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Veľkosť školy
Základná umelecká škola Krupina pôsobila v školskom roku 2017/2018 v dvoch budovách.
1. Svätotrojičné nám. č. 7, 963 01 Krupina
– riaditeľstvo, hudobný odbor
2. M. R. Štefánika č. 2, 963 01 Krupina
- hudobný odbor, výtvarný odbor
Vyučovanie tanečného odboru prebiehalo v priestoroch malej telocvične budovy Gymnázia
Andreja Sládkoviča v Krupine.
V škole prevládali žiaci, ktorých bydliskom je Krupina. Približne 25% ostatných žiakov
dochádzalo z okolitých obcí – Bzovík, Hontianske Nemce, Devičie, Sebechleby, Drienovo,
Cerovo, Dobrá Niva, Trpín, Čekovce, Litava, Čabradský Vrbovok, Dolný Jalšovík, Dudince,
Babiná, Senohrad.
Počet žiakov spolu:
hudobný odbor:
výtvarný odbor:
tanečný odbor:

204 žiakov
106 žiakov
84 žiakov
14 žiakov

z toho 56 chlapcov
z toho 36 chlapcov
z toho 19 chlapcov
z toho 1 chlapec

148 dievčat
70 dievčat
65 dievčat
13 dievčat

Nepedagogickí zamestnanci:
Viera Grnáčová, upratovačka, školníčka (0,75 úväzku).
Danka Roseváková, ekonomická účtovníčka (0,2 úväzku) – pracovisko na ZŠ J. C.
Hronského.
Elena Fojtíková, administratívna pracovníčka (0,2 úväzku) – pracovisko Svätotrojičné nám.
7, mzdová účtovníčka, (0,2 úväzku) – pracovisko ZŠ J. C. Hronského.
Predsedníčka Rady školy: Mgr. Tatiana Spurná, DiS. art
Predseda Rodičovského združenia pri ZUŠ Krupina: Mgr. Lívia Posádková Krátka
Pokladníčka RZ: Anna Frčková
Charakteristika pedagogického zboru
V Základnej umeleckej škole v Krupine
spolu 12 pedagogických zamestnancov.

pracovalo

v školskom

roku

2017/2018

ZUŠ Krupina - hudobný odbor:
Mgr. Monika Jalšovská, riaditeľka ZUŠ
Mgr. Igor Knotka, DiS. art
Mgr. Tatiana Spurná, DiS. art

- klavír, hudobná náuka
- zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón
- klavír, korepetícia

Mgr. Anna Ližbetinová, DiS. art
Mgr. Alžbeta Ližbetinová (externý)
Mgr. art. Róbert Džupin
Bc. Michal Výbošťok, DiS. art
Pavol Chlebničan, DiS. art
Mgr. Miroslav Šufliarsky
Gregor Zubek (externý)

- klavír
- klavír
- akordeón
- husle
- husle
- spev, hlasová výchova
- korepetícia, obligátny nástroj klavír

ZUŠ Krupina - výtvarný odbor:
Mgr. Katarína Franková

- výtvarná výchova

ZUŠ Krupina – tanečný odbor:
Ing. Barbara Machalová

- tanečná príprava, tanečná prax

Spolu sa vyučovalo 183 vyučovacích hodín týždenne a škola mala 10,5 tried.
Všetci pedagógovia v školskom roku 2017/2018, okrem externých zamestancov ZUŠ
Krupina, spĺňali kvalifikačné požiadavky na výkon svojej práce. Počet pedagogických
zamestnancov a priestorové možnosti nezodpovedajú potrebnej kapacite školy podľa záujmu
žiakov. Chýbajú nám nielen odborné učebne, ale aj kvalifikovaní učitelia hry na klavíri, hry
na gitare a tanca.
Základná umelecká škola Krupina
Pedagogický zbor – základné údaje
Titul, meno,
priezvisko
1.

Mgr.
Monika
Jalšovská

2.

Mgr. Igor
Knotka, DiS.
art

3.

4.

5.

6.

Mgr.
Tatiana
Spurná, DiS.
art
Mgr.
Anna
Ližbetinová,
DiS. art
Mgr.
Katarína
Franková
Bc. Michal
Výbošťok,
DiS. art

Školský rok 2017/2018

Pracovné
zaradenie
Pedagogická fakulta UMB BB –
riaditeľka
hudobná výchova, pedagogika
hudobná
Pg fakulta KU Ružomberok–špeciálna
náuka,
pedagogika
klavír
učiteľ
UMB BB – hudobná pedagogika
klarinet,
Konzervatórium Žilina – klarinet,
zobcová flauta
JŠ BB štátna skúška – NJ, AJ, RJ
priečna flauta
saxofón
Kvalifikácia

UMB BB – hudobná pedagogika
Konzervatórium Žilina – klavír
UMB BB – hudobná pedagogika
Konzervatórium Košice – klavír,
organ
Pg fakulta UKF Nitra – výtvarná
výchova
Konzervatórium BB – husle
Prebiehajúce štúdium na Pg fakulte
UMB BB

učiteľka
klavír,
korepetícia
učiteľka
klavír

Dĺžka pg.
praxe
29

41

33

36

učiteľka
výtvarná
výchova

13

učiteľ
husle

3

7.

8.

9.

10.
11.

12.

Mgr. art.
Róbert
Džupin
Pavol
Chlebničan,
DiS. art
Mgr.
Miroslav
Šufliarsky,
DiS. art
Mgr. Alžbeta
Ližbetinová
Gregor
Zubek
Ing.
Machalová
Barbara

Konzervatórium Košice – akordeón,
Akadémia umení BB – hudobné
umenie

učiteľ
akordeón

7

Konzervatórium v Topoľčanoch husle

učiteľ
husle

3

UKF Nitra – hudobno-dramatické
umenie
Konzervatórium v Nitre – spev

učiteľ
hlasová
výchova, spev

3

UMB BB – hudobná výchova, AJ

učiteľka
klavír

8

Prebiehajúce štúdium na
Konzervatórium BB

korepetítor

študent

Nekvalifikovaná

učiteľka
tanečná
príprava,
tanečná prax

3

Rada školy ZUŠ Krupina (funkčné obdobie 2016 – 2020)
Rada školy pracuje pri škole od roku 1998. Schádza sa podľa okolností, spravidla raz
za štvrťrok, v prípade potreby aj mimoriadne. Je zložená z volených zástupcov učiteľov,
rodičov a poslancov mesta Krupina a delegovaných zástupcov Mesta Krupina. Je to
iniciatívny a poradný samosprávny orgán vyjadrujúci a presadzujúci miestne záujmy a
záujmy rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly,
práce vedúcich zamestnancov školy a ostatných zamestnancov, ktorí sa podieľajú na utváraní
podmienok na výchovu a vzdelávanie na Základnej umeleckej škole v Krupine. Rada školy sa
riadi pravidlami, ktoré vyplývajú z jej štatútu.
Predsedníčka: Mgr. Tatiana Spurná, DiS. art - učiteľka ZUŠ Krupina
Členovia:
Mgr. Anna Borbuliaková - poslankyňa Mestského zastupiteľstva
Elena Fojtíková - nepedagogický zamestnanec ZUŠ Krupina
Xenia Lvomská - zástupca rodičov ZUŠ Krupina
Eva Mlynárová - zástupca rodičov ZUŠ Krupina
Ing. Stanislava Pavlendová - poslankyňa Mestského zastupiteľstva
Mgr. Lívia Posádková Krátka - zástupca rodičov ZUŠ Krupina
Mgr. Anna Surovcová - poslankyňa Mestského zastupiteľstva
Ing. Adriana Žabková - vedúca odboru školstva a organizačného oddelenia
Rodičovské združenie
Plenárna schôdza rodičovského združenia sa uskutočnila 18.10 2017 a výbor RZ sa
schádzal podľa potreby, niekoľkokrát počas školského roka.
Zloženie výboru:
Mgr. Lívia Posádková Krátka – predsedníčka

Anna Frčková – pokladníčka
Mgr. Daniela Šoucová – členka
Eva Mlynárová – členka
Xenia Lvomská – členka
Jozef Tomašovic - člen
Na plenárnej schôdzi RZ boli rodičia oboznámení s hospodárením s finančnými
prostriedkami RZ pri ZUŠ Krupina, s plánom práce RZ a tiež s koncepciou rozvoja ZUŠ
Krupina. Rodičia jednohlasne schválili príspevok 5,- € na jedného žiaka pre potreby RZ,
z ktorého je financované nákup pamiatkových darčekov pre absolventov školy, účasť na
súťažiach, exkurzie, návštevy koncertov, výstav a iných umeleckých podujatí.
Metodické a poradné orgány:
1. P r e d m e t o v á k o m i s i a
Je zložená zo všetkých pedagogických zamestnancov školy.
Schádza sa spravidla jedenkrát za štvrťrok na porade zvolanej riaditeľom školy.
2. P r a c o v n á p o r a d a š k o l y
Je zložená zo všetkých zamestnancov školy.
Schádza sa jedenkrát v mesiaci.
3. P e d a g o g i c k á r a d a š k o l y – umelecká rada školy
Je zložená zo všetkých pedagogických zamestnancov školy.
Schádza sa spravidla jedenkrát za štvrťrok na porade zvolanej riaditeľom školy.

Organizácia vyučovacieho procesu
Škola sa riadila Štátnym výchovno-vzdelávacím programom, Školským vzdelávacím
programom,
Vyhláškou
Ministerstva
školstva
Slovenskej
republiky
zo
6. augusta 2008 o základnej umeleckej škole, Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon), Zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve, Pedagogicko-organizačnými pokynmi 2017/2018 vydanými MŠ SR a ročným
plánom práce ZUŠ, ktorý je výsledkom spoločného plánovania a rozhodovania.
Vyučovací proces bol organizovaný na základe Rámcových učebných plánov Štátneho
vzdelávacieho programu základnej umeleckej školy platných od 20. februára 2016.
Hudobný odbor: č. 1b – PŠ hudobného odboru, 2 – voliteľné vyučovacie predmety
(štvorručná hra, komorná hra, zborový spev), 3 – hra na klavíri, 4 – hra na husliach, hra na
akordeóne, 5 – hra na sopránovej zobcovej flaute, 8 – hlasová výchova, spev, 10 – hra na
klarinete, 13 – hra na priečnej flaute, 20- hra na dychových nástrojoch (1. ročník II. stupňa
základného štúdia).
Výtvarný odbor: č. 52 – PŠ výtvarná výchova, 53 – výtvarná výchova primárne
umelecké vzdelávanie, 54 – výtvarná výchova nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie.
Vyučovací proces v druhom a štvrtom ročníku na II. stupni hudobného a výtvarného odboru
bol organizovaný na základe učebných plánov pre ZUŠ, platných od 1. septembra 2009: 53 –
výtvarná výchova zacielená na individuálnu samostatnú tvorbu (II. stupeň základného štúdia).
Tanečný odbor: č. 37 – tanec (tanečná príprava, tanečná prax) – primárne umelecké
vzdelávanie.

Vyučovacie postupy, vzdelávacie a výkonové štandardy pre jednotlivé odbory
a predmety boli vypracované v Školskom vzdelávacom programe ZUŠ Krupina 2017/2018.
Vyučovací čas bol určený rozvrhom hodín individuálneho a kolektívneho vyučovania.
Žiaci boli hodnotení podľa klasifikačného poriadku: 1 = výborný, 2 = chválitebný, 3 =
uspokojivý, 4 = neuspokojivý.
Hudobný odbor bol organizovaný ako prípravné štúdium pre žiakov vo veku od 6 - 7
rokov, I. stupeň s dĺžkou štúdia 8 rokov a II. stupeň s dĺžkou štúdia 4 roky. V hudobnom
odbore sa vyučovala korepetícia, improvizácia, komorná hra, štvorručná hra, zborový spev,
hudobná náuka, hlasová výchova, spev, hra na klavíri, akordeóne, husliach, zobcovej flaute,
priečnej flaute a klarinete. Hudobný odbor má bohatú koncertnú činnosť v rámci školy
i mesta. Podľa požiadaviek verejnosti poskytuje škola kultúrne programy pri rôznych
príležitostiach (Deň učiteľov, Dni mesta, Vianočné trhy) a tiež výchovné koncerty pre
materské školy. Pravidelne sa usporadúvajú interné triedne prehrávky, kde majú učitelia,
rodičia aj žiaci možnosť konfrontovať výsledky vyučovania v jednotlivých triedach a
ročníkoch. Tradíciou sa stalo pripraviť trikrát v školskom roku verejné žiacke koncerty v Kine
Kultúra v Krupine, kde sa prezentujú úspešní absolventi a najlepší žiaci školy zo všetkých
ročníkov hudobného, výtvarného a tanečného odboru. Príjemným osviežením koncertov
a mestských kultúrnych podujatí sú vystúpenia nášho detského speváckeho zboru pod
vedením Mgr. Miroslava Šufliarskeho, DiS. art.
Výtvarný odbor realizoval vyučovanie v prípravnom štúdiu pre deti vo veku 5 – 6
rokov, v I. stupni s dĺžkou štúdia 9 rokov a v II. stupni s dĺžkou štúdia 4 roky. Vyučovanie je
orientované od materiálno-technického experimentovania v nižších ročníkoch cez štúdie
k samostatnej operatívnosti tvorby. Plošné vytváranie obsahuje základné disciplíny –
kreslenie, maľovanie a grafika; rozširujúce disciplíny – grafický design, textil, akcie
a projekty viazané na plochu. Priestorové vytváranie obsahuje základné disciplíny –
modelovanie, sochárstvo, základy architektonickej tvorby. Široká verejnosť má možnosť
oboznámiť sa s úrovňou žiackych prác na každoročne inštalovaných výstavách vo verejných
priestoroch mesta.
Tanečný odbor realizoval vyučovanie v školskom roku 2017/2018 v prvom a druhom
ročníku 1. časti I. stupňa v predmetoch tanečná príprava a tanečná prax. Obsahom tanečnej
prípravy je pohybová príprava, pohyb v priestore, rozvoj hudobného cítenia a nácvik
tanečných motívov. V predmete tanečná prax sa žiaci venujú nácviku choreografií.
Všetky povinné predmety boli dodržané s požadovanou dĺžkou vyučovacieho času.
Pedagogickí zamestnanci neustále zvyšujú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu.
Uplatňujú sústavnú individuálnu starostlivosť a diferencovaný prístup k žiakom a aj tým
predchádzajú ich preťažovaniu. Cieľavedome a systematicky využívajú obsah výchovy a
vyučovania i mimo vyučovania na formovanie a prehlbovanie pozitívneho vzťahu detí a
mládeže k ochrane životného prostredia a na zvyšovanie aktívneho podielu žiakov na jeho
tvorbe. Starajú sa o nadaných a talentovaných žiakov, prehlbujú spoluprácu miestnych
základných škôl a materských škôl so základnou umeleckou školou. Zabezpečujú vyššiu
účinnosť foriem a metód preventívneho výchovného pôsobenia proti negatívnym javom v
správaní a konaní žiakov. Snažia sa o spoluprácu s rodinou, aby sa u žiakov prejavovali
známky citlivosti, vzájomnej úcty k vyučujúcim, rodičom a všetkým spoluobčanom. Učia
žiakov chrániť si v plnej miere svoje zdravie. Upozorňujú ich na správne dodržiavania
životosprávy a zároveň vysvetľujú škodlivosť užívania drog. Rozvíjajú umeleckú tvorivosť
detí. Koordinujú prácu v umelecko-výchovných učebných predmetoch navzájom s ostatnými

predmetmi. V záujme zvýšenia úrovne výchovy a vzdelávania sústreďujú pozornosť na
uplatňovanie estetickej výchovy v podmienkach ZUŠ. Účelne spájajú teoretickú, odbornú a
technickú prípravu, teoretické poznatky podávajú v úzkej nadväznosti na špecifiku odboru a
predmetu, podporujú tvorivosť a improvizačné schopnosti žiakov.
Výchovu a vzdelávanie v ZUŠ účelnejšie nadväzujú na poznatky osvojené v základnej
a strednej škole. Ďalej skvalitňujú výber žiakov do prípravného štúdia. Cieľavedome radia
rodičom a žiakom pri výbere odboru a predmetu, zlaďujú ich záujem s možnosťami
uplatnenia sa v záujmovej umeleckej činnosti a štúdia na umeleckých stredných školách.
Vyvíjajú úsilie na získanie väčšej časti absolventov prvého stupňa na pokračovanie v štúdiu
na druhom stupni ZUŠ. Vo výchovno-vzdelávacom procese pedagógovia kladú väčší dôraz na
pestovanie národného povedomia, k čomu sa využívajú pamätné dni, významné výročia a
tiež výber vhodného repertoáru na verejné vystúpenia.
Škola podporuje zapájanie svojich žiakov aj do tanečných, speváckych a iných aktivít
v pôsobnosti ďalších škôl a záujmových zariadení v Krupine. Mimoškolská činnosť učiteľov
ZUŠ predstavuje významný prínos do kultúrneho života mesta. Žiaci ZUŠ účinkujú v
detských folklórnych súboroch v Krupine, v Hontianskych Nemciach a vo Zvolene. Pani
učiteľka Mgr. Tatiana Spurná, DiS art pracuje ako členka komisie Človek človeku pri
Mestskom úrade Krupina, ktorá organizuje občianske obrady napr. uvítanie detí do života,
sobáše, jubileá a pod. Pani učiteľka Mgr. Anna Ližbetinová, DiS. art vedie Spevácky zbor pri
Rímsko katolíckom kostole v Krupine a viacerí naši pedagógovia v ňom účinkujú. Najväčším
pozitívom tejto činnosti je skutočnosť, že hudobné vedomosti, poznatky a skúsenosti si
osvojujú ľudia, ktorí v minulosti nemali možnosť sa v tejto oblasti vzdelávať, a tak sa
hudobná kultúra aj prostredníctvom mimoškolskej činnosti učiteľov ZUŠ i v súčasnosti
dostáva do širšej spoločnosti, čo je hlavným poslaním hudobného školstva.
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom
Hlavným zdrojom vlastných príjmov je príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach, určených Dodatkom č. 3 k všeobecne záväznému
nariadeniu Mesta Krupina č. 1/2015.
Výška príspevku je uvedeným dodatkom určená ako mesačný poplatok zákonného
zástupcu:
a) pre individuálne štúdium v hudobnom odbore sumou
8 eur
b) pre prípravné štúdium v hudobnom odbore sumou
6 eur
c) pre skupinové štúdium vo výtvarnom odbore sumou
6 eur
d) pre skupinové štúdium v tanečnom odbore sumou
6 eur
e) pre skupinové štúdium v literárno-dramatickom odbore sumou
6 eur
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom dospelej osoby v základnej
umeleckej škole prispieva dospelá osoba mesačne sumou:
a) v individuálnej forme (osoba bez pravidelného príjmu) sumou
8 eur
b) v skupinovej forme (osoba bez pravidelného príjmu) sumou
6 eur
c) v individuálnej forme (osoba s pravidelným mesačným príjmom)sumou
24 eur
d) v skupinovej forme (osoba s pravidelným mesačným príjmom) sumou
18 eur
Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení
príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého o to písomne požiada
a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. V školskom roku 2017/2018 o zníženie

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom požiadal jeden zákonný
zástupca žiaka.
V Základnej umeleckej škole Krupina sú vlastné príjmy používané na dofinancovanie
celkového chodu školy. Používajú sa najmä na platby za energie, mzdy a odvody
zamestnancov, materiálno – technické vybavenie odborných učební a nákup pomôcok pre
žiakov.
Dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy
Zriaďovateľ prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krupina č.
7/2017 určil výšku a spôsob použitia dotácie na prevádzku a mzdy v ZUŠ Krupina.
Ročná výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy pri
100% plnení podielových daní je nasledovná:
a) žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme vyučovania 1197,37 eur
b) žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme vyučovania 390,97 eur
Dotácia na mzdy je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na tarifný plat
a príplatky vyplácané pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy, výdavky na
poistné hradené zamestnávateľom za pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy.
Dotácia na prevádzku je určená na bežné výdavky školy a zahŕňa výdavky za tovary
a služby definované Ministerstvom financií SR v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 630 –
tovary a služby (cestovné náklady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, rutinná
a štandardná údržba, nájomné za nájom a služby) a v kategórii 642 – transfery jednotlivcom
(odstupné, odchodné, nemocenské dávky, členské príspevky).
Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účinne
a účelne.
V školskom roku 2017/2018 boli opäť vykonané rekonštrukčné práce v budove ZUŠ
Krupina na ulici M. R. Štefánika. Počas letných mesiacov prebehla výmena všetkých
podlahových krytín v budove. V triedach hudobnej výchovy bola vymenená plávajúca
podlaha, na chodbách položená protišmyková keramická dlažba a v triedach výtvarnej
výchovy PVC podlahová krytina. Pri výbere podláh boli zohľadnené estetické, ale najmä
praktické požiadavky na jednotlivé miestnosti. Do učební hudobného odboru boli zakúpené
nové hudobné nástroje: digitálne piáno Roland, akordeón Weltmeister a klarinet Roy Benson.

Absolventi ZUŠ Krupina 2017/2018
Hudobný odbor
I. stupeň 1. časť

Johanka Križanová
Patrícia Kohútová
Timea Marie Gombíková
Annamária Packová
Matúš Posádka
Damián Krátky
Ema Anna Sedmáková
Mário Sliacky
Veronika Vajová
Barbora Melichová
Martin Filip
Ján Valocka
Anna Chovanová

(klavír)
(klavír)
(klavír)
(klavír)
(klavír)
(klavír)
(klavír)
(akordeón)
(akordeón)
(husle)
(husle)
(husle)
(spev)

I. stupeň 2. časť

Výtvarný odbor
I. stupeň 1. časť

Kristián Matejka
Matúš Posádka
Tadeáš Vician

(klarinet)
(klarinet)
(klarinet)

Ema Križanová
Matej Svoreň
Júlia Lihocká
Júlia Frčková

(klavír)
(klavír)
(husle)
(priečna flauta)

Miroslava Gellénová
Magdaléna Risková
Alžbeta Šoucová
Kristína Jarábeková
Lenka Lukáčová
Radka Plošická
Liliana Melichová
Martina Melichová

I. stupeň 2. časť

Petra Ráchel Brhlíková
Jakub Kubovich

II. stupeň

Diana Dadová

Žiacke koncerty a výstavy
V školskom roku 2017/2018 sa konali tri žiacke koncerty hudobného odboru v Kine
Kultúra. V rámci koncertov žiaci výtvarného odboru prezentovali svoje najlepšie práce
prostredníctvom priamo vystavených obrazov a dekorácií. Žiakov pripravili pedagógovia
z hudobného a výtvarného odboru: Mgr. Monika Jalšovská, Mgr. Anna Ližbetinová, DiS. art,
Mgr. Tatiana Spurná, DiS. art, Mgr. Igor Knotka, DiS. art, Mgr. art. Róbert Džupin, Bc.
Michal Výbošťok, DiS. art, Pavol Chlebničan, DiS. art, Mgr. Miroslav Šufliarsky, DiS. art,
Ing. Barbara Machalová a Mgr. Katarína Franková.
Hudobné súťaže
Žiaci ZUŠ Krupina sa v školskom roku 2017/2018 zúčastnili v dvoch vekových
kategóriách krajského kola vedomostnej súťaže „Hnúšťanský akord“, ktoré sa konalo 14.
februára 2018 v Hriňovej.
Trojčlenné družstvá žiakov ZUŠ Krupina reprezentovali a zvíťazili v tomto zložení:
A kategória (veková)1. miesto ZUŠ Krupina:

Sára Hana Slaninová
Alžbeta Víteková
Ema Cibulová

B kategória (veková) 1. miesto ZUŠ Krupina:

Barbora Melichová
Matúš Posádka
Damián Krátky

Postupujúci žiaci A a B kategórie nás reprezentovali v celoslovenskom kole
vedomostnej súťaže „Hnúšťanský akord“, ktoré sa konalo 18. – 20. marca 2018 v Hnúšti, kde
A kategória získala 2. miesto. Žiakov pripravila Mgr. Monika Jalšovská.
Základná umelecká škola Hriňová každoročne organizuje regionálnu sláčikovú súťaž
„Zlatá struna“. Jej 24. ročníka, ktoré sa konalo 25. apríla 2018, sa zúčastnili žiaci husľovej
triedy: Mária Faustína Pavlendová (2. ročník) a Martin Filip (4. ročník). V silnej konkurencii
huslistov z okolia Detvy a Hriňovej sa obaja umiestnili v striebornom pásme. Žiakov na
súťaž pripravili Pavol Chlebničan, DiS. art a Bc. Michal Výbošťok, DiS. art, klavírny
sprievod Mgr. Tatiana Spurná, DiS. art.
V dňoch 31.- 1. júna 2018 sa konal v Rajeckých Tepliciach XVII. Medzinárodný
festival akordeonistov EUROMUSETTE & GOLDENTANGO venovaný pamiatke Miroslava
Košnára in memoriam. Reprezentoval nás žiak 7. ročníka hry na akordeóne Martin Čiak
a umiestnil sa v striebornom pásme. Na súťaž ho pripravil Mgr. art Róbert Džupin.
Výtvarné súťaže
Žiaci výtvarného odboru pod vedením pani učiteľky Mgr. Kataríny Frankovej sa
zapojili do niekoľkých súťaží. Najviac sa im darilo v okresnom kole súťaže „Ľudová pieseň
v obrazoch“, ktorú organizovala ZUŠ Dudince.
V prvej kategórii získali umiestnenie:
Michaela Krupová 2. miesto
Samuel Krčmárik
3. miesto
Liliana Výbošťoková 3. miesto
V druhej kategórii získali umiestnenie:

Sophie Jouvenat
Adam Ondriska
Matúš Pántik

2. miesto
2. miesto
3. miesto

V pracovnej súťaži Dňa zeme „RECYVECI K VECI“ žiaci ZUŠ Krupina získali
špeciálnu cenu.
Exkurzie a návštevy kultúrnych podujatí
Pedagógovia v spolupráci s rodičovským združením našej školy zorganizovali aj
v tomto školskom roku odborné exkurzie zamerané na rôzne druhy umenia. Žiaci hudobného
odboru mali možnosť dňa 28. marca večer, navštíviť Štátnu operu v Banskej Bystrici. Vybrali
sme operu „Čarovná flauta“ od Wolfganga Amadea Mozarta, ktorá sa deťom, ale aj dospelým
veľmi páčila. Výtvarníci navštívili historickú Banskú Štiavnicu, kde si prezreli arborétum,
najväčší drevený vyrezávaný betlehem na Slovensku a expozíciu výtvarných diel v Galérii
Jozefa Kollára.
Niektorí naši absolventi pokračujú v štúdiu na stredných umeleckých školách
hudobného alebo výtvarného zamerania a na vysokých umeleckých školách. Ďalší účinkujú v
rôznych umeleckých súboroch aj počas štúdia na VŠ iného zamerania. Úlohou školy však je
vychovávať nielen umelcov, ale aj konzumentov umenia.
K úspechom školy prispieva aj prepojenie na rodičov, sponzorov a ich podpora.
Najdôležitejším pilierom existencie a rozvoja školy je aktívna a účinná podpora nadriadených
školských úradov a predstaviteľov mesta Krupina.

ZÁVER
Vzdelávanie na základnej umeleckej škole musí byť nástrojom formovania národnej
identity, identity národnostných menšín a etnických skupín, ako aj nástrojom európskej
integrácie. Tieto požiadavky by sa mali premietnuť do profilu absolventa základnej umeleckej
školy, t. j. do školského dokumentu, ktorý informuje spoločnosť o súhrne vedomostí,
zručností, rozvinutých schopností, hodnotových orientácií, ktoré si má žiak osvojiť úspešným
absolvovaním školy. Úlohou učiteľa je motivovať žiakov, vedieť naštartovať ich rozumovú
a tvorivú činnosť. O vytváranie nových vyučovacích projektov sa budú zaujímať všetci
pedagógovia. V novej vzdelávacej štruktúre a správnej aplikácii intenzívnych metód štúdia
významné miesto zaujímajú technické didaktické prostriedky. Nové vyučovacie technológie
sa musia stať vybavením školy v určenom časovom horizonte s prihliadnutím na celkovú
ekonomickú situáciu a finančné možnosti školy, čo je v súčasnosti prioritou nášho
smerovania. Tvorba strategického programu školy vychádza z konkrétnych východísk,
z analytickej činnosti, a premieta sa do troch základných koncepcií školy – pedagogickej
koncepcie, koncepcie rozvoja ľudských zdrojov a materiálno-technickej koncepcie. Riadiace
činnosti – plánovanie, tvorba rozpočtu, organizačný a personálny rozvoj, kontrolné
a hodnotiace mechanizmy sa realizujú po získaní, inšpirovaní a motivovaní pedagogických
pracovníkov.

V Krupine 27. 09. 2018
Mgr. Monika Jalšovská, riaditeľka ZUŠ Krupina

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom
roku 2017/2018 bola prerokovaná na pedagogickej rade dňa 27. 09. 2018.

