Súkromná základná umelecká škola Rosnička, Červený Kláštor 63

Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných umeleckých
škôl za školský rok 2018/2019
správu na základe vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z.
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

§ 2 ods. 1

a) základné identifikačné údaje
zriaďovateľ:

OZ Rosnička, Gen. Svobodu 1012/23, 059 71 Ľubica

názov školy:

Súkromná základná umelecká škola Rosnička

Zriadená:

01.09.2009
IČO: 42088551
DIČ: 2022917402

adresa:

059 06 Červený Kláštor 63

kontakty :
tel.:

052/ 468 4131

fax:

052/ 468 42 62

www:

www.rosnicka1.sk,

e-mail:

rosnicka.zus@gmail.com, sopkova.melania@gmail.com

riaditeľ:

Mgr. Melánia Sopková

zástupcovia riaditeľa, aj s určením oblasti „zástupcovia“ PhDr. Radoslav Dovjak, PhD.
Rada školy
predseda Rady školy: Mgr. Pavlína Gancarčíková
ďalšie poradné orgány :

Umelecká rada
Pedagogická rada
Predmetové komisie

b) údaje o počte žiakov (údaje sú čerpané z výkazu o počte žiakov k 15. 09. 2018):
celkový počet žiakov- 685: tanečný odbor- 208, výtvarný odbor – 372, hudobný odbor – 97, zásadné zmeny v
priebehu školského roka nenastali.

c) údaje o počte zapísaných žiakov (z počtu prvákov zákl. štúdia uveďte počet tých prvákov,
ktorí absolvovali prípravný ročník a z toho tých, ktorí absolvovali prípravný ročník v
predškolskom veku, uveďte počet žiakov, ktorí opakujú ročník):
PŠ- 140 žiakov
1. ročník – 94 žiakov
2. ročník – 160 žiakov
3. ročník - 119 žiakov
4. ročník – 59 žiakov
1. ročník nižšieho sekundárneho štúdia – 52 žiakov
2. ročník nižšieho sekundárneho štúdia – 2 žiakov
3. ročník nižšieho sekundárneho štúdia – 34 žiakov
4. ročník nižšieho sekundárneho štúdia – 17 žiakov

d) zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní (zhodnoťte najmä vo vzťahu
k plneniu učebných plánov v jednotlivých odboroch, uveďte dôvody ich prípadného neplnenia a
uveďte návrhy na odstránenie nedostatkov v plnení učebných plánov):
Škola sa pridržiava podľa platných učebných plánov pre základné umelecké školy schválených Ministerstvom
školstva SR zo dňa 20.08. 2009 pod číslom CD- 2009- 27474/21375- 1:911 s platnosťou od 1.septembra 2009.
Tanečný odbor:
Prípravné štúdium tanečná príprava, klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, moderný tanec, hip-hop,
tanečná prax
Výtvarný odbor:
Predškolská výtvarná výchova, kresba, maľba, modelovanie, dekoratívne techniky a ďalšie disciplíny
Hudobný odbor: hra na klavíri, hra na keyboarde, hra na husliach, spev
Hra na nástroji, štvorručná hra, hudobná náuka.

e) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy
(uveďte aj počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačný predpoklad odbornej a pedagogickej
spôsobilosti a z toho tých, ktorí si ho doplňujú, stav k 30. 6. 2019):
počet pedagogických zamestnancov: 10
z toho pedagógovia, ktorí nespĺňajú kvalifikačný predpoklad: 2

f) údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (uveďte najmä plnenie § 5 ods.
9 zákona 596/2003 Zb. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve... uveďte formu
vzdelávania, počet vzdelávaných a priebeh vzdelávania (začalo, pokračuje a ukončilo v
hodnotenom školskom roku):

g) prezentácia školy na verejnosti:

Názov akcie: Deň matiek
Miesto: MŠ Huncovce
Termín realizácie: 05.5.2019
Počet dní: 1 deň (14,45-18,00)
Počet žiakov, ročník: HO- 20
13 žiakov – PŠI +PŠ II
2 žiaci -1. roč./ 1. časti/ I. stupňa
4 žiaci – 3. roč./1. časti/ I. stupňa
1 žiačka – 2. roč./2. časti/I. stupňa
Zodpovedný vedúci: Miroslava Čenščáková DiS. art.
Cieľová skupina:
Žiaci hudobného odboru z detašovaného pracoviska v MŠ Huncovce, predviedli svoje klavírne
skladby na vystúpení pri príležitosti Dňa matiek.
Cieľ akcie:
Vystúpenie - Prezentácia klavírnych skladieb. Stretnutie s mladými talentami, rodičmi,
pedagógmi a prívržencami našej práce.
Program akcie: Privítanie
Recitácia veršíkov vďaky
Koncert
Výstava
Záver
Záver:
Už tradične si mamičky privítame hrejivými veršíkmi plnými vďaky. Po nich nasledoval program
klavírnych skladieb. Predviedli sme ho dňa 05.5.2019 v triede SZUŠ Rosnička v MŠ Huncovce.
Našimi moderátorkami boli Karin Galicová a Zuzka Charitunová.
Divákov bolo neúrekom, čomu sa nesmierne tešíme. Veď sme si koncert pre nich s láskou
pripravili. Zazneli prednesové či štvorručné skladby a najmenších účinkujúcich doprevádzala Pani
učiteľka.
Potešil nás potlesk a úsmev našich hostí. Ďakujeme nielen mamkám, ale aj ostatným, ktorí si našli
čas a prišli si vychutnať naše vystúpenie.

V závere sme sa potešili krásnym prácam našich výtvarníkov, ktorí skrášlili a spríjemnili svojimi
prácami celý koncert.
Názov akcie: Deň matiek
Miesto: MŠ Huncovce
Termín realizácie: 16.5.2019
Počet dní: 1 deň (15,00-16,00)
Počet žiakov, ročník:

- 14 žiakov, HO- 0.A. PŠ I

Cieľová skupina:
Žiaci prípravného štúdia hudobného odboru z detašovaného pracoviska v MŠ Huncovce,
predviedli svoje vystúpenie pri príležitosti Dňa matiek.
Cieľ akcie:
Vystúpenie - Prezentácia , spevu s klavírnym sprievodom P. učiteľky Čenščákovej, tanca,
recitácie a divadelnej hry. Stretnutie s mladými talentami, rodičmi, pedagógmi MŠ Huncovce a
prívržencami našej práce.
Program akcie: Úvod- privítanie
Vystúpenie detí MŠ pod vedením učiteliek MŠ Huncovce ( s klavírnym sprievodom v podaní P. uč.
Čenščákovej)
Tanec
Recitácia
Divadelná hra
Záver- Poďakovanie a odovzdávanie darčekov
Záver:
Už tradične si mamičky privítame v spolupráci s pedagógmi MŠ Huncovce. Aj tento rok sme si
pre ne pripravili pásmo spevu, tanca, hry na klavíri a vinšov. Po oblečení sa do kostýmov
zapožičaných z kostymérne SZUŠ Rosnička, sme mohli začať.
Predviedli sme ho dňa 16.5.2019 v priestoroch MŠ Huncovce. Divákov bolo neúrekom, čomu sa
nesmierne tešíme. Veď sme si to pre nich s láskou pripravili. SZUŠ Rosnička sa reprezentovala v
hudobnom s výtvarnom odbore pôsobiacom v MŠ Huncovce.

Vystúpenie si vyžadovalo doprovod k spevu v podaní P. uč. klavíra Čenščákovej. Potom
nasledovalo účinkovanie našich najmenších žiakov z prípravného štúdia HO. Tí si svoje mamičky
privítali „ kyticou kvetov“ v podobe spevu, tanečných výstupov, recitácie a divadelnej hry.
Potešil nás potlesk a úsmev našich hostí. Opäť sa nám osvedčila spolupráca s pedagógmi MŠ
Huncovce a veríme, že naším vystúpením sme si získali nových prívržencov. Ďakujeme nielen
mamkám, ale aj ostatným, ktorí si našli čas a prišli si vychutnať naše vystúpenie. V neposlednom rade
ďakujeme P. uč. Gancarčíkovej, ktorá spríjemnila priestory výstavou prác žiakov navštevujúcich VO.
A my sa už teraz tešíme na ďalšie spoločné stretnutie.

Názov akcie: Zo srdca starkým
Miesto:

BISTRO- Huncovce

Termín realizácie: 16.10.2018
Počet dní: 1 deň (13,30-14,30)
Počet žiakov, ročník: PŠ- Karin Galicová, Lea Hurajtová
3. roč./1. časti/I. stupňa- Nina Vengrinová, Adam Totoš, Zuzka
Charitunová
Cieľová skupina:
Žiaci hudobného odboru z detašovaného pracoviska v MŠ Huncovce, predviedli pripravovaný
program pod vedením uč. Čenščákovej DiS. art.
Cieľ akcie:
Reprezentácia SZUŠ Rosnička- Prezentácia programu pripravovanom pri príležitosti mesiaca úcty k
starším.
Tak ako po minulé roky, aj tento rok sme prijali pozvanie starostu obce Huncovce, spestriť už
tradičné posedenie a pohostenie starých rodičov a jubilantov.
Po úvodnom slove sme sa započúvali do klavírnych prednesových skladieb a štvorručnej hry.
Zaznela aj poézia od Milana Rúfusa. Spev ľudových piesní s klavírnym doprovodom podčiarkol
príjemnú a bezstarostnú atmosféru.
V závere sme poďakovali formou veršíkov za starostlivosť a lásku, ktorou nás starí rodičia zahŕňajú
a v neposlednom rade aj za pozvanie a spoluprácu so zastupiteľstvom v Huncovciach, ktorá sa nám
osvedčila.
Program akcie: Úvodné slovo a predstavenie účinkujúcich
Prezentácia hry na klavíri
Prednes poézie
Prezentácia spevu
Záver: V závere sme starkých obdarovali ručne vyrobenými pozdravmi, vyrobenými žiakmi ZŠ
Huncovce. Veríme, že naše vystúpenie potešilo všetkých našich hostí a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Názov akcie: Výchovný koncert
Miesto:

ZUŠ Letná Poprad

Termín realizácie: 26.03.2019
Počet dní: 1 deň (16,30-17,30)
Počet žiakov, ročník: 7 žiakov HO
PŠ- Veronika Mišálková, LuciaTrnková, Karin Galicová
1. roč./1.časti/I.stup- Ján Trnka
3.roč./1.časti/I.stup.- Zuzana Charitunová, Adam Totoš, Vanessa Budzáková
Cieľová skupina:
Žiaci hudobného odboru z detašovaného pracoviska z MŠ Huncovce navštívili ZUŠ Letná v
Poprade.
Cieľ akcie:
Výchovný koncert- spoznávanie a obohacovanie našich zručností a vedomostí so žiakmi
navštívenej umeleckej školy.
Program akcie: Úvodné slovo
Prezentácia žiakov hudobného odboru
Prezentácia diel žiakov výtvarného odboru
Prezentácia spevu
Záver
Záver:
Žiaci ZUŠ Letná v Poprade predviedli svoj talent hrou na gitare, viole, akordeóne, flaute,
zvonkohre, klavíri a bicích. Súčasťou koncertu bol aj spev a súbor hudobníkov.
Zaujali sme miesta a tešili sa na vystúpenie žiakov, ktorých tak ako nás " ohúrilo " umenie a jeho
krásno.
Vypočuli sme si širokú paletu skladieb podaných na rôznych hudobných nástrojoch. Vedeli sme
si predstaviť akú zodpovednosť cítia malí či veľkí umelci, za podanie svojho vystúpenia. Veď aj my
sme žiaci, ktorí koncertujú a verejne vystupujú. O to viac sme im držali palce a každé vystúpenie sme
odmenili potleskom.
V každom z nás zarezonovalo niekoľko hudobných či speváckych čísel a nabrali sme chuť a
nápady do našej tvorivej práce.
Ďakujeme za príjemný kultúrny zážitok a už teraz sa tešíme na ďalší koncert.

Názov akcie: Pre deduška a babičku
Miesto: MŠ Huncovce
Termín realizácie: 23.10.2018
Počet dní: 1 deň (15,00-16,00)
Počet žiakov, ročník: PŠ I./ HO- 14 žiakov
Cieľová skupina:
Žiaci prípravného štúdia hudobného odboru z detašovaného pracoviska v MŠ Huncovce,
predviedli pripravovaný program pod vedením uč. Čenščákovej DiS. art. v spolupráci s pedagogickým
zborom MŠ Huncovce.
Cieľ akcie:
Reprezentácia SZUŠ Rosnička- Prezentácia programu pripravovanom pri príležitosti Mesiaca úcty k
starším ako aj prezentácia piesní s klavírnym doprovodom s deťmi z MŠ huncovce v rámci
spolupráce.
Program akcie: Úvodné slovo
Prezentácia tanečnej choreografie a hry na telo
Prezentácia spevu
Prezentácia spolupráce s MŠ Huncovce- klavírny doprovod detských piesní
Záver:
Tento rok sme sa spolu s našimi starými rodičmi ako aj prívržencami našej práce, stretli v
tanečnej miestnosti detašovaného pracoviska SZUŠ Rosnička- v MŠ Huncovce.
Našim hosťom sme v tento deň chceli vyznať veľkú vďaku a úctu. Práve im patril tento Deň. Žiaci
Prípravného štúdia si pre nich prichystali darček v podobe básní, piesní, tanečnej choreografie a hry na
telo. Program bol bohatý, pretože sme opäť spolupracovali aj s deťmi z MŠ Huncovce. Táto
spolupráca sa nám osvedčila o čom svedčí počet žiakov prihlásených do HO. Práve táto spolupráca v
mnohých vzbudila záujem o štúdium hudby. Cez spev piesní s klavírnym doprovodom sa hravou
formou učia vnímať rytmus, melódiu, tón hudobného nástroja.
Žiaci vystupovali v kostýmoch zapožičaných z kostymérne SZUŠ Rosnička. Aj kulisy s
jesenným motívom spríjemnili čaro nášho stretnutia.
Veríme že náš program zanechal v hosťoch nezabudnuteľné zážitky a tešíme sa nabudúce.

Názov akcie: OPEN ZUŠ
Miesto:

ZUŠ Hrabušice

Termín realizácie: 24.03.2019
Počet dní: 1 deň (15,00-17,00)
Počet žiakov, ročník: Za HO z detašovaného pracoviska v MŠ Huncovce 2 žiaci

3.roč./1.časti/I.stup.- Zuzana Charitunová, Nina Vengrinová
Cieľová skupina:
Žiaci hudobného odboru z detašovaného pracoviska z MŠ Huncovce predviedli svoje klavírne
skladby na OPEN ZUŠ v Hrabušiciach. Súčasťou OPEN ZUŠ-ky bola prezentácia výtvarného,
tanečného a hudobného odboru.
Cieľ akcie:
Reprezentácia SZUŠ - Prezentácia klavírnych skladieb, prác z výtvarného odboru a doteraz
nadobudnutých vedomostí, prezentácia tanečných choreografií, stretnutie s rodičmi a prívržencami
našej práce.
Program akcie: Úvodné slovo
Prezentácia žiakov hudobného odboru ( P. uč. L.Pompa, M. Pompa, M.
Čenščáková)
Prezentácia diel žiakov výtvarného odboru( P. uč. M. Horváth, P. Gancarčíková, M.
Pinčáková, L. Orolínová)
Prezentácia tanečných choreografií ( P. uč. M. Hodalová)
Tvorivé dielne VO
Záver:
V tento deň sme sa stretli ,v rámci medzi-predmetovej spolupráce, v Hrbušiciach na
pripravovanej akcii OPEN ZUŠ. Táto akcia prebiehala v priestoroch ZŠ Hrabušice.Žiaci si prichystali
svoje čísla a mohli sme začať.
Potešila nás vysoká účasť hostí. Po privítaní si naši malí aj veľkí hostia vypočuli prednesové
skladby v prevedení našich žiakov. Svoje prednesy predviedli v hre na klavíri, husliach a gitare.
Príjemne nás zabavili tanečné choreografie a v neposlednom rade sme sa tešili z tvorivých dielní, kde
sme si mohli vyrobiť krásne záložky, či náhrdelník.
Atmosféra bola príjemná o čom svedčí aj počet našich hostí, ktorým ďakujeme za čas, ktorý nám
v nedeľné popoludnie venovali. A my sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie.

Názov akcie: Výtvarný plenér Stará Ľubovňa
Miesto: skanzen Stará Ľubovňa, Ľubovniansky hrad
Termín realizácie: 14.06.2019
Počet dní: 1
Zodpovedný vedúci: Mgr. Pavlína Gancarčíková
Cieľová skupina: žiaci výtvarného odboru
Cieľ akcie: možnosť tvoriť aj inak ako v triede, tvoriť v exteriéri, v prírode, získanie nových
poznatkov a skúseností

Krásny slnečný deň sme strávili v areáli Ľubovnianskeho skanzenu a
Ľubovnianskeho hradu.
Doobeda sme jedna skupinka tvorili v priestoroch Ľubovnianskeho skanzenu, keďže slnko pieklo,
našli sme si tieň. Druhá skupinka žiakov sa presunula na hrad, kde si v priestoroch hradu našli
miestečka, kde tvorili. Po obede sa skupinky vymenili, a kreslili sme zase iné pohľady. Čas nám
ubehol veľmi rýchlo, diela, skice, akvarely žiakov boli nádherné. Niektoré dotvoríme ešte na
vyučovaní.
Žiaci výtvarného odboru sa zúčastnili tejto super akcie pod vedením svojich pedagógov, a to p.uč.
Gancarčíkovej, p.uč. Orolinovej, p. uč. Petrasovej, p. uč. Bezegovej, p. uč. Raffajovej. Naši žiaci
pozorovali, kreslili a maľovali, verne zobrazovali, to čo videli. Počasie nám prialo, a tak sme využili
celý deň na tvorbu. Spoločne sme strávili krásne chvíle, žiaci sa navzájom spoznali a upevnili
kamarátstvo. Vyskúšali si tvoriť aj inak ako v triede.

Názov akcie: Výtvarný plenér Stará Ľubovňa
Miesto: skanzen Stará Ľubovňa, Ľubovniansky hrad
Termín realizácie: 14.06.2019
Počet dní: 1
Zodpovedný vedúci: Mgr. Pavlína Gancarčíková
Cieľová skupina: žiaci výtvarného odboru
Cieľ akcie: možnosť tvoriť aj inak ako v triede, tvoriť v exteriéri, v prírode, získanie nových
poznatkov a skúseností
Krásny slnečný deň sme strávili v areáli Ľubovnianskeho skanzenu a
Ľubovnianskeho hradu.
Doobeda sme jedna skupinka tvorili v priestoroch Ľubovnianskeho skanzenu, keďže slnko pieklo,
našli sme si tieň. Druhá skupinka žiakov sa presunula na hrad, kde si v priestoroch hradu našli
miestečka, kde tvorili. Po obede sa skupinky vymenili, a kreslili sme zase iné pohľady. Čas nám
ubehol veľmi rýchlo, diela, skice, akvarely žiakov boli nádherné. Niektoré dotvoríme ešte na
vyučovaní.
Žiaci výtvarného odboru sa zúčastnili tejto super akcie pod vedením svojich pedagógov, a to p.uč.
Gancarčíkovej, p.uč. Orolinovej, p. uč. Petrasovej, p. uč. Bezegovej, p. uč. Raffajovej. Naši žiaci
pozorovali, kreslili a maľovali, verne zobrazovali, to čo videli. Počasie nám prialo, a tak sme využili
celý deň na tvorbu. Spoločne sme strávili krásne chvíle, žiaci sa navzájom spoznali a upevnili
kamarátstvo. Vyskúšali si tvoriť aj inak ako v triede.

Názov akcie: MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN
Miesto: Kultúrny dom- Červený Kláštor
Termín realizácie: 08.03.2019
Počet dní: 1 deň (14,00-15,00)
Počet žiakov, ročník: Za HO - z detašovaného pracoviska v MŠ Huncovce 3 žiaci
PŠ I.- Vivien Vilčeková
3. roč./2.časti/ I. stupňa-Katarína Žembová
4. roč./2.časti/I.stupňa- Sofia Krasuľová
Cieľová skupina: Žiaci hudobného odboru z detašovaného pracoviska v MŠ Huncovce predviedli
pripravovaný program pod vedením uč. Čenščákove,j DiS. art. v spolupráci s hudobným a tanečným
odborom pod vedením P. uč. Matúša Pompu, Ladislava Pompu, Miriam Hodálovej.
Cieľ akcie: Reprezentácia SZUŠ Rosnička - Prezentácia programu pripravovanom pri príležitosti
MDŽ.
Program akcie: Úvodné slovo, Klavír- Katarína Žembová, Tanec ( P.uč. Miriam Hodálová)
Klavír- ŠH-Vivien Vilčeková, uč. Čenščáková, Spev s hud. doprovodom ( P. uč.
Monika Bobríková), Klavír- ŠH-Sofia Krasuľová, uč. Čenščáková, Tanec ( P. uč. Miriam
Hodálová),Záverečné slovo

Záver: Dňa 08.03.2019 sme sa už nevedeli dočkať, kedy našim hosťom predvedieme s láskou
pripravované vystúpenie v podobe klavírnej hudby, spevu a tanca. V rámci spolupráce s TO a HO pod
vedením P.uč. Ladislava Pompu, Miroslavy Čenščákovej , Matúša Pompu, Miriam Hodálovej,
Moniky Bobreíkovej sa o 14,00 hod. začalo vystúpenie k MDŽ. Starší žiaci HO spestrili program
prednesovými skladbami a štvorručnými hrami s obdobia klasicizmu a romantizmu. Nechýbal ani
spev s doprovodom našich pedagógov. Vystúpenie spestrilo aj duo súrodencov Matúša Ladislava
Pompových hrou na husliach a klavíri ako aj spev P. uč. Bobríkovejb ako aj jej žiačok. Sme radi, že
sme sa v tento deň stretli v takom hojnom počte a veríme, že naše vystúpenie v našich hosťoch vyvolal
krásne pocity a spríjemnilo krásny deň MDŽ. So zaželaním gratulácie sme sa rozlúčili a už teraz sa
tešíme na ďalšie stretnutie.

Názov akcie: Vianočné vystúpenie
Miesto: MŠ Huncovce
Termín realizácie: 12.12.2018
Počet dní: 1 deň (15,00-16,00)
Počet žiakov, ročník: Za HO - z detašovaného pracoviska v MŠ Huncovce
0.A.- 14 žiakov
Cieľová skupina: Žiaci prípravného štúdia hudobného odboru z detašovaného pracoviska v MŠ
Huncovce predviedli pripravovaný program pod vedením uč. Čenščákovej DiS. art. v spolupráci s
pedagogickým zborom MŠ a výtvarným odborom pod vedením P. uč. Pavlínky Gancarčíkovej.

Cieľ akcie:
Reprezentácia SZUŠ Rosnička - Prezentácia programu pripravovanom pri príležitosti blížiacich
sa Vianoc.
Program akcie: Úvodné slovo
Prezentácia tanečnej choreografie
Prezentácia spevu s klavírnym doprovodom
Prezentácia riekaniek s vianočnou tematikou
Prezentácia výtvarných prác
Záver:
Pri príležitosti blížiacich sa Vianoc, si žiaci MŠ Huncovce pripravili prekvapenie pre svojich
najbližších. V rámci spolupráce s Pani riaditeľkou a pedagogickým zborom MŠ Huncovce, sme sa
potešili pozvaniu k spolupráci.
Tento krát sme si pripravili vianočné koledy s klavírnym doprovodom. Predviedli sme im aj
tanečnú choreografiu s vianočnou tematikou. Krásne kostýmy zapožičané z kostymérne SZUŠ
Rosnička dotvorili slávnostnú vianočnú atmosféru. Veríme, že sa našim hosťom vystúpenie páčilo.
Táto spolupráca s najmenšími sa javí ako pozitívna , hlavne pri objavovaní hudobného krásna už v
útlom veku. Deti vnímajú rytmiku a hudobný doprovod hravou formou. Súčasťou vystúpenia bola aj
výstava prác detí navštevujúcich výtvarný odbor pod vedením Pani uč. Pavlínky Gancarčíkovej.
Tešíme sa aj skutočnosti, že v detičkách sme zrodili túžbu po ovládaní hry na klavíri.
So želaním všetkého dobrého do nového roku sme sa rozlúčil ,a už teraz sa tešíme na spoločné
stretnutie.
Názov akcie: Vianočné vystúpenie
Miesto: MŠ Huncovce
Termín realizácie: 20.12.2018
Počet dní: 1 deň (16,00-17,00)
Počet žiakov, ročník: Za HO - z detašovaného pracoviska v MŠ Huncovce
18 žiakov
PŠ I.- Samuel Badžo, Branislav Mišalko, Karin Galicová, Vivien Vilčeková, Paťka Valtošová
PŠ II.- Damián Mišalko, Trnková Lucia, Branislav Mišalko
1. roč./1 časti/I.stupňa- Trnka Ján
3.roč./1.časti/I.stupňa- Budzáková Vanessa, Charitunová Zuzana, Mišalková Sára, Mišalko Michal,
Totoš Adam,
Vengrinová Nina
1. roč./2.časti/I.stupňa- Erik Fiamčík, Petra Remiášová
2. roč./2.časti/I.stupňa- Lea Kováčiková
Cieľová skupina:
Žiaci hudobného odboru z detašovaného pracoviska v MŠ Huncovce predviedli pripravovaný
program pod vedením uč. Čenščákovej DiS. art. v spolupráci s výtvarným odborom pod vedením P.
uč. Pavlínky Gancarčíkovej.

Cieľ akcie:
Reprezentácia SZUŠ Rosnička - Prezentácia programu pripravovanom pri príležitosti blížiacich
sa Vianoc.
Program akcie: Úvodné slovo
Vianočná báseň
Prezentácia spevu s klavírnym doprovodom
Prezentácia prednesových skladieb a kolied
Prezentácia výtvarných prác
Záverečná báseň
Záver:
Dňa 20.12.2018 sme sa už nevedeli dočkať, kedy našim hosťom predvedieme s láskou
pripravované vystúpenie v podobe klavírnej hudby, spevu a samozrejme hrejivých vinšov, ktoré sú
neoddeliteľnou súčasťou adventného času. Súčasťou nášho koncertu boli aj práce našich žiakov
navštevujúcich výtvarný odbor. Tak ako po minulé roky, aj teraz spestrili naše vystúpenie.
V rámci spolupráce s VO pod vedením P.uč. Mgr. Gancarčíkovej sa o 16,00 hod. začal vianočný
koncert žiakov P.uč. Čenščákovej DiS. art. Deti navštevujúce PŠ vystúpili s koledami podanými na
klavíri s doprovodom P. učiteľky. Svoje vystúpenie zvládli bravúrne.
Starší žiaci HO spestrili program vianočnými koledami, prednesovými skladbami a štvorručnými
hrami s obdobia klasicizmu a romantizmu.
Nechýbali ani vianočné básne a vinše a spoločný spev koledy s klavírnym doprovodom. Sme
radi, že sme sa v tento deň stretli v takom hojnom počte a veríme, že náš koncert v našich hosťoch
vyvolal krásne pocity a spríjemnil čakanie na blížiace sa vianoce.
So zaželaním všetkého dobrého do nastávajúceho nového roku sme sa rozlúčili a už teraz sa
tešíme na ďalšie stretnutie.
Názov akcie: Open ZUŠ
Miesto: MŠ Huncovce
Termín realizácie: 02.06.2019
Počet dní: 1 deň (14,00-17,00)
Počet žiakov, ročník: Za HO - z detašovaného pracoviska v MŠ Huncovce 5 žiakov
PŠ I.- Lea Hurajtová
PŠ II.- Trnková Lucia
3.roč./1.časti/I.stupňa- Vengrinová Nina
1. roč./2.časti/I.stupňa- Veronika Knižková
Cieľová skupina:
Žiaci hudobného a výtvarného odboru z detašovaného pracoviska v MŠ Huncovce sa stretli na
OPEN ZUŠ pripravovaný pedagógmi hudobného, výtvarného a tanečného odboru.
Cieľ akcie: Reprezentácia SZUŠ Rosnička.
Program akcie: Úvodné slovo

Prezentácia hry na klavíri
Prezentácia výtvarných prác
Prezentácia hry na husliach
Tvorivé dielne
Prezentácia tanca
Záver
Záver:
Tento deň sme sa spoločne so žiakmi hudobného a výtvarného odboru SZUŠ ROSNIČKA ako aj
pedagogickým zborom stretli na OPEN ZUŠ v Huncovciach.
V rámci medziodborovej spolupráce sa tu stretlo viacero odborov, teda program bol pestrý.
Hudobný odbor zastupovala Miroslava Čenščáková DiS. art., Mgr. Ladislav Pompa a Matúš Pompa
DiS. art. Výtvarný odbor zastupovala Mgr. Pavlínka Gancarčíková a Mgr. Lenka Orolínová a tanečný
odbor zastupovala Miroslava Hodálová.
V úvode sme si vypočuli skladby na klavíri a husliach v podaní učiteľov i žiakov, nasledovali
tvorivé dielne, kde si žiaci vyrobili krásny náhrdelník a nechýbalo ani maľovanie na tvár. Keď už žiaci
boli krásne ,,vymaľovaní", nasledovala ukážka tanečných choreografií a následné opakovanie
tanečných krokov.
Nálada bola skvelá a všetci sme sa tešili so spoločných zážitkov. Veď sme si mohli vyskúšať čaro
každého odboru.
Ďakujeme aj našim hosťujúcim pedagógom a v neposlednom rade našim hosťom. Už teraz sa
tešíme na ďalšie stretnutie.
Názov akcie: Prezentujeme náš talent
Miesto: Penzión Tatrania v Starej Lesnej
Termín realizácie: 06.06.2019
Počet dní: 1 deň (16,30-19,30)
Počet žiakov, ročník: HO - 4 žiaci
PŠ- Karin Galicová
2.roč./2.časti/I.stupňa- Lea Kováčiková
3.roč./1.časti/I.stupňa- Zuzana Charitunová
1.roč./2.časti/I.stupňa- Petra Remiášová

Cieľová skupina:
Žiaci hudobného odboru z detašovaného pracoviska v MŠ Huncovce, predviedli svoje klavírne
skladby pri príležitosti výstavy VO pod názvom Prezentujeme náš talent.
Cieľ akcie:
Výstava prác výtvarného odboru, odovzdávanie ocenení a diplomov. Prezentácia klavírnych
skladieb. Stretnutie s mladými talentami, rodičmi, pedagógmi a Pani riaditeľkou SZUŠ Rosnička Mgr.
Melániou Sopkovou a prívržencami našej práce.

Program akcie:
Úvod- privítanie
Klavírne skladby v podaní žiakov a ŠH s doprovodom uč. Čenščákovej
Vyhodnotenie súťaže, odovzdávanie ocenení
Klavírne skladby v podaní žiakov
Výstava prác žiakov VO
Záver- Poďakovanie
Záver:
Už tradične sa na konci školského roku stretávame s pedagógmi výtvarného odboru na výstave
prác žiakov. Ani tento rok tomu nebolo inak.
Potešili sme sa pozvaniu a výstavu sme spestrili klavírnymi prednesovými skladbami. Divákov
bolo neúrekom, čomu sa nesmierne tešíme. Veď sme si to pre nich s láskou pripravili. SZUŠ Rosnička
sa reprezentovala v hudobnom a výtvarnom odbore.
Potešil nás potlesk a úsmev našich hostí. Opäť sa nám osvedčila medziodborová spolupráca
pedagógov SZUŠ Rosnička a veríme, že naším vystúpením a krásnou výstavou prác žiakov
výtvarného odboru sme si získali nových prívržencov. Ďakujeme všetkým hosťom, ktorí si našli čas
a prišli si vychutnať túto výstavu a výhercom srdečne gratulujeme.
A my sa už teraz tešíme na ďalšie spoločné stretnutie.
Názov akcie: Výstava pri príležitosti Dňa Matiek
Miesto: elokované pracovisko Materská škola Huncovce
Termín realizácie: 4.-5.5.2019

Počet dní: 2
Zodpovedný vedúci: Mgr. Pavlína Gancarčíková
Cieľová skupina: rodičia žiakov
Cieľ akcie: Prezentácia doterajších prác žiakov výtvarného odboru
Výstava prác žiakov výtvarného odboru sa uskutočnila v priestoroch Materskej školy popoludní.
Výstave predchádzala príprava deň vopred. Spolu so žiakmi sme si pripravili miestnosť, vyzdobili
šatňu, chodbu pred vstupom do našej Zušky. Výstava bola spestrením koncertu hudobného odboru
k príležitosti Dňa Matiek, na ktorom sa predstavili žiaci hudobného odboru. Práce našich žiakov boli
pestré, rodičia si mohli pozrieť práce na plátnach, 3D objekty, maľby, hrnčeky a iné.
Názov akcie: Výstava pri príležitosti Dňa Matiek
Miesto: elokované pracovisko Materská škola Huncovce
Termín realizácie: 16.5.2019
Počet dní: 1
Zodpovedný vedúci: Mgr. Pavlína Gancarčíková
Cieľová skupina: rodičia žiakov materskej školy
Cieľ akcie: Prezentácia doterajších prác žiakov výtvarného odboru prípravného štúdia
Výstava prác žiakov výtvarného odboru prípravného štúdia sa uskutočnila v priestoroch Materskej
školy popoludní. Výstava bola spestrením vystúpenia predškolákov nacvičeného aj s p. uč
Čenščákovou. Práce žiakov sa rodičom páčili.

Správa o zúčastnení sa výtvarnej súťaže Dúha Stará Ľubovňa 2019
Výtvarnú súťaž Dúha Stará Ľubovňa každoročne organizuje Ľubovnianske osvetové stredisko. Tohto
roku sme mali na výber spomedzi dvoch tém, a to "Čarovná príroda" a "Vo svete mojej fantázie". Na
túto súťaž sme vo februári posielali 3 práce od p. uč. Gancarčíkovej.

V tejto súťaži sme žiaľ

neuspeli.
Tešíme sa na ďalší ročník tejto súťaže.
Správa o zúčastnení sa vo výtvarnej súťaži Ríša Fantázie 2019
Výtvarnú súťaž Ríša Fantázie organizovala SZUŠ Lučenec –Opatová- je to jej už siedmy ročník. Do
súťaže sa zapojilo 110 škôl s 1468 prácami. 50 prác dostalo cenu a 93 bolo zaradených do zlatého,
strieborného a bronzového pásma a 3 hlavné ceny. My sme sa zúčastnili s 3 prácami od p. uč.
Gancarčíkovej, bohužiaľ sme však v tejto súťaži neuspeli.

Správa o zúčastnení sa súťaže -The 20th Kanagawa Biennial World Children's Art Exhibition
Svetové bienále organizuje každý druhý rok Japonsko. My sme sa tohto roku odhodlali, a zaslali na
túto súťaž práce našich žiakov. Vybrali sme 9 prác od p.uč. Gancarčíkovej, a p. uč. Orolinovej. Téma
bola voľná.
Tejto súťaže sa zúčastnilo 92 krajín z celého sveta s 23 826 prácami a 3773 prácami z Japonska.
Celkovo bolo teda 27 599 prác. Z Európy bolo 4 025. Neskutočný počet prác z celého sveta. Preto aj
hodnotenie prác bolo dlhšie, a teda na výsledky sme si počkali, avšak nezískali sme žiadne
umiestnenie, ale za účasť musíme poďakovať našim žiakom. Aj o dva roky sa plánujeme zúčastniť.

Správa o úspechu vo výtvarnej súťaži Maľovaná Zuška 2019
Zuška J. Cikkera v Banskej Bystrici každoročne organizuje súťaž Maľovaná Zuška. Tento rok bola
téma krajina, my sme sa zúčastnili s prácami od pani učiteľky Gancarčíkovej. Prevažne to boli grafiky,
a to 10 ks prác. Vyhodnotenie prebehlo nedávno, a porotu naše grafiky nezaujali. Tešíme sa na účasť
aj v budúcom školskom roku.

Správa o zúčastnení sa súťaže Žitnoostrovské pastelky 2019
Súťaž Žitnoostrovské pastelky každoročne organizuje Žitnooostrovské osvetové stredisko Dunajská
Streda. Súťaž je určená žiakom do siedmeho roku veku. My sme sa tento rok zúčastnili s dvoma
prácami od p. uč. Gancarčíkovej. Do súťaže sa prihlásilo 2021 autorov s 2278 prácami z rôznych
kútov Európy aj sveta. Bohužial sme v tejto súťaži neuspeli.

Správa o zúčastnení sa súťaže Žitnoostrovské pastelky 2019
Súťaž Žitnoostrovské pastelky každoročne organizuje Žitnooostrovské osvetové stredisko Dunajská
Streda. Súťaž je určená žiakom do siedmeho roku veku. My sme sa tento rok zúčastnili s dvoma
prácami od p. uč. Gancarčíkovej. Do súťaže sa prihlásilo 2021 autorov s 2278 prácami z rôznych
kútov Európy aj sveta. Bohužial sme v tejto súťaži neuspeli.
Názov akcie: Návšteva výstav v Tatranskej galérii - Poprad
Počet žiakov: 6
Dátum:5.a 7.marca.2019
Čas:13.30 – 17. 30 hod
Doprava: Autobusom- spoj
Miesto: Tatranská galéria Poprad, Hviezdoslavova 12, Poprad
Organizátor: SZUŠ Rosnička
Cieľ akcie:

1. Návšteva výstavy Textile Art Of Today- 5. Medzinárodné trienále textilu a stálej expozície
v Tatranskej galérii
2. Zvýšiť u žiakov estetické cítenie
Priebeh akcie:
Autobusom z Huncoviec sme sa dostali do Popradu, náš cieľ bola Tatranská galéria.
Výstava pod názvom TEXTILE ART OF TODAY, je vlastne piate medzinárodné trienále textilu. Je to
medzinárodný výtvarný projekt, ktorý prezentuje súčasnú textilnú tvorbu. Túto výstavu mali možnosť
vidieť už aj v Čechách, Maďarsku, Poľsku a Čechách. Táto výstava nám priblížila textil ako modernú,
dynamickú disciplínu, ktorá prekračuje hranice klasického vnímania. Mali sme možnosť aj
interaktívne sa zapájať do diel. Takisto sme mali možnosť vstúpiť do virtuálneho sveta, tzv.
VIRTUÁLNEHO VESMÍRU. Kde sa žiaci preniesli na umeleckú planétu, kde mohli vstúpiť do
umeleckého diela a pohybovať s ním. Tento virtuálny svet žiakov zaujal najviac, ale samozrejme
žiakov oslovili aj iné diela, ktoré tam boli vystavené. Niektoré až svojou absurdnosťou, iné svojou
výraznosťou. žiaci odchádzali s dobrým pocitom, že opäť videli niečo iné a nové.
Nakoniec sme mali možnosť vidieť stálu expozíciu Odkryté hodnoty, kde sme mali možnosť
vzhliadnuť diela umelcov ako Janko Alexy, Ferdinand Katona, Ladislav Medňanský, Ľudovít Fulla
a Milan Laluha. Po návšteve Tatranskej galérie sme sa presunuli na autobusovú stanicu, kde sme sa
autobusom presunuli do Huncoviec.
Záver: Žiaci elokovaného pracoviska Huncovce sa dňa 5. a 7.marca.2019 sa zúčastnili výstavy v
Tatranskej galérii v Poprade, kde sme mali možnosť vidieť až dve výstavy, Textile Art of Today
a stálu expozíciu.
Cieľom našej návštevy výstavy bolo vidieť umenie v galérii, vnímať výtvarné podnety v inom uhle
ako školskom, a spoznať súčasnú textilnú tvorbu.

Názov akcie: Vernisáž záverečnej výstavy spojená s odovzdávaním cien výtvarnej súťaže V ríši
divov V.
Miesto: Stará Lesná, penzión Tatrania
Termín realizácie: 05.-06.06.2019
Počet dní: dva dni
Zodpovedný vedúci: Mgr. Pavlína Gancarčíková
Cieľová skupina: rodičia žiakov výtvarného odboru, výhercovia výtvarnej súťaže, široká verejnosť
Cieľ akcie: Prezentácia výtvarného odboru za celý školský rok, odovzdanie cien víťazom výtvarnej
súťaže V ríši divov.
V stredu v poobedňajších hodinách 5.6.2019 sme začali pripravovať v priestoroch penziónu v Starej
Lesnej vernisáž výstavy v zložení p. uč. Gancarčíková, p. uč. Orolinová, p. uč. Bezegová. Začali sme
v priestoroch telocvične. Na druhý deň sme pripravili chodbu a priestor reštaurácie. Vystavili sme aj

práce z našej súťaže. Pozvaní boli všetci rodičia našich žiakov, a taktiež aj všetci výhercovia našej
súťaže.
O 17.30 nás pani riaditeľka privítala, predstavila našu súťaž. Následne nám žiačky hudobného odboru
zahrali svoje skladby. Po hudobnom čísle sme prešli k odovzdávaniu cien. Účasť nám potvrdilo 8
žiakov, ktorým sme odovzdali ceny. Po odovzdávaní nám ešte ďalšie žiačky p. uč. Čenščákovej
zahrali ich skladby a následne sa mohli prítomní pokochať výtvarným prácami a dielami. Rodičia
a deti boli spokojní, práce boli nádherné. Rodičia odchádzali vďační.
Tešíme sa o rok na ďalší ročník súťaže a výstavu.

Deň úcty k starším Červený Kláštor - výstava výtvarného odboru
Miesto:

Červený Kláštor – obecný úrad

Termín realizácie: 26.10.2018
Počet dní: 1
Počet žiakov: práce žiakov VO – 50
Zodpovedný vedúci: Mgr. Katarína Horníková, spolupráca s Mgr. Lenka Orolinová, Mgr. Pavlína
gancarčíková, Mgr. Martin Horváth
Cieľová skupina: Dôchodcovia, žiaci, pedagógovia a široká verejnosť
Cieľ akcie: Prezentáciou prác talentovaných žiakov výtvarného odboru

priblížiť prácu SZUŠ

Rosnička na verejnosti, čím tak smerujeme k väčšej propagácii ZUŠ. Výzdoba interiéru obecného
úradu popri vystúpení žiakov tanečného a hudobného odboru. Odovzdávanie keramických darčekov
a gravírovaných koliesok s logom našej školy všetkým zúčastneným dôchodcom.
Záver:
Talent je dar. Jeden je ním obdarený viac, iný menej. U každého ho však treba odhaliť. O to sa počas
celého školského roka usilujú pedagógovia výtvarného odboru SZUŠ Rosnička. V piatok 26.10.2018
tak zdobili priestory obecného úradu v Červenom Kláštore výsledky práce žiakov výtvarného odboru,
ktoré spoločne vytvorili už od začiatku tohto školského roka.
Od nesmelých ťahov štetcov tých najmenších až po hotové diela pútavých portrétov, voskové batiky
s témou podmorského sveta, desiatky zvierat rôznych motívov a techník ako aj prvé pokusy 3D
asambláži u najstarších žiakov. Všetky tieto práce vznikali v rukách našich malých talentov, ktoré
dostali možnosť prejaviť svoj umelecký talent a odprezentovať ho na tejto výstave.

Majstrami sú umelci, ktorí pozorujú svojimi vlastnými očami to, čo videl už pred nimi každý
človek, ale len oni dokážu nájsť krásu v tom, čo je pre ostatných príliš obyčajné. Možno z našich
malých talentov, nikdy nebudú špičkoví umelci, ale výchova k umeniu a výchova umením im
rozhodne poskytne veľa cenných návykov, ktoré uplatnia v každodennom živote.
Naše umelecké diela našli svojich obdivovateľov a stali sa tak nielen kulisou pri vystúpení žiakov
tanečného a hudobného odboru k príležitosti mesiaca úcty k starším. Prítomných dôchodcov potešili
aj darčeky v podobe keramických darčekov a gravírovaných koliesok s logom našej školy, ktoré
pripravili pedagógovia výtvarného odboru.
Dni obce Plaveč 2019, 750. výročie prvej písomnej zmienky
Miesto:

Plaveč, obecný park

Termín realizácie: 14. júl 2018
Počet dní: 1
Počet žiakov, ročník: 15 žiakov - druhý, tretí, štvrtý ročník, prvý stupeň
Cieľ akcie: Verejné vystúpenie pred publikom na obecných slávnostiach, ukážka naštudovaných
choreografií súčasného tanca, absolventské vystúpenie
Program akcie:
1. scénický tanec – „War“
2. vystúpenie absolventiek – „What I did for love“
3. choreografia – „You and Me“
4. choreografia – „V dobrom aj v zlom“
Záver:
V nedeľu, 14. júla 2018 sa v obci Plaveč konali Dni obce a oslavy 750. výročia prvej písomnej
zmienky o obci, kde v rámci programu vystúpili aj žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka tanečného
odboru SZUŠ. Generálna skúška na vystúpenie sa uskutočnila v piatok, 12. júla 2018 od 13 do 17 hod.
Pedagogický dozor prišiel na miesto vystúpenia v nedeľu o 12 hod. Žiaci začali základnou
rozcvičkou a precvičením choreografií. Potom nasledovalo prezlečenie sa do tanečných kostýmov
a príprava tanečnej vizáže.
Vystúpenie začalo o 15 hod. príhovorom moderátora, ktorý predstavil SZUŠ Rosnička
a pôsobenie tanečného odboru v obci Plaveč. Po uvedení moderátora žiaci predviedli nacvičené
choreografie. Ohlasy na vystúpenie boli zo strany obecenstva a rodičov pozitívne. Účasť na podujatí a
bola zastúpená takmer všetkými rodičmi žiakov a občanmi obce Plaveč, či inými návštevníkmi
podujatia. Trvanie vystúpenia žiakov: 40 minút. Odchod pedagogického dozoru z miesta vystúpenia
o 18 hod.

Názov akcie: Čirčanske lito 2019
Miesto:

Čirč, futbalový štadión

Termín realizácie: 5. júl 2019
Počet dní: 1
Počet žiakov, ročník: 21 žiakov - prvý, druhý, tretí ročník, prvý stupeň
Zodpovedný vedúci: Mgr. Barbora Ilečková, Katarína Smoradová
Cieľ akcie: Verejné vystúpenie pred publikom na obecných slávnostiach, ukážka naštudovaných
choreografií súčasného tanca
Program akcie:
1. Tanec „Poker face“
2. Tanec „EGO“
3. Tanec „Ruletta“
Záver:
Vo piatok, 5. júla 2018 sa v obci Čirč konal každoročný festival Čirčanske lito, kde v rámci
programu vystúpili aj žiaci prípravného, prvého, druhého a tretieho ročníka tanečného odboru SZUŠ.
Generálna skúška na vystúpenie sa uskutočnila vo štvrtok, 4. júla 2019 od 13 do 17 hod.
Pedagogický dozor prišiel na miesto vystúpenia v piatok o 13 hod. Žiaci začali základnou
rozcvičkou a precvičením choreografií. Potom nasledovalo prezlečenie sa do tanečných kostýmov
a príprava tanečnej vizáže.
Vystúpenie začalo o 17 hod. príhovorom moderátora, ktorý predstavil SZUŠ Rosnička
a pôsobenie tanečného odboru v obci Čirč. Po uvedení moderátora žiaci predviedli nacvičené
choreografie. Ohlasy na vystúpenie boli zo strany obecenstva a rodičov pozitívne. Účasť na podujatí a
bola zastúpená takmer všetkými rodičmi žiakov a občanmi obce Čirč, či inými návštevníkmi
podujatia. Trvanie vystúpenia žiakov: 30 minút. Odchod pedagogického dozoru z miesta vystúpenia
o 19 hod.
XXII. CELOSLOVENSKÝ DVOJDŇOVÝ SEMINÁR PRE PEDAGÓGOV VV
POVAŽSKÁ BYSTRICA- 12. 4. 2019– ZUŠ I. W. KRÁĽA
XXII. ročníka celoslovenského dvojdňového seminára pre pedagógov Výtvarnej Výchovy a XV.
ročníka Bienále Výtvarné alternatívy Považská Bystrica sa pedagógovia výtvarného odboru- Mgr.
Orolinová, Mgr. Gancarčíková a Mgr. Bezegová zúčastnili už po štvrtý krát. Organizátorom tohto
podujatia bola už dvadsiaty druhý krát Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa v Považskej
Bystrici. Metodickou náplňou tohto semináru boli pracovné dielne a prednášky pod vedením lektorov.
Spoznali sme techniku kyanotypie a takisto modrotlače. Tentokrát sme sa ale zúčastnili len piatkového
programu.
Začali sme hneď po príchode tvorivou dielňou, kde nám pani lektorka predstavila techniku
kyanotypie. Pri tejto technike sa využíva svetlo. A to buď prirodzené alebo uv svetlo. Najprv je
dôležité si akvarelové papiere natrieť špeciálnym roztokom, nechať uschnúť a potom už len tvoriť

rôzne kombinácie predmetov, zoskupení, ktoré presvietime svetlom. Vznikajú krásne výtvory, ktoré sa
dajú rôzne ďalej využívať. Vytvorili sme si rôzne ukážky.
Po obede sme prešli na druhú tvorivú dielňu, kde sme sa zoznámili s technikou modrotlače. Pán Trnka
z rodinnej firmy nám predstavili v jednoduchosti výrobu modrotlače. My sme si samozrejme mohli
vyskúšať túto techniku, a vytvorili sme si malú ukážku. Pre mnohých z nás to bol naozaj zážitok si
tvoriť takúto modrotlač. Pán Trnka nám tieto diela potom namáčal v indigu a následne po vyschnutí
sme si tieto výtvory zobrali domov.
Vyvrcholením dňa bola vernisáž a recepcia súťaže XV. Bienále Výtvarné alternatívy 2019. Je to
celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou žiakov a študentov, ktorej vyhlasovateľom je
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a organizátorom ZUŠ Imra
Weinera Kráľa Považská Bystrica. Tejto súťaže sme sa zúčastnili, a p. uč. Orolinová získala ocenenie
v tretej kategórii pre pedagóga. Zúčastnila sa s autorskými knihami, ktoré vytvorili jej žiaci. Cenu si
teda prevzala osobne. Je to ocenenie pre pedagóga, za jeho prácu so žiakmi a my jej srdečne
gratulujeme.
Na druhý deň prednášok sme sa bohužiaľ nemohli zúčastniť. Okrem toho, že sme si z tohto seminára
odniesli mnoho inšpirácií, nápadov, spoznali sme aj prácu iných pedagógov, nadviazali sme kontakty
a priateľstvá.

Autorská výstava Roba Kočana - Mosty, Madona s anjelmi
Miesto: Tatranská galéria v Poprade
Termín realizácie: 16.12.2018
Počet dní: 1
Počet žiakov: 9
Ročník: 7.
Zodpovedný vedúci: Mgr. Lenka Orolinová
Cieľová skupina: 12-13 rokov
Cieľ akcie: Osvojenie si nových foriem vyjadrovania sa súčasného vizuálneho umenia: /svetelného
umenia, umenia inštalácie - manipulácie obsahov formou interaktívnych priestorových inštalácií,
koláží, montáží a prekladania negatívov/. Zoznámenie sa s multimediálnym a experimentálnym
prístupom k fotografii, či novými inscenovanými postupmi čiernobielej i farebnej fotografie.
Rozvoj schopnosti interpretovať umelecké diela – hľadania správnych kľúčov pri ich čítaní.
Program akcie:
1. Vzhliadnutie aktuálnej autorskej výstavy fotografa R:Kočana predstaviteľa tzv. slovenskej novej
vlny
2. Interpretácia ranorenesančného výtvarného diela Madona s anjelmi z Kostola sv. Egídia (ktoré TG
zapožičalo Slovenské národné múzeum)
3. Prehliadka nedávno inštalovanej stálej expozície TG Poprad, ktorá prezentuje tvorbu významných
slovenských autorov predovšetkým zo spišského regiónu

Záver:
V rámci exkurzie výtvarného odboru z elokovaného pracoviska Spišský Štiavnik v Tatranskej galérii v
Poprade, sme sa spoločne s deťmi premostili takmer troma dekádami unikátnej tvorby slovenského
významného výtvarného umelca Roba Kočana. Výstava nám ponúkla niekoľko nosných cyklov
a tematických celkov autorovej tvorby: prierez portrétnej tvorby, vychádzajúcej z experimentu a
„hľadania“ identity formou koláží, objektov, projekcií a inštalácií i ďalší prezentačný celok
s autorovým záujmom o zobrazenie krajiny. Celú autorovu tvorbu, v ktorej sa v interakcii zračia:
neúnavné hľadanie inovatívnych výrazových prostriedkov vedúce autora za hranice klasického média,
neustála kombinácia tradičných a nových techník, fascinácia svetlom ako médiom umenia i autorove
vlastné fantázie v otvorenej krajine, sprvoti žiaci vnímali veľmi rozpačito, no po vniknutí do tajov
experimentálnej práce s vrstvením negatívov, domaľby, či inscenovanej krajiny postupne hlbšie
i samostatnejšie prenikali do tejto „alchymickej “ syntézy médií.

OPEN ZUŠ PLAVEČ 8.5.2019
Miesto: ZŠ s MŠ Plaveč
Termín realizácie: 08.05.2019
Počet dní: 1
Počet zúčastnených: 35
Zodpovedný vedúci: Mgr. Lenka Orolinová, Katarína Smoradová
Cieľová skupina: široké vekové spektrum / počnúc deťmi predškolského veku , končiac dôchodcami/
Cieľ akcie:
Oboznámiť širokú verejnosť s umeleckou tvorbou SZUŠ Rosnička. Prezentácia jednotlivých odborov
SZUŠ Rosnička: výtvarný odbor, tanečný odbor /toho času už pôsobiace v elokovanom pracovisku
ZŠ s MŠ Plaveč/ a hudobného odboru, ktorý tu v prípade záujmu, plánuje otvoriť ročník v školskom
roku 2019/2020.
Program akcie:
1. Vystúpenie žiakov tanečného odboru elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ Plaveč
2. Prehliadka expozície prác žiakov výtvarného odboru ZŠ s MŠ Plaveč
3. Prezentácia hudobného odboru pedagógmi SZUŠ Rosnička
4. Tvorivé dielne výtvarného odboru pre širokú verejnosť
Záver:
Na dni otvorených dverí Súkromnej základnej umeleckej školy Rosnička v Plavči sa spoločne
s nami pedagógmi stretli nielen naši žiaci, ale tiež ich súrodenci , kamaráti, rodičia i starí rodičia.
V priebehu troch hodín si vychutnali bohatú ponuku umeleckých zážitkov. Nielenže si mohli
prezrieť výstavu výtvarných dielok od šikovných žiakov výtvarného odboru, či spoločne
s tanečníkmi sa nechať unášať spleťou synchronizovaných pohybov a veľavravných tanečných

gest, ale tiež započúvať sa do prenádherných melódií v podaní pedagógov hudobného odboru
i vyskúšať si vytvoriť vlastné umelecké dielko zaujímavými výtvarnými technikami .
Textile art of Today – medzinárodná výstava súčasnej textilnej a vizuálnej tvorby
Miesto: Tatranská galéria v Poprade
Termín realizácie: 13.03.2019
Počet dní: 1
Počet žiakov: 10
Ročník: 7.
Zodpovedný vedúci: Mgr. Lenka Orolinová
Cieľová skupina: 11 - 13 rokov
Cieľ akcie:
Priblížiť žiakom textilnú tvorbu, ako modernú, dynamickú disciplínu prekračujúcu hranice tradičného
vnímania textilného umenia Rozvoj schopnosti interpretovať umelecké diela – hľadania správnych
kľúčov pri ich čítaní.
Program akcie:
4. Vzhliadnutie aktuálnej medzinárodnej výstavy Textile art of Today
5. Prehliadka stálej expozície TG Poprad, ktorá prezentuje tvorbu významných slovenských autorov
predovšetkým zo spišského regiónu
6. Návšteva „Virtuálneho vesmíru“ – unikátnej virtuálnej prezentácie diel popredných textilných
tvorcov
Záver:
V rámci exkurzie výtvarného odboru z elokovaného pracoviska Plaveč v Tatranskej galérii v Poprade,
sme sa spoločne s deťmi ponorili do rozmanitých umeleckých svetov. Výstava nám ponúkla 121
nepochybne formálne i obsahovo zaujímavých diel, medzi ktorými sa okrem iného objavila
impozantná inštalácia 1500 miniatúrnych príbehov od holandskej autorky Marian Bijlenga , či audiovizuálne interaktívne knihy Lucie Seppovej, ktoré v deťoch vzbudili skutočne živý záujem. Silné
príbehy sa k nám z vystavených diel neprestajne prihovárali, a my sme tieto výzvy nenechali bez
odozvy, a tak sme spoločne so žiakmi v priestoroch Tatranskej galérie rozihrali umelecký dialóg autordielo-príjemca. Zlatým klincom programu sa pre deti stalo virtuálne dielo Davida Gullu - Virtuálny
vesmír, vďaka ktorému mohli putovať po umeleckých planétach štyroch popredných umelcov z Česka
a Slovenska: Doc. Blanky Cepkovej , Prof. Júlie Sabovej, Doc. Daniela Szalaya, Mgr. art. Má

Textile art of Today – medzinárodná výstava súčasnej textilnej a vizuálnej tvorby
Miesto: Tatranská galéria v Poprade

Termín realizácie: 11.01.2019
Počet dní: 1
Počet žiakov: 10
Ročník: 3.
Zodpovedný vedúci: Mgr. Lenka Orolinová
Cieľová skupina: 8 - 10 rokov
Cieľ akcie:
Priblížiť žiakom textilnú tvorbu, ako modernú, dynamickú disciplínu prekračujúcu hranice tradičného
vnímania textilného umenia Rozvoj schopnosti interpretovať umelecké diela – hľadania správnych
kľúčov pri ich čítaní.
Program akcie:
7. Vzhliadnutie aktuálnej medzinárodnej výstavy Textile art of Today
8. Prehliadka stálej expozície TG Poprad, ktorá prezentuje tvorbu významných slovenských autorov
predovšetkým zo spišského regiónu
9. Návšteva „Virtuálneho vesmíru“ – unikátnej virtuálnej prezentácie diel popredných textilných
tvorcov
Záver:
V rámci exkurzie výtvarného odboru z elokovaného pracoviska Spišský Štiavnik v Tatranskej galérii v
Poprade, sme sa spoločne s deťmi ponorili do rozmanitých umeleckých svetov. Výstava nám ponúkla
121 nepochybne formálne i obsahovo zaujímavých diel, medzi ktorými sa okrem iného objavila
impozantná inštalácia 1500 miniatúrnych príbehov od holandskej autorky Marian Bijlenga , či audiovizuálne interaktívne knihy Lucie Seppovej, ktoré v deťoch vzbudili skutočne živý záujem. Silné
príbehy sa k nám z vystavených diel neprestajne prihovárali, a my sme tieto výzvy nenechali bez
odozvy, a tak sme spoločne so žiakmi v priestoroch Tatranskej galérie rozihrali umelecký dialóg autordielo-príjemca. Zlatým klincom programu sa pre deti stalo virtuálne dielo Davida Gullu - Virtuálny
vesmír, vďaka ktorému mohli putovať po umeleckých planétach štyroch popredných umelcov z Česka
a Slovenska: Doc. Blanky Cepkovej , Prof. Júlie Sabovej, Doc. Daniela Szalaya, Mgr. art. Márie
Hromadovej.

Textile art of Today – medzinárodná výstava súčasnej textilnej a vizuálnej tvorby
Miesto: Tatranská galéria v Poprade
Termín realizácie: 7.03.2019
Počet dní: 1
Počet žiakov: 7
Ročník: 1.
Zodpovedný vedúci: Mgr. Lenka Orolinová

Cieľová skupina: 8 - 10 rokov
Cieľ akcie:
Priblížiť žiakom textilnú tvorbu, ako modernú, dynamickú disciplínu prekračujúcu hranice tradičného
vnímania textilného umenia Rozvoj schopnosti interpretovať umelecké diela – hľadania správnych
kľúčov pri ich čítaní.
Program akcie:
10. Vzhliadnutie aktuálnej medzinárodnej výstavy Textile art of Today
11. Prehliadka stálej expozície TG Poprad, ktorá prezentuje tvorbu významných slovenských autorov
predovšetkým zo spišského regiónu
12. Návšteva „Virtuálneho vesmíru“ – unikátnej virtuálnej prezentácie diel popredných textilných
tvorcov
Záver:
V rámci exkurzie výtvarného odboru z elokovaného pracoviska Plaveč v Tatranskej galérii v Poprade,
sme sa spoločne s deťmi ponorili do rozmanitých umeleckých svetov. Výstava nám ponúkla 121
nepochybne formálne i obsahovo zaujímavých diel, medzi ktorými sa okrem iného objavila
impozantná inštalácia 1500 miniatúrnych príbehov od holandskej autorky Marian Bijlenga , či audiovizuálne interaktívne knihy Lucie Seppovej, ktoré v deťoch vzbudili skutočne živý záujem. Silné
príbehy sa k nám z vystavených diel neprestajne prihovárali, a my sme tieto výzvy nenechali bez
odozvy, a tak sme spoločne so žiakmi v priestoroch Tatranskej galérie rozihrali umelecký dialóg autordielo-príjemca. Zlatým klincom programu sa pre deti stalo virtuálne dielo Davida Gullu - Virtuálny
vesmír, vďaka ktorému mohli putovať po umeleckých planétach štyroch popredných umelcov z Česka
a Slovenska: Doc. Blanky Cepkovej , Prof. Júlie Sabovej, Doc. Daniela Szalaya, Mgr. art. Márie
Hromadovej.
Kaštieľ Strážky Šperkovanie
Termín podujatia : 25.3.2019
Typ podujatia : Tvorivé dielne v kaštieli Strážky . Výroba šperkov z prírodných materiálov. História
výroby šperkov.
Kategória podujatia: regionálna, miestna
Počet účastníkov: 15
Cieľ podujatia:výroba šperkov
Program a zhodnotenie podujatia :Naučili sme sa vyrábať šperky z prírodných a recyklovateľných
materiálov. Šperk – náhrdelník z kartónu, vlny, čipky a tiež prívesok z prírodného materiálu doplnený
odpadovým materiálom. Dozvedeli sme sa o tradičnom postupe výroby šperkov v našom regióne, ako
kedysi vyrábali ozdoby naši predkovia.
Kaštieľ Strážky
Termín podujatia: 17.10.2018

Typ podujatia: Tvorivé dielne v kaštieli Strážky . Výroba šperkov z prírodných materiálov. História
výroby šperkov.
Kategória podujatia: regionálna, miestna
Počet účastníkov: 15
Cieľ podujatia: výroba šperkov
Program a zhodnotenie podujatia :Naučili sme sa vyrábať šperky z prírodných a recyklovateľných
materiálov. Šperk – náhrdelník z kartónu, vlny, čipky a tiež prívesok z prírodného materiálu doplnený
odpadovým materiálom. Dozvedeli sme sa o tradičnom postupe výroby šperkov v našom regióne, ako
kedysi vyrábali ozdoby naši predkovia.
Anjel Vianoc 2018 – vernisáž a odovzdávanie cien víťazom
Miesto: Tatranská galéria Poprad
Termín realizácie: 6.12.2018, 14.00 hod.
Počet dní: 1
Počet žiakov: žiaci VO z elokovaného pracoviska Plaveč, Huncovce, Ihľany
Zodpovedný vedúci: Mgr. Katarína Horníková, Mgr. Lenka Orolinová, Mgr. Pavlína Gancarčíková
Cieľová skupina: široká verejnosť, deti
Cieľ akcie: Vernisáž a slávnostné odovzdávanie cien žiakom SZUŠ Rosnička, ktorí v celoslovenskej
výtvarnej súťaži Anjel Vianoc 2018 vyhrali 2 a 3. miesto v kategórii ZUŠ
Záver: Naše výtvarné talenty znovu zvíťazili.
Do Tatranskej galérie v Poprade vo štvrtok 6.12.2018 opäť prileteli anjeli. Tento rok sa do súťaže
zapojilo 130 škôl z celého Slovenska v s počtom 789 anjelov. Vernisáž a slávnostné
vyhodnotenie 11 - teho ročníka výtvarnej súťaže Anjel Vianoc si obľúbili školy z celého
Slovenska. Pôvodne okresná súťaž tak prerástla v celonárodný projekt. Úspešná bola aj naša SZUŠ
Rosnička.
Svojich anjelov vytvorili aj žiaci pod vedením pani učiteliek Mgr. Lenky Orolinovej z elokovaného
pracoviska Plaveč a žiaci pani učiteľky Mgr. Pavlíny Gancarčíkovej z elokovaného pracoviska Ihľany
a Huncovce.
2.miesto v kategórii ZUŠ tento rok zvíťazil Marco Pivovar z Plavča so svojim 3D Anjelom
recyklátorom a 3 miesto si odniesli Sandra Karolová ,, Anjel chráni naše mesto,, a Peter Mišalko
,,Farbičkový anjel“
Tešíme sa z tohto úspechu a veríme, že to žiakov posunie a motivuje k ďalšej tvorivej činnosti. Anjeli
pobudnú v Anjeličkove Tatranskej galérie do konca januára a potom odletia domov.

Výsledky súťaže http://www.tatragaleria.sk/?id_menu=57103
h)údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole (údaje
vyplní škola len v takom prípade, ak v nej bola vykonaná komplexná inšpekcia po roku 2000; v správe uvedie
záver zo správy z komplexnej inšpekcie, kľúčové pozitíva, hodnotenie jednotlivých oblastí (riadenie, proces,
podmienky), oblasti vyžadujúce zlepšenie a popis hodnotiacich výrazov):
Štátna školská inšpekcia v školskom roku 2018/2019 nebola vykoná.

i)údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
SZUŠ Rosnička sa nachádza v priestoroch MŠ Červený Kláštor 63, tým že škola nedisponuje vlastnou budovou,
pracujeme formou elokovaných pracovísk:



















ZŠ Batizovce
MŠ Hôrka
ZŠ Hôrka
ZŠ Šuňava
ZŠ s MŠ Spišská Teplica
ZŠ s MŠ Spišské Bystré
MŠ Spišský Štiavnik
ZŠ Spišský Štiavnik
ZŠ Holumnica
MŠ Huncovce
ZŠ Huncovce
ZŠ Ihľany
ZŠ Vrbov
PP Ľubica
ZŠ s MŠ Čirč
ZŠ s MŠ Plaveč
ZŠ Plavnica
PP Spišský Štvrtok


škola nemá vlastnú budovu,



chýba materiálne vybavenie učební pre tanečný odbor,



chýbajú ateliéry pre výtvarný odbor,



chýbajú učebne pre hudobný podľa normatívu pre základné umelecké školy,



sociálna odkázanosť nedovolí rodičom kupovať kostýmy a pomôcky.

Škola doplnila materiálno-technické zabezpečenie pre tanečný, hudobný a výtvarný odbor. Baletizol sa kládol
v MŠ Huncovce, ZŠ Plaveč, ZŠ Vrbov. Zrkadlové zásteny sa umiestnili v ZŠ Čirč, ZŠ Vrbov, ZŠ Šuňava, ZŠ
s MŠ Spišské Bystré. Baletné madlá sa umiestnili v ZŠ Čirč, ZŠ Vrbov, ZŠ Šuňava, ZŠ s MŠ Spišské Bystré, ZŠ
Plaveč, MŠ Huncovce.
Položka
Hrnčiarsky kruh
Grafický lis
El. odpor pec
Projektor
Adobe photoshop
Sony vegas pro software
Metronóm

Počet kusov
1
1
1
3
1
1
2

Jednotková cena
600 €
1600 €
1416 €
635 €
959 €
359 €
35 €

Ozvučovací systém
Stolička klavírna
Bluetooth Reproductor JUC
Baletizol
Zrkadlové zásteny
Spotrebný materiál VO
(Smik) glazúry
hlina
náradie
Orfové nástroje
Siete na lopty
Orfové nástroje
Posil. guma
Baletné cvičky
Sieťky na lopty
Torzo
Sádrová busta - Nefertiti
Hlava - busta
Karimatky
Knihy – odborná literatúra

1
1
3
522 m2
12
85

279 €
99 €
283,10 €
21,50 €
1650 €
35 €

500kg
60
8
7
8
20
16
8
2
10
11
100
32

1,25 €
26,50 €
212,10 €
31 €
293,60 €
118 €
128,06 €
53,10 €
61,42 €
50 €
189,44 €
590,40 €
385,46 €

j) priložte kópiu hospodárskej správy
prílohy : schválený rozpočet pre rok 2019 Radou OZ Rosnička.
hospodárska správa za rok 2019

k) cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a
vyhodnotenie jeho plnenia (uveďte aj priority koncepčného zámeru rozvoja školy na nasledujúci
školský rok):
•

zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v umeleckej oblasti,

•

zabezpečiť využitie voľného času formou elokovaných pracovísk a tak umožniť žiakom z odľahlých
obcí na svoju sebarealizáciu,

•

podieľať sa na formovaní talentovaných detí,

•

podieľať sa na priamom vystupovaní detí pred publikom,

•

pomáha utvárať návyky v umeleckom rozvoji a využívania voľného času,

•

svojimi aktivitami napomáhať k vytváraniu pozitívneho hodnotového rebríčka,

•

posilňovať v mladých ľuďoch prosociálnu, mravnú a multikultúrnu výchovu,

Škola na základe menovaných priorít sleduje pozitívne zmeny u žiakov s využívaním voľného času a budovania
hodnotového rebríčka v tomto sociálnom prostredí.

l) oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba
úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení:
•
•

priaznivý demografický vývoj znamenajúci perspektívu rozvoja školy,
zameriavať sa na deti a žiakov z obcí,

•

kvalifikovaní pedagógovia,

•

výsledky súťaží a vystúpení,

•

z hľadiska prostredia poloha obce v blízkosti Tatier a dostupnosti prírodných krás.

m) výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium – nepovinné údaje:

•
•

pomáhame utvárať návyky v umeleckom rozvoji a využívania voľného času a následného realizovania
sa v tomto odvetví,
svojimi aktivitami napomáhame k vytváraniu pozitívneho hodnotového rebríčka.

V Kežmarku, dňa: 17.02.2020
Vypracovala: :Mgr. Melánia Sopková
telefón, email:

rosnicka.zus@gmail.com,
sopkova.melania@gmail.com

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Súkromnej základnej umeleckej
školy Rosnička, so sídlom v Červenom Kláštore 63 bola prerokovaná Pedagogickou Radou dňa 19.02.2020
a Radou školy dňa 28.02.2020.

