družobných škôl...
Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole Imricha Godina je členom Slovenskej rady
rodičovských združení.

Počet žiakov – Skupinová a individuálna forma vyučovania
skupinová forma vyučovania:
160 žiakov
individuálna forma vyučovania
158 žiakov
Počet žiakov podľa odborov
Hudobný odbor:
Hra na klavíri
Hra na husliach
Hra na organe
Hra na zobcovej flaute
Hra na drevené dychové nástroje
Hra na gitare
Hra na akordeóne
Spev
Hra na bicie nástroje
Výtvarný odbor:
Tanečný odbor:
Literárno-dramatický odbor:
Celkový počet :

158
60
6
4
16
8
42
5
11
6
71
78
11
318 žiakov

Prijatí žiaci na školy umeleckého zamerania
Darina Jókaiová
–
Konzervatórium, Bratislava (gitara)
Lenka Kováčiková –
Súkromné konzervatórium v Nitre (gitara)
Ľudmila Drahošová –
Univerzita Konštantína Filozofa Nitra (výtvarná výchova a biológia)
Marcela Baráthová –
Univerzita Konštantína Filozofa Nitra (výtvarná výchova a biológia)
Súbory školy
Tanečný súbor Klik-Klak
Džezová skupina – L-K Band
Zoznam štúdijných odborov
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Tanečný odbor
Literárno-dramatický odbor
Oddelenia hudobného odboru
Klavír, Gitara, Flauta, Husle, Organ, Akordeón, Bicie nástroje, Spev
Stupne štúdia
Prípravné štúdium
Základné – I. Stupeň
Základné – II. Stupeň
Štúdium pre dospelých
Zoznam uplatňovaných učebných plánov
Učebné plány schválené Ministerstvom školstva SR dňa 22.12.2003 pod číslom 11 215/2003
s platnosťou od 1. septembra 2004

Údaje o počte pedagogických zamestnancov
Interní: 9
Externí: 9
Údaje o počte nepedagogických zamestnancov
Tajomníčka, upratovačka
Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických a ostatných zamestnancov školy
Novelizovaný zákonník práce so zameraním na školy, Bratislava
Jozef Vrábel
Školenia k školskej legislatíve Regionálne vzdelávacie centrum Nitra
Jozef Vrábel
Školenia z oblasti účtovnícta, Regionálne vzdelávacie centrum Nitra
Eva Füleová
Vedecko-metodický seminár venovaný 180. výročiu úmrtia Ludvika van Beethovena, Nitra
Peter Kačkovič
Stretnutie riaditeľov základných umeleckých škôl, Nitra
Jozef Vrábel
Stretnutie riaditeľov Nitrianskeho kraja, Nitra
Jozef Vrábel
Majstrovský kurz hry na klavíri, Komárno,
Irina Gončarova, Peter Kačkovič, Hana Darnadiová, Helena Šranková, žiak Jozef Renmenár
Husľová dieľna pod vedením doc. Jindřicha Pazderu, Žilina,
Jozef Pohančeník, Helena Šranková, žiak Radovan Šranko
Gitarový seminár, Prievidza
Vojtech Cigáň, Richard Bonde, Jozef Vrábel
Seminár akordeónovej hry, Topoľčany
Stanislava Vašková
Husľový seminár doc. Jindřicha Pazderu, Nitra
Jozef Pohančeník, Helena Sranková, žiak Radovan Šranko
Snem Asociácie základných umeleckých škôl „EMU Slovakia“, Bratislava
Jozef Vrábel
Nový školský zákon, Akadémia Istropolitana Bratislava, Nitra
Jozef Vrábel
Školenia aplikačného programového vybavenia WinIBEU, Banská Bystrica
Eva Füleová

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Hudobný odbor
Triedne koncerty:
Interné koncerty:

Každá trieda 2 x za školský rok
7 koncertov

Verejné koncerty:
9. november 2007

Koncert venovaný 100 výročiu narodenia Imricha Godina
projekt partnerských umeleckých škôl: Vráble, Lanškroun, Brno, Glivice

19. december 2007

Vianočný koncert

12. marec 2008

Koncert komornej hudby

23. máj 2008

Rodinný koncert

2. apríl 2008

Koncert učiteľov

16. máj 2008

Môj prvý koncert

4. jún 2008

Absolventský koncert

14. jún 2008

Ďzezový koncert
koncert v rámci festivalu JAZZFEST

29. jún

Chrámový koncert
Farský kostol Vráble

Mimoriadne vystúpenia:
september 2007

Program v rámci podujatia „Tequičák“

október 2007

Program v rámci otvorenia oddychovej zóny „Park Žitava“
husľový súbor a sólové vystúpenia žiakov

november 2007

Program v rámci slávnostného zastupiteľstva Mestského úradu Vráble

december 2007

Program pre firmy:

MIBA
TELEFLEX
SEMEX
MATADOR

Program v rámci podujatia „Vianočné trhy“
flautový súbor, husľový súbor s cimbalom
január 2008

Program v rámci VII. Plesu ZUŠ Imricha Godina
Program pre Žitavskú komunitu, Archív vín

apríl 2008

Program pre spoločnosť VEOLIA, Nitra

máj 2008

Výchovné koncerty pre Materské školy

Účinkovanie v programe „ Európskeho festivalu umeleckého školstva“ Nitra
L-K Band kapela,
Darina Jókaiová, gitarový orchester
Zuzana Vontorčíková
jún 2008

Koncert pre Kúpele Podhájska
Ďzezová kapela a sólové vystúpenia žiakov
Nedeľné matiné, Ponitrianske múzeum v Nitre
Jozef Remenár, klavír
Radovan Šranko, husle

Výtvarný odbor
Výstavy a súťaže
„Moje mesta“

výstava pre firmu „Veolia“ Nitra

„Maľovaná ZUŠ „Svetlo“

ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

„Ročné obdobia pre TESCO“

celoročná spolupráca Obchodný dom Tesco Vráble

„Vesmír očami detí“

Hvezdáreň Hurbanovo – Nitra Krajské osvetové stredisko

„Návrh na obal žiackej knižky“

Ševt a.s. Bratislava

„Vianočná pohľadnica“

Dolný Kubín

„Slovensko moje“

ZUŠ Šurany

„Autobusy“

Veolia Transport – Nitra

„Obrázky pre knižnicu Vráble“

Mestská knižnica Vráble

Malovanie na podujatiach – maľba na tvár
Deň otcov
Staré ihrisko Vráble
Deň detí

Ihrisko Dyčka

Firemné dni Švec a spol. s.r.o.

Ihrisko Dyčka

Výročie založenia obce Vinodol

Ihrisko Vinodol

Tanečný odbor
september 2007

Tequičák, organizovanie podujatia súťažná prehliadka vo vyrezávaní tekvíc
vystúpenie Tanečného súboru Klik-Klak
Majstrovstvá Európy, Žilna

november 2007
december 2007

Tanečná súťaž o Pohár primátora mesta Bratislava
Majstrovstvá Európy, Nórsko
Slovenský pohár, Martin

január 2008

Program v rámci VII. Plesu ZUŠ Imricha Godina

apríl 2008

Program pre spoločnosť VEOLIA

máj 2008

Program v rámci Výchovných koncertov pre Materské školy
Tanečná súťaž Prešov Hip-Hop
Tanečná súťaž Majstrovstvá Slovenska, Senica
Tanečná súťaž Majstrovstvá sveta, Prostějov

jún 2008

Program v rámci podujatia Deň polície, Nitra
Program v rámci podujatia „Deň detí“, Ihrisko Dyčka
Deň otcov, organizovanie podujatia a vystúpenie súboru Klik-Klak, Vráble
Program v rámci otvorenia bikrosovej dráhy, Vráble

Literárno–dramatický odbor
−

Predstavenie žiakov LDO v prvom polroku

−

Divadelné predstavenie žiakov LDO v druhom polroku „Tá láska“ (námet K.J.Erben Kytice)

−

Účasť Celoslovenskej prehliadke ZUŠ v umeleckom prednese poézie a prózy, Kremnica

−

Spolupráca na konferovaní podujatí školy

Umiestnenia žiakov v súťažiach:
Celoslovenská súťaž v hre na klavíri „Mladí klavíristi“ Bratislava
Jozef Remenár, 2. miesto
Celoslovenská súťaž v hre na klavíri „Mladí klavíristi“ Bratislava
Zuzana Vontorčíková, 3. miesto
Schneiderova Trnava 2008, Celoslovenská súťaž sólová hra na husliach
Radoslav Šranko, bronzové pásmo
Hudobný festival Ivana Ballu, Celoslovenská súťaž Klavírna Orava
Zuzana Vontorčíková, 5. miesto
Bojnícka perla Celoslovenská súťaž v populárnej piesni, Bojnice
Ján Herák, laureát súťaže
Fotosúťaž „Digitálna fotoškola ZOOM“
Monika Golhová 2. miesto

Okresná súťaž neprofesionálnej fotografickej tvorby „Amfo 2008“
Monika Golhová 2. miesto
Celoslovenská súťaž „Obálka žiackej knižky“
Dominika Andelová, finalistka súťaže
Celoslovenská prehliadka ZUŠ v umeleckom prednese poézie a prózy, ZUŠ J.L.Bellu Kremnica
Magdaléna Levická bronzové pásmo
Majstrovstvá Európy v tanci Žilina
1. miesto, tanečný súbor Klik-Klak – formácia „Aladin“
Majstrovstvá Európy v tanci Nórsko
Kamila Uhrínová, 3. miesto
Skupina „disco“ 6. miesto
Majstrovstvá Slovenska, Senica
1. miesto, tanečný súbor Klik-Klak
Tanečná súťaž „Pohár primátora mesta Bratislava“
1. miesto, tanečný súbor Klik-Klak

Údaje o finančnom zabezpečení
a) Základná umelecká škola Imricha Godina je od januára 2005 v zmysle Zákona č. 564/2004 Z. z.
A Nariadenia vlády SR č. 668/224 Z. z. Financovaná ako originálna kompetencia z podielových
daní mesta Vráble.
b) V zmysle Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve podľa § 33
rodič alebo zákonný zástupca žiaka prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojenú so štúdiom:
Skupinové vyučovanie:
150, – Sk mesačne
Individuálne vyučovanie:
200, – Sk mesačne
c) Na rok 2008 bol schválený rozpočet nasledovne:
− Dotácia na mzdy, odvody a bežné výdavky:
4.800.000, – Sk
− Príspevky rodičov na čiastočnú úhradu nákladov (školné)
550.000, – Sk
− Spolu príjem:
5.350.000, – Sk
Nájom za priestory, v ktorých ZUŠ Imricha Godina vykonáva svoju činnosť činí: 220.000,– Sk

Materiálno-technické zabezpečenie vyučovania
Výmena podlahy v učebni výtvarného odboru.
Tabula s reliéfom Imricha Godina pri vstupe do školy.
Nákup počítačovej zostavy a tlačiarne, DVD prehrávača, ventilátorov.
Rozšírenie notového a knižného archívu.
Nákup gitary, sady bicích nástrojov a stoličky na bicie nástroje.
Nákup štátnych znakov do tried.
Výmena kobercov v učebniach.
Modernizácia učebne hudobnej náuky (stavba pódia, výmena podlahy, opona) k účelu malej
koncertnej sále.
Cieľ v koncepčnom zámere:
Zvýšiť počet žiakov v kolektívnej forme vyučovania – LDO, VO a TO.

V školskom vzdelávacom programe zahrnúť tradície regiónu Vrábel.
Učebný materiál v jednotlivých odboroch a predmetoch rozšíriť o Vrábeľské piesne, tance a zvykoslovie.
Integrovať informačno komunikačné technológie do vyučovania.
Využívať počítače a internet:
výtvarný odbor
počítačová grafika, animácia, dizajn, tvorba prezentácií, encyklopédie
výtvarných diel, gelérií, múzeí
hudobný odbor

elektronické hudobné nástroje, hudobné edukačné programy, digitálne
zdroje umeleckých diel

tanečný odbor

práca s videom a s ďalšími zdrojmi na internete

literárno-dramaticý odbor práca s literárnymi zdrojmi na internete tvorba prezentácií

Negatíva školy
Pripravované profilové CD hudobného odboru nebolo z technických príčin realizované.
Opatrenie: Vydanie CD realizovať v školskom roku 2008/2009.
Pozitíva školy
Celkový počet žiakov navštevujúcich školu stúpol. Škola dosahuje výborné výsledky na súťažiach.
Dobré sú výsledky v prijímaní žiakov na školy umeleckého zamerania. Narastá záujem rodičov a
verejnosti o podujatia školy – zvýšila sa najmä návštevnosť na verejných koncertoch.

Spolupráca školy s rodičmi, mestom a partnerskými školami
Škola spolupracuje s rodičmi najmä pri podujatiach školy – Ples školy, Vianočné trhy, Tequičák,
Deň otcov, zabezpečenie pobytu partnerských škôl v spoločných projektoch
Spolupráca s mestom je veľmi dobrá. Škola sa podľa požiadaviek aktívne podieľa na podujatiach
mesta v rámci podujatí kultúrno-spoločenského kalendára mesta ( napríklad Výročie 1. písomnej
zmienky, Deň otcov, Tequičák, vítanie nových občanov do života, Stretnutie jubilantov...)
V súlade so smernicou Ministerstva Školstva SR číslo 537/2000-7 o organizovaní, riadení a
finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl a stredných
škôl v Slovenskej republike naša ZUŠ pokračuje so spoluorganizátorom mestom Vráble v tradícii
organizovania IUVENTUS CANTI Medzinárodnej speváckej súťaže Imricha Godina
vyhlasovanej Ministerstvom Školstva SR
Škola spolupracuje s partnerskými ZUŠ – ZUŠ Jindřicha Pravečku a ZUŠ Brno Vevěří s ktorými
každoročne realizuje spoločné projekty

Vo Vrábľoch, 1. októbra 2008

Jozef V r á b e l
riaditeľ ZUŠ Imricha Godina Vráble

