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Vyjadrenie rady školy :
Vedenie rady školy konštatuje, že správa bola pripravená veľmi dôkladne a podrobne.
Výsledky uvedené v správe odzrkadľujú profesionalitu celého učiteľského zboru základnej
umeleckej školy. Rada berie na vedomie túto správu a postupuje zriaďovateľovi – Mestu
Šamorín.
Predseda rady školy: Ing. Ladislav Dobos

Zriaďovateľ :

Riaditeľka školy :
PaedDr. Irena Szűcsová č.tel. 0315622337
Zástupca riaditeľa : Bc. Brigita Hegyiová - č.tel 0315622337
Predseda rady školy : Ing.. Ladislav Dobos

Členovia rady školy : Prof. Ing. Pavel Élesztős PhD. – delegovaný zástupca zriaďovateľa
Ing. Edit Bauer – delegovaný zástupca zriaďovateľa
Koppány Kovács – delegovaný zástupca zriaďovateľa
János Méry – delegovaný zástupca zriaďovateľa
Mgr. Enikő Baráthová – zástupca rodičov
Eugen Gaál– zástupca rodičov
Mgr. Andrea Csető – zástupca rodičov
Mgr. Judita Bobeková – zástupca pedagogických zamestnancov
Mgr.art. Erika Domsitzová – zástupca pedagogických zamestnancov
Katalin Mészáros – zástupca nepedagogických zamestnancov

I. Výchovno – vzdelávacia činnosť
Škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie v odboroch : hudobný (HO),výtvarný (VO)
a tanečný (TO)

1. Počet žiakov
V školskom roku 2016/2017
Základnú umeleckú školu Štefana Németha-Šamorínskeho navštevovalo spolu 549 žiakov,
z toho 290 v hudobnom odbore, 165 vo výtvarnom odbore a 94 v tanečnom odbore.

Odbor

PŠ

hudobný
výtvarný
tanečný
Spolu

36
9
45

I.
stupeň
227
160
85
472

II.
stupeň
16
5

Štúdium pre
dospelých
11

21

11

Spolu
290
165
94
549

V priebehu školského roka vystúpilo z rôznych dôvodov 8 žiakov. V hudobnom odbore 4,
vo výtvarnom 3, v tanečnom 1, /z toho v PŠ – HO 3, PŠ-TO 1 žiak/
Na konci školského roka s vyznamenaním prospelo 440 žiakov, prospelo 60 žiakov.
Žiaci prípravného štúdia 41 žiakov nebolo hodnotených, dostali potvrdenie o absolvovaní
prípravného štúdia.
Odbor

PŠ

hudobný
výtvarný
tanečný
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33
8
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204
161
75
440
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1
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Neklasif.

Spolu
286
162
93
541

Štúdium ukončilo 33 absolventov, z toho 25 na I. stupni, 4 na II. stupni, 4 na ŠPD
Odbor
hudobný
výtvarný
tanečný
Spolu

I. stupeň
14
8
3
25

II. stupeň
4

ŠPD
4

4

4

Spolu
22
8
3
33

2.Výsledky súťaží :
Hudobný odbor
„Schneiderova Trnava“ v Trnave
Anabelle Hecht – 2. kategória zlaté pásmo
Barbara Kováčová – 2. kategória strieborné pásmo
Zsombor Bulcsu Varga – 2. kategória strieborné pásmo
/ pedagóg Mgr.art. E. Domsitzová /
Klavírna súťaž Liszt Ferenc Zeneiskola Győr
Barbara Kováčová – 1. kategória strieborné pásmo
/ pedagóg Mgr.art. E. Domsitzová /
Celoslovenská súťaž v hre na klavíri ZUŠ Sládkovičovo
Anabelle Hecht – 3. kategória zlaté pásmo a absolútny víťaz
/ pedagóg Mgr.art. E. Domsitzová /
Medzinárodná klavírna súťaž v San Sebastian organizovaná EMCY
Villő Varga – reprezentácia Slovenskej republiky a našej školy – diplom za účasť
/ pedagóg Mgr.art. E. Domsitzová /
„Prehliadka jazzovej, populárnej a filmovej hudby v hre na klavíri“ v Bratislave
Richard Puss
/ pedagóg Mgr.art. E. Domsitzová /
Viktória Németh
/ pedagóg E. Vargová, DiS.art. /
Celoslovenská spevácka súťaž „Kolárovská lýra“
Miriam Valenská – spev 2. miesto vo svojej kategórii
/ pedagóg Mgr. I. Németh /
Celoslovenská súťaž v hre na dychových nástrojoch „Dni Miloša Ruppeldta v Bratislave“
Júlia Savková – zobcová flauta diplom za účasť
/ pedagóg Mgr. Z. Šeligová /

Celoslovenská súťažná prehliadka v hre na bicích nástrojoch v Nových Zámkoch.
Dávid Dobos - kategória B/I. – zlaté pásmo, kategória B/II. zlaté pásmo,
kategória B/III. strieborné pásmo a získal ocenenie lauerát kategórie B
/ pedagóg J. Banyák, DiS.art /

Výtvarný odbor
Získané ocenenia
Medzinárodná výtvarná súťaž “Proti škodlivým závislostiam”
ocenení v 2.kategórii Filip Král
Adrián Katolin
Anna Maniačková
/ pedagóg Akad. mal. A. Mráziková /
Medzinárodná výtvarná súťaž „Hatvan“ na tému“Môj obľúbený kostol“
ocenení
Katarína Poláčiková
Barbora Birošová
/ pedagóg Akad. mal. A. Mráziková /
vystavené práce Adrian Katolin
Alexandra Benkeová
Eva Tomanová
Laura Pörsök
Hana Výbochová
/ pedagóg Akad. mal. A. Mráziková /
Eva Fodor
/ pedagóg PaedDr. I.Szűcsová /
Hloska Levente
Liliana Bukor
Zoe Valocsay
/ pedagóg Mgr.art. S. Bulíková /
“Vesmír očami detí” ocenení -okresné kolo: Karolína Kardošová,4.kat.
Nina Raganová,5.kat.
Ema Czuczová,5.kat.
/ pedagóg Akad. mal. A. Mráziková /
Oliver Sebastián Halabrin,4.kat.
/ pedagóg Mgr.art. S. Bulíková /
Erik Hideghéty,4.kat.
/ pedagóg PaedDr. I. Szűcsová /
-celoslovenské kolo: Anna Maniačková,5.kat.
/ pedagóg Akad. mal. A. Mráziková /

odoslané práce :
-Budapešť, medzinárodná výtvarná súťaž “Zázračný strom”
/ Akad.mal. A.Mráziková, PaedDr. I.Szűcsová /
-Belehrad, medzinárodná výtvarná súťaž / Akad.mal. A. Mráziková,
Mgr.art. S. Bulíková,
PaedDr. I. Szűcsová /
-Fínsko, medzinárodná výtvarná súťaž “Spolu”
-celoslovenská výtvarná súťaž “Folklórne tradície môjho kraja”
/ Akad.mal.A.Mráziková, Mgr.art. S.Bulíková /

3. Ocenenia pedagógov
Pedagóg Mgr.art. Jaroslav Roček bol ocenený pri príležitosti mestských osláv „Dňa
učiteľov“ primátorom Mesta Šamorín.

4. Personálne, materiálne a sociálne podmienky zamestnancov

•
•
•
•
•
•
•

V oblasti materiálneho zabezpečenia a sociálnych podmienok zamestnancov sme
sa naďalej snažili vytvoriť čo najlepšie podmienky.
počas celého školského roka sa vykonávalo ladenie klavírov a oprava hudobných
nástrojov
počas školského roka sa doplnil notový materiál pre jednotlivé oddelenia hudobného
odboru
nakúpili sa nové hudobné nástroje (pre bicie oddelenie xylofón, pre strunové oddelenie
gitara a drobné príslušenstvá pre hudobné nástroje)
pre výtvarný odbor sa nakúpili pracovné materiály (korkové tabule)
pre tanečný odbor sa nakúpili nové kostýmy a materiál pre ušitie nových kostýmov
na zabezpečenie rozmnožovania notových materiálov a učebných pomôcok
sa pravidelne nakupoval kancelársky papier, toner do tlačiarní.
prebehla inovácia interiéru školy, pokračovalo sa v postupnej výmene okien
na budove, zrealizovala sa výmena vchodových dverí, počas letných prázdnin
sa uskutočnila vo viacerých učebniach výmena kobercov, do učebne hudobnej náuky
sa kúpili nové stoličky a stoly

Škola bola v školskom roku zapojená do Národného projektu profesionálneho a kariérneho
rastu pedagogických zamestnancov. V rámci programu celoživotného vzdelávania
pedagogických zamestnancov sme učiteľom umožnili a zároveň i podporovali vzdelávať sa
podľa záujmu na seminároch usporiadaných Metodicko-pedagogickým centrom mesta
Bratislavy, Asociáciou učiteľov hudby Slovenska, Oblastným výborom Zväzu maďarských
pedagógov na Slovensku v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Komárne...

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov:
24.-26. 8.2016

účasť pedagógov klavírneho oddelenia na odbornom seminári v Bratislave,
ktorú organizuje slovenská sekcia EPTY
/ Mgr.art. E. Domsitzová, E. Vargová, Bc. E. Hecht, Paedr. I. Galbáčová /

14.8.-20.8. 2016 účasť Mgr.art. S. Bulíkovej na workshope „Architektúra pre deti a učiteľov
zo štátov V4.“ Do IVF projektu sa zapojili mestá Brno, Budapešť, Krakow
a Šamorín.
28.9. 2016

účasť Mgr. Z. Šeligovej na odbornom seminári v Nitre v Tralala škole
na tému „Nové metódy výučby hry na zobcovú flautu“

8.11. 2016

účasť PaedDr. I. Szűcsovej na odbornom seminári saaic v Bratislave

8.11. 2016

účasť pedagógov klavírneho oddelenia na
v Bratislave. Lektor Mgr.art T. Boroš Art.D., PhD.
/ Mgr.art. E. Mezei, A. Nagyová /

26.1. 2017

workshope

„Skladačky“

účasť PaedDr. I. Szűcsovej na odbornom seminári saaic v Bratislave

14.2. 2017

účasť pedagógov klavírnej hry na odbornom seminári v Komárne
/ Bc. E. Hecht. Mgr.art. E. Mezei, E. Vargová, DiS.art /

11.-18.3. 2017

účasť Mgr.art. A. Prachárovej na seminári venovanom tanečnému
školstvu na Slovensku – v centre výskumu na tanečnej katedre VŠMU

4.4.2017

účasť pedagógov Mgr.art. E. Domsitzovej, E. Vargovej, DiS.art.
a Mgr.art. E. Mezeiho na odbornej prednáške a workshope
s R. Kohútkom na tému „Interpretácia jazzovej a populárnej hudby a jej
príbuzných žánrov“

Účasť pedagógov na akreditovaných vzdelávaniach
štúdium na vysokej škole
Magisterské štúdium na PFUK v Bratislave Bc. Eva Hecht
Bakalárske štúdium na PFUK v Bratislave Andrea Nagyová
Pred atestačné štúdium organizované MPC v Bratislave :
príprava na II. atestáciu PaedDr. I. Szűcsová, PaedDr. I. Galbáčová
príprava na I. atestáciu Mgr. F. Koša

5. Silné a slabé stránky školy :
Silné stránky školy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

výhodná poloha školy, blízkosť obidvoch základných škôl
aktívni a zanietení pedagogickí pracovníci, kvalitne fungujúca tímová práca učiteľov
pestrosť variantov vyučovania
individuálny prístup k žiakom
udržiavaný školský areál
estetické prostredie
prezentácia na verejnosti
starostlivosť o nadaných žiakov
starostlivosť o deti vyžadujúce špecifické podmienky vyučovania (škola je otvorená aj
pre postihnuté deti)
existujúce tradičné aktivity – návšteva divadelných predstavení v SND v Bratislave,
výstav v meste aj mimo neho, spolupráca s družobnými školami
vysoká kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov
vysoká odbornosť vyučovania
záujem pedagógov o ďalšie sebavzdelávanie
dvojjazyčné vyučovanie
úspechy žiakov v súťažiach
spolupráca s mestom a so vzdelávacími inštitúciami mesta

Slabé stránky školy
• pokračovanie vo výmene okien
• modernizácia zariadenia v učebniach

6. Hodnotenie školskou inšpekciou:
V školskom roku 2016/2017 na našej škole nebola žiadna kontrola školskej inšpekcie.

7. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu
V školskom roku 2016/2017 sa škola snažila o dosahovanie najlepších výsledkov.
Vyučovanie prebiehalo v troch odboroch pod vedením vedúcich odborov a vedúcich
predmetových komisií (PK). Vedúca hudobného odboru Mgr.art. Erika Domsitzová, vedúca
výtvarného odboru Akad.mal. Anna Mráziková, vedúca tanečného odboru
Mgr.art. Anna Prachárová.. Vedúca PK klavírneho oddelenia Mgr.art. Erika Domsitzová
(počet členov 9), PK sláčikové oddelenie Jenő Hideghéty (počet členov 3), PK strunové
oddelenie Mgr. František Koša (počet členov 2), PK akordeónové oddelenie Mgr. Judita
Bobeková (počet členov 3 ), PK dychové oddelenie a bicie Mgr. Zuzana Šeligová (počet
členov 5), PK hudobná náuka Mgr. Judita Bobeková (počet členov 3 ), PK spevácke
oddelenie Ivana Gaálová (počet členov 3)
V každom umeleckom odbore bol záujem zviditeľniť svoju aktívnu prácu v triedach.
Pedagógovia tak ako každý rok, aj teraz prejavovali záujem o účasť na súťažiach, o čom
svedčia i výsledky žiakov (viď v rozpise jednotlivých odborov). . Okrem toho s veľkým
úspechom reprezentovali školu všetky tri odbory na rôznych verejných koncertných
vystúpeniach a podujatiach. Na škole sa ďalej prehlbovala medziodborová a medzi
predmetová spolupráca.

8. Reprezentácia školy na koncertoch a verejných podujatiach
Činnosť školy bola v školskom roku 2016/2017 tak ako v predchádzajúcom školskom roku,
veľmi bohatá a rozsiahla. Pedagógovia sa spolu so svojimi žiakmi aktívne zapájali do života
školy. Na hodinách pedagógovia využívali svoje pedagogické schopnosti a kreativitu. Svojich
žiakov pripravili na účinkovanie v škole a na verejnú prezentáciu v meste i mimo mesta. Boli
aktívnymi a úspešnými účastníkmi celoslovenských súťaží a medzinárodných festivalov.
Pedagógovia reprezentovali školu aj na rôznych podujatiach organizovaných mestom. Svoju
odbornú kvalifikáciu doplňovali účasťou na rôznych seminároch.
Žiacke koncerty : 11 (25.10., 22.11., 23.11., 13.12, 15.2., 14.3., 11.4., 26.4., 9.5., 10.5.,31.5.)
Výchovné koncerty pre MŠ a ZŠ : 4 / Rozprávka o Palčekovi a Palculienke /
Výchovné koncerty pre žiakov ZŠ Mateja Bela : december 2016 a jún 2017
Absolventská výstava
Absolventské koncerty : 2
Tanečný večer
Verejné koncerty : 11
18.10. 2016 jubilejný koncert kvarteta „4M“
8.11. 2016 koncert skupiny „Teachers trio“
15.11.2016 medzinárodný žiacky koncert a výstava prác žiakov výtvarného odboru
„Hudba nás spája“. Našu školu reprezentovali I. Nyárfásová, V. Varga – klavír
z triedy p.uč. Mgr.art. E. Domsitzovej, žiaci sláčikového oddelenia – členovia
medzinárodného mládežníckeho orchestra Hainburg-Šamorín a malého
sláčikového súboru
4.12.2016 spoločný adventný koncert ZUŠ-Komorný súbor Harmonia Classica-spevácky
zbor HíD Našu školu reprezentovali žiaci M. Kohút – klarinet tr. uč. Mgr.art. J
Roček a M. Machurek – akordeón, tr.uč. V. Hlaváčková, ktorí účinkovali
so sprievodom komorného súboru Harmonia Classica

6.12.2016
16.12.2016
20.12.2016
14.2.2017
25.4. 2017
30.5. 2017
13.6.2017

koncert a výstava prác žiakov výtvarného odboru „Prišiel k nám Mikuláš“
tanečný večer „Vianočné pohladenie“
vianočný koncert a výstava prác žiakov výtvarného odboru
Fašiangový koncert a výstava prác žiakov školy
Koncert a výstava prác pedagógov školy
Koncert skupiny ZUŠBAND
Koncert mládežníckeho orchestra Hainburg-Šamorín a sláčikového súboru
Arcolini Hainburg – Šamorín v Šamoríne

Ďalšie koncerty, vystúpenia a reprezentácia žiakov a pedagógov školy
Hudobný odbor
Detská ľudová hudba pod vedením p.uč. J. Hideghétyho účinkovala :
29.8. mestský park Pomlé „Pomléfest“
11.9. „Kút fest“ v Komárne
17.9 Šahy – sprievod detského folklórneho súboru Csali
30.9-2.10 Fiľakovo, festival folklórnych súborov - sprievod detského folklórneho súboru
Csali
17.12. účinkovanie na vianočnom vystúpení folklórneho súboru Csali v MsKS
14.1. Padány, účinkovanie na odovzdávaní ceny Csemadoku pre folklórny súbor Csali
a na plese gymnázia I. Madácha
20.1. Nové Zámky, sprievod detského folklórneho súboru Csali na otvorení plesu
27.1. účinkovanie na jubileu podniku Area
4.5. Skalica, súťaž folklórnych súborov– sprievod detského folklórneho súboru Csali
13.5. Tatabánya, sprievod detského folklórneho súboru Csali
18.5. účinkovanie na Jarných trhoch
3.-4.6. Liptovský Mikuláš, celoslovenská súťaž folklórnych súborov – sprievod detského
folklórneho súboru Csali
11.6. Želiezovce, folklórny festival - sprievod detského folklórneho súboru Csali
16.6. Sopron, folklórny festival - sprievod detského folklórneho súboru Csali
18.6. Budapešť, galakoncert folklórnych súborov - sprievod detského folklórneho súboru Csali
30. 9. účinkovanie na otvorení pamätnej výstavy P. Skribu v MsKS (PaedDr.I.Szűcsová –
kurátorka výstavy, hudobné čísla Bc. B. Hegyiová , Mgr.art.E. Domsitzová)
27.10. Deň starších, spoločný koncert ZŠ Mateja Bela a ZUŠ (M. Paradiová, J. Kaša –klavír
tr.uč. Z. Takács DiS.art., M. Szinghoffer – bicie tr.uč. A. Strieženec, A. Maniačková –
gitara tr.uč. A. Szabó, žiaci TO)
4.11. účinkovanie na otvorení výstavy v MsKS p. Mgr. F. Koša
19.11. účinkovanie žiakov B. Kováč – Zs.B. Varga –štvorručný klavír z triedy
p.uč. Mgr.art.E. Domsitzovej na X. ročníku Poľského hudobného festivalu v Győri
2.12. účinkovanie detskej ľudovej hudby, D. Pavlíkovej spev a pedagógov
Mgr. Z. Šeligovej , PaedDr. I. Galbáčovej a Mgr.art. E. Mezeiho na slávnostnom
odovzdávaní maturitných stužiek žiakov SOUSD Jednota Šamorín
20.1. účinkovanie p. Mgr. F. Košu na koncerte pedagógov v Mosonmagyaróvári
28.1. účinkovanie žiakov a pedagógov školy na jubilejnej členskej schôdzi Červeného kríža
v MsKS (žiaci TO – Mgr.art. A. Prachárová, B. Baráth-J. Csető duo pr. flauty –
Mgr. Z. Šeligová, Mgr.art. E. Domsitzová – klavír, Bc.B. Hegyiová – husle)
3.3.
účinkovanie na otvorení výstavy v MsKS . Mgr. F. Koša
27.3. účinkovanie na otvorení výstavy „Tvoriví pedagógovia“ v MsKS.
Vystavovali : Akad.mal. A. Mráziková, Mgr.art. S. Bulíková, Mgr.art. E. Domsitzová,
Mgr. Z. Šeligová
Hudobné čísla : Mgr. Z. Šeligová a Mgr. F. Koša
7.4. účinkovanie na otvorení výstavy v MsKS Mgr. F. Koša a Mgr. Z. Šeligová
12.5. účinkovanie na otvorení výstavy KOMP v MsKS Mgr. F. Koša a Mgr. Z. Šeligová

4.6.
8.6.

účinkovanie žiakov a pedagógov školy v X-bionic L. Kohútová, J. Kosťov – akordeón
tr.uč. Mgr. J. Bobeková, D. Sándor, P. Zakhar – keyboard tr.uč. V. Farkašová
koncert mládežníckeho orchestra Hainbur-Šamorín a sláčikového súboru Arcolini
Hainburg – Šamorín v Hainburgu

Výtvarný odbor
11.7.-15.7. 2016 sa konali tvorivé dielne pre starších žiakov s Akad.mal. Grigorim
Gurevichom z New Jersey.
19.7.2016

otvorenie výstavy žiakov výtvarných odborov ZUŠ na Slovensku
v Primacionálnom paláci v Bratislave. Podujatie sa uskutočnilo v rámci
projektu „Európa pre Slovensko, Slovensko pre Európu“. Do projektu sa
zapojili p. Akad. mal. A. Mráziková a PaedDr. I. Szűcsová. V mesiaci jún
2017 výstava v Košiciach.

24. 9.2016

účasť na otvorení výstavy a odovzdávaní cien výtvarnej súťaže v Hatvane,
na ktorom našu školu reprezentovala L. Végh z triedy p.uč.
Mgr.art. S. Bulíkovej

3.12. 2016

príprava adventnej výzdoby kruhového objazdu Akad.mal. A. Mráziková,
PaedDr. I. Szűcsová, Mgr.art. S. Bulíková

Výstava prác žiakov výtvarného odboru pri príležitosti medzinárodného koncertu
„Hudba nás spája“
Pri príležitosti “ Dňa starších”- výzdoba sály / Akad.mal. A. Mráziková, Mgr.art. S. Bulíková/
Vianočná výstava a výzdoba sály / Akad.mal. A. Mráziková, Mgr.art. S. Bulíková /
Vyhotovenie kalendára z detských prác na rok 2017 / Akad.mal. A. Mráziková,
Mgr.art. S. Bulíková, PaedDr. I. Szűcsová/
Fašiangová výstava / Akad.mal. A. Mráziková, Mgr.art. S. Bulíková, PaedDr. I. Szűcsová /
Pomoc pri inštalácii učiteľskej výstavy v MsKS, vystavené obrazy / Akad.mal.A.Mráziková,
Mgr.art. S.Bulíková /
Výstava prác pedagógov školy / Akad.mal. A.Mráziková, Mgr.art. S.Bulíková /
Tvorba propagačného materiálu školy / Akad.mal. A. Mráziková, Mgr.art. S. Bulíková,
PaedDr. I. Szűcsová /
Vystavené žiacke práce v MsKS “Deň zeme” /Akad.mal. A.Mráziková, Mgr.art.S. Bulíková/
Výtvarná spolupráca v projekte výchovného koncertu pre MŠ a ZŠ mesta
/ Akad.mal. A.Mráziková, Mgr.art. S. Bulíková/
Vyhotovenie tabla absolventov / Akad.mal.A.Mráziková, Mgr.art. S. Bulíková /
Absolventská výstava
Uskutočnenie talentových skúšok do prvých ročníkov ( počet prihlásených 60, prijatých 26 )

Tanečný odbor
20.12.2016 dva benefičné koncerty žiakov tanečného odboru pre žiakov ZŠ Mateja Bela
v MsKS Šamorín
16.6.2017

dva benefičné koncerty žiakov tanečného odboru pre žiakov ZŠ Mateja Bela
v MsKS Šamorín

9. Projektová činnosť
„Hudba nás spája“ medzinárodný žiacky koncert
„Tvorivé dielne pre starších žiakov výtvarného odboru“ pod vedením
Akad.mal. Grigoriho Gurevicha z New Jersey.
IVF projekt „Architektúra pre žiakov a učiteľov V4“ koordinátor : Art school Brno,
partneri : Krakow – Asociácia Villa Decius, Budapešť, ZUŠ Štefana Németha-Šamorínskeho
Šamorín – učitelia výtvarného odboru

10. Ďalšia činnosť v jednotlivých odboroch školy
Hudobný odbor
Popri uvedených verejných podujatiach žiaci a pedagógovia hudobného odboru účinkovali na
rôznych akciách organizácií a inštitúcií (Červený kríž, Klub dôchodcov, účinkovanie na
otvorení výstavy v MsKS) a na koncertoch v meste i mimo mesta. Predmetové komisie na
svojich zasadnutiach riešili aktuálne problémy oddelenia. Organizovali ročníkové prehrávky a
v každej triede sa uskutočnil triedny koncert za účasti rodičov. Absolventi I. , II. stupňa
vykonali absolventské skúšky, uskutočnili sa skúšky žiakov štvrtého ročníka prvej časti
prvého stupňa základného štúdia, postupové skúšky prípravného štúdia a prijímacie skúšky do
prípravného štúdia. Žiaci siedmeho ročníka hudobnej náuky vykonali písomné skúšky
z hudobnej teórie a žiaci absolventského ročníka I. a II. stupňa ukončili štúdium
absolventským koncertom.
Žiaci naďalej pracujú a reprezentujú školu v rôznych komorných zoskupeniach. Žiaci
a pedagógovia sláčikového oddelenia pokračujú v spoločnom Mládežníckom komornom
orchestri Hainburg – Šamorín a v medzinárodnom sláčikovom súbore mladších žiakov
Arcollini
Výtvarný odbor
Pedagógovia a žiaci vyzdobili priestory školy aktuálnymi prácami, inštalovali výstavy
v koncertnej sále školy, prezentovali sa na všetkých verejných podujatiach školy.
Pedagógovia Anna Mráziková, Mgr.art. Slávka Bulíková, v koncertnej sále v rámci koncertu
pedagógov uskutočnili výstavu svojich umeleckých diel a pri príležitosti Dňa učiteľov sa
prezentovali na mestskej výstave učiteľov v MsKS. Pedagógovia výtvarného odboru
sa prezentovali v meste s vianočnou výzdobou kruhového objazdu.
Žiaci štvrtého ročníka vykonali záverečnú skúšku prvej časti prvého stupňa základného
štúdia, uskutočnili sa prijímacie skúšky a žiaci absolventského ročníka ukončili štúdium
absolventskou výstavou.

Tanečný odbor
Žiaci tanečného odboru sa počas školského roka predstavili na žiackych koncertoch,
účinkovali na vianočnom koncerte školy. Účinkovali na výchovných koncertoch pre materské
školy mesta, pripravili tanečné vystúpenie pre základnú školu. Svoju celoročnú prácu
prezentovali na tanečnom večeri v MsKS.
Žiaci štvrtého ročníka vykonali záverečnú skúšku prvej časti prvého stupňa základného
štúdia, postupové skúšky prípravného štúdia. Vykonali sa prijímacie skúšky do prípravného
štúdia.

11. Vyhodnotenie plnenia priorít rozvoja školy
Z výchovno-vzdelávacích výsledkov a činností vyplýva, že vytýčené priority rozvoja
školy boli splnené. Snažíme sa o neustále skvalitňovanie výsledkov výchovno-vzdelávacieho
procesu, o neustále vzdelávanie pedagogického zboru, o konfrontáciu našej práce s inými
kolegami, napríklad na súťažiach a koncertoch, taktiež na medzinárodných stretnutiach
pedagógov družobných škôl motivujeme žiakov prostredníctvom účinkovania na verejných
podujatiach školy, medzinárodných stretnutiach s mládežou z iných krajín.

II. Pedagogicko – organizačné
a materiálno – technické zabezpečenie
výchovného procesu

1.Štruktúra ľudských zdrojov
Počet všetkých zamestnancov vo FO v školskom roku 2016/2017 : 37
-pedagogickí zamestnanci: 32
z toho kvalifikovaní: 31
bez príslušnej kvalifikácie: 1
rodičovská dovolenka: 1
- zamestnanec ekonomického úseku: 1
- správni zamestnanci: 4

Pracujúci na základe dohody o pracovnej činnosti: 1
z toho výchovno-vyučovacia činnosť v hudobnom odbore: 1

V školskom roku 2016/2017 bolo personálne zabezpečenie školy požiadavkám vyhovujúce.
V pedagogickom zbore pôsobilo spolu 31 učiteľov a 1 učiteľ vykonával pracovnú činnosť na
základe dohody o pracovnej činnosti. Jeden učiteľ je bez príslušnej kvalifikácie, doplňuje si
ju na Konzervatóriu v Bratislave. Jedna učiteľka s vysokoškolským vzdelaním I. stupňa
ukončila štúdium na UK PF v Bratislave a získala vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s
titulom Mgr.
Prepočítaný stav pedagogických zamestnancov je 23,3. V trvalom pracovnom pomere na celý
úväzok vyučovalo 16 učiteľov, na skrátený úväzok 8 učiteľov. V pracovnom pomere na dobu
určitú vyučoval 1 učiteľ na celý úväzok, 6 učiteľov na skrátený úväzok. Z celkového počtu
učiteľov deviati poberajú starobný dôchodok, a jeden učiteľ poberá invalidný dôchodok.
V hudobnom odbore vyučovalo 26 učiteľov, z toho 13 na celý úväzok, 13 na skrátený úväzok.
Vo výtvarnom odbore vyučovali 3 učiteľky na celý úväzok. V tanečnom odbore vyučovala
jedna učiteľka na celý úväzok a jedna učiteľka na skrátený úväzok.
V školskom roku 2016/17 dve učiteľky začali adaptačné štúdium a úspešne ju ukončili ku
koncu školského roka.
V rámci technicko-hospodárskych zamestnancov v školskom roku 2016/2017 na škole
pôsobilo 5 zamestnancov, prepočítaný stav 3,5 z toho v administratíve jedna zamestnankyňa,
upratovačky na 1,5 úväzku, vrátnička 0,5 úväzku a údržbár na 0,5 úväzok.
V školskom roku 2016/2017 pedagogickým a správnym zamestnancom okrem tarifného platu
podľa platových tried a stupňov, príplatku za prácu triedneho učiteľa a platu za prácu nadčas
bol poskytnutý osobný príplatok za ohodnotenie práce vykonávanej nad rámec svojich
pracovných činností a kreditový príplatok. Na ocenenie mimoriadnych výsledkov práce
učiteľov a ostatných zamestnancov bola udelená mimoriadna odmena na konci kalendárneho
roka 2016 a na konci školského roka 2016/2017.
Stravovanie zamestnancov bolo zabezpečené poukážkami Ticket restaurant od Edenred s.r.o.
Bratislava do 31. decembra 2016, od l. januára 2017 stravné poukážky sú zabezpečené od
DOXX – stravné lístky Žilina v hodnote 3,40 €. Z tejto sumy 55 % hradil zamestnávateľ
a príspevok zo sociálneho fondu činil 0,20 € za každú poskytnutú poukážku. Zo sociálneho
fondu sme ďalej prispeli na dopravu zamestnancom, ktorí denne cestujú do zamestnania - 20
% z ceny cestovného - a na regeneráciu pracovnej sily vo forme peňažného príspevku.
Školné od rodičov v školskom roku 2016/2017 činilo 49.887,10 €UR

III. Spolupráca s inými subjektmi

1. Spolupráca s inými subjektmi
Naďalej bola veľmi dobrá spolupráca so zriaďovateľom školy - Mestom Šamorín ktorý sa snažil podporovať všetky naše snaženia a projekty.
Škola má veľmi dobré vzťahy so všetkými školami v meste. Naďalej udržiava
kontakty s umeleckými školami v okrese, v Komárne a v Bratislave. So školami si navzájom
vymieňame odborné skúsenosti, organizujeme výmenné koncerty , a iné aktivity.
Spoluprácu udržujeme tiež so strednými a vysokými školami umeleckého smeru,
hlavne pri príprave žiakov na ďalšie štúdium.
Pri svojej činnosti nachádzame veľkú podporu aj v radoch rodičov. Združenie
rodičov nám financuje účasť žiakov na súťažiach, družobné kontakty, kostýmy pre tanečný
odbor, potreby pre výtvarný odbor, nákup nových hudobných nástrojov, opravy nástrojov,
ladenie. Počas celého školského roka nám v nemalej miere podporilo hladký priebeh práce
školy, organizovanie všetkých interných i verejných podujatí.

2. Medzinárodné aktivity - partnerské vzťahy
Škola naďalej aktívne udržiavala viacročné kontakty s hudobnou školou Mosonyi
Mihály Zeneiskola v Mosonmagyaróvári. Aktívna je spolupráca s Musikschule v Hainburgu
a udržiavajú sa kontakty aj s hudobnou školou z Wieselburgu a s hudobnou školou F. Liszta
v Győri.
Partnerské vzťahy škôl upevňovali žiaci i učitelia spoločnými koncertnými
vystúpeniami a výstavami.

IV. Záver – poďakovanie
Rada by som sa poďakovala všetkým kolegom, pedagogickým i nepedagogickým
zamestnancom za spoluprácu, za výborné pracovné výsledky, za všetky akcie, koncerty, za
tvorivosť, za obetavosť, za ochotu pomôcť škole aj nad rámec svojich povinností, za dobré
medziľudské vzťahy, vzájomnú toleranciu a pomoc.
Moje poďakovanie za spoluprácu patrí tiež Rade školy, Združeniu rodičov, nášmu
zriaďovateľovi Mestu Šamorín, všetkým sponzorom a priaznivcom školy.

Správa o činnosti školy bola prerokovaná a schválená pedagogickou radou dňa 26. júna 2017.

V Šamoríne, dňa 4. októbra 2017

PaedDr. Irena Szűcsová
riaditeľka školy

