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1. ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020
1. 1 Vyučovanie a prevádzka
1)
2)
3)
4)

Školský rok sa začína 1. septembra 2019.
Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (štvrtok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa:
- začína 1. februára 2018 (piatok)
- končí 28. júna 2019 (piatok).

1. 2 Prázdniny v školskom roku 2018/2019, štátne sviatky a dni pracovného pokoja
Prázdniny

Posledný deň
vyučovania pred
začiatkom
prázdnin

Termín
prázdnin

Začiatok
vyučovania po
prázdninách

jesenné

29. október 2019

30. október –

4. november 2019

(utorok)

31. október 2019

(pondelok)

20. december 2019

23. december
2019

8. január 2020

vianočné

(piatok)

(streda)

– 7. január 2020
polročné

jarné

31. január 2020

3. február 2020

4. február 2020

(piatok)

(pondelok)

(utorok)

Bratislavský kraj,
Nitriansky kraj
Trnavský kraj

14. február 2020

17. február –

24. február 2020

(piatok)

21. február 2020

(pondelok)

Banskobystrický
kraj, Žilinský kraj,
Trenčiansky kraj

21. február 2020

24. február –

2.marec 2020

(piatok)

28.február 2020

(pondelok)

Košický kraj,
Prešovský kraj

28. február 2020

2. marec –

9. marec 2020

(piatok)

6. marec 2020

(pondelok)

8.apríl 2020

9. apríl – 14. apríl 15. apríl 2020
2020
(streda)

veľkonočné

(streda)
letné

30. jún 2020

1. júl – 31.
august 2020

(utorok)
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2. september 2020
(streda)

Štátne sviatky
 1. január 2020 (streda)
 1. máj 2020 (piatok)
 8. máj 2020 (piatok)
 5. júl 2020 (nedeľa)
 29. august 2020 (sobota)

- Vznik SR
- Sviatok práce
- Deň víťazstva nad fašizmom
- Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda
- Výročie Slovenského národného povstania

Ďalšie dni pracovného pokoja okrem sobôt a nedieľ
 1. november 2019 (piatok)
- Sviatok všetkých svätých
 25. december 2019 (streda)
- Prvý sviatok vianočný
 26. december 2019 (štvrtok)
- Druhý sviatok vianočný
 10. apríl 2020 (piatok)
- Veľkonočný piatok
 13. apríl 2020 (pondelok)
- Veľkonočný pondelok

2. USMERNENIE ZRIAĎOVATEĽA
a) Základným pedagogicko-organizačným dokumentom pre úsek základných umeleckých škôl je
Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a Vyhláška Ministerstva školstva
SR č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.
b) Základné umelecké školy poskytujú primárne umelecké vzdelanie a nižšie sekundárne umelecké
vzdelanie podľa vzdelávacích programov.
c) MŠVV a Š SR schválilo a zverejnilo dňa 4. februára 2015 pod číslom 2015-6346/5841:1-10A0
ŠVP pre ZUŠ. Je spracovaný ako jeden dokument pre všetky umelecké odbory ZUŠ. Účinnosť
nadobudol 1. septembra 2015. Nový ŠVP bol od svojho schválenia formou dodatkov tri krát
upravený. Jednotlivé dodatky a aktuálne znenie nového ŠVP sú zverejnené na webovom sídle
ministerstva http://www.minedu.sk/inovovany-svp-pre-zakladne-umelecke-skoly-–-dodatky-c1-c-2-c-3/.
d) Umelecké vzdelávanie v ZUŠ sa bude uskutočňovať podľa nového ŠVP v školskom roku
2019/2020 v nadväznosti na ustanovenie § 161 ods. 8 školského zákona v prípravnom štúdiu,
v prvom stupni základného štúdia, v prvom až treťom ročníku II. stupňa základného štúdia a
štúdia pre dospelých výtvarného odboru a v II. stupni základného štúdia a štúdia pre dospelých
v hudobnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore, v prípravnom štúdiu, v druhej časti
prvého stupňa základného štúdia a v II. stupni základného štúdia a štúdia pre dospelých v
odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. V každom nasledujúcom školskom roku sa
bude podľa neho postupovať v príslušnom nasledujúcom ročníku II. stupňa základného štúdia
a štúdia pre dospelých výtvarného odboru.
e) Do obdobia, keď sa rámcové učebné plány nového ŠVP začnú uplatňovať aj v príslušných
nasledujúcich ročníkoch druhého stupňa základného štúdia a v štúdiu pre dospelých sa bude
na tomto stupni štúdia v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore
postupovať podľa „učebných plánov pre základnú umeleckú školu, ktoré schválilo
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 22. decembra 2003 pod číslom 11215/2003 s
platnosťou od 1. septembra 2004“ a učebných osnov schválených ministerstvom.
f) ŠkVP je naďalej základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a
vzdelávanie. Vydáva ho riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v rade školy.
Musí byť vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania uvedenými v
školskom zákone a v súlade s novým ŠVP. Jeho súlad so štátnym vzdelávacím programom,
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cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania ustanovenými školským zákonom kontroluje Štátna
školská inšpekcia. Pri tvorbe ŠkVP sa školám odporúča využívať Manuál na tvorbu ŠkVP pre
ZUŠ, ktorý je zverejnený na webovom sídle ŠPÚ www.statpedu.sk.
g) Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje na všetkých pracoviskách ZUŠ iba v stanovených
učebných priestoroch spĺňajúcich požiadavky technickej, prístrojovej a materiálovej
vybavenosti, ktoré sú uvedené v základnom a odporúčanom materiálno-technickom a
priestorovom vybavení výchovno-vzdelávacieho procesu v ZUŠ.
h) Žiaci posledného ročníka primárneho umeleckého vzdelávania, nižšieho sekundárneho
umeleckého vzdelávania, druhého stupňa základného štúdia a štúdia pre dospelých ukončujú
štúdium záverečnou skúškou. Škola im vydá záverečné vysvedčenia podľa § 11 vyhlášky č.
324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole
v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.
j) Návrh doplneného resp. aktualizovaného školského vzdelávacieho programu predkladá riaditeľ
školy zriaďovateľovi na schválenie do 15.10.2019 v zmysle §5 ods. 7 písm. c) zákona NR SR č.
596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov na
CD nosiči.
k) Riaditelia základných umeleckých škôl vysielajú učiteľov ako pedagogický sprievod,
pozorovateľov alebo členov odborných komisií a porôt na súťaže, tvorivé dielne a prehliadky
formou pracovných ciest.
l) V zmysle Školského zákona (§ 103 Výchova a vzdelávanie detí s nadaním alebo žiakov s
nadaním) inštitucionálny rozvoj nadania detí alebo žiakov podporuje aj základná umelecká
škola.
m) Riaditelia základných umeleckých škôl efektívne riadia a kontrolujú výkon pedagogickej
činnosti aj na elokovaných pracoviskách, zameriavajú sa aj na zvýšenie kvality vedenia
pedagogickej a ďalšej dokumentácie, dodržiavanie metodických pokynov na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov základných umeleckých škôl.
n) ZUŠ vedie školský register žiakov v zmysle § 157 a § 158 Školského zákona.
o) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ je určená
zriaďovateľom Všeobecne záväzným nariadením č. 103/2008 (Úplné znenie VZN č. 103
zverejnené 30.4. 2014 na:
(http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=41972)
p) Riaditeľ ZUŠ predloží zriaďovateľovi na schválenie do 30.9.2019 aktuálnu informáciu o
pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení VVP pre školský rok
2019/2020 (termín prejednávania určí zriaďovateľ)
q) Riaditeľ predkladá zriaďovateľovi do 15.6.2020 predbežnú informáciu o organizačnom
zabezpečení školského roka 2020/2021 s uvedením nasledovného:






návrhy na počty prijímaných žiakov,
návrh na zavedenie umeleckých odborov,
návrh na úpravy v skladbe umeleckých odborov a predpokladané počty žiakov
v jednotlivých odboroch,
návrh rozpočtu,
návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti
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3. HLAVNÉ ÚLOHY PREDMETOVÝCH KOMISIÍ A ŠKOLY
Hlavným cieľom školy v školskom roku 2019/2020 aj naďalej ostáva zapájať sa čo najviac do
umeleckého diania mesta, reprezentovať školu cez umelecké výkony žiakov všetkých umeleckých
odborov na koncertoch a súťažiach rôzneho typu.
Zapojiť mladších žiakov školy do speváckeho zboru, ktorý bude súčasťou verejného koncertu
10.12.2019 v Dome umenia.
Toho roku začíname s tzv. imatrikuláciou žiakov prípravného ročníka všetkých odborov, ktorá
bude spojená s záverečným absolventským koncertom v Dome umenia. Plánujeme zaviesť novu
tradíciu na škole. Tak, žiaci ktorí nastúpili v tomto roku na našu školu slávnostne preberú štafetu
od dnešných absolventov.
Akordeónový koncert ZUŠ Jantárová
 termín: 29. apríl 2020
 zodpovední: členovia PK akordeón
Spoločný akordeónový koncert na ZUŠ Valaliky
 termín: máj 2020
 zodpovední: členovia PK akordeón
Motivácia žiakov PK gitara pre hru v komorných telesách
 termín: stály
 zodpovední: členovia PK gitara
Prezentovať hru na organe a cirkevnej hudby formou verejného koncertu
 termín: jún 2020
 zodpovedný: PK klavír
Zamerať a sa na výučbu plechových dychových nástrojov a propagácia týchto nástrojov na
koncertoch
 termín: stály
 zodpovední: členovia PK dychy
Zorganizovať so žiakmi 1.-4. ročníkov 1.časti návštevu Štátneho divadla
 termín: 2. polrok 2019/2020
 zodpovedný: PK HN
Zorganizovať so žiakmi 1.-3. ročníkov 2.časti návštevu Štátnej filharmónie Košice
 termín: 2. polrok 2019/2020
 zodpovedný: PK HN
Zorganizovať žiakov PHV do školského zboru, ktorý sa bude prezentovať v decembri a júni na
verejných koncertoch
 termín: stály
 zodpovedný: PK HN, PK spev
Maximálne využívať interaktívnu tabuľu na vyučovaní v predmete HN
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 termín: stály
 zodpovedný : PK HN
Podporovať činnosť kapiel, súborov, komorných telies v spolupráci s Rodičovským združením aj
cez odborné sústredenia. Zapájať ich do rôznych školských, mestských a celoslovenských akcií.
 termín: stály
 zodpovedný: vedenie školy, vedúci PK
Zdokonaľovať sa v práci s aScAgendou
 termín: stály
 zodpovední: pedagogickí zamestnanci
Zdokonaľovať sa v práci s elektronickou triednou knihou
 termín: stály
 zodpovední: pedagogickí zamestnanci
Zapájať žiakov do koncertných aktivít; kultúrne vystúpenia na pozvanie MMK a mestských častí
Juh, Nad Jazerom a iných občianskych organizácií
 termín: stály
 zodpovední: vedenie školy a PZ
Pripraviť deň otvorených dverí pre ZŠ a MŠ vo všetkých umeleckých odboroch a na pobočkách
 termín: 4. -5.5. 2020
 zodpovední: vedenie školy a PZ
Uskutočniť triedne koncerty a semináre
 termín: január, jún 2020
 zodpovední: triedni učitelia
Viac sa venovať komornej hudbe a začleniť ju do vyučovacieho procesu. Na pobočke Irkutská
založiť gitarový súbor
 termín: stály
 zodpovedný: PK gitara
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4. UMELECKÁ RADA ŠKOLY
Členmi umeleckej rady sú vedenie školy a vedúci PK jednotlivých oddelení.

5. ĽUDSKÉ ZDROJE
5. 1 Vedenie školy
riaditeľ

Mgr. art. Ján Samsely

zástupkyňa riaditeľa

Mgr. Ľubov Gerusová, štatutárna zástupkyňa

zástupkyňa riaditeľa

Mgr. Janette Zoričáková

vedúca elokovaného pracoviska Irkutská

Sidónia Pavlovičová, DiS. art.

vedúci elokovaného pracoviska Aténska

Jozef Zoričák, DiS. art.

Organizačná štruktúra a kompetencie riadenia 2019/2020

Mgr. art. Ján Samsely
riaditeľ

Mgr. Ľubov Gerusová

Mgr. Janette Zoričáková

pedagogickí zamestnanci
hudobného odboru

pedagogickí zamestnanci
HO, LDO TO,VO

štatutárna zástupkyňa

zástupkyňa riaditeľa
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5. 2 Personálne obsadenie
Klavírne oddelenie, keyboard, organ, cirkevná a chrámová hudba
1. PaedDr. Lipánová Nagyová Júlia

klavír, korepetícia, vedúca PK

2. Szitásová Anna, DiS. art.

klavír, vedúca PK

3. Mgr. Bartková Renáta, PhD.

klavír

4. MMA. Beer František DiS.art.

klavír, korepetícia

5. Bekecsová Marta, DiS. art.

klavír, korepetícia

6. Furmanová Mária, DiS. art.

klavír

7. Mgr. Gerberyová Slávka

klavír

8. Mgr.art.Golecová Schwarzbacherová Silvia ArtD.

klavír,korepetícia

9. Juríková Katarína, DiS. art.

klavír

10. Kakarová Erika, DiS. art.

klavír

11. Kropuchová Ľubica, DiS. art.

klavír

12. Krunková Darina DiS. art.

keyboard

13. Pavlovičová Sidónia, DiS. art.

keyboard

14. Mgr. Pribulová Zuzana

klavír, korepetícia

15. Perháčová Zuzana, DiS. art.

klavír

16. Sidorová Jana DiS.art.

klavír, korepetícia

17. Smoradová Iveta, DiS. art.

klavír, korepetícia

18. Ing. Súkeníková Tokárska Viera

keyboard

19. Šedivá Marcela, DiS. art.

klavír, korepetícia

20. Mgr. Šiffter Martin

klavír, korepetícia

21. Škvareková Mária, DiS. art.

klavír, korepetícia

22. Mgr. Šlepkovská Katarína

klavír, korepetícia

23. Mgr. Tomčáková Monika

organ, klavír, korepetícia

24. Trofimovič Vladimír, DiS. art.

klavír, korepetícia

25. Vojtaško Timková Petra, DiS. art.

klavír, korepetícia - rodičovská dovolenka

Sláčikové oddelenie
1. Pelegrinová Jarmila, DiS. art.

violončelo, ved. PK

2. Mgr. Demeter Marián

husle

3. Dzurová Iveta, DiS. art.

husle

4. Eliašová Milena, DiS. art.

husle

5. Mgr. art. Fülöpová Henrieta

husle-rodičovská dovolenka

6. Mgr. Gerusová Ľubov

husle
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7. Mgr. art. Helcmanovský Juraj

husle

8. Holenda Michal DiS.art.

husle

9. Illeš Július, DiS. art.

husle

Dychové oddelenie
1. Mgr. art. Samselyová Monika

flauta, zobcová flauta, vedúca PK

2. Csomós Mikuláš

zobcová flauta, saxofón

3. Farkašová Michaela

flauta, zobcová flauta

4. Mgr.art. Hrubovčák Ján

trúbka, zobcová flauta

5. Ivaňáková Lenka, DiS. art.

flauta, zobcová flauta

6. Lacková Zlatica, DiS. art.

flauta, zobcová flauta

7. Medviď Konštantín, DiS. art.

zobcová flauta, klarinet

8. Polák Vincent

trúbka, trombón, zobcová flauta

9. Mgr. art. Samsely Ján

saxofón, klarinet

10. Šedivá Marcela, DiS. art.

zobcová flauta

11. Zoričák Jozef, DiS. art.

zobcová flauta, saxofón, trúbka

12. Mgr. Zoričáková Janette

flauta, zobcová flauta

Akordeónové oddelenie
1. Mgr. Bartková Renáta PhD.

akordeón, vedúca PK

2. Pavlovičová Sidónia, DiS. art.

akordeón

3. Ing. Súkeníková Tokárska Viera

akordeón

4. Takáčová Mária, DiS. art.

akordeón

Gitarové oddelenie, cimbal a bicie nástroje
1. Kuca Erik, DiS. art.

gitara, vedúci PK

2. Baran Tomík Ivan, DiS. art.

gitara, bicie nástroje

3. Eliašová Milena, DiS. art.

gitara

4. Mgr. Helcmanovský Juraj

cimbal

5. Mgr. art. Iglódy Radovan

bicie nástroje

6. Medviď Konštantín, DiS. art.

gitara

7. Pigula Jozef, DiS. art.

gitara

8. Strapáč Pavol, DiS. art.

gitara

9. Mgr. Skuban Martin

gitara

10. MgA. Mráz Václav

gitara
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Oddelenie HN a PHV
1. Farkašová Michaela

vedúca PK

2. Mgr.art. Hrubovčák Ján
3. MgA.Mráz Václav
4. Mgr. Vasilová Daniela
5. Mgr. Zoričáková Janette
Oddelenie spevu a hlasovej výchovy
1. Mgr. Tóthová Andrea

vedúca PK

2. Mgr. Jakabová Mária
3. Kompušová Darina, DiS. art.
4. Sibertová Michaela, DiS. art.
Výtvarný odbor (VO), tanečný odbor (TO) a literárno-dramatický odbor (LDO)
1. Mgr. Fedorová Beáta

VO

2. Mgr.Bobková Katarína

VO

3. Mgr. art. Iľaš Martin

VO

4. Haulík Silvia, DiS. art.

TO

vedúca PK

5. Kompušová Darina, DiS. art. TO
6. Sekeráková Kristína DiS.art. LDO
7. Mgr. Takáčová Michaela

VO - rodičovská dovolenka

5. 3 Elokované pracoviská


Irkutská
1. Eliašová Milena, DiS. art.
2. Farkašová Michaela
3. Ivaňáková Lenka, DiS. art.
4. Mgr. Jakabová Mária
5. Juríková Katarína, DiS. art.
6. Mgr.art. Golecová Schwarzbacherová Silvia ArtD.
7. Krunková Darina
8. PaedDr. Lipánová Nagyová Júlia
9. Pavlovičová Sidónia, DiS. art.

vedúca EP

10. Pelegrinová Jarmila, DiS. art.
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11. Perháčová Zuzana, DiS. art.
12. Pigula Jozef, DiS. art.
13. Polák Vincent
14. Mgr. Pribulová Zuzana
15. Sidorová Jana DiS.art.
16. Mgr. art. Samsely Ján
17. Strapáč Pavol DiS. art.
18. Ing. Súkeníková Tokárska Viera
19. Mgr. Šiffter Martin
20. Takáčová Mária, DiS. art.
21. Mgr. Tóthová Andrea


ZŠ Abovská – Barca
1. Mgr. Bartková Renáta PhD.
2. Farkašová Michaela
3. Ivaňáková Lenka, DiS. art.
4. MgA. Mráz Václav
5. Mgr. Šlepkovská Katarína
6. Zoričák Jozef, DiS. art.



Aténska
1. Mgr. Demeter Marián
2. Mgr.art. Hrubovčák Ján
3. Kompušová Darina, DiS. art.
4. Kuca Erik, DiS. art.
5. Lacková Zlatica, DiS. art
6. Sidorová Jana DiS.art.
7. Smoradová Iveta, DiS. art.
8. Zoričák Jozef, DiS. art.



ZŠ Klátovská – Nižný Klátov
1. Šedivá Marcela, DiS. art.
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5. 4 Korepetície
Mgr. art. Beer František
-

Csomós Mikuláš

-

Mgr. Gerusová Ľubov

-

Mgr. art. Samselyová Monika

Mgr.art. Golecová Schwarzbacherová Silvia ArtD.
-

Holenda Michal DiS.art.

-

Pelegrinová Jarmila DiS.art.

-

Mgr.art. Samsely Ján

PaedDr. Lipánová Nagyová Júlia
-

Mgr. Gerusová Ľubov

-

Mgr. Jakabová Mária

-

Sibertová Michaela, DiS. art.

-

Illeš Július

Sidorová Jana DiS.art.
-

Eliašová Milena DiS.art.

-

Farkašová Michaela

-

Zoričák Jozef, DiS. art.

Smoradová Iveta DiS. art.
-

Mgr. Demeter Marián

-

Lacková Zlatica, DiS. art.

Mgr. Šiffter Martin
-

Csomós Mikuláš

-

Dzurová Iveta, DiS. art.

-

Eliašová Milena, DiS. art.

-

Ivaňáková Lenka, DiS. art.

-

Mgr. Jakabová Mária

-

Lacková Zlatica, DiS. art.

-

Pelegrinová Jarmila, DiS. art.
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-

Polák Vincent

-

Mgr. art. Samsely Ján

-

Sibertová Michaela, DiS. art.

-

Mgr. Tóthová Andrea

Škvareková Mária, DiS. art.
-

Dzurová Iveta, DiS. art.

-

Mgr.art. Samselyová Monika

-

Zoričák Jozef DiS.art.

-

Mgr. Zoričáková Janette

Mgr. Šlepkovská Katarína
-

Farkašová Michaela

-

Ivaňáková Lenka, DiS. art.

-

Zoričák Jozef, DiS. art.

Mgr. Tomčáková Monika
-

Mgr. Jakabová Mária

Trofimovič Vladimír, DiS. art.
-

Haulík Silvia, DiS. art.

-

Mgr. art. Helcmanovský Juraj

-

Mgr.art. Iglódy Radovan

-

Kompušová Darina, DiS. art.

-

Medviď Konštantin, DiS. art.

-

Mgr. Tóthová Andrea

5. 5 Zoznam začínajúcich zamestnancov
V tomto školskom roku máme začínajúcich pedagogických zamestnancov.
Titul, meno, priezvisko
začínajúceho PZ

Aprobácia

Meno a priezvisko uvádzajúceho
PZ

Aprobácia

Mgr. Katarína Bobková

Učiteľ predmetov
výtvarného
odboru

Mgr. Ľubov Gerusová

Hra na husliach,
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5. 6 Rozdelenie funkcií, úloh a zodpovednosť
Archív nôt
-

Škvareková Mária, DiS. art.

Klavír

-

Dzurová Iveta, DiS. art.

Sláčikové nástroje

-

Lacková Zlatica, DiS. art

Dychové nástroje

-

Mgr. Bartková Renáta, PhD.

Akordeón

-

Pelegrinová Jarmila, DiS. art.

Violončelo

-

Mgr.Jakabová Mária, DiS. art.

Spev

-

Kuca Erik, DiS. art.

Gitara

Didaktická technika
-

Škvareková Mária, DiS. art.

Pracovné zošity na hudobnú náuku
-

Michaela Farkašová

Učebné pomôcky
-

Michaela Farkašová

Pulty
na jednotlivých PK
-

husle

-

akordeón

-

dychy

-

gitara

-

elektronické nástroje

Nástrojové kabinety
-

Mgr. Bartková Renáta PhD.

akordeón

-

Mgr. art. Juraj Helcmanovský

cimbal

-

Lacková Zlatica, DiS. art.

dychové nástroje

-

Dzurová Iveta, DiS. art.

husle

-

Pelegrinová Jarmila, DiS. art.

violončelo

-

Kuca Erik, DiS. art.

gitara

-

Baran Ivan, DiS. art.

elektronické nástroje

-

Mgr. art. Samsely Ján

Klasik band
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Písanie a grafická úprava programov na verejné koncerty
-

Mgr. art. Mária Tokárová

Aktualizácia FB stránky školy
-

Pigula Jozef, DiS. art.

Aktualizácia údajov pre Insagram a webovej stránky školy
-

Mgr. art. Mária Tokárová

Fotografovanie (HO) na verejných koncertoch a spracovanie na webové sídlo školy
-

Mgr. Renáta Bartková, PhD.

Fotografovanie na akciách VO a spracovanie na webové sídlo školy
-

Mgr. Beáta Fedorová

Fotografovanie na akciách TO a spracovanie na webové sídlo školy
-

Darina Kompušová, DiS. art.

Fotografovanie na akciách LDO a spracovanie na webové sídlo školy
-

Kristína Sekeráková, DiS. art.

Kamerový záznam a fotografovanie na tematických koncertochelokované pracovisko Irkutská
-

Jozef Pigula, DiS. art.

Spolupráca pri realizácii videozáznamov z verejných koncertov
-

Marta Bekecsová, DiS. art.

Štatistika školských tematických a výchovných koncertov
-

Mária Furmanová, DiS. art.

Práca s absolventmi a slávnostné vyradenie, spolupráca pri fotografických
záberoch absolventov
-

Mgr. Monika Tomčáková, Michaela Farkašová

Spolupráca s rodičovským združením – rodičovské príspevky
-

Erika Kakarová, DiS. art.

Nástenky a vitríny
-

Jantárová

Mgr. art. Martin Iľaš, Mgr. art. Mária Tokárová, jednotlivé PK

-

Aténska

Jozef Zoričák DiS.art.
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Kronika
-

Marta Bekecsová, DiS. art.

-

Katarína Juríková, DiS. art.

Plagáty a pozvánky na verejné koncerty
-

Mgr. art. Mária Tokárová

Administrátor a konzultant pre elektronickú triednu knihu
-

Mgr. art. Mária Tokárová

Písanie zápisníc pedagogických a pracovných porád
-

Mgr. Slávka Gerberyová

Osoby poverené ochranou osobných údajov
-

Ing. Marianna Júnová

Osoba menovaná plnením úloh s oznamovaním protispoločenskej činnosti
-

Erik Kuca, DiS. art. (erik.kuca@zusjantarova.sk)

5. 7 Oblasť BOZP a PPO
Technik BOZP a ochrana pred požiarmi
-

Ing. Šamaj Filip

Zástupcovia zamestnancov v oblasti BOZP
-

Mária Škvareková, DiS. art.

-

Mgr. Renáta Bartková, PhD.

-

Mgr. Martin Šiffter

Členovia protipožiarnych hliadok
-

Baran Ivan, DiS. art. – vedúci

-

Mgr. Tomčáková Monika

-

Medviď Konštantín, DiS. art.

-

Sekeráková Kristína, DiS. art.

Požiarna hliadka Irkutská
-

Jozef Pigula, DiS. art. – vedúci

-

Mikuláš Csomós

-

Katarína Juríková, DiS. art.
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Poskytnutie prvej pomoci
-

Kuca Erik, DiS. art.

-

Ivaňáková Lenka, DiS. art.

-

Babejová Mária

5. 8 Komisie
Komisia pre sociálny fond
-

vedenie školy

-

Ing. Viera Jurková

-

Ing. Marianna Júnová

Inventarizačná komisia
-

Marta Bekecsová, DiS. art. – predsedníčka

-

Zlatica Lacková, DiS. art.

-

Szitásová Anna, DiS. art.

-

Ing. Marianna Júnová

Vyraďovacia komisia
-

Pavlovičová Sidónia, DiS. art. – predsedníčka

-

Dzurová Iveta, DiS. art.

-

Mgr. Gerberyová Slávka

Likvidačná komisia
-

Smoradová Iveta, DiS. art. – predsedníčka

-

Mgr. Šlepkovská Katarína

-

Kompušová Darina, DiS. art.

Škodová komisia
-

Furmanová Mária, DiS. art. – predsedníčka

-

Pelegrinová Jarmila, DiS. art.

-

Mgr. Demeter Marián

5. 9 Samosprávne orgány
Rada školy
-

Erik Kuca, DiS. art. – predseda

-

Ing. Róbert Grega – za zriaďovateľa

-

Viera Jurková – za nepedagogických zamestnancov
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-

Ing. Katarína Hakulínová, PhD. – za rodičov

-

PhDr. Mgr. Viliam Knap PhD. - za zriaďovateľa

-

PhDr. Róbert Schwarcz - za zriaďovateľa

-

Mgr. Beáta Lopušniaková - za zriaďovateľa

-

Zoričák Jozef, DiS. art. – za pedagogických zamestnancov

-

Mgr. Zdena Mačáková – za rodičov

-

Ing. Šak Michal – za rodičov

Rada rodičov občianskeho združenia rodičov „Jantárový štvorlístok “
pri ZUŠ Jantárová 6, Košice
-

JUDr. Daniela Sokol – predsedníčka (VO, HO)

-

Ing. Miriam Gašparovičová – pokladníčka (HO)

-

Lenka Ivaňáková, DiS.art. - zapisovateľka. (HO, TO)

-

Jaroslav Ľaš (HO)

-

Mgr. art. Martin Švec (HO, TO)

Základná organizácia OZ PŠaV
-

Ing. Marianna Júnová – predsedníčka

-

Mgr. Gerberyová Slávka

-

Pelegrinová Jarmila, DiS. art.

-

Mgr. art. Monika Samselyová

-

Mária Škvareková, DiS. art.
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6. PRACOVNÉ PORADY A PEDAGOGICKÉ RADY
August – September
2019

Pracovná porada
vyhodnotenie činnosti za šk. rok 2018/2019
školský poriadok
zabezpečenie školských akcií

Október 2019

Pracovná porada
plán práce školy 2019/2020
138/2019 Z.z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ročný plán profesijného rozvoja

November 2019

Pedagogická rada
vyhodnotenie dochádzky a prospechu žiakov za 1. štvrťrok

December 2019

Pracovná slávnostná porada
vyhodnotenie kalendárneho roka

Január 2020

Klasifikačná pedagogická rada
vyhodnotenie dochádzky a prospechu žiakov za I. polrok

Február 2020

Pracovná porada
prílohy KZ na rok 2020
pracovný poriadok školy

Apríl 2020

Klasifikačná pedagogická rada
vyhodnotenie dochádzky a prospechu žiakov za 3. Štvrťrok

Máj 2020

Pedagogická rada
organizácia šk. roka 2020/2021

Jún 2020

Klasifikačná a hodnotiaca pedagogická rada
hodnotenie dochádzky a prospechu žiakov za školský rok
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7. PLÁN PODUJATÍ PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020
7. 1. Akcie, koncerty, súťaže
Dátum

názov/ popis

miesto

zodpovedný

10.7. – 9.9.

SPRÍJEMNI SI DEŇ – výstava
výtvarných prác

OC Cassovia, Košice

Tokárová
Fedorová

13.9 (piatok)

Mestský sprievod Klasic band

Hlavná ulica Košice

Samsely

4.9 (streda)

Vernisáž fotografií - Košický
maratón

Štátna vedecká knižnica

Baran,
Škvareková

12.9 (štvrtok)

Medzinárodný plenér - vernisáž

SEPTEMBER

Škvareková

Medzinárodný plenér – K-artvernisáž
Medzinárodný plenér – K-artvernisáž

OC Galéria

Radničná sála

Samsely

14.9 (sobota)

Medzinárodný plenér – K-artvernisáž
Vystúpenie Klasic Band

Rodošť Košice

Samsely

21.9 (sobota)

Vernisáž obrazov z Plenéra

Kultúrny dom Lorinčík

p.riad.Samsely

október

Návšteva výtvarných galérii so žiakmi
VO, Prehliadka aktuálnych výstav,
inštalácií

Košice

PK VO

20.10
(nedeľa)
16:00

„Úcta k starším“ spoluúčasť žiakov
pobočky Klatovská na koncerte

Kultúrny dom – Klatov

Šedivá

21.10.
(pondelok)

Koncert žiakov HO, TO, LDO

Jantárová– koncertná sála

Baran

22.10
(utorok)

Koncert žiakov HO

Irkutská– koncertná sála

Eliášová

23.10 (streda)

Koncert žiakov HO, TO, LDO

Jantárová– koncertná sála

Bartková

Pezinok

Dzurova,
Šiffter

13.9 (piatok)
13.9 (piatok)
13.9 (piatok)

Kulturpark

Škvareková
Škvareková

OKTÓBER

24.10(štvrtok) Festival Eugena Suchoňa
30.10 -1.11

Jesenne prázdniny

NOVEMBER
november

VÍZIA BUDÚCNOSTI -prednáška
k moderným technológiám
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ZUŠ Jantárová, výtvarný
ateliér

Fedorová

Samsely

november

Festival sakrálneho umenia 2019 účasť
školského orchestra Klasik Band

Košice

12.11 (utorok)

Koncert žiakov HO, TO, LDO

Irkutská – koncertná sála

Pavlovičová

14.11(štvrtok)

Koncert žiakov HO, TO, LDO

Jantárová – koncertná sála

Gerusová

18.11
(pondelok)

Koncert žiakov HO, TO, LDO

Jantárová – koncertná sála

Demeter

19.11 (utorok)

Koncert žiakov HO, TO, LDO

Jantárová – koncertná sála

Csomós

20.11 (streda)

Koncert žiakov HO

Irkutská – koncertná sála

Ivaňáková

21.11. (štvrtok)

Prehliadka dychových nástrojov

Jantárová – koncertná sála

Samselyová

25.11
(pondelok)

Koncert žiakov HO, TO, LDO

Irkutská – koncertná sála

Golecová

december

Košické Vianoce – účasť Klasik Band

Pešia zóna Košice

december

Anjelská kapustnica– účasť Klasik Band

Pešia zóna Košice

Samsely,
Samselyová
Samsely

december

Vianočný koncert

Abovská

Šlepkovská

december

Jazerské Vianoce

Spišské námestie

Tóthová

december

Vianočná akadémia pobočky Klatovská

Nižný Klatov

Šedivá

4.12 (streda)

Mikulášsky koncert

Jantárová– koncertná sála

Gerberyová

5.12 (štvrtok)

Mikulášsky koncert

Jantárová– koncertná sála

Furmanová

5.12 (štvrtok)

Mikulášsky koncert

Irkutská– koncertná sála

Perhačová

6.12 (piatok)

Mikulášsky koncert

Aténska – koncertná sála

Kompušová

6.12 (piatok)

Mikulášsky koncert

Irkutská– koncertná sála

Juríková

10.12 (utorok)

VÝTVARNÝ KUFRÍK – výstava
výtvarných prác

Dom umenia

PK VO

10.12 (utorok)

Verejný koncert

Dom umenia

Sekeráková

13.12. (piatok)

Vianočné predstavenie žiakov LDO

Jantárová – divadelná sála

Sekeráková

15.12 (nedeľa)

Vianočný koncert Štátnej filharmónie

Dom umenia

Farkašová
Zoričáková

16.12.
(pondelok)

Vianočné predstavenie žiakov LDO

Jantárová – divadelná sála

Sekeráková

Samselyová

DECEMBER

23.12 -7.1

vianočné prázdniny

JANUÁR
január

Jantárová, Irkutská, Aténska,
Abovská

Triedne koncerty a semináre
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TO, HO, LDO

27.1
(pondelok)

Novoročný koncert žiakov pobočky
Aténska

Aténska– koncertná sála

Lacková

FEBRUÁR
3.2.

polročné prázdniny

február

Husľová dielňa

Žilina

február

divadelné predstavenie – práca so žiakmi
Štátne divadlo Košice
1. časti I. stupňa, v rámci predmetu HN

Farkašová,
Zoričáková

11.2 (utorok)

Záverečné skúšky 4.r.2.č., pre 2.stupeň a
pre ŠPD

tr. č. 20, 21

PK klavír

20.2 (štvrtok)

Koncert žiakov HO, TO, LDO

Jantárová – koncertná sála

Šedivá

24.2.
(pondelok)

Koncert žiakov HO, TO, LDO

Jantárová – koncertná sála

Holenda

25.2. (utorok)

Koncert žiakov HO, TO, LDO

Jantárová – koncertná sála

Hrubovčák

25.2. (utorok)

Koncert žiakov HO

Irkutská – koncertná sála

Pelegrinová

27.2 (štvrtok)

Koncert žiakov HO

Irkutská – koncertná sála

Farkašová

26.2 (streda)

Koncert žiakov HO, TO, LDO

Jantárová – koncertná sála

Iglody

2.3 -6.3

Dzurová

jarné prázdniny

MAREC
2.3 -6.3

jarné prázdniny

marec

Schneiderova Trnava – 19. ročník
Celoslovenská súťaž

Trnava

Dzurová

marec

Borákova Prievidza – Celoslovenská
súťaž v hre na bicích nástrojoch

Prievidza

Iglody

marec

Verejná skúška – práca so žiakmi 2. časti
I. stupňa, v rámci predmetu HN

Štátna filharmónia Košice

Farkašová

marec

Hviezdoslavov Kubín – súťaž v recitácii

Košice

Sekeráková

16.3
(pondelok)

Nástrojová prehliadka PK sláčiky 2. a 3.
ročník

Jantárová, koncertná sála

Pelegrinová

17.3 (utorok)

Koncert žiakov HO, LDO

Jantárová, koncertná sála

Jakabová

18.3 (streda)

Koncert žiakov HO

Irkutská, koncertná sála

Pigula

18.3 (streda)

PK sláčiky PHV a 1. ročník

Jantárová, koncertná sála

Gerusová

18.3 (streda)

Mami, tancuj ako ja – otvorené hodiny
TO

Jantárová, tanečná sála

Haulik

19.3 (štvrtok)

Koncert žiakov HO

Irkutská, koncertná sála

Pribulová

19.3 (štvrtok)

Mami, tancuj ako ja – otvorené hodiny
TO

Jantárová, tanečná sála

Kompušová

20.3 (piatok)

Etudová prehliadka

Jantárová, koncertná sála

PK klavír
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23.3
(pondelok)

Koncert žiakov HO, LDO

Jantárová, koncertná sála

Illeš

26.3 (štvrtok)

Košické talenty

Historická radnica, Košice

Sekeráková

26.3 (štvrtok)

CEZ OKNO výstava, dekorácia na
pódiu

Historická radnica, Košice

PK VO

27.3 (piatok)

Riaditeľské voľno – deň učiteľov

Hotelová akadémia

27.3 (piatok)

Deň učiteľov – slávnostná porada

Hotelová akadémia

apríl

Bojnická perla – celoslovenská súťaž
v speve populárnej piesne

Bojnice

PK spev

apríl

Súťaž dychových nástrojov

ZUŠ Stará Ľubovňa

PK dychy

apríl

CIMBALOVÝ PREŠPOROK cimbalová Celoslovenská súťaž

Bratislava

Helcmanovský

apríl

Celoslovenská súťaž v speve - Petra
Dvorského

ZUŠ Bernoláková 26, Košice

PK spev

apríl

Deň narcisov – tematický koncert

Irkutská, koncertná sála

Pavlovičová

apríl

Deň narcisov – tematický koncert

Jantárová, koncertná sála

Zoričáková

7.4. (utorok)

Prehliadka dychových nástrojov

Irkutská, koncertná sála

PK dychy

APRÍL

9.4 -14.4

veľkonočné prázdniny

20.4
(pondelok)

Jazzový koncert

kulturpark

21.4. (utorok)

Koncert žiakov HO

Irkutská, koncertná sála

Tokárská

22.4 (streda)

Koncert žiakov HO, TO, LDO

Jantárová, koncertná sála

Sibertová

22.4 (streda)

Koncert žiakov HO

Irkutská, koncertná sála

Takáčová

23.4 (štvrtok)

Koncert žiakov HO a LDO

Irkutská, koncertná sála

Tóthová

27.4
(pondelok)

Koncert žiakov Jazzová hudba

Jantárová, koncertná sála

Furmanová,
Kakarová

28.4 (utorok)

Koncert žiakov HO, TO, LDO

Jantárová, koncertná sála

Szitásová

29.4
(streda)15:30

Záverečné a postupové skúšky

Jantárová, koncertná sála

PK akordeón

29.4
(streda) 16:30

Akordeónový koncert

Jantárová, koncertná sála

PK akordeón

30.4. (štvrtok)

11. ročník celoslovenskej súťažnej
prehliadky v sólovej a komornej hre na
saxofóne

Stará Ľubovňa

PK dychy
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MÁJ
PK spev

máj

Moyzesov slávik – Krajská prehliadka
v speve

ZUŠ M. Moyzesa Prešov

máj - jún do
15.6. 2020

Triedne koncerty za 2. polrok

Podľa rozpisu jednotlivých
tried

triedni učitelia

máj

Záverečné predstavenia LDO

Jantárová, divadelná sála

Sekeráková

máj

Záverečné predstavenia LDO

Jantárová, divadelná sála

Sekeráková

máj 2019

Deň matiek – tematický koncert žiakov
pobočky Klatovská

Nižný Klatov

Šedivá

máj 2019

PREŠOVSKÁ CIMBALOVÁ
STRUNA Celoslovenská súťaž

Prešov

Helcmanovský

máj 2019

Akordeónová súťaž – ASPUŠ

máj 2019

Spoločný akordeónový koncert ZUŠ
Košice

ZUŠ Valaliky

PK Akordeón

máj

Detvianska zlatá struna – 1. ročník
celoslovenskej súťažnej prehliadky
v sólovej hre na sláčikové nástroje
a v komornej hre

Detva

PK sláčiky

máj

Výstup študentov LDO konzervatórium

ZUŠ Jantárová, divadelná sála

Sekeráková

4.5. (pondelok)

Deň otvorených dverí pre ZŠ

ZUŠ Jantárová, podľa rozpisu

Škvareková,
vedúci PK,

4.5 (pondelok)

Výchovné koncerty

Irkutská, koncertná sála

Perháčová,
Ivaňáková,
Pribulová

5.5. (utorok)

Deň otvorených dverí pre MŠ

ZUŠ Jantárová, podľa rozpisu

Furmanová,
vedúci PK

5.5 (utorok)

Výchovné koncerty

Irkutská, koncertná sála

Perháčová,
Ivaňáková,
Pribulová

6.5 (streda)

Talentové skúšky

Jantárová, Irkutská

Vedenie školy a
zodpovední

7.5 (štvrtok)

Talentové skúšky

Jantárová, Irkutská

Vedenie školy a
zodpovední

od 11.5 do
29.5

Výstava prác žiakov VO ZUŠ

Alfa v Kasárňach Kulturparku

kolektív ZUŠ
Jantárová

12.5 (utorok)

4.r.1.č., 4.r.2.č., 2.stupeň a ŠPD

Jantárová , tr. č. 20

PK klavír

13.5 (streda)

4.r.1.č., 4.r.2.č., 2.stupeň a ŠPD

Jantárová , tr. č. 20

PK klavír

13.5 (streda)

Deň matiek – tematický koncert

Jantárová, koncertná sála

Kakarová

14.5, 15.5

Predstavenia LDO – Festival ZUŠ

Alfa v Kasárňach Kulturparku

LDO

14.5, 15.5

Vernisáž, koncert žiakov HO – Festival
ZUŠ

Alfa v Kasárňach Kulturparku

kolektív ZUŠ
Jantárová

PK Akordeón
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18.5
(pondelok)

Záverečné a postupové skúšky

Jantárová , tr. č. 2

PK sláčiky

18.5.
(pondelok)

Deň matiek – tematický koncert žiakov
pobočky Aténska

Aténska, koncertná sála

Zoričák,
Sidorová

21.5 (streda)

Viacgeneračný koncert

Jantárová, koncertná sála

Bekecsová

22.5 (štvrtok)

Viacgeneračný koncert

Jantárová, koncertná sála

Furmanová

27.5. (streda)

Absolventské a postupové skúšky PK
gitara

Jantárová , tr. č. 5

PK gitara

28.5 (štvrtok)

Záverečné a postupové skúšky

Jantárová , tr. č. 8

PK spev

29.5 (piatok)

Deň matiek – tematický koncert žiakov
pobočky Irkutská

Irkutská, koncertná sála

Krunková

máj - jún do
15.6.2020

Triedne koncerty za 2. polrok do
15.6.2020

Podľa rozpisu jednotlivých
tried

triedni učitelia

Euromusette-Goldentango –
Medzinárodný akordeónový festival

Rajecké Teplice

PK akordeón

Gelnica

Samsely,
Samselyová, Illeš,
Gerusová

JÚN
jún
jún

Gelnický kľúč – Celoslovenská súťaž

jún

ROK VÝTVARNIKA – záverečná
výstava spojená s vernisážou

jún

Záverečné výstupy žiakov LDO

Jantárová, divadelná sála

Sekeráková

jún

Koncert starej hudby

Kostol sv. Antona
Paduánskeho Hlavná 83

Tomčáková

Jún

VÝTVARNÁ OLYMPIÁDA – hry
súťaže

ZUŠ Jantárová – školský dvor,
Košice

PK VO

jún

Muzikál

jún

Dodatočné talentové skúšky

Jantárová, Irkutská

podľa rozpisu

1.6 (pondelok)

Koncert ku dňu detí

Jantárová, koncertná sála

Strapač

2.6 (utorok)

Koncert ku dňu detí

Jantárová, koncertná sála

Medviď

1.6 (pondelok)

Koncert ku dňu detí

Irkutská, koncertná sála

Juríková

2.6 (utorok)

Koncert ku dňu detí

Irkutská, koncertná sála

Eliášová

3.6 (streda)

Záverečné a postupové skúšky

Jantárová, tr. č. 19

PK dychy

5.6 (piatok)

I. Absolventský koncert

Jantárová, koncertná sála

8.6 (pondelok)

II. Absolventsky koncert

Východoslovenská galéria

9.6 (utorok)

Slávnostný koncert absolventov a žiakov
PŠ všetkých odborov, spojený
s výstavou výtvarných prác absolventov

Dom umenia, Košice

17.6 (streda)

Záverečné výstupy žiakov TO

Grand

VO, HO

LDO, TO
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Haulík,
Kompušová

do 20.6.

triedne koncerty za 2. polrok

Podľa rozpisu jednotlivých
tried

31.6. (piatok)

VYSVEDČENIE

Jantárová, Aténska, Irkutská,
Abovská, Klatovská

1.7. – 31.8.

triedni učitelia

letné prázdniny

7. 2 Talentové skúšky
Talentové skúšky sú organizované v období od 1. apríla do 15. mája 2020 podľa vyhlášky ZUŠ.
Deň otvorených dverí pre MŠ

4.5.2020

Deň otvorených dverí pre žiakov ZŠ

5.5.2020

Talentové skúšky

6.5. a 7.5.2020

8. SÚBORY A HUDOBNÉ TELESÁ HUDOBNÉHO ODBORU
Názov súboru

Umeleckí vedúci

Hudobná kapela Amber String

I. Baran Tomík, DiS. art.

Ľudový súbor Jantár

Mgr. M. Demeter, Mgr. art. Juraj Helcmanovský

Tanečný dychový orchester Klasik band

Mgr. art. Ján Samsely, Mgr. art. Monika Samselyová

Školský sláčikový orchester

Július Illeš, DiS. art., Mgr. Ľubov Gerusová

Tanečný súbor Amber Lights

Darina Kompušová DiS. art.

Plán práce školy na šk. rok 2019/2020 bol prerokovaný a schválený
na pedagogickej rade 24. októbra 2019.
Mgr. art. Ján Samsely
....................................................
riaditeľ ZUŠ Jantárová 6

Vypracovali:

....................................................
Mgr. Ľubov Gerusová
Mgr. Janette Zoričáková
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PRÍLOHY
plány práce
jednotlivých predmetových komisií a súborov
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PLÁN PRÁCE
predmetovej komisie akordeónového oddelenia
na školský rok 2019/2020

Vedúci PK
- Mgr. Renáta Bartková, PhD.
Členovia PK
- Sidónia Pavlovičová, DiS. art.
- Mária Takáčová, DiS. art.
- Ing. Viera Súkeníková Tokárska, DiS. art.
Personálne kompetencie
- Mgr. Renáta Bartková, PhD. – nástrojový archív, archív nôt
- Ing. Viera Súkeníková Tokárska – didaktické pomôcky
- Sidónia Pavlovičová, DiS. art. – vedúca pobočky Irkutská
1. Analýza stavu a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu za šk. rok 2018/2019:
Hl. cieľom minulého šk. roka bola podpora komornej hry žiakov v rôznych podobách. Pozornosť
sa sústredila najmä na komorný akordeónový súbor (nacvičoval mimo rozvrh), ktorý reprezentoval
akordeónové oddelenie na výročnom Vianočnom koncerte v Dome umenia, kde odohral skladbu
Time to say GoodBye. Toto teleso obohatila aj bývalá žiačka a absolventka hry na akordeóne.
Vzhľadom na časové a najmä nástrojové nevýhody, prerušilo akordeónové komorné teleso
svojučinnosť. Pozornosť sme sústredili najmä na duá a triá, ktoré sú omnoho flexibilnejšie.
Komornej hre v rámci rozvrhu sa venovali p. uč. Takáčová, Súkeníková-Tokárska, Bartková. Duá
a triá účinkovali na rôznych koncertoch – triednych, tematických, nástrojových ale i verejných. Na
jazzovom koncerte vystúpilo trio akordeón-gitara-cajon, ktoré s úspechom odprezentovalo
skladbu R. Galliana Tango pour Claude. Aj vďaka vypracovanému výrazu malo možnosť toto trio
reprezentovať ZUŠ Jantárová na Festivale ZUŠ v Kulturparku.
Žiaci akordeónového oddelenia sa celoročne úspešne predstavili aj v sólových vystúpeniach na
verejných, tematických, výchovných koncertoch, DOD, a mnohých kultúrnych akciách, .... .
Zúčastnili sme sa Spoločného akordeónového koncertu v ZUŠ Hlavná a zorganizovali
Akordeónový koncert ZUŠ Jantárová, na ktorom sa predstavili žiaci z nižších ročníkov.
Šk. rok 2018/2019 bol úspešný aj v účasti na celoslovenských a medzinárodných súťažiach (žiaci
z tried p. uč. Pavlovičovej a žiak z triedy p. uč. Súkeníkovej-Tokárskej). Sumarizáciou vystúpení
možno skonštatovať, že šk. rok 2018/2019 priniesol nárast počtu žiakov na koncertoch. Tento
fakt možno považovať za úspech v individuálnej motivácii žiaka i pedagóga.
1. Hlavný cieľ PK na šk. rok 2019/2020:
-

Stabilizácia žiakov prostredníctvom motivácie k sólovej hre od najnižších ročníkov a k sólovej
a komornej hre vo vyšších ročníkoch.

Čiastkové ciele PK:
-

Príprava žiakov akordeónového oddelenia na Akordeónový koncert ZUŠ Jantárová.
Príprava žiakov na Spoločný akordeónový koncert, ktorý tento rok organizuje v ZUŠ Valaliky.
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-

Zapájanie žiakov do koncertných aktivít aj mimo rámec školy: koncertné vystúpenia na
pozvanie
mestských častí Juh, Nad Jazerom, Klatov, Barca, spolupráca s českým spolkom a ďalšími
združeniami ....
Príprava DOD, prezentácia akordeónovej hry a príprava žiakov na výchovné koncerty.
Rozširovať akordeónový nástrojový kabinet o nové nástroje, nakoľko si to aktuálny technický
stav akordeónov nesmierne vyžaduje.

1. Rozdelenie čiastkových úloh členom PK:
-

Tematické koncerty na Jantárovej, pobočke Irkutská, Abovská (podľa plánovača)
zodpovední: všetci členovia PK
Triedne koncerty a semináre
zodpovední: všetci členovia PK
Verejné koncerty (podľa záujmu a pripravenosti žiaka)
zodpovední: všetci členovia PK
29. apríl 2020 - „Akordeónový koncert ZUŠ Jantárová“ - 16:30 hod. koncertná sála ZUŠ
Jantárová
zodpovední: všetci členovia PK
máj 2020 - „Spoločný akordeónový koncert“ - ZUŠ Valaliky
zodpovední: všetci členovia PK
jún 2020 - „Absolventské koncerty“
zodpovední: Pavlovičová, Bartková
DOD, výchovné koncerty a kultúrne akcie mimo školy podľa potreby
zodpovední: všetci členovia PK
Absolventské skúšky pre končiace ročníky – 29.4. 2020 (pred akordeónovým koncertom)
4.roč./1č./I.st.
4.roč./2č./I.st.
7 žiakov
2 žiaci
zodpovední: všetci členovia PK

1. Plánovaná účasť na súťažiach:
-

-

Medzinárodný festival euromusette goldentango mladých akordeonistov Miroslava Košnára in
memoriam Rajecké Teplice
zodpovední: Pavlovičová, Tokárska
Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl – ASPUŠ (putovná súťaž)
zodpovední: Pavlovičová, Bartková

1. Plány jednotlivých členov PK v oblasti vzdelávania
Záujem zo strany pedagógov o kontinuálne vzdelávanie nebol prejavený. Členovia sa chcú vzdelávať
predovšetkým individuálne najmä v oblasti pedagogiky, psychológie, odbornej metodiky, a ďalších
oblastí, ktoré si v rámci šk. roka bude výchovnovzdelávací proces vyžadovať.
2. Plán činnosti PK:
- Príprava na realizáciu projektov a cieľov PK
- Plánovanie koncertnej činnosti, DOD a súťaží
- Odborné sebavzdelávanie podľa aktuálnych potrieb, najmä nové trendy v oblasti akordeónovej
metodiky
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-

Výmena metodických poznatkov, spoločné vzdelávacie aktivity, výmena skúseností
z uplatňovania efektívnych metód a foriem práce
Hodnotenie stavu a úrovne výučby predmetu hra na akordeóne
Námety, návrhy, požiadavky členov PK
zodpovední: všetci členovia PK

Plán zasadnutí PK:
- Kontrolná a hodnotiaca činnosť – 5x ročne (august, november, január, apríl, jún). Riešime:
- kontrola triednej agendy,
- klasifikácia žiakov,
- dochádzka – výstupy, prístupy,
- dodržiavanie časovo – tematických plánov v súlade s individuálnymi potrebami
a schopnosťami žiaka,
- umelecká a koncertná činnosť, súťaže,
- školné, príspevok RZ, poplatky za požičovné akordeónov, opravy akordeónov, ...
8. Návrhy na čerpanie finančných prostriedkov na školský rok 2019/2020:
- Nový akordeón 96 basový – 2500 €
- Občerstvenie na akcie oddelenia – 20 €
- Finančné prostriedky na súťaže – 300 €
Návrh plánu práce predmetovej komisie akordeónového oddelenia na školský rok
2019/2020 bol prerokovaný na zasadnutí PK dňa 28.8.2019.
...........................................................................
Vedúca PK – Mgr. Renáta Bartková, PhD.
Plán práce predmetovej komisie akordeónového oddelenia schvaľuje dňa 3.10.2019
........................................................................
riaditeľ školy – Mgr. art. Ján Samsely
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PLÁN PRÁCE
predmetovej komisie dychového oddelenia
na školský rok 2019/2020

Vedúci predmetovej komisie
Mgr. art. Monika Samselyová
Členovia predmetovej komisie
Z. Lacková DiS. art., K. Medviď DiS. art., L. Ivaňáková DiS.art., Mgr, Mgr. art. J. Samsely, V.
Polák, Mgr. J. Zoričáková, M. Farkašová,M. Csomós, J. Zoričák DiS.art., Mgr. Ján Hrubovčák
Korepetície budú zabezpečené učiteľmi po schválení vedením školy.
Analýza stavu a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu
v predchádzajúcom šk. roku 2018/2019
Školský rok 2018/2019 členovia PK hodnotia ako úspešný z hľadiska účinkovania žiakov
na súťažiach – v Starej Ľubovni, Spišskej Novej Vsi a v Gelnici
Výsledky:
Celoslovenská súťažná prehliadka v sólovej hre na saxofóne v Starej Ľubovni 2.5. 2019
- zlaté pásmo – KB sax quartet - 1. miesto , S. Kvokačka,
- strieborné pásmo v 1. kategórii – N. Mato, E. Skoršepová, K. Falisová, F. Kučečka,
O.
Hudák, B. Palko
- bronzové pásmo – M. Fedor
Spišská Nová Ves 4.4.2019 - Súťažná prehliadka v hre na dychové nástroje pre
východoslovenský kraj
-

zlaté pásmo – S. Kvokačka, E. Skoršepová, K. Falisová, O. Hudák, B. Palko, T. Ľašová, B.
Miňová, T- Varga
strieborné pásmo – T. Gašparovičová, F. Kučečka, M. Gbúr,
bronzové pásmo – E. Mačáková

Gelnica 31.5.2019 – Celoslovenská súťažná prehliadka v komornej hre
-

strieborné pásmo – Klasik band
zlaté pásmo – KB sax kvartet

Dychový orchester Klasik band pod vedením učiteľov Mgr. art. J. Samselyho
a Mgr. art. M. Samselyovej reprezentuje školu a pri rôznych príležitostiach aj mesto Košice.
Žiaci PK účinkovali na kultúrnych akciách, verejných, interných a triednych koncertoch.
Hlavné ciele:
Za hlavný cieľ na školský rok 2019/2020 si plénum PK dychového oddelenia stanovilo viac sa
venovať komornej hudbe a začleniť ju do vyučovacieho procesu, zamerať a sa na výučbu
plechových dychových nástrojov a propagácia týchto nástrojov na koncertoch
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Čiastkové ciele PK
Pedagógovia sa budú snažiť viac pracovať so žiakmi a pripravovať ich na verejné vystúpenia,
koncerty, využitie v súboroch. Zapoja sa do výchovných koncertov a prijímacích skúšok spojených
s Dňom otvorených dverí.
Rozdelenie čiastkových úloh členom PK
-

Nástrojový kabinet a notový archív
Nákup nových hudobných titulov
Nákup nových hudobných nástrojov
Nákup stojanov – koncertných
Plán práce – Klasik band

Z. Lacková
členovia PK
členovia PK
J. Zoričák
J. a M. Samselyovci – do 30. 9. 2019

Plánovaná účasť na súťaži
-

saxofónová súťaž v Starej Ľubovni v mesiaci apríl, alebo máj 2019/2020

Plán činnosti PK
- Prehliadka dychového oddelenia – koncertná sála Jantárová
termín: 21.11 2019
- Prehliadka dychového oddelenia – koncertná sála Jantárová
termín: 30.4. 2020
- Záverečné a postupové skúšky PK dychy 3.6.2020
termín: 3.6.2020
- DOD Jantárová, Aténska, Abovská, Irkutská a prijímacie skúšky
zodpovedný:
J. Zoričák – Aténska /pobočka/, M. Samselyová, Z. Lacková – Jantárová
Abovská – L. Ivaňáková
Irkutská – L. Ivaňáková, M. Farkašová
Plán zasadnutí PK
september 2019
- plán práce dychového oddelenia na 1. štvrťrok šk. roka 2019/2020
- plán hospitačnej činnosti
- požiadavky na zakúpenie učebných pomôcok a hudobných nástrojov
- uznesenie (úlohy, zodpovednosť, termíny)
november 2019
- kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho PK
- prerokovanie výsledkov prospechu a dochádzky žiakov za prvý štvrťrok
- príprava na interný koncert PK dychy
- diskusia – námety a návrhy členov PK
- dychová prehliadka
január 2020
- kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho PK
- hodnotenie stavu a úrovne výučby predmetov zastúpených v PK
- vyhodnotenie prospechu a dochádzky žiakov za prvý polrok
- vyhľadávanie nových informačných zdrojov na internete
- výmena metodických poznatkov a skúseností
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apríl 2020
- absolventské koncerty, absolventské skúšky
- verejné koncerty /jazzovo – improvizačný/
- dychová prehliadka
jún 2020
- vyhodnotenie prospechu a dochádzky žiakov za druhý polrok
- vyhodnotenie umeleckej činnosti za druhý polrok /súťaže, koncerty.../
- hodnotenie práce PK
Návrh plánu práce predmetovej komisie dychového oddelenia na školský rok 2019/2020
bol prerokovaný na zasadnutí PK dňa 28.8.2019.
...........................................................................
vedúca PK – Mgr. art. Monika Samselyová

Plán práce predmetovej komisie akordeónového oddelenia schvaľuje dňa 3.10.2019
..........................................................................
riaditeľ školy – Mgr. art. Ján Samsely
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PLÁN PRÁCE
predmetovej komisie gitarového oddelenia
na školský rok 2019/2020

Členovia predmetovej komisie
Vedúci PK
- Kuca Erik DiS.art.

gitara

Členovia
- Medviď Konštantín DiS.art.
- Eliášová Milena DiS.art.
- Mráz Václav
- Mgr. art. Iglódy Radovan
- Baran Ivan DiS.art.
- Pigula Jozef DiS.art.
- Mgr. art. Helcmanovský Juraj
- Mgr. Skuban Martin
- Strapač Pavol DiS.art.

gitara
gitara
gitara
bicie nástroje
gitara, bicie nástroje
gitara
cimbal
gitara
gitara

V školskom roku 2019/2020 vyučuje v PK gitara, cimbal a bicie nástroje 10 učiteľov. Z toho 8
učiteľov hru na gitare, 2 učitelia hru na bicích nástrojoch a 1 učiteľ hru na cimbal.
Vedúci PK je učiteľ Erik Kuca .
PK v šk. roku 2019/2020 bude zasadať 5 krát (VIII., XI.,I., IV., VI.). Na všetkých zasadnutiach
členovia PK sa budú zaoberať jednotlivými bodmi uvedenými v pláne práce PK, ako aj úlohami
vyplývajúcimi z plánu prace školy tak, aby výchovno- vzdelávací proces v odbornej a výchovnej
činnosti spĺňal umeleckú a estetickú naplň vyplývajúcu z Učebných plánov ŠVP pre ZUŠ schválené
MŠ SR dňa 20.08.2009 s platnosťou od 1. Septembra 2009.
Hlavné ciele PK:
Hlavným cieľom umeleckého školstva a jeho pedagógov je vychovávať a formovať osobnosť
žiaka (budúceho dospelého jedinca) jeho estetické cítenie formou umenia tak, aby rozumel umeniu
(hudbe – hrou na nástroji) a postupne aby dokázal i sám tvoriť v danej umeleckej oblasti a uplatniť
sa v amatérskej i profesionálnej umeleckej činnosti.
Pre naplnenie tohto cieľu je potrebne aby pedagóg správne motivoval svojich žiakov vhodným
výberom hudobného repertoáru, vychádzajúceho z ľudových a historických tradícií až po súčasnú
hudobnú tvorbu v pestrej žánrovej obmene (zábavnej, estrádnej i jazzovej).
Pre úspešné naplnenie vyše uvedených cieľov je žiaduce pribežne vzdelávanie každého pedagóga
GO formou:
- individuálneho štúdia hudobných materiálov
- výmeny odborno – metodických skúsenosti zo vzájomných hospitácií
- analýzy hudobných čísiel, ktoré odzneli na koncertoch
- účasti na metodických dňoch v rámci mesta Košíc s účasťou na odborných školeniach
a seminároch organizovaných Metodickým centrom v Prešove.
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Zabezpečiť plnenie úloh výsledkom ktorých budú splnené ciele plánu práce PK pre šk. rok
2019/2020 súvisí s plánovacou, kontrolnou a hodnotiacou činnosťou členov a vedúceho PK.
- členovia majú zapájať svojich žiakov do koncertnej činnosti školy (výchovné, interné, verejne
koncerty, kultúrne vystúpenia, triedne koncerty a semináre (2 krát ročne) a individuálne
spolupracovať s rodičmi žiakov.
- členovia PK sú povinní na vyučovacích hodinách hodnotiť prípravu žiaka na nástroje (ústne,
i známkou v žiackej knihe) a kontrolovať návštevnosť žiakov na hodinách HN a ostatných
činnostiach ZUŠ.
- členovia PK majú mať všetku triednu agendu vyplnenú podľa predpisu školského poriadku
a túto dať na kontrolu v IX, XI, I, IV, VI mesiacoch.
- vedúci PK bude na zasadnutiach PK hodnotiť odbornú úroveň hry jednotlivých žiakov na
koncertných vystúpeniach a spolu s pedagógom analyzovať nedostatky v záujme nápravy chýb.
- vedúci PK bude spolupracovať so študentmi a profesormi Konzervatória v Košiciach
a Akadémie múzických umení v Banskej Bystrici v zaujme riešenia odborno –metodických
problémov v gitarovej hre.
Jednotliví členovia PK majú v GO kompetentne úlohy:
- gitarový archív nástrojov
p. uč. Kuca
- notový archív
p. uč. Kuca
Predmetová komisia gitarového oddelenia navrhuje z prostriedkov RZ zakúpiť v hodnote 100 €
struny, notový materiál v hodnote 100 €, klasická gitara 100 €, ¾ gitara 80€ a vyčleniť finančné
prostriedky na súťaže žiakov.
Plánovaná účasť na súťažiach PK gitara, cimbal, bicie nástroje :
V mesiaci apríl sa uskutoční celoslovenská súťaž cimbalistov zuš v Bratislave a v mesiaci máj
cimbalová súťaž v Prešove. Zúčastní sa uč. J.Helcmanovský so žiakmi. P.uč. R.Iglódy sa zúčastní
so žiakmi na súťaži Boráková Prievidza v mesiaci marec.
Harmonogram zasadnutí PK-GO:
AUGUST
- triedna agenda – úväzky, učebne plány, rozvrhy
- hospitačná činnosť
- požiadavky na zakúpenie učebných pomôcok a notového materiálu
- koncertná činnosť
- rôzne
- uznesenie
NOVEMBER
- kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho PK
- štvrťročná kvalifikácia
- kontrola dochádzky na HN
- koncertná činnosť
- triedne koncerty, semináre
- výmena metodických poznatkov
- diskusia (rôzne)
- uznesenie
JANUÁR
-

kontrola plnenia uznesenia z predošlého zasadnutia PK – GO
polročná klasifikácia
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- návrhy pre umeleckú radu a riaditeľstvo školy
- rôzne
- uznesenie
APRÍL
- kontrola plnenia uznesenia z predošlého zasadnutia PK – GO
- trištvrťročná klasifikácia
- metodický deň
- koncerty, semináre, triedne koncerty
- výmena metodických skúsenosti
- rôzne
- uznesenie
JÚN
-

kontrola plnenia uznesenia z predošlého zasadnutia PK – GO
záverečná kvalifikácia za šk. rok 2019/2020
gitarový koncert /príprava, organizácia/
vyhodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov za šk. rok 2019/2020
návrhy pre umeleckú radu a riaditeľstvo školy
diskusia
uznesenie

Návrh plánu práce predmetovej komisie gitarového oddelenia na školský rok 2019/2020
bol prerokovaný na zasadnutí PK dňa 28.8.2019.
...........................................................................
Vedúci PK – Erik Kuca DiS. art.

Plán práce predmetovej komisie akordeónového oddelenia schvaľuje dňa 3.10.2019
..........................................................................
riaditeľ školy – Mgr. art. Ján Samsely
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PLÁN PRÁCE
predmetovej komisie pre HN a PHV
na školský rok 2019/2020

Vedúca predmetovej komisie
Michaela Farkašová
Členovia PK, organizácia učiteľov
Jantárová

Irkutská

Abovská

Aténska

Klátovská

Michaela Farkašová

Mgr. Daniela
Vasilová

MgA. Václav Mráz

Mgr. art. Ján
Hrubovčák

Marcela Šedivá,
DiS. art.

Mgr. Daniela
Vasilová
Mgr. Janette
Zoričáková
Členovia PK, organizácia učiteľov:
HN / JANTÁROVÁ
PONDELOK

UTOROK

STREDA

TRIEDA

15

16

16

15

14:30-15:15

3A

2A

2C

4B

15:15-16:00

3B

2B

6A

16:10-16:55

4A

PHV A

PHV B

16:55-17:40

1A

1B

17:45-18:30

7A

ŠTVRTOK

16

16

4C

2D

3D

3C

1C

5A

PHV C

5B
6B

Michaela Farkašováa
Mgr. Janette Zoričáková
Mgr. Daniela Vasilová
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HN / IRKUTSKÁ
PONDELOK

UTOROK

STREDA

TRIEDA

3

3

3

14:30-15:15

2A

4B

3B

15:15-16:00

4A

3A

2C

16:10-16:55

1A

2B

1B

16:55-17:40

PHV A

5A

PHV C

17:45-18:30

6A / 7A

PHV B

6B / 7B

Mgr. Daniela Vasilová
Zastupuje / Darina Krunková DiS. art.

HN / ABOVSKÁ
UTOROK
TRIEDA
14:50-15:35

PHV / 1A / 2A

15:35-16:20

3A / 4A

MgA. Václav Mráz

HN / ATÉNSKA
PONDELOK
TRIEDA
13:45-14:30

2A

14:30-15:15

3A

15:15-16:00

PHV A

16:10-16:55

PHV B / 1A

16:55-17:35

4A / 5A

Mgr. art. Ján Hrubovčák
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Mgr. D. Vasilová je toho času dlhodobo PN , zastupujú ju M. Nagyová a D. Krunková.
Personálne kompetencie :
- Pomôcky pre PHV, pracovné zošity :
- Didaktická technika:
- Knižnica:
- Didaktická technika pre PHV:

M. Farkašová
M. Škvareková DiS. art.
E. Kakarová DiS. art.
Ing. V. Súkeníková - Tokárska

Analýza stavu a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu v predchádzajúcom školskom
roku 2018/2019:
Na základe vypracovaných záverečných testov môžeme konštatovať, že žiaci dosiahli výborné
výsledky. Polročné a záverečné testy sú vypracované podľa učebných plánov a tým pádom žiaci
spĺňajú polročné a celoročné učivo. Absolventi a žiaci s individuálnou formou štúdia robia
absolventskú a záverečnú skúšku formou testu .
Aj napriek tomu budeme musieť zlepšiť vedomostnú úroveň žiakov s individuálnou formou štúdia
a zároveň eliminovať počet žiakov s individuálnou formou štúdia. Tak tiež zintenzívniť
komunikáciu medzi učiteľmi HN a triednymi učiteľmi.
Konkrétne úlohy:
Navštívime so žiakmi 1.časti divadelné predstavenie.
Termín: 2.polrok
Zodpovední:
M. Farkašová , Mgr. J. Zoričáková
Navštívime so žiakmi 2. časti verejnú skúšku Štátnej Filharmónie Košice
Termín: 2. polrok
Zodpovední: M. Farkašová
Pripravíme a nacvičíme so žiakmi PHV piesne pre detský spevácky zbor, ktorý sa zúčastní dvoch
Verejných koncertov v Dome umenia ( Vianočný 10.12.2019 a Absolventský 9.6.2020 )
Termín: 1. a 2. polrok
Zodpovední: Mgr. D.Vasilová, M. Farkašová
Čiastkové ciele a úlohy:
prispôsobiť edukačné pôsobenie na žiakov s ohľadom na ich osobitosti a danosti
venovať rovnakú pozornosť slabo prospievajúcim žiakom ako aj talentovaným žiakom
eliminovať počet žiakov s individuálnym štúdiom
vytvárať a zlepšovať medzipredmetové vzťahy a úzko spolupracovať s učiteľmi hlavných
predmetov
brať výučbu PHV a HN s „ ľahkosťou“ , vyučovať tzv. hravou formou a tým pádom zvýšiť
záujem detí o hudbu
viac využívať hudobné ukážky , venovať sa počúvaniu hudby a vo vyšších ročníkoch HN sa viac
zamerať na výučbu dejín hudby a umenia
na hodinách využívať percepčné činnosti a nevyžadovať definície
u žiakov formovať kultúrne správanie a pozitívny vzťah k hudbe a umeniu
- Termín : stály
- Zodpovední : učitelia PHV a HN
- Kontrola : polročne
Kontrolná a hodnotiaca činnosť:
Na zasadnutiach PK prevedieme analýzu a zistené skutočnosti.
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Návrhy na vybavenie tried a didaktických pomôcok:
pobočka Aténska: nainštalovať stropný projektor
pobočka Irkutská, Abovská : písacie potreby na tabuľu
Program zasadnutí PK:
Kontrolná a hodnotiaca činnosť - 5x ročne (august, november, január, apríl, jún).
kontrola triednej agendy,
klasifikácia žiakov,
dochádzka – výstupy, prístupy,
dodržiavanie časovo-tematických plánov
žiaci s individuálnou dochádzkou HN
plnenie konkrétnych úloh
Návrh plánu práce predmetovej komisie hudobnej náuky na školský rok 2019/2020 bol
prerokovaný na zasadnutí PK dňa 28.8.2019.

...........................................................................
Vedúci PK – Michaela Farkašová

Plán práce predmetovej komisie akordeónového oddelenia schvaľuje dňa 3.10.2019
........................................................................
riaditeľ školy – Mgr. art. Ján Samsely
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PLÁN PRÁCE
predmetovej komisie predmetov hra na klavíri, keyboarde, organe, cirkevná
a chrámová hudba
na školský rok 2019/2020

Vedúci PK:
Szitásová Anna DiS.art , PaedDr: Lipánová Júlia
Členovia PK:
Mgr. Bartková Renáta. PhD, Bekecsová Marta DiS.art., Furmanová Mária DiS art., Mgr.
Gerberyová Slávka., Juríková Katarína DiS art., Kakarová Erika DiS.art., Kropuchová Ľubica
DiS.art., Perháčová Zuzana DiS.art., Smoradová Iveta DiS.art., Mgr.Pribulová Zuzana, Šedivá
Marcela DiS.art., Mgr. Šiffter Martin, Škvareková Mária DiS.art., Mgr. Šlepkovská Katarína,
Pavlovičová Sidónia DiS.art., Ing.Súkeníková- Tokárska Viera DiS.art.., Trofimovič Vladimír
DiS.art., Krunková Darina DiS.art.,Mgr.art.Golecová Silvia ArtD., MM. Beer František, Sidorová
Jana DiS.art., Mgr.Tomčáková Monika
1. Analýza stavu úrovne výchovno- vzdelávacieho procesu v predchádzajúcom školskom
roku 2018/2019
V predmetovej komisii v minulom školskom roku pracovalo 22 učiteľov, z toho predmet hra na
klavíri vyučovalo 19 učiteľov, predmet hra na keyboarde 2 učitelia, predmet hra na organe,
cirkevná a chrámová hudba 1 učiteľ.
Hlavným cieľom v uplynulom šk.roku bolo pestovať u žiakov pozitívny vzťah k hudbe
a k systematickej práci pri nácviku skladieb. Výsledky žiakov boli uspokojivé a celkovo vyrovnaný
výkon najmä absolventov 4/1.č. a 4/2.č. a absolventov II.stupňa.
Potešili nás úspechy žiakov:
Lenka Bóriková z triedy Z. Perháčovej- Medzinárodná klavírna súťaž v Maďarsku – Sátoraljaújhely
II.miesto
Mária Ľašová, Terézia Ľašová z triedy S.Gerberyovej- Regionálna prehliadka v štvorručnej hre na
klavíri Košice ZUŠ Bernolákova- zlaté pásmo a laureáti súťaže
Samuel Švec z triedy S. Gerberyovej- Piano v modernom rytme-celoslovenská súťaž v Bojniciach,
strieborné pásmo
Norbert Demeter z triedy S. Gerberyovej- Piano v modernom rytme-celoslovenská súťaž v
Bojniciach, zlaté pásmo
Mária Ľašová, Terézia Ľašová z triedy S. Gerberyovej- Piano v modernom rytme-celoslovenská
súťaž v Bojniciach, zlaté pásmo
Začiatkom školského roka sme mali 296 žiakov, na konci šk.r. 296 žiakov.
Naše oddelenie úspešne reprezentovali žiaci na tematických, výchovných, verejných koncertoch
a kultúrnych brigádach. Spolupráca našich kolegov – korepetítorov s ostatnými oddeleniami bola
výborná.
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Hlavné ciele činnosti na školský rok 2019/2020
Pestovať pozitívny vzťah žiakov k systematickej práci pri nácviku a prehlbovanie lásky k hudbe.
Motivovať ich k spoznávaniu rôznych štýlových období aj pri rešpektovaní individuality žiaka s
cieľom zdokonaľovania a rastu kompetencií žiakov. Budeme sa zapájať do tradičných školských
akcií- viacgeneračný koncert, jazzovo- improvizačný koncert, verejné a tematické koncerty, klavírna
prehliadka so zameraním na prstovú techniku- Etudy a organový koncert s účasťou iných
nástrojov v chrámových priestoroch .
1. Čiastkové ciele PK
Zapojíme sa do tradičných školských akcií – verejné koncerty, viacgeneračný koncert – 21.a 22.
máj, jazzovo – improvizačný koncert, tematický koncert, ktorý bude zameraný na džezovú hudbu
a zorganizujeme prehliadku so zameraním na prstovú techniku- Etudy.
Zapojíme sa do organizácie verejných koncertov v Dome umenia a do organizácie DOD
a prezentácie klavírnej hry. Absolventské skúšky budú prebiehať v termíne 11.2.2020 pre 4.r.2.č.,
pre 2.stupeň´a pre ŠPD a 12., 13.5. 2020 pre 4.r.1.č., 4.r.2.č., 2.stupeň a ŠPD.
1. Rozdelenie čiastkových úloh členom PK
- M. Bekecsová: zabezpečovanie DVD nahrávok z verejných koncertov, nákup nového
notového materiálu, organizačné zabezpečenie viacgeneračného koncertu
- Z. Perháčová: príprava výchovných koncertov pre MŠ - Irkutská
- príprava prednášky na PK téma: „ Príprava klavírnej školy pre žiakov ZUŠ cez ľudovú
pesničku k improvizácii“
- M. Furmanová: príprava tematického koncertu zameraného na džezovú hudbu, spolupráca
s MŠ Žižkova
- M. Tomčáková: príprava absolventského tabla a slávnostného vyradenia absolventov v Dome
umenia, organizácia koncertu starej hudby.
- Szitásová:, výber a nákup nového notového materiálu pre oddelenie
- K. Juríková: príprava výchovných koncertov pre MŠ - Irkutská
- M. Šedivá: spolupráca s vedením školy ZŠ Nižný Klátov pri príprave kultúrnych podujatí,Úcta k starším, Vianočná akadémia
- Z. Pribulová: príprava výchovných koncertov pre MŠ -Irkutská,
- M. Škvareková: vedenie notového archívu a didaktickej techniky, spolupráca s Českým
spolkom a s Galériou 6 Košice, K-13, MČ- Sever, MČ-Juh
1. Plánovaná účasť na súťažiach
Podľa daných ponúk pre školský rok
2. Plány jednotlivých členov PK v oblasti vzdelávania a jeho prínos v rozvoji školy
Všetci členovia PK sú otvorení získavať, obnovovať, zdokonaľovať, rozširovať a dopĺňať
profesijné kompetencie na výkon pedagogickej praxe a odbornej činnosti.
Cieľom našich pedagógov je odovzdať získané poznatky na zasadaniach PK .
2. Plán činností PK


Október

Úcta k starším, pobočka Klátov



December

Slávnostný vianočný koncert v Dome umenia



Marec

Etudová prehliadka



Apríl

Jazzový koncert
Tematický koncert - Džezová hudba pre žiakov
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Máj

Viacgeneračný a rodinný koncert
Absolventské skúšky



Jún

Deň detí, Organový koncert

1. Plán Zasadnutí PK
August
- Tvorba a schválenie plánu práce PK
- Požiadavky na zakúpenie učebných pomôcok
- Kritéria hodnotenia výchovno – vzdelávacích výsledkov v rámci PK
- Rôzne
- Uznesenie – odovzdanie plánu práce PK do 23.9.2019 zodp.: A.Szitásová, J.Lipánová
November
- Kontrola uznesenia
- Klasifikácia žiakov za I.štvrťrok
- Informácie o súťažiach
- Rôzne – príprava tematických a verejných koncertov
- Diskusia
Uznesenie
Január
- Kontrola plnenia uznesení
- Klasifikácia žiakov za I. polrok
- Rôzne – námety, požiadavky, kontrola prípravy tematických koncertov
- Uznesenie
Apríl
- Kontrola plnenia uznesení
- Klasifikácia žiakov za III. štvrťrok
- Prednáška: Príprava klavírnej školy pre žiakov ZUŠ cez ľudovú pesničku k improvizácii zodp.
Z. Perháčová
- Rôzne
- Uznesenie
Jún
- Kontrola plnenia uznesení
- Klasifikácia žiakov za II. polrok
- Vyhodnotenie činnosti PK
- Námety a požiadavky na nový školský rok zodp., A. Szitásová, J. Lipánová
- Uznesenie
1. Návrhy na čerpanie finančných prostriedkov na rok 2019/2020
- nákup notového materiálu - 80eur
- zabezpečenie klavírnej stoličky pre pobočku Ťahanovce - 2ks
- zabezpečenie klavírnej stoličky pre pobočku Irkutská - 1ks
Hospitačná činnosť bude vykonávaná podľa potreby. Kontrola triednych kníh sa uskutoční
v septembri, novembri, januári, apríli a v júni so zameraním na jednotné vedenie triednej agendy,
na učebné plány a ich plnenie.
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Návrh plánu práce predmetovej komisie pre predmety hra na klavíri, keyboarde, organe na
školský rok 2019/2020 bol prerokovaný na zasadnutí PK dňa 28.8.2019
.....................................................
vedúce PK
- PaedDr. Júlia Lipánová
- Anna Szitásová DiS. art.

Plán práce predmetovej komisie akordeónového oddelenia schvaľuje dňa 3.10.2019
........................................................................
riaditeľ školy – Mgr. art. Ján Samsely
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PLÁN PRÁCE
predmetovej komisie sláčikového oddelenia
na školský rok 2019/2020
Členovia predmetovej komisie
Vedúca PK
Jarmila Pelegrinová Dis.art.
Členovia
Mgr. Demeter Marián
Dzurová Iveta Dis.art.
Eliášová Milena Dis.art.
Mgr. Gerusová Ľubov
Mgr. art. Helcmanovský Juraj
Holenda Michal Dis.art.
Illeš Július Dis.art.

violončelo
husle, Jantár
husle
husle
husle, školský orchester
husle, Jantár
husle
husle, školský orchester

Analýza stavu a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu v predchádzajúcom školskom
roku:
Úroveň výchovno – vzdelávacieho procesu hodnotíme za uplynulý školský rok na našom oddelení
veľmi kladne. Sláčikové oddelenie sa aktívne zapájalo do všetkých akcií školy, úspešne reprezentuje
školu na celoslovenských a regionálnych súťažiach.
Výsledky:
Schneiderova Trnava 19. Ročník
N. Pek
zlaté pásmo I. Dzurová
Krajská súťažná prehliadka v hre na sláčikové nástroje, Bernolákova Košice
E.Švecová
1. kat. zlaté pásmo I. Dzurová
J. Lenárt
1. kat. zlaté pásmo I. Dzurová
S. Švec
2. kat. zlaté pásmo I. Dzurová
N. Pek
2. kat. zlaté pásmo I. Dzurová
Z. Sklenková
4. kat. zlaté pásmo I. Dzurová
K. Ivančíková
2. kat. bronzové pásmo M. Eliašová
N. Tkáčiková
2. kat. bronzové pásmo M. Eliašová
E. Kvokačková
3. kat. strieborné pásmo M. Eliašová
S. Kertésová
3. kat. strieborné pásmo M. Eliašová
K. Matiáš
1. kat. bronzové pásmo H. Fülopová
E. Milá
3. kat. bronzové pásmo H. Fülopová
M. Suchá
4. kat. strieborné pásmo H. Fülopová
O. Križalkovič
3. kat. strieborné pásmo J. Illeš
D. Šak
3. kat. zlaté pásmo J. Pelegrinová
Cena korepetítora M. Šiffter
1.ročník súťažnej prehliadky v hre na sláčikové nástroje Detvianska Zlatá struna v Detve
E. Švecová
1. kat. zlaté pásmo, cena za najlepšiu interpretáciu povinnej skladby I. Dzurová
S. Švec
2. kat. zlaté pásmo I. Dzurová
N. Pek
2. kat. zlaté pásmo, cena riaditeľky súťaže I. Dzurová
N. Tkáčiková 2. kat. zlaté pásmo M. Eliašová
S. Kertésová 3. kat. bronzové pásmo M. Eliašová
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D. Šak

3. kat. zlaté pásmo J. Pelegrinová

PK v šk. roku 2019/2020 bude zasadať 5 krát (VIII., XI.,I., IV., VI.). Na všetkých zasadnutiach
členovia PK sa budú zaoberať jednotlivými bodmi uvedenými v pláne práce PK na tento školský
rok, ako aj úlohami vyplývajúcimi z plánu prace školy. Celá pedagogicko - umelecká činnosť
členov PK bude zameraná na dodržanie Učebných plánov ŠVP pre ZUŠ schválené MŠ SR dňa
20.08.2009 s platnosťou od 1. septembra 2009.
Hlavné ciele PK:
- V tomto školskom roku PK sláčikového oddelenia nadviaže na úspechy a splnene úlohy zo šk.
roku 2019/2020.
- Naďalej bude poskytovať základné vzdelanie v hre na husliach a violončelo.
- Aktívne sa zapájať do všetkých akcií, ktoré sú v pláne práce školy na šk. rok 2019/2020
- Využívať tematické a výchovné koncerty školy ako priestor na umelecké výkony našich žiakov
- Formovať osobnosť žiaka a jeho hudobné a estetické cítenie.
- Reprezentovať školu na krajských a celoslovenských súťažiach.
- Starať sa o svoj odborný a pedagogický rast individuálnym štúdiom teoretických a notových
materiálov, návštevou koncertov, účasťou na husľových súťažiach a dielňach so svojimi
žiakmi.
- Vynoviť nástrojový a notový archív.
Rozdelenie čiastkových úloh členom PK:
-

vedenie a koncertná činnosť súboru Jantár

-

vedenie školského orchestra

T: stále
Z: M. Demeter, J. Helcmanovský
T: stále
Z: J.Illeš, Ľ.Gerusová

-

tradičná husľová prehliadka

-

účasť na celoslovenskej súťaži Schneiderova Trnava 20. ročník
T: marec, apríl 2020
Z: I. Dzurová

-

účasť na celoslovenskej súťaži Detvianska zlatá struna 2.ročník
T: máj 2020
Z: členovia PK
aktívna spolupráca na Dni otvorených dverí
T: 4., 5.5. 2020
Z: členovia PK

-

T: 16., 18.3
Z: členovia PK

Kompetencie v PK- sláčikové oddelenie
nástrojový archív kabinetu husle
I. Dzurová
notový archív kabinetu husle
I. Dzurová
nástrojový archív kabinetu violončelo
J. Pelegrinová
notový archív kabinetu violončelo
J. Pelegrinová
Personálny stav na začiatku šk. roka :
Na sláčikovom oddelení v septembri šk. roka 2019/2020 máme 84 žiakov
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- absolventi 1. časti prvého stupňa 13 žiakov
- absolventi 2. časti druhého stupňa 1 žiak
- kontrahujúci 1 žiak
Mgr. M. Demeter
I. Dzurová DiS. art.
M. Eliášova DiS. art.
Mgr. art. J. Helcmanovský
Mgr. Ľ. Gerusová
J. Illés
J. Pelegrinová DiS. art.
M. Holenda DiS. art.

16 žiakov
17 žiakov
15 žiakov
3 žiaci
5 žiakov
5 žiakov
16 žiakov
7 žiakov

Harmonogram zasadnutí PK sláčikového oddelenia
august 2018
- triedna agenda – úväzky, učebné plány, rozvrhy
- informácie zo zasadania umeleckej rady
- požiadavky na zakúpenie učebných pomôcok, notového materiálu a hudobných nástrojov
- koncertná činnosť
- spolupráca s rodičmi
- rôzne
- uznesenie (úlohy, zodpovednosť, termíny)
november 2018
- kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho PK
- prerokovanie výsledkov prospechu a dochádzky žiakov za prvý štvrťrok
- kontrola dochádzky na HN
- koncertná činnosť
- triedne koncerty, semináre
- diskusia (rôzne)
- uznesenie
január 2019
- kontrola plnenia uznesenia z predošlého zasadnutia PK
- polročná klasifikácia
- príprava na interný koncert a sláčikovú prehliadku
- rôzne
- uznesenie
apríl 2019
- kontrola plnenia uznesenia z predošlého zasadnutia PK
- trištvrťročná klasifikácia
- absolventské koncerty, absolventské skúšky
- výmena metodických skúsenosti
- rôzne
- uznesenie
jún 2019
-

kontrola plnenia uznesenia z predošlého zasadnutia PK
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-

informácia o výsledkoch na súťažiach
záverečná kvalifikácia za šk. rok 2019/2020
vyhodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov za šk. rok 2019/2020
návrhy pre umeleckú radu a riaditeľstvo školy
diskusia
uznesenie

Návrh plánu práce predmetovej komisie sláčikového oddelenia na školský rok 2019/2020 bol
prerokovaný na zasadnutí PK dňa 28.8.2019.
...........................................................................
vedúca PK Jarmila Pelegrinová

Plán práce predmetovej komisie akordeónového oddelenia schvaľuje dňa 3.10.2019
........................................................................
riaditeľ školy – Mgr. art. Ján Samsely
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PLÁN PRÁCE
predmetovej komisie spev
na školský rok 2019/2020
Vedenie PK: Mgr. Andrea Tóthová
Členovia PK: Michaela Sibertová DiS.art. , Mgr. Mária Jakabová, Darina Kompušová DiS.art.
Korepetítori na oddelení: Mgr. Martin Šiffter, Vladimír Trofimovič DiS.art., PaedDr. Júlia
Lipánová, Mgr. Monika Tomčáková
Počet žiakov na oddelení: uč. M. Jakabová - 14, uč. M. Sibertová - 15, uč. A. Tóthová – 20, uč.
D. Kompušová – 6
spolu na oddelení – 55
Počet absolventov: uč. M. Jakabová – 3: J. Kolárčiková (4.r./1.č.), V. Štefančíková (4.r./1.č.), A.
Bobaľ (4.r./1.č.), uč. M. Sibertová – 4: D. Berešová (4.r./1.č.), A. Kertés (4.r./1.č.), S. Z. Macinska
(4.r./1.č.), M. Žingor (4.r./ŠPD), uč. A. Tóthová – 2: M. Családiová (4.r./1.č.), T. Packaňová
(4.r./1.č.), uč. D. Kompušová – 1: M. Klobošičová (4r./1.č.)
spolu na oddelení - 10
Počet žiakov s individuálnym štúdiom HN: uč. M. Jakabová – 1, uč. M. Sibertová – 6,
uč. A. Tóthová – 2, uč. D. Kompušová – 0
spolu na oddelení - 9
Počet žiakov s čestným prehlásením: uč. M. Jakabová - 13, uč. M. Sibertová - 15,
uč. A. Tóthová - 19, uč. D. Kompušová – 4
spolu na oddelení - 51
Bez čestného prehlásenia: uč. A. Tóthová – 1, uč. M. Jakabová – 1, uč. M. Sibertová – 0,
uč. D. Kompušová – 2
spolu na oddelení - 4
Počet žiakov, ktorí majú obligátny nástroj: uč. M. Jakabová - 6, uč. M. Sibertová - 3,
uč. A. Tóthová - 5, uč. D. Kompušová – 2
spolu na oddelení - 16
Počet žiakov s 20% zľavou: uč. M. Sibertová – 0, M. Jakabová - 1: S. Pirová (3.r./1.č.),
uč. A. Tóthová - 2: A. Horváthová (1.r./2.č.), A. Ducárová (2.r./1.č.), uč. D. Kompušová – 0 spolu
na oddelení – 3
Analýza stavu a úrovne výchovno – vzdelávacieho procesu v predchádzajúcom školskom
roku:
- Jedným z hlavných cieľov speváckeho oddelenia bolo zapojiť sa umelecky, ale i organizačne do
príprav slávnostného, verejného koncertu, ktorý sa uskutočnil v Dome umenia dňa 10.12.2018
pri príležitosti 235 výročia vzniku našej základnej umeleckej školy. Všetci žiaci a učitelia PK –
spev sa podieľali na príprave a zborových skúškach a taktiež sa všetci zúčastnili verejného vystúpenia
v Dome umenia. Odzneli dve piesne: Zima na saniach v podaní sólového spevu Jozefa Mikloša
/p. uč. A. Tóthová/, Dávida Šolca / p. uč. M. Sibertová/ a zboru žiakov speváckeho oddelenia
a ročníkov HN /PŠ, 1 až 4 / a koleda - V Betleme, v meste v podaní sóla a zboru žiakov len
speváckeho oddelenia. Tento cieľ zo strany PK – Spev hodnotím ako dobre splnený.
- Hlavným cieľom v uplynulom školskom roku bolo zapojiť sa v čo najväčšej miere umelecky, ale
i organizačne do IX. ročníka celoslovenskej súťaže pop rock a jazz skupín ZUŠ, ktorú
organizovala naša škola a ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva. Spevácke oddelenie
sa zapojilo vo všetkých úrovniach a to umeleckej – spev, žiaci: Ema Andelová /p. uč. A. Tóthová,
Klasik band/, Alexandra Pástorová, Jozef Mikloš /p. uč. A. Tóthová, Amber String/, ako aj
organizačnej: p. uč. A. Tóthová, M. Sibertová. Aj tento cieľ hodnotím zo strany PK – Spev za
veľmi dobre splnený.
- Pedagogická činnosť speváckeho oddelenia bola aj tento školský rok opäť zameraná hlavne na
výučbu popového a muzikálového spevu, o ktorý je v našom oddelení naďalej veľký záujem.
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Pozitívne hodnotím snahu pani učiteľky M. Sibertovej o zaradenie a výučbu klasických
a ľudových piesní u niektorých žiakov do výchovno vzdelávacieho procesu. Následné
chcem vyzdvihnúť prípravu, reprezentáciu a umiestnenie jej žiakov /Adam Kertés - zlaté
pásmo, Lucia Gurbaľová – strieborné pásmo/ práve s klasickou piesňou na regionálnej
súťaži v speve na ZUŠ M. Moyzesa v Prešove – Moyzesov Slávik. Kolegyňa tým splnila cieľ,
ktorý sme si dali v minulom školskom roku a to, že by sme mali dbať o oživenie klasickej,
ľudovej piesne a viac zdokonaľovať technickú stránku a rozvoj hlasového aparátu.
- Tradične bola po celý školský rok veľmi dobrá spolupráca s hudobnými telesami školy Amber
String a Klasik band, s pedagógmi R. Iglódym, V. Trofimovičom., I. Baranom, M.
Tokárovou...
Hlavné ciele PK – Spev v školskom roku 2019/2020:
- Hlavným cieľom speváckeho oddelenia v školskom roku 2019/2020 aj naďalej ostáva zapájať sa
čo najviac do umeleckého diania školy. Byť nápomocní pri nácviku piesní na verejný vianočný
koncert, taktiež na verejný absolventský koncert, na ktorom majú vystúpiť žiaci PŠ, 1.r. HN a žiaci
speváckeho oddelenia spoločne s tanečným orchestrom Klasik band.
- Aj v tomto školskom roku by mala naďalej pokračovať spolupráca s hudobnými zoskupeniami
školy Amber String, Klasik Band a Jantár. Dôležitá je naďalej aj medzi predmetová spolupráca.
- Naďalej je dôležite dávať v prvom rade dôraz na individualitu každého žiaka, ako jednotlivca,
vnímať jeho záujmy, jeho sklony k preferovaniu určitého žánru, pestovať u žiakov lásku k hudbe
a rozvíjať v každom z nich celkové estetické cítenie a vnímanie.
Prioritou tohto školského roka je postupný prechod všetkých učiteľov PK – Spev na
používanie elektronickej triednej knihy.
- V tomto školskom roku sa členovia PK – Spev dohodli, že notový archív PK preberie od p. uč. M.
Sibertovej p. uč. M. Jakabová, ktorá urobí nový aktuálny, presný zoznam nôt. Ďalej cieľom je
doplniť notový archív speváckeho oddelenia o väčšie množstvo nového zakúpeného notového
materiálu z dôvodu jeho niekoľkoročného neobnovovania. .
Čiastkové ciele PK – Spev:
- Uskutočniť zasadnutie PK – Spev 5 – krát v školskom roku
- Uskutočniť triedne semináre a triedne koncerty, (každý učiteľ) aspoň 2 – krát v školskom
roku.
- Zapojiť sa umelecky, ale i organizačne do diania a reprezentácie školy, zúčastňovať sa
pravidelne na verejných akciách školy, mesta, ale i interných podujatiach školy.
- Zapojiť žiakov speváckeho oddelenia a byť nápomocní pri naštudovaní zborových piesní na
Vianočný koncert v Dome Umenia, taktiež na Absolventský koncert v Dome Umenia, ktoré
majú zaznieť v podaní žiakov speváckeho oddelenia a ročníkov PŠ, 1 – HN, za sprievodu
tanečného orchestra Klasik band.
- Zúčastňovať sa speváckych súťaží.
- Dbať o dôslednú prípravu absolventov na absolventské skúšky a absolventské koncerty.
- Zaujímať sa o vzdelávacie programy a nové trendy v oblasti výučby spevu.
- Rozvíjať vzájomnú spoluprácu a výmenu pedagogických skúseností medzi pedagógmi nášho
oddelenia, ale i medzi predmetovú spoluprácu a spoluprácu s hudobnými telesami – s Amber
String, Klasik Band a Jantár.
- Pomôcť pri organizácií DOD a VK školy, byť nápomocní pri získavaní nových žiakov školy.
- Dodržiavať učebné osnovy, viesť dôsledne a jednotne elektronickú triednu
agendu.
- Riadiť sa pokynmi UR školy a vedenia školy, dodržiavať termíny a plnenie daných
cieľov.
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-

Dodržiavať termíny úhrady školného a úhrady príspevku ZRPŠ.

Rozdelenie čiastkových úloh členov PK – Spev:
Mgr. A. Tóthová: vedenie PK, vypracovanie plánu práce PK, vyhodnocovacích správ,
písanie zápisníc z jednotlivých zasadnutí PK, účasť na prehrávkach na verejné
koncerty, spolupráca s hudobnými telesami Amber String, Klasik band a Jantár
M. Sibertová: účasť na prehrávkach na verejné koncerty, spolupráca so školskou kapelou
Amber String
Mgr. M. Jakabová: : zodpovedná za vedenie notového kabinetu, nákup notového materiálu
priebežne počas celého školského roka
D. Kompušová: konferovanie koncertov školy a speváckeho oddelenia
Plánovaná účasť na súťažiach v školskom roku 2019/2020:
Bojnická perla – celoslovenská súťaž v speve populárnej piesne – apríl 2020 (ako pozorovatelia)
Krajská prehliadka v speve - Moyzesov slávik – ZUŠ M. Moyzesa, Prešov – máj 2020
Okresná súťaž v speve - Spev bez hraníc MČ – Staré mesto – máj 2020
Celoslovenská súťaž v speve - Petra Dvorského – ZUŠ Bernoláková 26, Košice – apríl 2020
Harmonogram jednotlivých verejných koncertov a kultúrnych podujatí na školský rok
2019/2020:
Viď zápisnica z UR – všetky akcie a koncerty školy.
Akcie a koncerty školy týkajúce sa speváckeho oddelenia:
05. 12. 2019
06. 12. 2019
10. 12. 2019
december .2019
01-30.01. 2020
26. 03. 2020
29. 03. 2020
27. 03. 2020
apríl 2020
06. 05. 2020
máj 2020
15. 05. 2020
apríl 2020
04-05. 05. 2020
06-07. 05. 2020
04-05. 05. 2020
06-07. 05. 2020
máj 2020
21-22. 05. 2020
01-06. 06. 2020
01-06. 06. 2020
09. 06. 2020
28. 05. 2020
01-05. 06. 2020
05-06. 06. 2020
jún 2020

Tematický koncert – Mikulášsky / ZUŠ Jantárová /
Tematický koncert – Mikulášsky večerný, VK / ZUŠ Irkutská /
Vianočný verejný koncert / Dom umenia
Jazerské Vianoce / MČ – Jazero /
Triedne semináre, koncerty
Košické talenty / Historická radnica /
Deň učiteľov – posedenie / voľno /
Riaditeľské voľno – Deň učiteľov
Verejný Jazzovo-improvizačný koncert / Kasárne Kulturpark/
Celoslovenská súťaž Petra Dvorského / ZUŠ Bernoláková 26, Košice /
Moyzesov Slávik – regionálna prehl. v sólovom speve / ZUŠ Prešov /
Festival ZUŠ / Kasárne Kulturpark /
Tematický koncert – Deň narcisov / ZUŠ Jantárová /
DOD / ZUŠ Jantárová /
Talentové skúšky / ZUŠ Jantárová /
VK / ZUŠ Irkutská /
Talentové skúšky / ZUŠ Irkutská /
Spev bez hraníc – okresná súťaž v speve /MČ – Staré mesto /
Viacgeneračný koncert / ZUŠ Jantárová /
Absolventský koncert / ZUŠ Jantárová /
Absolventský koncert / VSG /
Absolventský koncert so slávnostným vyradením / Dom umenia /
Absolventské a postupové skúšky PK spev
Tematické koncerty MDD / ZUŠ Jantárová /
Triedne koncerty
Dodatočné talentové skúšky
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Plán zasadnutí a harmonogram zasadnutí PK – Spev:
August
- Oboznámenie členov PK s informáciami z UR školy
- Návrh plánu práce činnosti PK Spev na školský rok 2019/2020
- Oboznámenie členov PK s elektronickou triednou knihou
- Oboznámenie členov PK s prerozdelením novoprijatých žiakov
- prerozdelením tried
- Návrh čerpania finančných prostriedkov oddelenia do finančného
- rozpočtu školy a ZRPŠ na školský rok 2019/2020
- Rôzne
November
- Štvrťročná klasifikácia – prospech, dochádzka, kontrola triednej agendy
- Príprava na Verejný vianočný koncert – Dom Umenia
- Rôzne
Január
- Polročná klasifikácia – prospech, dochádzka, kontrola triednej agendy
- Vyhodnotenie polročnej činnosti PK – Spev
- Rôzne
Marec
- Trištvrte ročná klasifikácia – prospech, dochádzka, kontrola triednej agendy
- Príprava na Absolventské skúšky a absolventské koncerty
- Príprava a organizácia DOD a talentových skúšok
- Rôzne
Jún
- Záverečná klasifikácia – prospech, dochádzka, kontrola triednej agendy
- Vyhodnotenie celoročnej činnosti PK – Spev
- Návrhy na umeleckú radu na školský rok 2020/2021
- Návrhy na čerpanie finančných prostriedkov na školský rok
- 2020/2021
- Rôzne
Návrhy na čerpanie finančných prostriedkov PK – Spev na školský rok 2020/2021:
- Káble mikrofónové 50 e
- Notový materiál
300 e
- Skriňa 1 dverová do triedy č.8. pre uč. M. Sibertovú
- Občerstvenie na akcie oddelenia
Návrh plánu práce predmetovej komisie spevácke oddelenia na školský rok 2019/2020 bol
prerokovaný na zasadnutí PK dňa 28.8.2019.
...........................................................................
vedúca PK Mgr. Andrea Tóthová

Plán práce predmetovej komisie akordeónového oddelenia schvaľuje dňa 3.10.2019
...........................................................................
riaditeľ školy – Mgr. art. Ján Samsely
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PLÁN PRÁCE
predmetovej komisie VO, TO, LDO
na školský rok 2019/2020

Vedúca PK: Mgr. Beáta Fedorová, VO
Členovia PK: Mgr.art Mária Tokárová, VO
Mgr.art. Martin Iľáš, VO
Jana Sidorová, DiS. art., VO
Darina Kompušová, DiS art., TO
Silvia Haulik, DiS. art., TO
Sekeráková, Dis. art., LDO
Personálne kompetencie:
Knižnica VO – zodp. Mgr.Beáta Fedorová
Počítačová technika – zodp. Mgr.art. Mária Tokárová
Sklad LDO – zodp. Kristína Sekeráková, Dis. art
Sklad TO – zodp. Darina Kompušová, DiS.art., Silvia Haulik, DiS. art.
Hlavné ciele PK:
- Rozvíjať osobnosť, individualitu, emočnú inteligenciu, komunikačnú úroveň žiaka
- Budovať princípy fantazijnej tvorby
- Zohľadňovať nové trendy vo vývoji umení, rozvíjať odborno-umeleckú úroveň
- Budovať v žiakovi hodnotový systém
- Rozvíjať interpretáciu a vlastnú estetickú činnosť
- Pestovať zmysel pre krásu a dobro
- Pestovať úctu ku kultúrnemu dedičstvu nášho národa a jeho ľudovým tradíciám
- Pestovať úctu k starším
- Realizovať tvorivé dielne
- Rozvíjať medziodborovú spoluprácu
- Realizovať výstavy, vystúpenia
Čiastkové ciele PK:
- Tvorivé dielne pre žiakov VO, TO, LDO
- Realizácia výstav, tanečných a literárno-dramatických vystúpení
- Výzdoba priestorov ZUŠ, galéria absolventov VO
- Rozšírenie archívu výtvarných prác, scenárov LDO, TO
Zodpovednosť za jednotlivé plánované úlohy:
Beáta Fedorová:
- Práca s projektorom, fotoaparátom
- Práca s internetom – motivácia (výtvarný filmový kolotoč)
- Scenár tvorivých dielní, prezentácia
- Inštalácia výstav
Mária Tokárová, Martin Iľáš:
- Práca s internetom, projektorom - motivácia (grafika)
- Grafika - výroba plagátov, pozvánok, bulletina..
- Absolventské tablo
- Inštalácia výstav
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Kristína Sekeráková, Darina Kompušová, Silvia Haulik:
- Scéna, kostýmy, rekvizity na žiacke predstavenia, konferovanie akcií ZUŠ
- Práca s internetom – motivácia, youtube predstavenia
Plán činnosti PK:
Úvodné zasadnutie – september
-

Návrh plánu práce
Plán vzájomnej hospitačnej činnosti členov PK – XI/2019, III/2020
Návrh rozpočtu finančných prostriedkov na zakúpenie učebných pomôcok
Kritéria hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov v rámci PK
Diskusia
Záver
Uznesenie: schválený plán práce odovzdať RŠ
zodp. PK VO, LDO, TO
termín: september 2019

Ďalšie zasadnutie PK
- November – vízia budúcnosti – návrh scenára tv. dielni. (zodp. B. Fedorová)
- Január – grafika (zodp. M. Tokárová)
- Máj, Jún - problematika LDO/TO (zodp.K. Sekeráková, D.Kompušová, S.Haulik)
- Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho PK
- Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov (javová analýza, úspešnosť, nedostatky, návrhy
na skvalitnenie práce, odstránenie nedostatkov VO, TO, LDO)
- Práca s nadanými žiakmi, príprava na talentové skúšky
- Príprava absolventov
- Zovšeobecnenie poznatkov zo vzájomných hospitácií
- Príprava a realizácia projektov – výstav, vystúpení VO, LDO, TO
- Hodnotenie osobného odborného rastu jednotlivých členov PK
- Výmena skúseností z uplatňovania efektívnych metód a foriem práce
- Humanizácia výchovno-vzdelávacieho procesu
- Metodický deň
- Diskusia (námety, návrhy, požiadavka v prospech kvality práce PK, školy)
- Záver
- Uznesenie
Harmonogram koncertných a kultúrnych podujatí VO:
Akcie VO

Názov

Termín

1.

Výstava

„Spríjemni si deň“

10.7. – 9.9.2019

OC Cassovia,
Košice/ Tokárová
Fedorová

2.

Návšteva galérii so žiakmi
VO

Prehliadka aktuálnych
výstav, inštalácií

Október 2019 /v rámci
vyučovania/

Košice/ PK VO
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Miesto/zodpovední

3.

Prednáška k moderným
technológiam

„Vízia budúcnosti“

November 2019

ZUŠ Jantárová,
výtvarný ateliér/
Fedorová

4.

Vianočný koncert ZUŠ a
výstava

„Výtvarný kufrík“

December 2019

Dom umenia,
Košice/ PK VO

5.

Košické talenty – výstava,
dekorácia na pódiu

„Cez okno“

26. marec 2020

Historická radnica,
Košice/ PK VO

4. – 5.5.2020

ZUŠ Jantárová
Košice/ Tokárová,
Fedorová, Sidorová pobočka

6.

DOD

Hra s papierom

7.

Talentové skúšky

6. – 7.5.2019

ZUŠ Jantárová
Košice/ Tokárová,
Fedorová, Sidorová –
pobočka

8.

Absolventská výstava

Jún 2020

Dom umenia,
Košice/ PK VO

9.

Festival ZUŠiek

od 11.5.2020

Košice/ PK VO

9.

Výstava, vernisáž

„Rok výtvarníka“

Jún 2019 / upresním
dátum, miesto/

Košice/ PK VO

10.

Výtvarné hry, súťaže

„Výtvarná olympiáda“

Jún 2019 / v rámci
vyučovania – spolupráca
PK VO/

ZUŠ Jantárová –
školský dvor, Košice/
PK VO

Harmonogram koncertných a kultúrnych podujatí LDO :
Akcie LDO

Názov

Termín

1.

Recitačná súťaž

„Slovo bez hraníc“

November 2019

Sekeráková

2.

Vianočné predstavenie polročné predstavenie

December 2019

Divadelná sála č.7/
Sekeráková

3.

Recitačná súťaž

Marec 2020

Košice/ Sekeráková

4.

Talentové skúšky

6. – 7. 5.2020

ZUŠ Jantárová
Košice/ Sekeráková

5.

Festival ZUŠ

14.5-15.5 2020

Kulturpark/
Sekeráková

6.

Záverečné vystúpenie (
muzikál spojený s TO)

Jún 2020

ZUŠ Jantárová
Košice/ Sekeráková

„Hviezdoslavov
Kubín“
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Miesto/zodpovední

Harmonogram koncertných a kultúrnych podujatí TO :
Akcie TO

Názov

Termín

Miesto/zodpovední

1.

Dodatočné prijímacie
skúšky

September 2019

PK TO

2.

Vianočný koncert ZUŠ

December 2019

Dom umenia,
Košice/ PK TO

3.

Tvorivé dielne

Marec 2020

PK TO

4.

Košické talenty

26. marec 2020

Historická radnica,
Košice/ PK TO

5.

Tanečné súťaže podľa
propozícií

Apríl 2020

PK TO

6.

Sústredenie žiakov p. uč
Kopmušovej

Apríl 2020

Kopmušová

7.

DOD

4. – 5.5.2020

PK TO

8.

Talentové skúšky

6. – 7.5.2019

PK TO

9.

Záverečné vystúpenie

Jún 2020

Divadlo Grand

„Mami, tancuj ako ja“

TO, VO, LDO sa zúčastnia súťaží priebežne.
Plány jednotlivých členov PK v oblasti vzdelávania:
VO - Kresba, grafika pod vedením Mgr. art. A. Haščáka, ArtD. – TUKE Košice
Zodp.: Tokárová, Iľáš, Fedorová
Termín: priebežne
Iné vzdelávanie:
- Práca s PC vo vyučovacom procese – prezentácia, encyklopédia výtvarných diel
- Štúdium školského a pracovného poriadku
- Štúdium didaktiky výtvarnej výchovy
- Úžitková tvorba – ľudové tradície a remeslá
- Ilustrácia
- Artterapia
- Spolupráca rodiny a školy
- Ľudské práva
- Boj proti drogám – štúdium dostupného materiálu a aplikácia vo vyučovaní
- Motivácia žiakov v rôznych fázach vyučovacieho procesu s použitím digitálnych
technológií
- Disciplína v triede, hra ako vyučovacia metóda
- Klasifikácia
- Príprava žiakov na talentové skúšky
56

Zlepšenie učebných pomôcok:
VO – police, stropný projektor, premietacie plátno v č.12, PC technika v č.11, pracovné dosky
LDO – výroba rekvizít a kostýmov, hudba, scenáre
TO – výroba kostýmov, hudba, scenáre
Zodp. Vedenie školy
termín: stály
Návrh odborno-metodickej a pedagogicko-psychologickej literatúry pre individuálne
vzdelávanie:
Jusko, A.: Teória vyučovania výtvarnej výchovy
Smith, R.: Encyklopédia výtvarných techník a materiálov
Žára, J.: Moderní počítačová grafika
Flint, T.: Anatómia pre výtvarníkov
Pedagogika a psychológia, internet – súčasné trendy - inšpirácia
Kontrolná a hodnotiaca činnosť:
Kontrola triednej agendy
Dochádzka
Výstupy, prístupy
Dodržiavanie školského vzdelávacieho programu. Ciele, obsah a rozsah učebnej látky stanovujeme
v súlade s učebnými potrebami žiaka, rešpektujeme jeho osobitosť, uplatňujeme individuálny
prístup a prispôsobujeme sa materiálnemu vybaveniu učební VO.
Úhrada školného a RZ
Hodnotenie prospechu žiakov
Klasifikačná porada – vyhodnotenie dochádzky, prospechu žiakov, prípadné riešenia nedostatkov
napomenutím žiaka ústne alebo písomnou formou
Návrh plánu práce predmetovej komisie výtvarného, tanečného a literárno-dramatického oddelenia
na školský rok 2019/2020 bol prerokovaný na zasadnutí dňa 28.08.2019
...................................................................
vedúca PK – Mgr. Beáta Fedorová

Plán práce predmetovej komisie akordeónového oddelenia schvaľuje dňa 3.10.2019
...................................................................
riaditeľ školy – Mgr. art. Ján Samsely
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PLÁN PRÁCE
Plán práce pre tanečnú skupinu Amber Lights 2019/2020

Vedúca tanečnej skupiny: Darina Kompušová DiS.art
Počet žiakov v skupine :

6

Tréningy skupiny:

STREDA : 16:10 – 17:40

Zahrnuté predmety:

KLT, MT, DT, TPX



Cieľ tanečnej skupiny „Amber lights“ na šk. rok 2019/2020:

Keďže tanečné zoskupenie funguje tento rok prvým rokom, jednou z hlavných a prioritných vecí
je dosiahnutie synchrónu. Žiačky sa síce poznajú roky, no sú z rôznych ročníkov, preto je dôležité
zosynchronizovať ich, naladiť ich na rovnaký tanečný štýl, ktorý im musí byť samozrejme blízky
a zjednotiť ich do jedného celku.


Hlavným cieľom tanečnej skupiny „Amber lights“

Hlavným cieľom tanečnej skupiny Amber Lights všeobecne do budúcna je dostať z členov súboru
maximum, objaviť doposiaľ neobjavené, ísť ďalej za svoje hranice, reprezentovať školu na
rôznych vystúpeniach a súťažiach, a hlavne byť akýmsi vzorom pre ostatných žiakov tanečného
odboru.
Členovia tanečnej skupiny:
-

Natalee Kate Čižmárová
Júlia Súkeníková
Juliana Šoltészová
Alexandra Fekete
Dominika Lechmanová
Ema Palčová

Návrh plánu práce na školský rok 2019/2020 vypracovala
..........................................................................
Vedúca súboru Darina Kompušová DiS.art.
Plán práce schvaľuje dňa 3.10.2019
..........................................................................
riaditeľ školy – Mgr. art. Ján Samsely

58

PLÁN PRÁCE
Plán práce pre hudobnú skupinu Amber String 2019/2020
Vedúci hudobnej skupiny: Ivan Baran, DiS. art.
Počet žiakov v skupine: 5
Nácviky skupiny:
PONDELOK:
STREDA:

18:05 - 18:30 hod.
17:15 - 18:50 hod.

Nástrojové obsadenie:
- El. gitara
- Bassgitara
- Bicie
- Keyboard
- Spev
1.Analýza stavu a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu so skupinou za šk. rok
2018/2019:
V minulom šk. roku dosiahla skupina veľmi slušné výsledky a pôsobila kompaktne, nakoľko jej
členovia už dlhší čas spolu hrali. To sa odrazilo aj na ich výkonoch, ktoré mohli prezentovať na
viacerých verejných vystúpeniach. V závere minulého šk. roka sa skupina zúčastnila celoslovenskej
súťaže Pop rockových skupín, kde sa umiestnila na 2.mieste.
Výsledok súťaže bol určite povzbudivý, ale ešte viac sme sa tešili, že si môžeme vypočuť mnoho
skupín z iných slovenských škôl, sledovať ich úroveň a získavať tak cenné skúsenosti.
2. Hlavný cieľ hudobnej skupiny Amber string na šk. rok 2019/2020:
V tomto šk. roku má skupina dvoch nových členov, ktorí ešte nemajú skoro žiadne skúsenosti
s hraním v kapele. Preto musia byť skladby a práca s nimi postavená tak, aby noví členovia mohli
inštrumentálne aj harmonicky rásť a dostali sa tak na požadovanú úroveň v skupine. Pri nácviku
skladieb dbať na dôslednosť inštrumentálneho prevedenia jednotlivých členov, vytvárať priestor
na ich individuálny rast, ale zároveň klásť dôraz na disciplínu, ktorá je priam nevyhnutná
v kolektívnom zoskupení.
Hlavným cieľom skupiny je vytvorenie vhodnej klímy pre adaptáciu nových členov, aby sa mohli
plne integrovať a napomáhať tak kapele pri rôznych interných, alebo verejných vystúpeniach.
Zabezpečiť správne fungovanie hudobnej aparatúry, dbať so žiakmi o jej údržbu a správne
zaobchádzanie s ňou.
Členovia skupiny:
- Matúš Juhás - el. gitara
- Veronika Drenčáková - bass gitara
- Jonathan Šuk - keyboard
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.

Daniel Čekan - bicie nástroje
Alexandra Pastorová - spev, vokály

Plánovaný nácvik skladieb:
-

Lady GaGa: Always Remember us this way
CHIC: Le Frek
Michael Jackson: Man in the miror
TBNH: Heat
Lee Ritenour: Bahia Funk
Zdenka Predná: Bodliak
Zdenka Predná: Len Ty smieš
Sima Martausová: Za život v Hore
Backin´ Tracks - improvizácie (výber)

Návrh plánu práce na školský rok 2019/2020 vypracoval
..........................................................................
Vedúci kapely Ivan Baran DiS.art.
Plán práce schvaľuje dňa 3.10.2019
..........................................................................
riaditeľ školy – Mgr. art. Ján Samsely
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PLÁN PRÁCE
pre ľudový súbor Jantár
na školský rok 2019/2020
Zodpovední učitelia
- Mgr. Marián Demeter
- Mgr. art. Juraj Helcmanovský
Žiaci a priatelia v súbore
Zodpovedný učiteľ:
- Mgr. Marián Demeter
- Mgr. art. Juraj Helcmanovský
Počet žiakov a priateľov v súbore: 12
Súbor nacvičuje pravidelne jeden krát týždenne.
Pondelok : 18:05 – 19:15
Náplň práce: výchova mladého jedinca v duchu environmentálnej výchovy, priblížiť žiakovi
kultúrne dedičstvo ľudovej hudby (piesne, tance) z rôznych regiónov našej krajiny. Súbor sa bude
pripravovať na interné a verejné koncerty školy. V školskom roku 2019 / 2020 súbor absolvuje
sústredenia na pôde školy a vystúpenia v rámci školy a mesta.
Obsadenie nástrojov:
- 1.husle
-

2.husle

-

viola

-

kontrabas

-

cimbal

-

spev

Žiaci a priatelia Ľ. S. Jantár:
- M. Andričík
1. husle

K. Matiaš

2. husle

-

M. Kellner

1. Husle

B. Gbúrová

cimbal

-

A. M. Pavlíková

2. husle

B. Michalíková

2. husle

-

S. Klempay

cimbal

E. Kvokačková

2. husle

-

S. Jeník

2. husle

J. Kováč

kontrabas

-

D. Vargová

spev

S. Kocúr

spev
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Úlohy a ciele:
vytvoriť podmienky pre obsadenie nástrojov viola, violončelo žiackym aparátom. Plánované
nacvičovanie skladieb: Ľudové piesne z regiónov východného Slovenska, Bodaj by Vás Vy
mládenci...Maďarské tance, Verbunk, Šarišská polka, Cirkus Renz, maďarské čardáše h mol, G
Dur, D Dur, A Dur, F Dur, B Dur. Obohatenie repertoáru o vianočné koledy z regiónu
Zemplín, Šariš, Spiš a ďalšie.

Návrh plánu práce na školský rok 2019/2020 vypracoval
..........................................................................
vedúci súboru Mgr. Marián Demeter

Plán práce schvaľuje dňa 3.10.2019
..........................................................................
riaditeľ školy – Mgr. art. Ján Samsely
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PLÁN PRÁCE
dychového orchestra Klasic Band
na školský rok 2019/2020
1. Koncertná činnosť 2019/2020
2. Sústredenie 2019/2020
3. Repertoár
1. 14.9.2019 – vínne slávnosti /Rodošto/
November – Sakrálny festival
December – verejný koncert /Dom Umenia/, Košické Vianoce /Hlavná ulica/
Apríl - Jazzový koncert, Predstavujeme košické talenty/HR/, ďalšie verejné koncerty
a koncerty organizované
mestom Košice /Deň Európy, Deń rodiny, Dni mesta Košice..../
2. Sústredenie - sústredenie orchestra sa plánuje v Kysaku október 2019 Cieľom sústredenia je stmeliť kolektív, nacvičiť nový repertoár, pripraviť sa
na Verejný koncert v DU, a ďalších koncertoch, vycvičovať
skladby po jednotlivých nástrojových sekciách, pracovať so žiakmi individuálne podľa potreby, zamerať sa na ladenie, dynamiku, agogiku....
3. Nový repertoár na škol. rok 2019/2020: K. Duchoň - S úsmevom, Adele – Rolling in the deep,
Elton John – I still standing, Felize navidad, Puttin on the Ritz, Sumertime

Návrh plánu práce na školský rok 2019/2020 vypracovala
..........................................................................
Mgr. art. Monika Samselyová

Plán práce schvaľuje dňa 3.10.2019
..........................................................................
riaditeľ školy – Mgr. art. Ján Samsely
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PLÁN PRÁCE
v školskom sláčikovom orchestri
na školský rok 2019/2020
Umelecký vedúci
Július Illeš, DiS. art.
Pedagogická spolupráca:
Mgr. Ľubov Gerusová
Nástrojové obsadenie:
Prvé husle
Druhé husle
Violončelo
Klavír
Cieľ:
Viesť žiakov k spoločnej súhre. Pri nácviku skladieb klásť dôraz na dôslednosť inštrumentálneho
prevedenia jednotlivých členov a disciplínu v kolektívnom zoskupení. Podporovať u žiakov
harmonicko - melodické cítenie , rytmiku a správne frázovanie. U sláčikových nástrojoch dbať na
intonačnú čistotu a kvalitu tónu. Rozvíjať u žiakov schopnosť hrať podľa gesta dirigenta. Počas
roka vystupovať na koncertoch organizovaných školou.
Repertoár:
Skladby podľa výberu umeleckého vedúceho
Plánované podujatie:
Verejné koncerty školy
Návrh plánu práce v školskom sláčikovom orchestri bol spracovaný dňa 6. septembra 2019

..........................................................................
Július Illeš, DiS. art.

Plán práce schvaľuje dňa 3.10.2019
..........................................................................
riaditeľ školy – Mgr. art. Ján Samsely
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