Súkromná základná umelecká škola Rosnička, Červený Kláštor 63

Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných umeleckých
škôl za školský rok 2017/2018
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
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. 2017):
celkový počet žiakov- 491: tanečný odbor- 164, výtvarný odbor – 272, hudobný odbor – 55, 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- 62 žiakov
1. ročník – 148 žiakov
2. ročník – 91 žiakov
3. ročník - 60 žiakov
4. ročník – 55 žiakov
1. ročník nižšieho sekundárneho štúdia – 9 žiakov
2. ročník nižšieho sekundárneho štúdia – 49 žiakov
3. ročník nižšieho sekundárneho štúdia – 17 žiak
4. ročník nižšieho sekundárneho štúdia – 0 žiak

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
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. 2016):
počet pedagogických zamestnancov: 9
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:
Správa o úspechu vo výtvarnej súťaži Farebný svet Rómov 2018
Výtvarnú súťaž Farebný svet Rómov organizuje Žitnoostrovské stredisko v Dunajskej Strede - je to jej už štrnásty
ročník. Do súťaže sa zapojilo 10 škôl. Súťaž je určená pre rómskych žiakov.My sme sa zúčastnili s 9 prácami od p.
uč. Gancarčíkovej, a práca žiaka Milana Nikolovského sa umiestnila. Srdečne gratulujeme.

Názov akcie: OPEN ZUŠ – premiérový výstavno – edukačný projekt
Miesto:

ZŠ Spišský Štiavnik

Termín realizácie: 13.05.2018 – 15.00 hod. začiatok
Počet dní: 1
Počet žiakov: žiaci VO a HO
Zodpovedný vedúci: Mgr. Lenka Orolinová
Spolupracujúci pedagógovia: Mgr. Katarína Horníková, Mgr. Martin Horváth, Mgr. Monika Bobríková, Miroslava
Čenščáková DiS.art.
Cieľová skupina: Rodičia, široká verejnosť, deti
Cieľ akcie: SZUŠ Rosnička predviedla výstavno – edukačný projekt Open Zuš, ktorého cieľom bolo odprezentovať
tvorbu žiakov výtvarného a hudobného odboru, získať nových talentovaných žiakov, spropagovať našu školu
a navzájom spolupracovať.

Program akcie:
Premiérový výstavno – edukačný projekt OPEN ZUŠ priniesol prezentáciu výtvarného odboru na verejnosti formou
výstavy a tvorivých workshopov pre žiakov a rodičov. Tvorivé dielne sme sústredili na prácu s hrnčiarskym kruhom,
zo starých textílií sme si tvorili šperky – náhrdelníky, čím zo starého opäť vzniklo niečo nové. Venovali sme sa aj
gravírovaniu pohárov do skla a vypaľovaniu do dreva. V podaní učiteľov hudby zazneli aj ľudové či moderné piesne
talentovaných žiačok pod vedením p. uč. Moniky Bobríkovej a Miroslavy Čenščákovej. Príjemným spestrením akcie
bolo aj husľové duo.
Záver:
V nedeľu 13.05.2018 v popoludňajších hodinách sa v elokovanom pracovisku Spišský Štiavnik predviedli žiaci
výtvarného a hudobného odboru a v spolupráci s rodičmi tak príjemne strávili nedeľné popoludnie.
V rámci výtvarného odboru pod vedením pani učiteľky Mgr. Lenky Orolinovej prebiehala výstava prác žiakov ZUŠ.
Vo výtvarnom ateliéri netradičnou formou a nástrojmi výtvarníci: Mgr. L. Orolinová, Mgr. M. Horváth a Mgr. K.
Horníková predvádzali ukážky výtvarných techník: / tvorba eko náhrdelníkov zo zvyškov textílii/ gravírovanie do
skla i dreva/ modelovania na hrnčiarskom kruhu/
Spojenie nových techník a tvorivého tímu tak priniesli unikát, ktorý sa v dnešnej dobe často nevidí a to ešte s jedným
cieľom: výrobou umeleckých diel, ktoré sa budú dražiť. Akcia je naplánovaná na koniec školského roka na záverečnej
výstave výtvarného odboru v Starej Lesnej.
Ohlasy na danú akciu, boli zo strany žiakov a ich rodičov veľmi pozitívne. Cieľ spropagovať našu školu, získať nových
žiakov a spolupracovať sme splnili a prezentácia našich žiakov a ich pedagógov priniesla pozitívne ohlasy. Táto
spolupráca sa nám osvedčila, o čom svedčí počet hostí a potlesk za našu prácu. A to je pre nás tá najväčšia odmena..
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a hosťom ďakujeme za príjemnú atmosféru.
Veríme, že už teraz sa do našej ZUŠ prihlásia ďalšie nové talenty. Účasť verejnosti na tejto akcii bola vysoká.

Názov akcie: Open ZUŠ
Miesto:

ZŠ Spišský Štiavnik

Termín realizácie: 13.5.2018
Počet dní: 1 deň (14,30-16,45)
Počet žiakov, ročník: Za HO z detašovaného pracoviska v MŠ Huncovce
Nina Vengrinová- 2. roč./1. časti/I. stupňa
Zuzana Charitunová- 2.roč./1.časti/I.stupňa
Zodpovedný vedúci: Miroslava Čenščáková DiS.art.
Cieľová skupina:
Žiaci hudobného odboru z detašovaného pracoviska z MŠ Huncovce predviedli svoje klavírne skladby na akcii
OPEN ZUŠ, kde hosťovali na výtvarnej výstave.

Cieľ akcie:
Reprezentácia SZUŠ Rosnička- Prezentácia klavírnych skladieb, prác z výtvarného odboru
nadobudnutých vedomostí, stretnutie s rodičmi a prívržencami našej práce.

a doteraz

Program akcie: PROPAGÁCIA SZUŠ ROSNIČKA
Prezentácia výtvarných diel žiakov VO
Prezentácia klavírnych skladieb
Prezentácia spevu
Záver:
Dňa 13.5.2018 sme sa už nevedeli dočkať, kedy našim hosťom predvedieme s láskou pripravované vystúpenie v
podobe klavírnej hudby. Prijali sme pozvanie našich kolegov z výtvarného odboru a v rámci medziodborovej
spolupráce, sme po prvý krát navštívili detašované pracovisko v Spišskom Štiavniku.
V rámci spolupráce s pedagogickým zborom SZUŠ Rosnička vo VO - pod vedením Mgr. Lenky Orolínovej, P.
zástupkyne Katky Horníkovej a Mgr. Martina Horvátha sa o 15,00 hod. začala OPEN ZUŠ.
Počasie nám prialo a my sme hostí privítali našimi skladbami hneď pri vstupe, vonku v areály školy. Zazneli aj
ľudové či moderné piesne v podaní talentovanej žiačky pod vedením našej novej P. uč. Moniky Bobríkovej.
Príjemným spestrením akcie bolo aj husľové duo.
Táto spolupráca sa nám osvedčila, o čom svedčí počet hostí a potlesk za našu prácu. A to je pre nás tá najväčšia
odmena.. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a hosťom ďakujeme za príjemnú atmosféru.
Vypracovala: Miroslava Čenščáková DiS.art.

Správa z Vianočnej besiedky zo dňa 8.12.2017

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 boli nápomocní pri korepetícii a hudobnému "ozvučeniu" pripravenej scénky.
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.
Veríme, že našim hosťom sme vyčarili úsmev na tvári. Tešíme sa aj skutočnosti,že v detičkách sme zrodili túžbu
po ovládaní hry na klavíri.

V Huncovciach 8.12.2017

Zodpovedný pedagóg:
Miroslava Čenščáková DiS.art.

Názov akcie: Vianočný koncert
Miesto: MŠ Huncovce
Termín realizácie: 21.12.2017
Počet dní: 1 deň (17,00-18,00)
Počet žiakov, ročník: HO- PŠ-8 žiakov
HO-2.roč./1.časti/I.stup.-7 žiakov
HO-4.roč./1.časti/I.stup.-3 žiaci
HO-1.roč./2.časti/II.stup.- 5 žiakov
Zodpovedný vedúci: Miroslava Čenščáková DiS.art.
Cieľová skupina:
Žiaci hudobného a výtvarného odboru z detašovaného pracoviska v MŠ Huncovce predviedli svoje klavírne
skladby,spev s klavírnym doprovodom Pani uč., spoluprácu s VO pod vedením P.uč. Gancarčíkovej formou
výstavy.
Cieľ akcie:
Vianočná besiedka- Prezentácia klavírnych skladieb, prác z výtvarného odboru a doteraz nadobudnutých
vedomostí, stretnutie s rodičmi a prívržencami našej práce.

Program akcie: Privítanie prípravkárov a ich premiéra v podaní nacvičených klavírnych skladieb
Prednesové skladby a vianočné koledy v podaní našich žiakov
Prezentácia výtvarných diel žiakov VO
Záver- spev a vinše
Rodičovské združenie
Záver:
Dňa 21.12.2017 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 pedagogickým zborom SZUŠ Rosnička vo VO - pod vedením P. uč. Mgr. Gancarčíkovej sa
o 17,00 hod. začal vianočný koncert. Deti navštevujúce PŠ vystupovali v kostýmoch zapožičaných z kostymérne SZUŠ
Rosnička. Pod vedením P. uč Čenščákovej zaspievali vianočnú pieseň s klavírnym doprovodom a hrou na orffových
nástrojoch. Poniektorí už majú za sebou premiéru klavírnej hry.
Starší žiaci HO spestrili program vianočnými koledami podanými hrou na klavíri, ktoré podali sami alebo v
doprovode P. uč. Čenščákovej, prednesovými skladbami od skladateľov z obdobia klasicizmu a romantizmu.
Táto spolupráca sa nám už osvedčila, o čom svedčí počet našich hostí a potlesk za našu prácu. A to je pre nás tou
najväčšou odmenou. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a hosťom ďakujeme za príjemnú atmosféru
Vypracoval: Miroslava Čenščáková DiS.art.

Názov akcie: Výchovný koncert
Miesto:

ZŠ, MŠ Huncovce

Termín realizácie: 22.6.2018
Počet dní: 1 deň (9,00-11,15)
Počet žiakov, ročník: Za HO z detašovaného pracoviska v MŠ Huncovce 6 žiakov
PŠ- Karin Galicová
2. roč./1. časti/I. stupňa- Nina Vengrinová, Adam Totoš, Vanesska Budzáková, Zuzka
Charitunová
1.roč./2.časti/I.stupňa- Lea Kováčiková
Zodpovedný vedúci: Miroslava Čenščáková DiS.art.
Cieľová skupina:
Žiaci SZUŠ Rosnička predviedli svoj talent v speve, tanci, hre na klavíri a gitare. Nápomocní boli aj pedagógovia Monika Bobríková DiS. art., Matúš Popma DiS. art., Mgr. Ladislav Pompa, ktorí svojou hrou na husliach a klavíri
spestrili celý výchovný koncert, Vladimír Plajdičko - ako " Ujo Fúzik a Mickey " ktorý spolu so mnou hravou formou
previedol našich divákov celým programom výchovného koncertu. Pani učiteľka Mgr. Pavlínka Gancarčíková
zvečnila tento koncert na fotografiách.
Cieľ akcie:
Reprezentácia SZUŠ Rosnička- Prezentácia spevu, tanca, skladieb podaných na husliach, gitare a klavíri.
Neoddeliteľnou súčasťou bolo aj oboznámenie našich poslucháčov so spôsobom hry na spomínaných hudobných
nástrojoch ako aj oboznámenie sa s odbornými názvami týkajúcich sa nástrojového zloženia.
Program akcie: PROPAGÁCIA SZUŠ ROSNIČKA
Prezentácia hry na klavíri, husliach, gitare
Prezentácia tanca
Prezentácia spevu
Záver:
Výchovný koncert, ktorí sme si pripravili pre žiakov a pedagógov ZŠ a MŠ Huncovce, sa uskutočnil dňa
22.6.2018. Zaznelo niekoľko skladieb podaných na klavíri, gitare či husliach. No zaznel tu aj spev ľudových či
moderných piesní a súčasťou programu boli aj tanečné choreografie.
Programom nás viedol Ujo Fúzik a Teta Mirka. Odznelo aj niekoľko hudobno-náukových pojmov týkajúcich
sa nástrojového zloženia.
V závere nás čakalo veľké prekvapenie- príchod Mickeyho. K príjemnej atmosfére prispeli aj spoločne
zaspievané piesne s hudobným doprovodom našich pedagógov ako aj tanečné vsuvky malých záujemcov.
Veríme, že náš koncert potešil všetkých našich hostí a tešíme sa na ďalšie koncertné stretnutie v novom
školskom roku. Ďakujeme za spoločné fotky P. uč. Pavlínke.

Vypracovala: Miroslava Čenščáková DiS.art.

Názov akcie: Open ZUŠ
Miesto:

ZŠ Spišský Štiavnik

Termín realizácie: 13.5.2018
Počet dní: 1 deň (14,30-16,45)
Počet žiakov, ročník: Za HO z detašovaného pracoviska v MŠ Huncovce
Nina Vengrinová- 2. roč./1. časti/I. stupňa
Zuzana Charitunová- 2.roč./1.časti/I.stupňa

Zodpovedný vedúci: Miroslava Čenščáková DiS.art.
Cieľová skupina:
Žiaci hudobného odboru z detašovaného pracoviska z MŠ Huncovce predviedli svoje klavírne skladby na akcii OPEN
ZUŠ, kde hosťovali na výtvarnej výstave.
Cieľ akcie:
Reprezentácia SZUŠ Rosnička- Prezentácia klavírnych skladieb, prác z výtvarného odboru a doteraz nadobudnutých
vedomostí, stretnutie s rodičmi a prívržencami našej práce.
Program akcie: PROPAGÁCIA SZUŠ ROSNIČKA
Prezentácia výtvarných diel žiakov VO
Prezentácia klavírnych skladieb
Prezentácia spevu
Záver:
Dňa 13.5.2018 sme sa už nevedeli dočkať, kedy našim hosťom predvedieme s láskou pripravované vystúpenie v
podobe klavírnej hudby. Prijali sme pozvanie našich kolegov z výtvarného odboru a v rámci medziodborovej
spolupráce, sme po prvý krát navštívili detašované pracovisko v Spišskom Štiavniku.
V rámci spolupráce s pedagogickým zborom SZUŠ Rosnička vo VO - pod vedením Mgr. Lenky Orolínovej, P.
zástupkyne Katky Horníkovej a Mgr. Martina Horvátha sa o 15,00 hod. začala OPEN ZUŠ.
Počasie nám prialo a my sme hostí privítali našimi skladbami hneď pri vstupe, vonku v areály školy. Zazneli aj
ľudové či moderné piesne v podaní talentovanej žiačky pod vedením našej novej P. uč. Moniky Bobríkovej.
Príjemným spestrením akcie bolo aj husľové duo.
Táto spolupráca sa nám osvedčila, o čom svedčí počet hostí a potlesk za našu prácu. A to je pre nás tá najväčšia
odmena.. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a hosťom ďakujeme za príjemnú atmosféru.
Vypracovala: Miroslava Čenščáková DiS.art.

Správa z vystúpenia- ,,Pre deduškov a babičky" zo dňa 26.10.2017
Miesto: MŠ Huncovce
Čas: 15,00-16,00
Pedagóg: Miroslava Čenščáková DiS.art.
V tento deň sme si pre našich starých rodičov pripravili vystúpenie v podobe hry na klavíri, spevu a pohybu.
Žiaci hudobno pohybovej prípravy zaspievali veselú pieseň - Naša babka s klavírnym doprovodom P.uč. Po
speve nasledovala pohybová scénka pod názvom- Na dvore. Sú to naše prvé skúsenosti s novým učebným plánom
HO, kde sa už od útleho detstva stretávame s rytmom, hudbou, hudobnými pojmami, hrou na nástroji. Hudba nám
prináša radosť a potešenie a veríme, že to na nás bolo vidieť. Priestor nám spestrila kulisa, za ktorú ďakujeme P.uč.
VO Mgr.Pavlíne Gancarčíkovej. Kostýmy boli zapožičané z kostymérne SZUŠ Rosnička.
Nasledovali naši starší hudobníci, ktorých skladby zazneli v nasledovnom poradí.
1.Adam Totoš- 2.roč./1./I.stup.- Allegretto (Czerny)
2.Zuzka Charitunová- 2.roč./1./I.stup.- Allegretto (Czerny)
3.Ninka Vengrinová- 2.roč./1./I.stup.- Moderato (Gurlitt)
4.Vanesska Budzáková- 2.roč./1./I.stup.- Allegro (Muller)
5.Adam Polhoš- 1.roč./2./I.stup. - zbierka ľudových piesní
Veríme, že naše vystúpenie vyčarovalo našim hosťom úsmev na tvári a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.
V Huncovciach:26.10.2017

Zapísala: Miroslava Čenščáková DiS.art.

Správa z vystúpenia - ,, Zo srdca pre starkých" zo dňa 26.10.2017
Miesto: Bistro ( sála zabezpečená starostom obce Huncoviec)
Čas: 13:00-14:00
Pedagóg: Miroslava Čenščáková DiS.art.
Tento deň sme začali s radosťou a očakávaním z toho, čo príde. Vďaka niekoľkoročnej spolupráce so ZŠ Huncovce,
sme boli opäť medzi pozvanými . S veľkou radosťou sme účinkovali pre starých rodičov, ktorým patrí mesiac október.
Keď sa vyzdobená sála zaplnila, mohli sme začať. Po úvodnom slove P. starostu obce Huncoviec prišiel rad na nás.
Na vystúpení účinkovali žiaci HO z detašovaného pracoviska v MŠ Huncovce. Svoje klavírne skladby podali v
tomto poradí:
1. Adam Totoš 2.roč./1./I.stup.
2. Zuzana Charitunová 2.roč./1./I.stup.
3. Nina Vengrinová 2.roč./1./I.stup.
4.Vanessa Budzáková .roč./1./I.stup.
5.Adam Polhoš 1.roč./2./I.stup.
V ich podaní sme si vypočuli prednesové skladby s doprovodom pani učiteľky. O zábavu sa postaral Adam Polhoš
svojim plným repertoárom ľudových piesní.
Veríme, že naše vystúpenie potešilo našich hostí a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu
V Huncovciach dňa 26.10.2017

Zapisovala: Miroslava Čenščáková DiS.art.

SPRÁVA Z AKCIE

Akcia:

Predstavenie pre mamy a verejnosť „DEŇ MATIEK“

Dátum:

10.05.2018

Miesto:

Materská škola v Huncovciach

Vedúci akcie :

Agnesa Dlhá ml.

Počet účastníkov:

7 žiakov elokovaného pracoviska MŠ Huncovce

Cieľová skupina:

Mamy, staré mamy, verejnosť

Cieľ akcie:

prezentovať prácu žiakov tanečného krúžku

Správa z akcie: Dňa 10.05.2018 sa žiaci prípravného ročníka TO pod vedením p.učiteľky A.Dlhej zúčastnili
verejného predstavenia venované predovšetkým mamám, babičkám i verejnosti pod názovm „Ďeň Matiek“. Žiaci sa
najskôr predstavili organizovaným nástupom, kde predviedli prvotné zvládnutie techniky chôdze a správneho držania
tela. Práve na vystúpení bolo vidieť, že žiaci sú na tréningoch snaživí a od posledného vystúpenia sa výrazne zlepšili.
Počas nástupu ich sprevádzala pomalá francúzska skladba. Plynule sa pokračovalo v choreografií s názvom „Moja
Mama“. V zjednodušenej forme boli v tanci predstavené prvky hnevu i zábavy, a práve tie vyčarili úsmev na tvárach
mamičiek. Nastala spokojnosť zo strany učiteľky, taktiež vedenia školy, mám i rodičov. O fotodokumentáciu sa
postarala Mgr.Gancarčíková.
Záver:

Počas akcie nedošlo k žiadnej mimoriadnej udalosti. Nikto sa nezranil. Nevyskytli sa žiadne

zdravotné problémy. Žiaci boli ako vždy veľmi disciplinovaní. Vyjadrili s akciou spokojnosť a motivuje ich to
pokračovať ďalej v podobných podujatiach a hlavne v zdokonaľovaní samých seba.
10.05.2018

SPRÁVA Z AKCIE

Akcia:

Predstavenie pre starých rodičov „DEŇ ÚCTY K STARŠÍM“

Dátum:

26.10.2017

Miesto:

Materská škola v Huncovciach

Vedúci akcie :

Agnesa Dlhá ml.

Počet účastníkov:

10 žiakov tanečného krúžku elokovaného pracoviska MŠ Huncovce

Cieľová skupina:

starí rodičia, rodičia, verejnosť

Cieľ akcie:

prezentovať prácu žiakov tanečného odboru

Správa z akcie: Dňa 26.10.2017 sa žiaci prípravného ročníka TO pod vedením p.učiteľky A.Dlhej zúčastnili
verejného predstavenia venované predovšetkým starým rodičom, rodičom, ale i verejnosti pod názvom „Deň úcty k
starším“. Žiaci sa najskôr predstavili organizovaným nástupom, kde predviedli výborne zvládnuté techniky chôdze
a správneho držania tela. S loptami pokračovali v jednoduchých tanečných variáciách na pomalú francúzsku skladbu.
Ďalej sa pokračovalo v ukážke tanečnej hry pod názvom „sochy“, do ktorej sa zapojila aj tanečná improvizácia žiakov.
Prekvapením pre starých rodičov i rodičov bolo zareagovanie žiakov na vypnutie hudby tým, že ostanú zamrznutý ako
sochy. Takýmto spôsobom žiaci predviedli dobré postrehy – reflexy. Nastala spokojnosť zo strany učiteľky, taktiež
vedenia školy, starých rodičov, rodičov i prítomnej verejnosti. Časť tanečného odboru bola zaradená na koniec
celkového programu materskej školy.
Záver:

Počas akcie nedošlo k žiadnej mimoriadnej udalosti. Nikto sa nezranil. Nevyskytli sa žiadne

zdravotné problémy. Žiaci boli ako vždy veľmi disciplinovaní. Vyjadrili s akciou spokojnosť a motivuje ich to
pokračovať ďalej v podobných podujatiach a hlavne v zdokonaľovaní samých seba.

SPRÁVA Z AKCIE

Akcia:

Predstavenie pre mamy a verejnosť „DEŇ MATIEK“

Dátum:

10.05.2018

Miesto:

Materská škola v Huncovciach

Vedúci akcie :

Agnesa Dlhá ml.

Počet účastníkov:

13 žiakov tanečného krúžku elokovaného pracoviska MŠ Huncovce

Cieľová skupina:

Mamy, staré mamy, verejnosť

Cieľ akcie:

prezentovať prácu žiakov tanečného odboru

Správa z akcie: Dňa 10.05.2018 sa žiaci prípravného ročníka TO pod vedením p.učiteľky A.Dlhej zúčastnili
verejného predstavenia venované predovšetkým mamám, babičkám i verejnosti. Žiaci sa najskôr predstavili
organizovaným nástupom, kde predviedli výborne zvládnutú techniku chôdze a správneho držania tela. Plynule sa
prešlo do tanečnej veselej choreografie, kde sa zapojila aj tanečná improvizácia žiakov a ich obľúbená tanečná hra
„sochy“ Práve tá vyčarila úsmev na tvárach mamičiek. V programe sa predstavila aj p. uč. Čenščáková so svojimi
žiakmi. Nastala spokojnosť zo strany učiteľky, taktiež vedenia školy, mám i rodičov. Po časti tanečného odboru
nasledoval program učiteliek z MŠ. Chodbu spestrili práce žiakov z výtvarného odboru pod vedením p.uč.
Gancarčíkovej, ktorá sa postarala aj o fotodokumentáciu programu a výstavy.
Záver:

Počas akcie nedošlo k žiadnej mimoriadnej udalosti. Nikto sa nezranil. Nevyskytli sa žiadne

zdravotné problémy. Vyjadrili s akciou spokojnosť a motivuje ich to pokračovať ďalej v podobných podujatiach.

SPRÁVA Z AKCIE
Akcia:
Predstavenie pre rodičov i verejnosť
„Vianočný program pod stromčekom“
Dátum:

12.12.2017

Miesto:

Materská škola v Huncovciach

Vedúci akcie :

Agnesa Dlhá ml.

Počet účastníkov:

8 žiakov TO SZUŠ elokovaného pracoviska MŠ Huncovce, tr. 0.B HPV
8 žiakov tanečného krúžku elokovaného pracoviska MŠ Huncovce

Cieľová skupina:

rodičia, starí rodičia, verejnosť

Cieľ akcie:

prezentovať prácu žiakov tanečného odboru

Správa z akcie: Dňa 12.decembra 2017 bol deň, kedy sa žiaci szuš v spolupráci s materskou školou predstavili
svojím ostatným spolužiakom, rodičom, starým rodičom aj verejnosti nacvičeným programom s tématikou blížiacich
sa Vianoc. Spoločnou prácou sme chceli docieliť rôznorodý program, kde sa žiaci ukázali v tanečnom, hudobnom
i básnickom ponímaní. Celý program začal pod vedením triednych učiteliek žiakov materskej školy,

po

ktorom sa predstavili žiaci tanečného odboru a tanečného krúžku. Organizovaným nástupom si začali svoju tanečnú
časť, kde sa jednotlivo každý žiak predstavil pozdravom „réverence“ a uklonil sa svojím rodičom. Žiaci, ktorí začali
svoju tanečnú prax tohto školského roku sa predstavili s tanečnou variáciou s loptou, kde ukázali ako sa naučili základy
správneho držania tela. Po nich nasledovala choreografia s názvom „Snehové vločky“. Túto choreografiu zatancovali
žiaci, ktorí navštevujú tanečný odbor už druhý rok a preto tanečné variácie boli už o niečo ťažšie, ale zvládli to veľmi
dobre. Spoločným úklonom na záver sa predstavili improvizáciou jednotlivci v rýchlejšom tempe s pesničkou „My
sme zázrak sveta“. Kostýmami Szuš Rosnička doplnili atmosféru a ako jednotní pôsobili veľmi dobrým dojmom.
Nastala spokojnosť zo strany učiteľky, taktiež vedenia školy, rodičov, starých rodičov i prítomnej verejnosti.
Po časti tanečného odboru pokračoval program pod vedením pani učiteľky Čenščákovej a žiakov Hudobnopohybového odboru a žiakov z hudobného odboru.
Záver:

Počas akcie nedošlo k žiadnej mimoriadnej udalosti. Nikto sa nezranil. Nevyskytli sa žiadne

zdravotné problémy. Žiaci boli ako vždy veľmi disciplinovaní. Vyjadrili s akciou spokojnosť.

SPRÁVA Z AKCIE
Akcia:
Predstavenie pre starých rodičov „DEŇ ÚCTY K STARŠÍM“
Dátum:

26.10.2017

Miesto:

Materská škola v Huncovciach

Vedúci akcie :

Agnesa Dlhá ml.

Počet účastníkov:

8 žiakov TO SZUŠ elokovaného pracoviska MŠ Huncovce, tr. 0.B HPV
8 žiakov tanečného krúžku elokovaného pracoviska MŠ Huncovce

Cieľová skupina:

starí rodičia, rodičia, verejnosť

Cieľ akcie:

prezentovať prácu žiakov tanečného odboru

Správa z akcie: Dňa 26.10.2017 sa žiaci prípravného ročníka TO pod vedením p.učiteľky A.Dlhej zúčastnili
verejného predstavenia venované predovšetkým starým rodičom, rodičom, ale i verejnosti pod názvom „Deň úcty k
starším“. Žiaci sa najskôr predstavili organizovaným nástupom, kde predviedli výborne zvládnuté techniky chôdze
a držanie tela. S loptami pokračovali v jednoduchých tanečných variáciách na pomalú francúzsku skladbu. Ďalej sa
pokračovalo v ukážke tanečnej hry pod názvom „sochy“, do ktorej sa zapojila aj tanečná improvizácia žiakov. Nastala
spokojnosť zo strany učiteľky, taktiež vedenia školy, starých rodičov, rodičov i prítomnej verejnosti. Časť tanečného
odboru bola zaradená na koniec celkového programu materskej školy.
Záver:

Počas akcie nedošlo k žiadnej mimoriadnej udalosti. Nikto sa nezranil. Nevyskytli sa žiadne

zdravotné problémy. Žiaci boli ako vždy veľmi disciplinovaní. Vyjadrili s akciou spokojnosť a motivuje ich to
pokračovať ďalej v podobných podujatiach a hlavne v zdokonaľovaní samých seba.

Akcia:

SPRÁVA Z AKCIE
Predstavenie pre rodičov i verejnosť
„Vianočný program žiakov materskej školy“

Dátum:

06.12.2017

Miesto:

Materská škola v Šuňave

Vedúci akcie :

Agnesa Dlhá ml.

Počet účastníkov:

13 žiakov tanečného krúžku elokovaného pracoviska MŠ Šuňava

Cieľová skupina:

rodičia, starí rodičia, verejnosť, Mikuláš

Cieľ akcie:

prezentovať prácu žiakov tanečného krúžku

Správa z akcie: 6.decembra 2017 bol deň, kedy sa žiaci Szuš v spolupráci s materskou školou predstavili svojím
ostatným spolužiakom, rodičom, starým rodičom aj verejnosti nacvičeným programom k radostnej príležitosti
príchodu Mikuláša. Po programe materskej školy nastúpili na rad žiaci tanečného krúžku, ktorý sa na začiatok
predstavili organizovaným nástupom s ukážkou správneho držania tela a taktiež pozdravenia sa „réverence“. Po
nástupe nasledovala choreografia „tanečné vločky“ a „my sme zázrak sveta“. Prekvapením pre rodičov bolo
zastavovanie skladby počas rytmického tancovania žiakov. Cieľom tohto kroku ale bolo ukázať rodičom, že sa žiaci
pekne naučili postrehom – reflexom. Žiaci, učiteľky aj rodičia sa tešili peknému výsledku.
Nastala spokojnosť zo strany učiteľky, taktiež vedenia školy, rodičov, starých rodičov i prítomnej verejnosti.
Po časti tanečného krúžku pokračoval program v podobe rozdávania balíčkov od prítomného Mikuláša.
Záver:

Počas akcie nedošlo k žiadnej mimoriadnej udalosti. Nikto sa nezranil. Nevyskytli sa žiadne

zdravotné problémy. Žiaci boli ako vždy veľmi disciplinovaní. Vyjadrili s akciou spokojnosť.

SPRÁVA Z AKCIE
Akcia:

Festival detského nefolklórneho tanca „DEŇ TANCA 2018“
Súťažná nadregionálna prehliadka nefolklórneho tanca

Dátum:

08.03.2018

Miesto:

Kultúrny dom Svit

Vedúci akcie :

Agnesa Dlhá ml.

Dozor:

Figula Martin

Počet účastníkov:

8 žiaci TO SZUŠ

Elokované pracovisko: Plaveč
Hlavný cieľ:
Podporovať u žiakov záujem o mimoškolské aktivity zamerané na tanec. Formou tejto
tanečnej súťaže sme sa snažili u žiakov rozvíjať ich pohybový talent a priniesť do vyučovacieho procesu niečo nové
a zaujímavé. V takýchto formách rozvíjacieho procesu by sme chceli pokračovať aj ďalej. Naďalej viesť žiakov
k vytrvalosti, postupnom zvyšovaní výkonnosti či sebarozvoju. Zabezpečiť podmienky žiakom na úspešnú
reprezentáciu školy.
Správa z akcie: Festival detského nefolklórneho tanca je vrcholnou súťažou nadregionálnou finálovou prehliadkou
choreografickej tvorby kolektívov. Na festivale sa mohol zúčastniť detský kolektív nefolklórneho tanca so zameraním
práce kolektívu a náplňou zodpovedajúcim podmienkam pre tento tanečný žáner. Organizátori Podtatranské osvetové

stredisko v Poprade a Mesto Svit sa už niekoľko rokov snažia podchytiť tvorivú činnosť pedagógov a vedúcich
tanečných súborov, aby prejavili svoje schopnosti, talent, predstavy a preniesli ich na scénu v podobe tanečných
kreácii a pásiem vyjadrujúcich krásu pohybu a ladnosť tanca. Od 07.marca do 08.marca sa súťažilo v Dome kultúry
vo Svite v kategóriách:

Žiaci mali možnosť vidieť všetky súťažné čísla v daný deň. Konkurencia bola silná, hlavne čo sa týka kostýmového
a kulisového vybavenia tanečných skupín.
Žiaci TO SZUŠ sa predstavili dňa 08.marca 2018 v kategórií JUNIORI (10-15 rokov) - „scénické
a show choreografie“ s choreografiou, ktorá nesie názov: „MY PAIN“ s počtom žiakov 8. V choreografii sa
žiaci veľmi dobre popasovali s témou „Moja bolesť“ a tak vyjadrili jednotlivo, skupinovo aj celoskupinovo
prežívanie bolesti a to, že všetci sa s ňou pasujeme iným spôsobom. Taktiež v nej žiačky vyjadrujú preklenutie
medzi bolesťou a radosťou a že po každej bolesti vyjde slnko a všetko sa zmení. Bolesť nie je večná.
V kategórií „Open choreografie“ sa žiaci predstavili ako s druhou choreografiou „SECRET LOVE“,
v ktorej využívajú viacero tanečných štýlov, od scénického, moderného č jazzového tanca, cez hip-hop s prvkami
break dancu. Na základe vzhliadnutých výkonov porota zhodnotila výkon našich žiačok v obidvoch
choreografiách na bronzové pásmo (3.miesto).
V kategórií „Tance iných národov“ sa žiaci predstavili s choreografiou „HLADNÍ DOMORODCI“,
kde žiačky predviedli autentické tance a kostýmy z Indonézie. Na základe vzhliadnutých výkonov porota
zhodnotila výkon našich žiačok na strieborné pásmo (2.miesto).

Spätná väzba od porotcov: „Choreograficky bola práca zvládnutá veľmi dobre, aj výkon žiačok bol na výbornej
úrovni, je vidieť, že sa so žiačkami pracuje dobre, odporúčame ešte viac pracovať na technickej práci, ako
prepínanie rúk a nôh“
Počas akcie nedošlo k žiadnej mimoriadnej udalosti. Nikto sa nezranil. Nevyskytli sa žiadne
zdravotné problémy. Žiaci boli veľmi disciplinovaní. Vyjadrili s akciou spokojnosť
a motivuje ich to pokračovať ďalej v zdokonaľovaní samých seba.

Záver:

SPRÁVA Z AKCIE
Akcia:
Predstavenie pre verejnosť „DEŇ MATIEK“
Dátum:

14.05.2018

Miesto:

Kultúrny dom obce – ČIRČ

Vedúci akcie :

Agnesa Dlhá

Počet účastníkov:

14 žiačok TO SZUŠ elokovaného pracoviska Čirč – 3.A

Cieľová skupina:

Mamy, staré mamy, rodičia, verejnosť

Cieľ akcie:

prezentácia práce žiakov prostredníctvom tanečnej choreografie

Správa z akcie: Deň matiek oslávili aj žiaci z elokovaného pracoviska Čirč, pod vedením p.uč. A.Dlhej. V
programe sa predstavili s choreografiou pod názvom „Perfect“. Choreografia pozostávala z techník spoločenského
tanca – Viedenského a Anglického valčíka (waltz), takžiež aj s prvkami scénického tanca. Úspech sa dostavil už
počas tanca, kedy sa v sále ozval niekoľko násobný počet potleskov a tým prejavili nadšenie z výkonu tanečníčok.
V programe vynikali svojím osobitým štýlom kostýmov, hudby ale i tanca. Spokojnosť nastala zo všetkých strán.
Jednotlivé tanečné čísla boli rozdelené do poradia programu medzi vstupy žiakov základnej školy. Všetci žiaci
boli počas akcie veľmi disciplínovaní. Aj napriek tomu, že sa žiaci tanečného odboru predstavovali aj v iných
viacerých číslach programu, všetko stíhali a podali výborný výkon. V programe sa predstavila aj skupina žiakov
pod vedením p. učiteľa Plajdička s prvkami latinsko-amerických tancov v podobe populárnej zumby.

Záver: Počas akcie nedošlo k žiadnej mimoriadnej udalosti. Nikto sa nezranil. Nevyskytli sa žiadne zdravotné
problémy. Žiaci boli veľmi disciplinovaní, nakoľko mali viacero vystúpení počas jednej akcie, snažili sa všetko
s presnosťou dodržiavať podľa zadaných pokynov. Vyjadrili s akciou spokojnosť a motivuje ich to pokračovať
ďalej v podobných podujatiach a hlavne v zdokonaľovaní samých seba. Nastala spokojnosť zo strany učiteľky,
taktiež vedenia školy i rodičov.

SPRÁVA Z AKCIE
Akcia:
Predstavenie pre žiakov školy „VIANOCE“
Dátum:

21.12.2017

Miesto:

Telocvičňa – Základná škola Čirč

Vedúci akcie :

Agnesa Dlhá

Počet účastníkov:

16 žiačok TO SZUŠ elokovaného pracoviska Čirč – 3.A

Cieľová skupina:

žiaci školy, učitelia, verejnosť

Cieľ akcie:

prezentácia tanečného odboru

Správa z akcie: Dňa 21.decembra 2017 sa žiaci tanečného odboru szuš v spolupráci so základnou školou
predstavili svojím spolužiakom, ale aj verejnosti nacvičeným programom s tematikou blížiacich sa Vianoc. Celý
program začal pod vedením triednych učiteliek žiakov základnej školy. Jedným z viacerých čísel boli aj žiačky
tanečného odboru, ktoré sa v programe predstavili spoločným tanečným číslom „sme také aké sme“. Tanečné
variácie boli smerované na moderný tanečný štýl s pridaním aj improvizácie žiačok na konci skladby. Svojimi
kostýmami doplnili výbornú atmosféru a v predstave, že každá v ňom stvárňovala práve samú seba, pôsobili veľmi
dobrým dojmom. Žiačky vydali zo seba maximum a nastala spokojnosť zo strany učiteľky, taktiež vedenia školy,
žiakov i prítomnej verejnosti.
Záver: Počas akcie nedošlo k žiadnej mimoriadnej udalosti. Nikto sa nezranil. Nevyskytli sa žiadne zdravotné
problémy. Žiaci boli veľmi disciplinovaní, nakoľko mali viacero vystúpení počas jednej akcie, snažili sa všetko
s presnosťou dodržiavať podľa zadaných pokynov. Vyjadrili s akciou spokojnosť a motivuje ich to pokračovať
ďalej v podobných podujatiach a hlavne v zdokonaľovaní samých seba. Nastala spokojnosť zo strany učiteľky,
taktiež vedenia školy i rodičov.

SPRÁVA Z AKCIE

Akcia:

Predstavenie pre verejnosť „DEŇ MATIEK“

Dátum:

13.05.2018

Miesto:

Kultúrny dom obce – PLAVEČ

Vedúci akcie :

Agnesa Dlhá

Pedagogický dozor:

Agnesa Dlhá

Počet účastníkov:

8 žiačok TO SZUŠ elokovaného pracoviska Plaveč – 5.A, 7.A

Cieľová skupina:

Mamy, staré mamy, rodičia, verejnosť

Cieľ akcie:

prezentácia práce žiakov prostredníctvom tanečných choreografií

Správa z akcie: Dňa 13.05.2018 sa žiaci TO v Plavči pod vedením p.učiteľky A.Dlhej zúčastnili školského
predstavenia venované „Dňu Matiek“. Postupne sa v programe predstavili so súťažnou choreografiou „Zakázaná
láska“. Vo variáciách využívali najmä techniku scénického tanca v spojení s ľahkými prvkami hip-hopu
a zjednodušeného break dancu. Žiačky sa s myšlienkou choreografie výborne vžili a do tanca vložili všetko
potrebné pre stvárnenie a interpretovanie deja. Druhou choreografiou v programe sa žiačky predstavili s tancom
pod názvom „swalla“. Tanec bol zameraný na street dance a bol plný ťažších tanečných variácií a žiaci nimi dali
najavo pozitívny vzťah k tancu. Nastala spokojnosť zo strany učiteľky, taktiež vedenia školy, rodičov i verejnosti.
Žiaci sú aj počas tréningov snaživí a bolo to vidieť aj na predstavení. Jednotlivé tanečné čísla boli rozdelené do
poradia medzi vstupy žiakov základnej školy. Žiačky boli počas akcie veľmi disciplinované. Aj napriek tomu, že
sa žiaci tanečného odboru predstavovali vo viacerých číslach programu, všetko stíhali a podali výborný výkon.
Záver: Počas akcie nedošlo k žiadnej mimoriadnej udalosti. Nikto sa nezranil. Nevyskytli sa žiadne zdravotné
problémy. Žiaci boli veľmi disciplinovaní, nakoľko mali viacero vystúpení počas jednej akcie, snažili sa všetko
s presnosťou dodržiavať podľa zadaných pokynov. Vyjadrili s akciou spokojnosť a motivuje ich to pokračovať
ďalej v podobných podujatiach a hlavne v zdokonaľovaní samých seba. Aj v takejto forme rozvíjacieho procesu
sa budeme snažiť pokračovať ďalej. Viesť žiakov k vytrvalosti, postupnom zvyšovaní výkonnosti i sebarozvoju.
Nastala spokojnosť zo strany učiteľky, taktiež vedenia školy i rodičov.

SPRÁVA Z AKCIE

Akcia:

Predstavenie žiakov i verejnosť „Detská vianočná burza“

Dátum:

21.12.2017

Miesto:

Základná škola v Plavči

Vedúci akcie :

Agnesa Dlhá

Počet účastníkov:

8 žiačok TO SZUŠ elokovaného pracoviska ZŠ Plaveč, tr. 5.A, 7.A

Cieľová skupina:

žiaci ZŠ, učitelia, rodičia, starí rodičia, verejnosť

Cieľ akcie:

prezentovať prácu žiakov tanečného odboru

Správa z akcie: Dňa 21.decembra 2017 bol deň, kedy sa žiaci szuš v spolupráci so základnou školou predstavili
svojím spolužiakom, rodičom, starým rodičom aj verejnosti nacvičeným programom s tematikou blížiacich sa
Vianoc. V programe sa predstavili žiačky 5.ho a 7.ho ročníka spoločným tanečným číslom „Jinglle Bells“. Celý
program začal pod vedením triednych učiteliek žiakov základnej školy, pomedzi ktoré sa predstavili aj žiačky
tanečného odboru. Organizovaným nástupom si začali svoju tanečnú časť, kde sa jednotlivo každá žiačka
predstavila pozdravom „réverence“. Rovnakými vianočnými kostýmami doplnili atmosféru a ako jednotní
pôsobili veľmi dobrým dojmom.

Nastala spokojnosť zo strany učiteľky, taktiež vedenia školy, rodičov, starých rodičov i prítomnej
verejnosti. Po predstavení žiakov nasledovala samotná detská vianočná burza.
Záver:

Počas akcie nedošlo k žiadnej mimoriadnej udalosti. Nikto sa nezranil. Nevyskytli sa žiadne

zdravotné problémy. Žiaci boli ako vždy veľmi disciplinovaní. Vyjadrili s akciou spokojnosť.

Správa o umiestnení sa vo výtvarnej súťaži Anjel Vianoc 2017

Výtvarnú súťaž Anjel Vianoc organizuje už tradične Tatranská galéria v Poprade. Už dávno to nie je len
regionálna súťaž, ale celoslovenská.
Každý rok je témou Anjel v jeho najrôznejších podobách, materiáloch, ktoré si deti predstavia vo svojej fantázii.
My sme sa zúčastnili s 5 prácami od pedagóga Mgr. Pavlíny Gancarčíkovej.
Spomedzi všetkých prác porota vybrala prácu nášho žiaka z elokovaného pracoviska Ihľany. V kategórii ZUŠ sme
získali jedno čestné uznanie, a to Dominik Ambróz so svojim Anjelom strážnym. Ocenenie dostal náš žiak na
vyučovaní. Tešíme sa z úspechu nášho žiaka.

Správa o úspechu v súťaži Maľujte a fotografujte s Primalexom 2018
Už po šiesty krát organizovala firma Primalex výtvarnú a fotografickú súťaž. My sme sa samozrejme tejto súťaže
zúčastnili, a to 10timi prácami od p. uč. Horvátha a p. uč. Horníkovej.
Tohtoročnou témou boli Život na dedina, Naše liečivé byliny a Ako doma maľujeme.
V tejto súťaži sme uspeli. Primalex udeľuje prvé tri miesta, kde bohužiaľ nie sme, ale potom udeľuje miesta 4. až
50. bez poradia. Práca našej žiačky Lenky Mlynskej Keď sa stmieva na lúke, dievča sa stráca spolu s bylinami
v lese,
sa
dostala
do
tohto
užšieho
výberu,
a tým
pádom
je
aj
ocenená.
http://www.primalex.sk/gallery/pmx_vyhodnotenie_2018c.pdf

Tešíme sa z úspechu.
Tejto súťaže sa zúčastnilo 357 škôl s viac ako 5000 prácami, takže náš úspech je o to cennejší.

Správa o úspechu v súťaži Rómska paleta 2017
Súťaž Rómska paleta každý rok organizuje Osvetové stredisko Spišská Sobota. Súťaž je venovaná rómskym
žiakom, aby ukázali svoj talent. My sme posielali v júni 2017 do tejto súťaže 8 prác od p. uč. Gancarčíkovej.
Vyhodnotenie súťaže prebieha v nasledujúcom školskom roku v októbri. My sme v tejto súťaži uspeli a vyhrali
sme diplomy, a to: Veronika Nikolovská, Vanesa Mišalková, Soňa Mišalková, Milan Nikolovski, Hedviga
Mišalková spolu s Beátou Mišalkovou. Diplomy sme si boli osobne vyzdvihnúť 8.11. 2017 v Spišskej Sobote.
Žiaci sa z týchto diplomov tešili. Naďalej sa tejto súťaže budeme zúčastňovať.

Správa o zúčastnení sa výtvarnej súťaže Dúha Stará Ľubovňa 2018

Výtvarnú súťaž Dúha Stará Ľubovňa každoročne organizuje Ľubovnianske osvetové stredisko. Tohto roku sme
mali na výber spomedzi dvoch tém, a to Milujem pohyb a šport v prírode, a Moji štvornohí priatelia. 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 úspechu vo výtvarnej súťaži Ríša Fantázie 2018
Výtvarnú súťaž Ríša Fantázie organizovala SZUŠ Lučenec –Opatová- je to jej už šiesty ročník. Do súťaže sa
zapojilo 95 škôl s 1164 prácami. 32 prác dostalo cenu a 132 bolo zaradených do zlatého, strieborného
a bronzového pásma.
Zúčastnené krajiny: Slovensko , Maďarsko, Česko, Poľsko, Ukrajina, Lotyšsko, Litva, Južná Kórea a Egypt.
My sme sa zúčastnili s 3 prácami od p. uč. Orolinovej a p. uč. Gancarčíkovej, a práca žiačky Bianky Slivkovej
od p. uč. Orolinovej sa umiestnila v II. kategórii v striebornom pásme. Srdečne gratulujeme.
Správa o úspechu vo výtvarnej súťaži Fantazijné zviera 2018
Výtvarnú súťaž Fantazijné zviera organizovala SZUŠ Prokofievova Bratislava. Zúčastnilo sa 1386 prác z rôznych
škôl Slovenska.
My sme sa zúčastnili s 3 prácami od p. uč. Orolinovej. Práca Amálie Galovičovej s názvom Brobodur sa umiestnila
v kategórii SZUŠ od 10. rokov na krásnom druhom mieste.
Práca v exteriéri- land art zo snehu- Murben, ktorý bol tvorený zo snehu a odfotený a poslaný na túto súťaž si
vybojoval krásne druhé miesto v kategórii priestorovej tvorby.
Srdečne gratulujeme.

Správa o zúčastnení sa výtvarnej súťaže Gabi Galanta 2018

Základná umelecká škola v Galante organizovala výtvarnú súťaž GABI 2018 Bienále detskej výtvarnej tvorby
v Galante.
Piaty ročník tejto súťaže sa niesol pod témou Farebný svet. Do tejto súťaže sme posielali 7 prác žiakov od p.uč.
Gancarčíkovej.
Bohužiaľ sme v tejto súťaži neuspeli.
Správa o úspechu vo výtvarnej súťaži Maľovaná Zuška 2018
Zuška J. Cikkera v Banskej Bystrici každoročne organizuje súťaž Maľovaná Zuška. Tento rok bola téma Písmo.
Zúčastnilo sa 73 zušiek s počtom prác 1225.
Zúčastnili sme sa s troma prácami žiakov pod vedením pedagóga Petrasovej.
Porotu zaujala práca Zlatice Hudačkovej- získala zlaté pásmo v II. kategórii.
Srdečne gratulujeme.
Správa o zúčastnení sa výtvarnej súťaže Čaro našej prírody- Slovenský zväz záhradkárov 2018

Výtvarnú súťaž a jej 11. ročník Čaro našej prírody organizuje každoročne Slovenský zväz záhradkárov.
V samostatnej skupine ZUŠ sa do súťaže zapojilo 14 škôl s počtom výtvarných prác 103 ks v kategórii : A – 14
prác ,B – 64 prác, C – 25 prác.
My sme sa zúčastnili s 6 prácami od p. uč. Gancarčíkovej, porotu naše práce nezaujali.
Správa o akcii výtvarného odboru elokované pracovisko Zš Ihľany
Názov akcie:
Návšteva výstav v Tatranskej galérii - Poprad
Počet žiakov: 9
Dátum:21.-22.06.2018
Čas:13.00 – 16. 00 hod
Doprava: Autobusom- spoj
Miesto: Tatranská galéria Poprad, Hviezdoslavova 12, Poprad
Organizátor: SZUŠ Rosnička
Zodpovedná realizátorka: Mgr. Pavlína Gancarčíková
Cieľ akcie:

1.
2.

Návšteva výstavy Miroslav Cipár- Moja krajina je moja fantázia a stálej expozície v Tatranskej galérii
Zvýšiť u žiakov estetické cítenie

Priebeh akcie:
Autobusom z Huncoviec sme sa dostali do Popradu, náš cieľ bola Tatranská galéria.
Výstava pod názvom Miroslav Cipár- ilustrátor- Moja krajina je moja fantázia- v rámci projektu Hry s umením
2018 nás čakala v plnej kráse. Touto výstavou nás sprevádzalo klbko vlny- Čarovná cesta s klbkom plná fantázie.
Začali sme na prízemí v nadrozmernom klbku. Postupne sme sa dostávali do ďalšej miestnosti, kde nás čakala
stena plná prekvapení, a to takých, ktoré sme si my mohli namaľovať. Cipárové húsky sa nám zdali príliš
čiernobiele, tak sme im pridali farbu. Na ďalšej zastávke sme si zahrali divadielko, a na ďalšej sme navštívili
Bratislavu. Po náročnej ceste sme si oddýchli v chil-out zóne. Na konci cesty nás čakala Cipárová kuchárska kniha,
kde sme si aj my vytvorili buchty alebo vajíčka.
Mali sme možnosť spoznať tvorbu pána Miroslava Cipára hravou formou, spoznali sme jeho ilustrácia, ktoré
zdobia veľké množstvo rozprávkových kníh, pre dnešné deti už menej atraktívne. Na najvyššom poschodí nás
čakala aj jeho tvorba, obrazy malé aj veľké, jeho logá a skice.
Žiakov táto výstava veľmi zaujala, mali možnosť zapojiť sa do výstavy, maľovať, modelovať, tvoriť, aj takýmto
zaujímavým spôsobom sme spoznali tvorbu Miroslava Cipára.
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 21. a 22..06.2018 sa zúčastnili výstavy v Tatranskej galérii
v Poprade, kde sme mali možnosť vidieť až dve výstavy, stálu expozíciu Odkryté hodnoty, a Miroslav Cipár- Moja
krajina je moja fantázia.
Cieľom našej návštevy výstavy bolo vidieť umenie v galérii, vnímať výtvarné podnety v inom uhle ako školskom,
a spoznať umenie Miroslava Cipára interaktívnou formou.

Správa o akcii výtvarného odboru elokované pracovisko Zš Huncovce

Názov akcie:Návšteva výstav v Tatranskej galérii - Poprad
Počet žiakov: 11
Dátum:25.1.2018 a 26.1.2018
Čas:13:30 – 16. 30 hod- štvrtok, 12:30 – 16:50 hod- piatok
Doprava: Autobusom- spoj
Miesto: Tatranská galéria Poprad, Hviezdoslavova 12, Poprad
Organizátor: SZUŠ Rosnička
Zodpovedná realizátorka: Mgr. Pavlína Gancarčíková

Cieľ akcie:
1.

Návšteva výstavy a stálej expozície v Tatranskej galérii

2.

Zvýšiť u žiakov estetické cítenie

Priebeh akcie:
Návštevy výstav v Tatranskej galérii sa zúčastnili tretí ročník ZUŠ a štvrtý ročník ZUŠ z elokovaného pracoviska
Huncovce. V galérii 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. Žiakov
zaujali obrazy hlavne s ľudovou tematikou, maľby tatranskej prírody s výjavmi zo života na vidieku.
Ďalej sme mali možnosť vidieť výstavu MILLE FLEURS, v rámci ktorej sa prezentujú dve umelkyne, a to Eva
Končeková a jej dcéra Michaela Bednárová. Práce výtvarníčky Končekovej, veľké tapisérie zaujali hlavne
dievčatá, práce, resp. šaty Bednárovej zaujali všetkých žiakov. Obidve umelkyne sa venujú textilnej tvorbe, takisto
boli prezentované práce žiakov Evy Končekovej. Tieto zaujali štvrtákov, a to hlavne tvorba Eji Devečkovej
a Kamila Kozuba.
Na záver sme sa presunuli do Art klubu, kde sme si pozreli výstavu Anjeličkovo- výstava prác žiakov zo súťaže
Anjel Vianoc 2017. Táto žiakov zaujala najviac, prezreli si všetkých Anjelov, rôznych techník a materiálov.
Všetky výstavy boli príjemným spestrením pre všetkých žiakov,
Záver: Žiaci elokovaného pracoviska Huncovce sa dňa 25.1. a 26.1.2018 zúčastnili výstavy v Tatranskej galérie
v Poprade, kde sme mali možnosť vidieť až tri výstavy, stálu expozíciu Odkryté hodnoty, MILLE FLEURS a
Anjeličkovo. Žiaci mali možnosť vidieť množstvo rôznych obrazov s rôznymi motívmi.
Cieľom našej návštevy Tatranskej galérie bolo vidieť umenie v galérii, vnímať výtvarné podnety v inom uhle ako
školskom.

Názov akcie: 10.ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri
Miesto: ZUŠ Spišská Nová Ves
Termín realizácie: 10.4.2018
Počet dní: 1 deň (7,00-16,30)
Počet žiakov, ročník:

Lea Kováčiková, žiačka HO- 1.roč./2.časti/I.stupňa

Zodpovedný vedúci: Miroslava Čenščáková DiS.art.
Cieľová skupina:
Žiačka hudobného odboru z detašovaného pracoviska v MŠ Huncovce predviedla svoje klavírne skladby na
10. ročníku súťažnej prehliadky v Spišskej Novej Vsi.
Cieľ akcie:
Súťažná prehliadka- Prezentácia klavírnych skladieb, stretnutie s mladými talentami, rodičmi, pedagógmi a
prívržencami našej práce.
Program akcie: Príchod a prezentácia účastníkov 07.00-08.15
Otvorenie
08.15
Začiatok súťažnej prehliadky
08.30
Obed
Pokračovanie súťažnej prehliadky
Ukončenie súťaže
16.30

Záver:
Dňa 10 .apríla 2018 sa žiačka hudobného odboru SZUŠ ROSNIČKA, z detašovaného pracoviska v
Huncovciach, predviedla na tejto klavírnej súťažnej prehliadke po druhý krát.
Po zápise sme nasmerovali svoje kroky do nám priradenej triedy, kde si naša Lea precvičila prednesové
skladby a následne sme sa všetci účinkujúci stretli v koncertnej sále, kde sme sa oboznámili s postupom tejto
prehliadky ako aj s porotcami jednotlivých kategórií.
Pocit zodpovednosti za prevedenie skladieb- L.v. Beethoven, Sonatína, F.Chopin- Valčík -bol veľký. Naša
Lea to však zvládla bravúrne.
V tento deň sme si vypočuli niekoľko skvelých mladých talentov, ktorí inklinujú k hre na klavíri. Sme radi,
že sme mohli účinkovať medzi úžasnými žiakmi a pred sluchom toľkých milovníkov klavírnej hudby. tento deň
ostane pre nás nezabudnuteľným zážitkom a budú nám ho pripomínať aj vecné ocenenia.. No najmä čestné uznanie
v podobe diplomu, prevzaté od porotcov. Sme vďačné, že sme získali veľa nových skúseností a nové videnie do
sveta vážnej hudby. Tešíme sa na ďalšiu účasť o dva roky.
Správa o zúčastnení sa výtvarnej súťaže
Vianočná pohľadnica november 2017
14. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže
Hlavný usporiadateľ Oravské Kultúrne stredisko tohto roku prijal do súťaže 2000 detí z 211 škôl zo Slovenska,
Českej republiky, Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Srbska a Chorvátska Do tejto súťaže sme v novembri 2017
posielali 7 prác od p. uč Gancarčíkovej. V tejto súťaži sme bohužiaľ neuspeli.

Názov akcie: Vianočná výstava
Miesto: elokované pracovisko Materská škola Huncovce
Termín realizácie: 21.12.2017
Počet dní: 1
Zodpovedný vedúci: Mgr. Pavlína Gancarčíková
Cieľová skupina: rodičia žiakov
Cieľ akcie: Prezentácia doterajších prác žiakov výtvarného odboru
Výstava vianočných prác žiakov výtvarného odboru sa uskutočnila v priestoroch Materskej školy popoludní.
Výstava bola spestrením vianočného triedneho koncertu, na ktorom sa predstavili žiaci hudobného odboru. Práce
našich žiakov zdobili anjeličkovia, snehuliaci, ale aj darčeky a priania na Vianoce.
Výstava ostáva v priestoroch materskej školy do konca januára. Rodičia si ju budú mať možnosť prezrieť pri
vstupe do materskej školy.

Názov akcie: ČAS V POHYBE (4 ročné obdobia)
Dátum: 22.12.2017
Miesto: Spojená základná škola Spišské Bystré
Vedúca akcie: Mgr. Ivana Martinková

Počet účastníkov: 11 žiakov z 2. ročníka 2. časti
Cieľová skupina: rodičia a známi žiakov
Cieľ akcie:
Priblížiť spôsob a formu vyučovacieho procesu, spoznať sa navzájom v interakcii učiteľ- rodič a viesť rodičov
k bližšiemu vzťahu so svojím dieťaťom, na základe skúmania a pozorovania jeho záujmovej činnosti. Priblížiť
žiakov, ich rodičov a známych k tanečnému umeniu a jeho javiskovému prevedeniu. Vidieť proces vzniku tanečnej
choreografie, tanečného diela a ukázať rôznorodosť tanečných techník.
Správa z akcie:
Po štyroch mesiacoch pôsobenia v tejto Základnej umeleckej škole som sa rozhodla zorganizovať stretnutie
s rodičmi žiakov, s úmyslom vzájomného spoznávania a priblíženia spôsobu moje práce s nimi. Keďže tanec je
vlastne neustále sa meniaci a zastavujúci pohyb v čase s prihliadnutím na estetickú stránku a používania pohybu
s určitým zámerom, zvolila som si práve ČAS, ako nosnú myšlienku tejto organizovanej akcie a pre lepšiu
orientáciu a pochopenie som plynutie času priblížila v štyroch ročných obdobiach, takže naša pohybová
prezentácia plynula v štyroch choreograficko – tanečných blokoch. Pred každým z nich som rodičom priblížila
princípy, techniky a ciele pohybu a tým som sa ich snažila viesť k pochopeniu tejto časti, keďže to žiaci
predvádzali iba za sprievodu hudby, svojim pohybom, mimikou, bez použitia hovoreného slova a iných
výrazových prostriedkov.
JAR – žiaci dostali pri vzniku tejto časti úlohu vymyslieť si krátku variáciu na tému prebúdzania, po jej prevedení
a mojej malej úprave sme tieto vytvorené pohybové celky aplikovali v rôznych obmenách. Ďalej bola táto časť
zameraná na presné vnímanie ČASU v hudbe, zastavenia a pokračovania v pohybe. Tu mohli žiaci v sebe objaviť
vlastnú kreativitu, individualitu a spolu s presným dodržiavaním ČASU objaviť dynamiku hudobnej skladby.
LETO – táto časť predstavenia bola spojená s niekoľkých variácií, ktoré sa žiaci doteraz naučili. Využila som
v nich techniku džezového tanca a ľudového tanca. Hlavným cieľom bolo ich presné prevedenie a stvárnenie
energie a radosti vychádzajúcej z tohto ročného obdobia.
JESEŇ – tu sme vyžili variáciu, ktorú sa žiaci naučili ako prvú a predviedli sme krátku choreografiu ako ukážku
vzniku tanečného diela, kde žiaci mali za úlohu viac vnímať ľahkosť pohybu, svoj dych (vietor), voľný pád.
ZIMA – v závere sme predviedli rôzne kreatívne aktivity v jednom celku a ukážku strečingu vo dvojiciach. Pohyb
bol vedený ostrejšie, alebo naopak voľnejšie. Využívali sme jeho kontrast a rôznorodosť. Viac sa priblížili
k javiskovému, hereckému stvárneniu.
Potom nasledovali individuálne rozhovory s rodičmi žiakov, ktorí vyslovili spokojnosť a s poprianím pekných
sviatkov sa táto akcia skončila.

Oslava 100 rokov od založenia ružencového spoločenstva v Spišskom Štiavniku –Priateľstvo v obrazoch
Miesto: ZŠ Spišský Štiavnik
Termín realizácie: 29.09.2017
Počet dní: 1
Počet žiakov: 29
Ročník: 2. , 6.,7.
Zodpovedný vedúci: Mgr. Lenka Orolinová
Cieľová skupina: 08-15 rokov

Cieľ akcie: Žiaci inšpirovaní verbálnou i obrazovou prezentáciou jednotlivých krajín Európskej únie, rozdelení
do troch skupín, kolektívne vytvoria plagáty na tému Cesta okolo Európy – priateľstvo v obrazoch.
Program akcie:
1.

Tvorivé dielne, v rámci ktorých žiaci, rozdelení do 3. Skupín, vytvoria tromi rozličnými technikami plagáty
Záver:

Do trojdňovej oslavy Storočnice od založenia ružencového spoločenstva v Spišskom Štiavniku s medzinárodnou
účasťou, sa aktívne zapojili aj žiaci výtvarného odboru SZUŠ Rosnička. V rámci bohatého programu osláv sa
realizovali skutočne kreatívnou tvorbou plagátov na tému Cesta okolo Európy – priateľstvo v obrazoch.
Tí najmladší vo svojom diele technikou kresby zoskupili architektonické dominanty európskych krajín.
Naši šiestaci zasa svoju tvorivú invenciu prejavili pri premene vlajky európskej únie, keď miesto hviezd zaujali
ľudské siluety vo farbách vlajok európskych štátov.
Trojicu plagátov Európskej únie uzavrela ideálna vízia holubice, ktorá na svojich perutiach vnáša mier do všetkých
členských štátov.

Názov akcie: Vianočná besiedka
Miesto:

ZŠ Čirč

Termín realizácie: 21.12.2017
Počet dní: 1
Počet žiakov, 1 roč. 9 žiakov
Zodpovedný vedúci: Plajdičko Vladimír
Cieľová skupina: Žiaci ZŠ Čirč
Cieľ akcie:
Zapojenie žiakov tanečného odboru do Vianočného programu organizovaného ZŠ Čirč
Program akcie:
Dňa 21.12.2017 Štvrtok sa žiaci tanečného odboru elokovaného pracoviska Čirč zapojili do Vianočného
koncertu , kde svojím tanečným umením prispeli a obohatili slávnostný program .
Žiaci sa zhostili vystúpenia veľmi dobre .Svojím vystúpením spríjemnili podujatie a vytvorili príjemnú
atmosféru. Žiaci 1 roč. sa predstavili tancom „Vianočný stromček“ na hudbu Lucky Vondráčkovéj
Záver:
Vystúpenie žiakov zožalo veľký úspech a spontánny potlesk od prítomného obecenstva , aj zainteresovaných
účinkujúcich v programe.

Názov akcie: Deň matiek
Miesto:

ZŠ Čirč

Termín realizácie: 14.5.2018

Počet dní: 1
Počet žiakov, 1 roč. 8 žiakov, 4 roč. 4 žiaci
Zodpovedný vedúci: Plajdičko Vladimír
Cieľová skupina: Matky a staré matky, široká verejnosť

Cieľ akcie:
Zapojenie žiakov tanečného odboru do slávnostného koncertu ku Dňu matiek
Program akcie:
Dňa 14. 05.2018 Pondelok sa v DK Čirč konal koncert ku Dňu matiek organizovaný OÚ Čirč a ZŠ Čirč.
Do koncertu sa zapojili aj žiaci SZUŠ Rosnička elokovaného pracoviska Čirč 1 a 4 ročníka, spoločným tancom
„Zumba“
Záver:
Vystúpenie žiakov zožalo veľký úspech a spontánny potlesk od prítomného obecenstva , aj zainteresovaných
účinkujúcich v programe.

Názov akcie: Vianočný koncert
Miesto:

ZŠ Vrbov

Termín realizácie: 20.12.2017
Počet dní: 1
Počet žiakov, I. roč. 8 žiakov
Zodpovedný vedúci: Plajdičko Vladimír
Cieľová skupina: Rodičia a široká verejnosť
Cieľ akcie:
Zapojenie žiakov tanečného odboru do Vianočného programu organizovaného ZŠ Vrbov
Program akcie:
Dňa 20.12.2017 Streda sa žiaci tanečného odboru elokovaného pracoviska Vrbov zapojili do Vianočného
koncertu , kde svojím tanečným umením prispeli a obohatili slávnostný program .
Žiaci sa zhostili vystúpenia veľmi dobre .Svojím vystúpením spríjemnili podujatie a vytvorili príjemnú
atmosféru. Žiaci I. roč. sa predstavili tancom „Doktor Coppelius a bábiky“ na hudbu Hracia skrinka.
Záver: Vystúpenie žiakov zožalo veľký úspech a spontánny
zainteresovaných účinkujúcich v programe.

potlesk od prítomného obecenstva , aj

Názov akcie: Vianočná akadémia a dielne.
Miesto:

Ľubica VO

Termín realizácie: 5.12.2017

Počet dní: 1
Počet žiakov, ročník: 45, 1.-2.ročník
Zodpovedný vedúci: PaedDr. Eva Raffajová
Cieľová skupina: VO
Cieľ akcie: Vianočná akadémia a dielne, zoznámenie sa s tradíciami Vianoc, významom sviatkov a príprava
vlastných výrobkov, jedál.
Program akcie: A. Vianočná akadémia – kultúrny program.
B. Vianočné dielne- príprava jedál na stôl, výzdoba stolov, aranžovanie.
Záver:
Na vianočných dielňach sme sa zoznámili sa s históriou a tradíciami Vianoc, prípravou slávnostných jedál,
ozdobovania vianočného stola a výrobou vianočných darčekov. Žiaci si vyskúšali prípravu torty, medovníkových
plátov a ich zdobenie. Vianočné dielne boli pre všetkých obohacujúce a priniesli nám veľa zábavy.
Názov akcie: Tvorivé dielne Babičkina škola.
Miesto:

Kaštieľ Strážky

Termín realizácie: 17.10.2017
Počet dní: 1
Počet žiakov, ročník: 15, 1.-2.ročník
Cieľová skupina: VO
Cieľ akcie: Zoznámenie sa s históriou tkania kobercov, práca s krosnami, jesenné prírodniny a jeseň na plátne
umelcov.
Program akcie: Každú domácnosť zdobí malý alebo väčší koberec. Ich tkanie bolo bežnou súčasťou života ľudí
na vidieku. Na Slovensku má tkáčske remeslo dávnu históriu a my sa pozrieme aspoň na kúsok z nej.
Na nevšednej hodine v našom tvorivom ateliéri sa zoznámime s technikou tkania.
Záver:
Na tvorivých dielňach sme sa zoznámili sa s históriou tkania kobercov, prácou s krosnami, jesennými prírodninami
a témou jesene na plátne umelcov. Žiaci si vyskúšali tkanie kobercov na malých krosnách a potom si v parku
kaštieľa pozreli sochy, umelecké diela a nazbierali si jesenné dekorácie, prírodniny na ďalšie výtvarné dielka.
Tvorivé dielne boli pre všetkých obohacujúce a priniesli nám veľa zábavy.
OPEN ZUŠ – premiérový výstavno – edukačný projekt
Miesto:

ZŠ Spišský Štiavnik

Termín realizácie: 13.05.2018 – 15.00 hod. začiatok
Počet dní: 1
Počet žiakov: žiaci VO a HO
Zodpovedný vedúci: Mgr. Lenka Orolinová

Spolupracujúci pedagógovia: Mgr. Katarína Horníková, Mgr. Martin Horváth, Mgr. Monika Bobríková,
Miroslava Čenščáková DiS.art.
Cieľová skupina: Rodičia, široká verejnosť, deti
Cieľ akcie: SZUŠ Rosnička predviedla výstavno – edukačný projekt Open Zuš, ktorého cieľom bolo
odprezentovať tvorbu žiakov výtvarného a hudobného odboru, získať nových talentovaných žiakov, spropagovať
našu školu a navzájom spolupracovať.
Program akcie:
Premiérový výstavno – edukačný projekt OPEN ZUŠ priniesol prezentáciu výtvarného odboru na verejnosti
formou výstavy a tvorivých workshopov pre žiakov a rodičov. Tvorivé dielne sme sústredili na

prácu

s hrnčiarskym kruhom, zo starých textílií sme si tvorili šperky – náhrdelníky, čím zo starého opäť vzniklo niečo
nové. Venovali sme sa aj gravírovaniu pohárov do skla a vypaľovaniu do dreva. V podaní učiteľov hudby zazneli
aj ľudové či moderné piesne talentovaných žiačok pod vedením p. uč. Moniky Bobríkovej a Miroslavy
Čenščákovej. Príjemným spestrením akcie bolo aj husľové duo.
Záver:
V nedeľu 13.05.2018 v popoludňajších hodinách sa v elokovanom pracovisku Spišský Štiavnik predviedli žiaci
výtvarného a hudobného odboru a v spolupráci s rodičmi tak príjemne strávili nedeľné popoludnie.
V rámci výtvarného odboru pod vedením pani učiteľky Mgr. Lenky Orolinovej prebiehala výstava prác žiakov
ZUŠ. Vo výtvarnom ateliéri netradičnou formou a nástrojmi výtvarníci: Mgr. L. Orolinová, Mgr. M. Horváth
a Mgr. K. Horníková predvádzali ukážky výtvarných techník: / tvorba eko náhrdelníkov zo zvyškov textílii/
gravírovanie do skla i dreva/ modelovania na hrnčiarskom kruhu/
Spojenie nových techník a tvorivého tímu tak priniesli unikát, ktorý sa v dnešnej dobe často nevidí a to ešte
s jedným cieľom: výrobou umeleckých diel, ktoré sa budú dražiť. Akcia je naplánovaná na koniec školského roka
na záverečnej výstave výtvarného odboru v Starej Lesnej.
Ohlasy na danú akciu, boli zo strany žiakov a ich rodičov veľmi pozitívne. Cieľ spropagovať našu školu, získať
nových žiakov a spolupracovať sme splnili a prezentácia našich žiakov a ich pedagógov priniesla pozitívne ohlasy.
Táto spolupráca sa nám osvedčila, o čom svedčí počet hostí a potlesk za našu prácu. A to je pre nás tá najväčšia
odmena.. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a hosťom ďakujeme za príjemnú atmosféru.
Veríme, že už teraz sa do našej ZUŠ prihlásia ďalšie nové talenty. Účasť verejnosti na tejto akcii bola vysoká.
Vernisáž výtvarného odboru: Prezentujeme náš talent
Miesto: Stará Lesná – penzión Tatrania
Termín realizácie: 14.06.2018 o 17.30 hod.
Počet dní: jeden deň
Počet žiakov, ročník: všetci žiaci VO, ocenení žiaci výtvarnej súťaže V ríši divov IV
Zodpovedný vedúci: Mgr. Katarína Horníková

Spolupracujúci pedagógovia: Mgr. M. Horváth, Mgr. L. Orolinová, Mgr. P. Gancarčíková
Cieľová skupina: rodičia žiakov, ocenení žiaci
Cieľ akcie: Prezentácia práce pedagógov a žiakov VO z celého školského roka a slávnostné odovzdávanie cien
oceneným žiakom v celoslovenskej súťaži V ríši divov IV. – Pod morskou hladinou.
,, Každý by mal denne počúvať trochu hudby, prečítať nejakú báseň, pozrieť si pekný obraz a pokiaľ možno
povedať

niekoľko

rozumných

slov.....

(Johann

Wolfgang

Goethe) „

Nám sa to podarilo. Vo štvrtok 14.júna sme spoločne v penzióne Tatrania v Starej Lesnej prežili podvečer plný
výtvarného umenia, malých a veľkých umeleckých diel v kruhu rodičov žiakov a pedagógov našej školy na
vernisáži výtvarného odboru s názvom Prezentujeme náš talent.
Sprievodným programom vernisáže bolo odovzdávanie ocenení z našej celoslovenskej výtvarnej súťaže V Ríši
divov IV. Téma tohto ročníka znela: Pod morskou hladinou. Rekordný počet zapojených škôl (56 ZUŠ), práce s
vysokou umeleckou hodnotou ( 684 ) a dokonalý umelecký zážitok pri 71 prácach, porotou ocenených ako
najkrajšie, medzi nimi aj 9 z našej ZUŠ. Osobne si prišli prevziať ceny žiaci zo Žiliny, Dubnice nad Váhom,
Lendaku, Svitu a z elokovaných pracovísk našej ZUŠ.
Výstavu prác našich žiakov tento rok obohatili aj absolventské práce – autorské knihy žiakov zo Spišského
Štiavnika a keramické hrnčeky a čajové sady. Samozrejme nechýbali voskové batiky a a už tradične kresby, maľby
a kombinované techniky našich malých, veľkých žiakov a ich umeleckých diel. Pilotným programom bola aj burza
umeleckých diel, ktoré boli vytvorené na spoločných akciách Open ZUŠ, ktoré sme tento rok organizovali vo
viacerých elokovaných pracoviskách.
Všetkým prítomným ďakujeme a tešíme sa z našej úspešnej akcie, ktorá sa už pomaly stáva tradíciou.

Vyhodnotenie súťaže v Ríši divov IV
Miesto: Michalská 12, Kežmarok
Termín realizácie: 05.06.2018
Počet dní: jeden deň
Počet žiakov, ročník: bez žiakov, odborná porota
(Mgr. Katarína Horníková, Mgr. Lenka Orolinová, Mgr. Pavlína Gancarčíková, Mgr. Martin Horváth, Mgr.
Melánia Sopková, Mgr. Beáta Petrasová
Zodpovedný vedúci: Mgr. Katarína Horníková
Cieľová skupina: pedagógovia SZUŠ Rosnička a odborná porota
Cieľ akcie: Vyhodnotenie najlepších výtvarných prác, ktoré boli do súťaže zaslané z celého Slovenska.
Prezentovať prácu žiakov výtvarného odboru aj z našej školy. V utorok 5. júna 2018 sa v priestoroch SZUŠ
Rosnička v Kežmarku konalo vyhodnotenie IV ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže V Ríši divov. Téma tohto
ročníka znela: Pod morskou hladinou. Počet a kvalita prác z roka na rok stúpa. Práce, ktoré nám do súťaže ZUŠ
poslali, boli tento rok rekordným prekvapením a výber bol o to náročnejší. Súťaže sa zúčastnilo 56 ZUŠ z rôznych

kútov Slovenska a spoločne nám tak dopriali jedinečný podmorský a umelecký zážitok spolu so 684 prácami.
V role potápačov sme sa preplavili na miesta do morských hlbín a ocenili spolu 71 prác s prapodivnými tvormi,
zabudnutými pokladmi dôb minulých, príšerami či volaním sirén.
Pre zaujímavosť:
1.

Ročník súťaže /téma Sen/ : 42 ZUŠ, 593 prác

2.

Ročník súťaže /téma Na krídlach mnícha Cypriána/ : 19 ZUŠ, 145 prác

3.

Ročník súťaže /téma Cesta okolo sveta/: 39 ZUŠ 483 prác

4.

Ročník súťaže /téma Pod morskou hladinou/ 56 ZUŠ 684 prác

Odborná porota v zložení Mgr. Katarína Horníková, Mgr. Pavlína Gancarčíková, Mgr. Lenka Orolinová, Mgr.
Martin Horváth, Mgr. Melánia Sopková a Mgr. Beáta Petrasová hodnotila práce rôznych techník, materiálov a
nápadov. Pri niektorých bolo ťažké rozhodnúť, ale nakoniec sme vybrali 71 najlepších. Medzi nimi aj 9 žiakov
našej SZUŠ Rosnička. Okrem plošných prác mali tento rok výrazné zastúpenie aj práce priestorové a osobitnú
pozornosť porota venovala grafikám. Preto sme sa rozhodli tieto práce ohodnotiť v samostatnej kategórii. Každé
dieťa nám tak odhalilo rozličné spod morskej hladiny.
Ďakujeme všetkým ZUŠ a ich pedagógom za aktívnu účasť a tvorivý prístup žiakov k tejto téme.
Vecné ceny a diplomy za ocenené práce budú odovzdávané na slávnostnej vernisáži 14.júna o 17.30 hod.
v penzióne Tatrania v Starej Lesnej, tí ktorí neprídu osobne ocenenia im doručíme poštou do konca školského
roka. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, s pozdravom.

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 2017/2018 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
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

Počet kusov
1
1
1
3
1
1
2
1
1
3
522 m2
12
85

Jednotková cena
600 €
1600 €
1416 €
635 €
959 €
359 €
35 €
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 2018 Radou OZ Rosnička.
hospodárska správa za rok 2018

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: 11.02.2019
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 27.02.2019
a Radou školy dňa 06.03.2019.

