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Súkromná základná umelecká škola Kataríny Pappovej,
943 52 Mužla, č.491

Východiská a podklady:
Správa je vypracovaná v zmysle:
a) Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. zo 16.december 2005
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
b) Metodické usmernenie MŠ SR č.10/2006-R k vyhláške MŠ SR č.9/2006
Z.z.
c) Školský vzdelávací program 2012/2013
d) Plán práce SZUŠ KP na školský rok 2012/2013
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1) Identifikačné údaje o škole
 Názov školy: Súkromná základná umelecká škola Kataríny Pappovej
 Adresa školy: č. 491, 943 52 Mužla
 Telefónne číslo:

036 / 749 45 06

 email:

szus.eufonia@gmail.com

 web stránka:

www.szuspapp.sk

 Zriaďovateľ:

Mgr. Katarína Pappová

 Vedenie školy: Mgr. Katarína Pappová – riaditeľka
Mgr. Monika Batková – zástupkyňa riaditeľky
 Rada školy:

Éva Forró

2) Údaje o počte žiakov
V školskom roku 2012/2013 školu navštevovalo 242 žiakov
Hudobný odbor: 129
Výtvarný odbor: 113
Údaje o počte novoprijatých žiakov – stav k 15. 09. 2012
PŠ

HO

26

do ročníkov

HO

29

VO

76

Súkromná ZUŠ KP realizovala výchovno-vzdelávaciu činnosť v :
ZŠ J. Endrődyho s VJM, Mužla
a v nasledovných elokovaných pracoviskách:
ZŠ S. Petőfiho s VJM, Kamenín
ZŠ L. Csongrádyho s VJM, Svodín
ZŠ s VJM Bíňa
ZŠ J. Stampayho s VJM Gbelce
Štúrovo, Hlavná 2/A
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3) Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov
Hudobný odbor absolvovali 2 žiaci v predmete hra na klavíri: Viola Kristóf a
Sándor Lajos.
Počet zameškaných hodín za I. polrok
celkom: 449 h
ospravedlnených: 449 h
neospravedlnených: 0 h
priemer na 1 žiaka: 1,8 h
Počet zameškaných hodín za II. polrok
celkom: 620 h
ospravedlnených: 620 h
neospravedlnených: 0 h
priemer na 1 žiaka: 2,5 h
Prijímacie skúšky do SZUŠ na školský rok 2012/2013 sa konali v dňoch
10.6. – 14.6.2013 a 17.6. – 21.6.2013.
Dodatočné prijímacie skúšky v termíne 5. – 9. septembra 2013.
4) Študijné odbory a uplatňované učebné plány
Na škole pracovali dva študijné odbory:
 hudobný /HO/
 výtvarný /VO/
Vyučovanie prebiehalo podľa platných učebných plánov schválených
Ministerstvom školstva SR dňa 20. augusta 2009 pod č. CD – 2009 –
27474/21375 – 1:911 s platnosťou od 1. septembra 2009.
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5) Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov
Počet zamestnancov školy: 8
Počet pedagógov: HO – 6, VO – 1
Nepedagogický zamestnanci: 1
6) Ciele a úlohy, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja
školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie ich plnenia
Ciele a úlohy vyplývajú z bodov SWOT analýzy. Každá jednotlivá úloha je
rozpracovaním slabých stránok školy, príležitostí alebo ohrození vyššie
uvedenej analýzy.
A. Zvýšiť bezpečnosť a kvalitu pracovného prostredia a zabezpečiť
ekonomickú efektivitu údržby materiálno-technického vybavenia školy.
Úlohy:
a) Zvýšiť bezpečnosť osôb a majetku nachádzajúceho sa
v priestoroch školy.
termín kontroly: polročne

termín splnenia: neuvedený

zodpovední: riaditeľka školy
vyhodnotenie: nesplnené, naďalej hľadanie riešenia danej situácie
b) Hľadať možnosti získania nových priestorov pre vyučovací
proces.
termín kontroly: školský rok 2012/2013
termín splnenia: školský rok 2012/2013
zodpovední: riaditeľka školy
vyhodnotenie: splnené, podarilo sa zabezpečiť výtvarnú sálu
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c) Zabezpečiť finančné zdroje a efektivitu ich vynaloženia na nákup
nových hudobných nástrojov a opravu už existujúcich v
spolupráci s rodičovským združením pri SZUŠ Kataríny
Pappovej, nadáciami, individuálnymi sponzormi a z rozpočtu
školy.
termín kontroly: priebežne
termín splnenia: trvalá úloha
zodpovední: riaditeľka školy
vyhodnotenie: čiastočne splnené, škola zakúpila koncertné krídlo,
violončelo a husle. Pokračovať v danej úlohe aj v nasledujúcich
obdobiach.
B. Zvýšenie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu a atraktivity školy
pre verejnosť.
a) Zabezpečiť kvalifikovaného pedagóga z predmetu hra na gitare.
termín kontroly: školský rok 2011/2012
termín splnenia: školský rok 2012/2013
zodpovední: riaditeľka školy
vyhodnotenie: naďalej hľadanie riešenia danej situácie
b) Pripraviť nadaných žiakov na ďalšie stredné vzdelávanie.
termín kontroly: školský rok 2011/2012
termín splnenia: školský rok 2012/2013
zodpovední: triedny učitelia
vyhodnotenie: splnené, žiak Lajos Sándor je prijatí na Konzervatórium vo
Váci, Kinga Oslíková na Strednú odbornú školu v Kolárove na odbor dizajn.
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C. Skvalitnenie verejnej prezentácie školy
a) Rozšíriť spoluprácu s inými partnerskými školami na Slovensku
i zahraničí.
termín kontroly: priebežne
termín splnenia: trvalá úloha
zodpovední: všetci ped. zamestnanci
vyhodnotenie: trvalá úloha, výborná spolupráca s Konzervatóriom vo
Váci.
b) Rozšíriť existujúcich telies zložených zo žiakov aj pedagógov
školy, vytvoriť sláčikový súbor.
termín kontroly: priebežne
termín splnenia: trvalá úloha
zodpovední: všetci ped. zamestnanci
vyhodnotenie: trvalá úloha

7) Plánované zasadnutia pedagogickej rady
Klasifikačné porady boli splnené podľa stanoveného plánu.
8) Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov pri práci, BOZP žiakov
a jej plnenie zo strany zamestnávateľa, bolo zabezpečované podľa ZP
a príslušných zákonov, vyhlášok a nariadení týkajúcich sa BOZP.
9) Výsledky školy
Škola dobre prezentuje svoju prácu na verejnosti, hlavne na koncertoch školy
v Štúrove i v elokovaných pracoviskách. Škola má dobré podmienky na
vyučovanie, koncertnú sálu s kapacitou cca 50 miest.
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SZUŠ K. Pappovej zabezpečila všetkým žiakom možnosť vystúpiť na
interných a verejných koncertoch a vystúpeniach školy vo svojej koncertnej
sále, v kultúrnom dome v Mužle, v ZŠ a na okolí. Umožnila všetkým
absolventom vystúpenie na absolventskom koncerte a usporiadal slávnostnú
rozlúčku absolventov spojenú s vydávaním absolventských vysvedčení.
Na všetkých koncertoch, vystúpeniach a súťažiach zabezpečila kvalifikovaný
klavírny sprievod.
Neutíchajúcou snahou vedenia školy sa vylepšila informovanosť rodičov
a širokej verejnosti o škole a jej činnosti za pomoci internetovej stránky školy
www.szuspapp.sk za pomoci propagácie aktivít a výsledkov práce školy na
facebooku, ako aj článkami v miestnej tlači Új Szó, plagátmi a aktívnou
komunikáciou učiteľov cez pozvánky a výzvy v žiackych knižkách.
10) Úspešnosť žiakov na talentových skúškach na konzervatóriách,
stredných

umeleckých

školách

a vysokých

školách

umeleckého

a pedagogického smeru:
hudobný odbor: žiak Lajos Sándor prijatý na Konzervatórium Vác
výtvarný odbor: žiačka Kinga Oszlíková prijatá na Strednú odbornú školu
v Kolárove na odbor dizajn
11) Aktivity a prezentácia SZUŠ na verejnosti
Prezentácia školy – koncerty, výstavy a udalosti v školskom roku 2012/2013
•

Letný tábor sa uskutočnil 15. – 22. júla 2012 v dedine Vászoly /MR/

•

Slávnostné otvorenie školského roka dňa 3. septembra 2012

•

Medzinárodný pamätný večer Zoltána Kodálya sa uskutočnil 20. októbra
2012 o 18:00 v MsKS. Spoluúčinkujúci: spevácky zbor Stilla Pectus,
spev. zbor Ars Musica, Ostrihom, /MR/, spev. zbor Ferenca Liszta,
10

Százhalombatta /MR/, spev. zbor gymnázia Temesvári Pelbár Ferenc,
Ostrihom /MR/
•

Triedna prehrávka p.uč. M. Érdiovej a K. Pappovej dňa 5. novembra 2012

•

Triedna prehrávka p.uč. Z. Góru a S. János Kovácsa v Gbelciach dňa 23.
novembra 2012

•

Vianočný koncert a výstava dňa 9. decembra 2012 v Mužle

•

Prezentácia knihy Mons.Ladislava Buriana dňa 12. decembra 2012

•

Triedna prehrávka p. uč. Z. Góru dňa 13. decembra 2012 v Bíni

•

Vianočný koncert dňa 15. decembra 2012 vo Svodíne

•

Vianočný koncert dňa 18. decembra 2012 v Kameníne

•

Triedna prehrávka p.uč. M. Érdiovej a K. Pappovej dňa 29. januára 2013

•

Školský koncert dňa 27. februára 2013

•

Školský koncert dňa 14. marca 2013

•

Koncert a výstava učiteľov dňa 22. marca 2013 v Mužle

•

Medzinárodná konferencia nadácie Linum v Nagykovácsi dňa 8. apríla
2013

•

Klavírny recitál Tomáša Oláha dňa 29. apríla 2013 v Štúrove

•

Triedny koncert M. Érdiovej dňa 4. mája 2013 vo Svodíne

•

Školský výlet na výstavu a koncert v Paláci Umenia dňa 9. mája 2013 v
Budapešti, skladby: Čajkovskij, Šostakovič- Synfonia op.113,

•

Absolventský koncert dňa 11. mája 2013

•

Školský koncert dňa 22. mája 2013
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•

Absolventský koncert dňa 31. mája 2013

•

Výchovný koncert dňa 4. júna 2013 vo Svodíne a v Kameníne

•

Výchovný koncert dňa 6. júna 2013 v Mužle

•

Výchovný koncert dňa 11. júna 2013 v Gbelciach

•

Deň otvorených dverí Cifra Palota dňa 8. júna 2013

•

Záverečný koncert a výstava a odovzdávanie vysvedčení, dňa 28. júna
2013 v Štúrove

12) Súťaže a prehliadky
Ako veľmi dôležitým bodom vyhodnotenia je zlepšiť účasť na súťažiach pre
všetky odbory v budúcom školskom roku.
Absolvovali sme so žiakmi dve návštevy v rámci výuky hudobného
a výtvarného odboru:
1) návšteva koncertu a výstavy Palác Umenia v Budapešti
2) výstava Leonardo ako vynálezca: Džámi múzeum, Ostrihom
13) Priestorové a materiálno-technické podmienky SZUŠ
Priebežne sa podľa finančných možností sa skvalitňuje pracovné
prostredie učiteľov a triedy sa vybavujú novými učebnými pomôckami.
V tomto školskom roku sa škole podarilo zakúpiť koncertné krídlo
a violončelo, zabezpečiť alarm s bezpečnostnou firmou SBS EuroSecurity.
Škola sa rozšírila o novú učebňu na elokovanom pracovisku v Štúrove, ktorá sa
stala výtvarnou sálou školy.
Vyučovanie sa realizovalo v:
- ZŠ J. Endrődyho s VJM, Mužla /sídlo školy/
- ZŠ S. Petőfiho s VJM, Kamenín
- ZŠ L. Csongrádyho s VJM, Svodín
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- ZŠ s VJM Bíňa
- ZŠ J. Stampayho s VJM Gbelce
- Štúrovo – Hlavná 2/A
14) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej
činnosti.
1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov
Školský rok

2012/2013

Rozpočet na rok

2012

80 400

Bežné výdavky

80 400

Kapitálové výdavky

0

Rozpočet na rok 2013

110 484

Bežné výdavky

110 484

Kapitálové výdavky

0

Výdavky školy v šk. roku 2012/2013 v € - čerpané z dotácie
501 spotreba materiálu

4 345

512 cestovné

3 241

518 ostatné služby

7 130

521 mzdové náklady

50 316

524 zákonné sociálne a zdravotné poistenie

14 089

527 zákonné sociálne náklady

1 279

Výdavky SPOLU : 80 400
Rozpočty z rokov 2012 a 2013 prepočítané na školský rok 2012/2013
80 400 : 12 = 6 700 / 1 mesiac x 4 mesiace =

26 800

110 484 : 12 = 9 207 / 1 mesiac x 8 mesiacov =

73 656

za školský rok 2012/2013

100 456
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2. o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným
zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi
vyživovaciu povinnosť
Príspevky I. polrok

=

5 810

Príspevky II. polrok

=

5 710

Spolu za školský rok 2012/2013 =

11 520

Výdavky školy v € - čerpané zo školného
501 spotreba materiálu

916

518 ostatné služby

10 015

Výdavky SPOLU: 10 931

15) SWOT analýza
Silné stránky
- elokované pracoviská ponúkajú žiakom umelecké vzdelávanie bez
cestovania
- vhodná poloha budovy na elokovanom pracovisku v Štúrove, bezpečný a
atraktívny dvor vyhovuje žiakom všetkých vekových skupín
- príjemná pracovná atmosféra
- zodpovednosť aj spoľahlivosť

pedagogických aj nepedagogických

zamestnancov
- ústretovosť vedenia školy ku riešeniu problémov voči žiakom, rodičom
a zamestnancom
- spolupráca so základnými školami na elokovaných pracoviskách
- spolupráca s rodičmi

14

Slabé stránky
- nedostatočné odhlučnenie tried a koncertnej sály školy
- nedostatok priestorov na vyučovanie
- nízke finančné ohodnotenie nadštandardných aktivít učiteľov

Príležitosti
- rozširovanie spolupráce s inými ZUŠ na Slovensku ale aj v zahraničí
- možnosť získania nových sponzorov
- získavanie finančných prostriedkov z existujúcich fondov a grantov
v spolupráci s rodičovským združením
Riziká
- slabé finančné ohodnotenie všetkých zamestnancov
- migrácia pedagogických zamestnancov
- nadmerná administratívna zaťaženosť školy a pedagogických
zamestnancov

Vypracovala
Mgr. Katarína Pappová
riaditeľka školy
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