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Základné identifikačné údaje
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Adresa školy Petzvalova 2, 040 11 Košice-Západ
Telefón
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WWW stránka szusfilmova.edupage.org
Zriaďovateľ
PhDr. Jarmila Uhríková

Vedúci zamestnanci školy
Priezvisko, meno

Služ. mobil

e-mail

Riaditeľ

PhDr. Jarmila Uhríková

+421 905 819 348

jarmila.uhrikova@gmail.com

ZRŠ

Ing. Hirjaková Lívia

+421 907 575 980

hirjakova@gmail.com

Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch školy:
Rada školy pri Súkromnej základnej umeleckej škole na Petzvalovej 2 v Košiciach bola
ustanovená v zmysle § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po
voľbách.

Členovia Rady školy

V šk. roku 2016/2017 pracovala rada školy v zložení:
P.
Zvolený (delegovaný) za
Titl., meno, priezvisko
č.
1 predseda /
Ing. Daniel Tatarka
2

pedagogickí zamestnanci

Mgr. art. Matej Kladek

3

nepedagogickí zamestnanci

Edita Petrová

4

zástupcovia rodičov

Ing. Nataša Švarcová

5

zástupcovia rodičov

Radovan Barčovský

6

zástupcovia rodičov

Liliana Ghafarová

7

zástupcovia rodičov

Viera Ujháziová

8

zástupca zriaďovateľa

Eva Výrostková

9

zástupca Filmovej školy, o.z.

Mgr. Dominika Uhríková

Stručná informácia o činnosti Rady školy za šk. rok 2016/2017
Rada školy sa vyjadrovala ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy
(prerokovaná hodnotiaca správa, kritériá prijímačiek, plány...). Riaditeľka školy oboznámila
členov rady s využitím nových priestorov a plánovanými akciami, tiež s finančnou situáciou
školy.
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Spolupráca školy s rodičmi.
Spolupráca s rodičmi je bezproblémová a rodičia spolupracovali najmä pri finančnej podpore.

Poradné orgány školy
a) Pedagogická rada školy:
Tvoria ju všetci pedagogickí zamestnanci školy. Títo majú právo a povinnosť aktívne sa
zúčastniť rokovania, možnosť doplniť program rokovania, možnosť klásť otázky adresované
vedeniu školy, možnosť podať návrhy, námety a pripomienky, možnosť uplatňovať svoje
poznatky a skúsenosti z výchovno-vzdelávacieho procesu, možnosť podieľať sa na tvorbe
návrhu uznesenia PR a právo hlasovať o uznesení z PR.

Pedagogický zbor:
Odbor
Literárno-dramatický odbor
(LDO) - prípravné štúdium I.
stupeň zákl. štúdia (uč. pán č. 41
z 2016)
Výtvarný odbor (VO)
1. časť I. stupňa zákl. štúdia
(uč. plán č. 53 z 2016)
Výtvarný odbor (VO)
2. časť I. stupňa zákl. štúdia
(uč. plán č. 54 z 2016)

Titl., meno, priezvisko
Mgr. Art. Lívia Michalčík
Dujavová

Mgr. Gabriela Kurucová

Mgr. Gabriela Kurucová

Výtvarný odbor (VO) - II.
Ing. Daniel Tatarka
stupeň zákl. štúdia
(uč. plán č. 56 z 2015, 2016/1. –
2. roč.)
(uč. plán č. 53 z 2009/3. – 4.
Mgr. art. Matej Kladek
roč.)
Odbor audiovizuálnej
MgA. Erik Sikora
a multimediálnej tvorby
(OAMT) - II. stupeň zákl. štúdia
(uč. plán č. 60 z 2016 /1. – 2.
roč.)
(uč. plán č. 57 z 2009/3. – 4.
Mgr. Valter Uhrík
roč.)

Triedny
Vyučujúci v
učiteľ
triede
PrípravkaLDO PrípravkaLDO

I.VA

I.VA

I.VB

I.VB

I.V, II.V,
III.V, IV.V

I.A

I.V
II.V (2. Sk.)
III.V (1. Sk.)
III.V (2. Sk.)
II.V (1. Sk.)
III.V (2. Sk.)
IV.V
I.A

II.A

II.A (1.sk)

Mgr. Štefan Haško, PhD.
Mgr. Jaroslav Kerner
Mgr. Peter Hrabinský

III.A
IV.A

II.A (2.sk)
III.A (1.sk)
III.A (2.sk)
IV.A (1.sk)
IV.A (2.sk)
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b) Predmetové komisie, vedúci jednotlivých odborov:
Tvoria ich vyučujúci daných predmetov. Všetci členovia majú právo a povinnosť aktívne sa
zúčastňovať rokovaní PK. Vedúci jednotlivých odborov
boli zodpovední za prípravu
a organizáciu podujatí, súťaží, výstav, festivalov ako aj za celkovú prezentáciu školy.
Predmetové komisie boli zodpovedné za počty žiakov, počty prihlásených nových žiakov.
Názov predmetovej komisie

vedúci PK

Predmetová komisia odborov - LDO, VO, OAMT

Zastúpenie predmetov
Prípravná dramatická
výchova (LDO), Kresba,
maľba, grafika, Výtv.
tvorba II. – výtvarné
disciplíny (VO), PST, PSK,
PSZ, PSS, INM (OAMT)

Mgr. Valter
Uhrík

Údaje o počte žiakov za školský rok 2016/2017
Počet žiakov školy: 131 (Stav k 15. 9. 2016) / 133*(stav ku 22.9.2016)
Počet tried: 11
PŠ (1)

1.

2. 3. 4.

počet tried

1

4

2

počet žiakov

29

z toho ŠVVP

0

Ročník:

2

2

Spolu
11

31/33* 31 25 15 131/133*
0

0

0

0

0

Ukončené triedy z dôvodu zanechania štúdia k 31.8.2016: PrípravkaL (II.stupeň).

Podrobnejšie informácie (počet žiakov):
LDO

VO

OAMT

Spolu
(počet žiakov)

Prípr. štúdium I. st.

29

0

0

29

I. stupňa zákl. štúdia 1. časť

0

10

0

10

I. stupňa zákl. štúdia 2. časť

0

4

0

4

Zákl. štúdium II. st.

0

34

54/56*

88/90*

29

48

54/56*

131/133*

SPOLU
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Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach (PS) na SZUŠ:
Do prípravného štúdia šk. r. 2016/2017 bolo prijatých spolu 29 žiakov (z toho 16 dievčat).
Rozpis

do PŠ

do 1.r.

Spolu

Prihlásení/z toho dievčatá

29/16

33/21

62/37

prijatí/z toho dievčatá

29/16

33/21

62/37

Počet vydaných rozhodnutí o prijatí žiakov v šk. roku 2016/2017 – 63:
 LDO (prípr. štúdium) – 29 (z toho 16 dievčat)
 VO – 23 (z toho 14 dievčat)
 OAMT – 10 (z toho 7 dievčat) + 1 dievča do vyššieho ročníka
Počet absolventov v šk. roku 2016/2017: 15
Prijímacie skúšky do SZUŠ na nasledujúci školský rok 2017/2018 sa konali 28. - 30.
marca 2017 (1. kolo) a 8. septembra 2017 (2. kolo), pričom počet prihlásených žiakov je 54.

Klasifikácia tried
Trieda
I.A
I.V
I.VA
I.VB
PrípravkaLDO
II.A
II.V
III.A
III.V
IV.A
IV.V
Trieda
I.A
I.V
I.VA
I.VB
PrípravkaLDO
II.A
II.V
III.A
III.V
IV.A
IV.V

H-P INM KRN KEB MLB MOD POT PYB PSK PST PSS PSZ PSU DPN PAA
1
1
1
1 1
1
1

1
1

1

1

1,47 1

1

1,73

1

1,33 1

1

1,64

1

1,82 1

1

PHN PDW PHL PHV PVA SPR SRU TTP UMP VVP VVT VTV ZDT ZSN
1

x
1
1
1
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Prospech žiakov
Trieda
Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
PrípravkaLDO 29
x
x
x
10
10
0
0
I.A
9
9
0
0
I.V
10
10
0
0
I.VA
4
4
0
0
I.VB
19
19
0
0
II.A
12
12
0
0
II.V
16
15
0
1
III.A
9
9
0
0
III.V
11
11
0
0
IV.A
4
4
0
0
IV.V

Dochádzka žiakov (za celý školský rok)
Trieda

Zamešk.
Počet
hod.

10
I.A
9
I.V
10
I.VA
4
I.VB
PrípravkaLDO 29
19
II.A
12
II.V
16
III.A
9
III.V
11
IV.A
4
IV.V
Spolu
133

0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
12

Zam.
na
žiaka
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,33
0,00
0,00
1,33

Ospr.
Ospravedlnené na
žiaka
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
12
1,33
0
0,00
0
0,00
12
1,33

Neosp.
Neospravedlnené na
žiaka
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0

Odbory a učebné plány
SZUŠ v šk. roku 2016/17 bola plne organizovaná s 3 odbormi: literárno-dramatický,
výtvarný a odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. V Literárno-dramatickom
odbore vyučoval 1 pedagóg prípravné štúdium, predmet: prípravná dramatická výchova podľa
učebného plánu č. 41. Výtvarný odbor vyučovali 3 pedagógovia podľa učebných plánov č. 53,
54 a 56 a tento odbor obsahoval základné disciplíny/výtvarné činnosti spadajúce pod jeden
predmet: Výtvarná tvorba II (uč. plán č. 56), v 1 a 2 časti I. st. zákl. štúdia boli zastúpené
predmety: kresba, maľba, grafika (uč. plány č. 53 a 54) . Odbor audiovizuálnej
a multimediálnej tvorby vyučovali 5 pedagógovia podľa učebného plánu č. 57 a č. 60.
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Vyučovanie prebiehalo podľa platných rámcových učebných plánov pre základnú umeleckú
školu, schválených MŠ SR dňa 20.8.2009 pod číslom CD-2009-27474/21375-1:911
s platnosťou od 1.9.2009 (3. a 4. ročník vo VO). V odbore audiovizuálnej a multimediálnej
tvorby sa na druhom stupni štúdia postupovalo podľa rámcových učebných plánov a učebných
osnov schválených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 11. novembra 2009 pod
číslom CD-2009-28028/22244-1:911. (3. a 4. ročník OAMT). Podľa Rámcových učebných
plánov Štátneho vzdelávacieho programu pre základné umelecké školy schváleného dňa 4. 2.
2015 pod číslom 2015-6346/5841:1-10A0 s platnosťou od septembra 2015 v znení doplnkov
a zmien z 15. júna 2015 pod číslom 2015-6346/29045:3-10A0 s účinnosťou od 1. septembra
2015 a následne DODATKOM – zoznamom realizovaných úprav dňa 20.1.2016 pod číslom
2016-6346/29045:3-10A0 pre ZUŠ s účinnosťou od 20. januára 2016 (2. ročník VO a OAMT),
Rámcových učebných plánov Štátneho vzdelávacieho programu pre základné umelecké školy
schváleného dňa 20.1.2016 pod číslom 2016-8597/1575:1-10A0 s platnosťou od 20. januára
2016 (PŠ LDO a 1. ročník VO a OAMT):
Odbor
Literárnodramatický odbor
(LDO) - prípravné
štúdium I. stupeň zákl.
štúdia

UP č.

Študijné zamerania

41
Dramatické a slovesné oddelenie
RUP 2016 (I. stupeň - prípravné štúdium)

53
Výtvarný odbor ZUŠ, výtvarná výchova
RUP 2016 Základné disciplíny: kresba, maľba, grafika,
modelovanie, priestorové a akčné vytváranie.
Primerane veku, prevažne formou výtvarnej
interpretácie a rozhovorov o umení je žiakom
sprístupňované historické i súčasné umenie.
Výtvarný odbor (VO)
54
Výtvarný odbor ZUŠ, výtvarná výchova
2. časť I. stupňa zákl.
RUP 2016 Základné disciplíny: kresba, maľba, grafika,
štúdia - 1. ročník
modelovanie, fotografia, dizajn, elektronické
médiá,
priestorové
vytváranie,
akčné
vytváranie, video a animácia - proporcionalitu
jednotl. disciplín a činností volí učiteľ na základe
podmienok školy a profilácie žiakov. Žiakom sú
priebežne sprostredkované poznatky o súčasnom
výtvarnom umení, dizajne
a architektúre.
VO – 1. ročník
56
Výtvarná výchova zameraná na samostatnú tvorbu.
II. stupeň zákl. štúdia
RUP 2016 Vyučovanie prostredníctvom výtvarných činností.
Štúdium sa špecializuje na média alebo disciplíny podľa
zamerania žiaka. Hlavný predmet alebo skupinu
hlavných predmetov si určí a uvedie škola v ŠkVP.
VO – 2. ročník
56
Výtvarná výchova zameraná na samostatnú tvorbu.
II. stupeň zákl. štúdia
RUP 2015 Vyučovanie prostredníctvom výtvarných činností
s dodatkom žiaka.
z 20.1.2016 Štúdium sa špecializuje na média alebo disciplíny podľa
zamerania žiaka. Hlavný predmet alebo skupinu
hlavných predmetov si určí a uvedie škola v ŠkVP.
VO – 3. a 4.ročník
53
Výtvarná výchova zacielená ako intenzívna príprava
II. stupeň zákl. štúdia
2009
na ďalšie štúdium výtvarnej profesie.
Výtvarný odbor (VO)
1. časť I. stupňa zákl.
štúdia - 1. ročník
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Výtvarná výchova zacielená na individuálnu
samostatnú tvorbu
Základné disciplíny: Výtvarná tvorba II.
Odbor
60
Audiovizuálna a multimediálna tvorba
audiovizuálnej
od roku Predmety: Práca s témou, tvorba scenára; Práca
a multimediálnej
2016
s kamerou; Práca so zvukom; Práca so strihom;
tvorby (OAMT) - II.
Interpretácia, moderovanie
stupeň zákl. štúdia a št.
Skupinu hlavných predmetov: práca s kamerou, práca
pre dospelých - 1. roč.
so strihom a práca so zvukom.
60
Audiovizuálna a multimediálna tvorba
Odbor
od roku Predmety: Práca s témou, tvorba scenára; Práca
audiovizuálnej
2015
s kamerou; Práca so zvukom; Práca so strihom;
a multimediálnej
s dodatkom Interpretácia, moderovanie
tvorby (OAMT) - 2.
z 20.1.2016 Skupinu hlavných predmetov: práca s kamerou, práca
roč.
so strihom a práca so zvukom.
57
Audiovizuálna a multimediálna tvorba
OAMT – 3. a 4.ročník
z roku 2009 (II. stupeň základného štúdia a št. pre dospelých)

Zamestnanci
Pracovný pomer
Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Spolu
Na dohodu
11
6
17

Pedagogickí pracovníci
p.č.

Titl, Meno, priezvisko

Typ zmluvného vzťahu

1.

PhDr. Jarmila Uhríková

Dohoda

2.

Mgr. Valter Uhrík

Dohoda

3.

Ing. Lívia Hirjaková

Dohoda

4.

Ing. Daniel Tatarka

Dohoda

5.

Mgr. Jaroslav Kerner

Dohoda

6.

MgA. Erik Sikora

Dohoda

7.

Mgr. Peter Hrabinský

Dohoda

8.

Mgr. art. Matej Kladek

Dohoda

9.

Mgr. Štefan Haško, PhD.

Dohoda

10.

Mgr. Adriána Pištejová

Dohoda

11.

Mgr. Art. Lívia Michalčík Dujavová

Dohoda

12.

Mgr. Gabriela Kurucová

Dohoda
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Nepedagogickí pracovníci školy
1.
2.
3.
4.
5.

Edita Petrová - administratívna pracovníčka /Dohoda/
Eva Výrostková - ekonómka /zmluva-FA/
Anna Romanová - upratovací servis /Dohoda/
Anna Pažinová - upratovací servis /Dohoda/
Erika Dučaiová - upratovací servis /Dohoda/

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov
počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

spolu

učiteľov

0

12

12

spolu

0

12

12

Rozpis:
p.č.

Titl, Meno, priezvisko

Kvalifikovanosť

1.

PhDr. Jarmila Uhríková

kvalif.

2.

Mgr. Valter Uhrík

kvalif.

3.

Ing. Lívia Hirjaková

kvalif.

4.

Ing. Daniel Tatarka

kvalif.

5.

Mgr. Jaroslav Kerner

kvalif.

6.

MgA. Erik Sikora

kvalif.

7.

Mgr. Peter Hrabinský

kvalif.

8.

Mgr. art. Matej Kladek

kvalif.

9.

Mgr. Štefan Haško, PhD.

kvalif.

10.

Mgr. Adriána Pištejová

kvalif.

11.

Mgr. Art. Lívia Michalčík Dujavová

kvalif.

12.

Mgr. Gabriela Kurucová

kvalif.

Vzdelávanie zamestnancov
Učitelia priebežne sledujú odborné publikácie a ich vzdelávanie spočíva v samoštúdiu, keďže
metodické centrum neponúka ďalšie vzdelávanie v tak špecifických odborných predmetoch,
ktoré vyučujeme na našej škole.
Ďalšie vzdelávanie
Počet absolventov Počet študujúcich
doplňujúce pedagogické 1 (Erik Sikora)
1 (Štefan Haško)
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Prehľad výsledkov súťaží a olympiád
P.č.

1.

Názov súťaže

Ars Šafarikiana 2017,
literárna súťaž
Štúrovo pero 2017

2.

Nofiny v kategórii
Elektronické časopisy

Dátum a
miesto

Úroveň (štátna,
reg., miestna,
školská)

Anna Lazor, IV.F/
dostala sa medzi 8. víťazov

10.2.2017

celoslovenská

Nofiny: masmediálna tvorba
II.F, III.F / žiadne

28.29.4.2017

celoslovenská

celoslovenská

Meno žiaka/trieda/umiestnenie

3.

Trendy online
Michal Pavliš / 2.miesto
nakupovania v roku 2017 Nicol Želtvayová/žiadne

22.4.2017

4.

Poľský inštitút: Buď ako Daniela Steinerová,
Szymborska!
I.F/vyhrala spolu so 4.
ďalšími

25.10.2016 celoslovenská

ocenenia v regionálnom kole:
KARIN KAĽATOVÁ - 1.
miesto v kategórii Čiernobiela
fotografia od 16-21 rokov,

Vernisáž
RÓBERT RAPOŠ - čestné
uznanie v kategórii Čiernobiela 26.4.2017
fotografia od 16-21 rokov,
vo Verejnej
TOMÁŠ KLEMBARA - 3.
kniznici J. regionálna
miesto v kategórii Farebná
Bocatia
fotografia od 16-21 rokov
26.4.2017
Postupujúci do krajského kola: (streda)
MAREK HRAŠNA, JAKUB o 17.30.
ŠEVČÍK, KARIN
KERNEROVÁ, KRISTÍNA
ZOŠOVÁ, VERONIKA
ŽIDOVÁ

5.

AMFO 2017

6.

Súťaž o najlepšiu PF 2017

Laura Polovková z 2.F – 1.
miesto

Zlatá Klapka 2017

FALL - Valér Futej, Jakub
Jožio (víťazi v kateg.: réžia 15- 23.3.2017
19, krátky film 15-19)
Bratislava

7.

(celoslovenská súťaž
v odbore Audiovizuálna
a multimediálna tvorba)

FALL - Tomáš Klembara
(víťaz v kateg.: chlapčenský
herecký výkon)

December
2016
Košice

Dom kultúry
Zrkadlový háj

školská

štátna celoslovenská
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8.

REC-PLAY 2017

RANDEVUE - Šimon Šebo
(víťaz v kateg.: Námet &
Scenár
● Skupina B – autori 16-21
TOP FILM:
SNOWBUD (hraný film) –
Mario Antonio Liptaj
No rain tomorrow
(experiment) – Arthur Maurer
Okrem ocenených filmov
18.3.2017
postúpili do krajskej súťaže:
● Skupina B – autori 16-21
Miesto (experiment) Katarína
Gramatová
Desivec (hraný) Matej Jánošík
Férový prístup (dokument
Ivan Koribanič

mestská

Cineama 2017
9.

● Skupina B – autori 16-21
21. ročník krajskej súťaže 3.miesto: No rain tomorrow 8.4.2017
(experiment) – Arthur Maurer
amatérskej filmovej
Postup na celoštátnu súťaž:
tvorby
Desivec (hraný) Matej Jánošík

krajská

žiaci I.F, postupne sa zapojili
do tém:
Nezbedná zima
Poslovia Jari
Fotosutaze
Infoglobe 2016/17

Tajomné pamiatky

Alexandra Lee Mihalíková
Alex Mohler
10.
http://www.infoglobe.sk/fo Anna Gondová
tosutaz
Ciglanova Nina
Dávid Ducár
Ezsolová Bianka
Korlová Klaudia
Michal Moščák
Peter Švarc
Samuel Jasaň
Tomáš Bucher
11. Nebuď otrok drog
Plagát - účasť
12. Zelený svet 2017

účasť

2016/17
http://www.i celoslovenská
nfoglobe.sk/
fotosutaz

celoslovenská
celoslovenská
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Aktivity a prezentácia na verejnosti
P.č.

Názov aktivity

Dátum a miesto
Oblasť/zameranie
2016/2017,
Aktuality, kontakty...
Košice

Publikovanie

1.

Webové sídlo

2.

Farebná online
2016/2017,
Školská internetová
Košice
TV

Školská mediálna práca
žiakov a ich aktivity

http://www.fotelka.sk/

3.

Nofiny - Školské
noviny

2016/2017,
Košice

Školská mediálna práca
žiakov a ich aktivity v enovinách

http://nofiny.skolskenoviny.sk/

4.

Prezentácia v
médiách

šk. rok
2016/2017

- články, blogy (TASR,
korzár, školský servis)

http://skolskyservis.teraz.sk/sear
ch/?searchquery=filmova+skola

Európsky deň
jazykov

28.9.2016,
Košice, pri
Dolnej bráne

5.

6.

7.

MUDr. Peter Krcho
fotil na Filmovej
škole
Správna voľba
povolania príležitosť k
úspechu“
Kariérne
sprevádzanie

10.10.2016

11. 10. 2016 –
12. 10. 2016
SOŠ
Ostrovského

Účasť v súťaži "Prelož a
zaspievaj" pri príležitosti
Európskeho dňa jazykov.
(Šišková, Polovková a
učiteľ Sikora)
Fotenie doktora Krcha
detičiek, ktoré sa narodili s
veľkými komplikáciami.
Vzdelávacia prezentácia
školy a jej zamerania študijné odbory

www.szusfilmova.edupage.org

https://www.facebook.com/pg/fil
movaskolakosice/photos/?tab=al
bum&album_id=1015415716433
9023
https://www.facebook.com/filmo
vaskolakosice/insights/?section=
navPosts

Web školy, KSK, miestne rádia
http://filmovaskola.edupage.org

Kultúrna prezentácia
https://www.facebook.com/filmo
november 2016,
zručností žiakov SSUSF na vaskolakosice/posts/1015427480
Košice
verejnosti
5404023
http://www.studentskypreukaz.sk
Výhercovia súťažného
/index.php?option=com_content
Eso medzi kartami
videa: Dávid Ducár
&view=article&id=206&utm_so
17.11.2016
9. (Isic súťaž)
Róbert Rapoš
urce=mailing&utm_campaign=1
61118_vyhercoviaPowerbank&u
tm_medium=mail
šk. rok
Mesačne uverejňované
https://www.facebook.com/filmo
Súťaž o najlepšiu
2016/2017
najlepšie
fotky
z
tvorby
vaskolakosice/
10. fotku mesiaca – 10x
žiakov školy
a PF 2017
Účasť žiakov na odbornom
Organizované MPC, MŠVVaŠ
seminári "Bez predsudkov",
12.12.2016,
SR
spojený s premietaním
https://www.facebook.com/filmo
11. "Bez predsudkov" Cinemax, OC
filmu Rytmus sídliskový
Optima Košice
vaskolakosice/posts/1015438219
sen a diskusiou s
8374023
režisérom.
do 31. januára
TASR
Zapojenosť do súťaže
2017
RTVS/TA3
Zlatá
Klapka
2017
MŠVVaŠ SR a slávnostné
12.
vyhodnotenie:
http://www.zusjanaalbrechta.eu/z
udeľovanie cien celosl.
23.3.2017
lata-klapka/d-1772/p1=2436
8.

Stužková slávnosť
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DK Zrkadlový
háj, Bratislava
Youtuberka Lady
Zika: Rodičia by sa
9. 2. 2017
13.
o Youtube určite
mali zaujímať viac
Piata loď Absolventa Filmovej
19.3.2017
14.
školy Katka
Kamencová
20.3.2017
Vernisáž SSUŠF
"Cez hladáčik"
Výmenník na
15.
Štítovej v
Košiciach
16.

AMFO fotografická súťaž

27. apríl 2017

Dominik György v
17. rozhlasovej
reportáži

16.5.2017

Ocenenie starostu
18. mestskej časti
Košice-Západ

16.5.2017

29.6.2016
19. Mobilfest 2017

Mobility Erasmus+
New Opportunities Šk. rok
20.
in Multimedia and 2016/2017
Art

21.

Hymna filmovej
školy

29. jún 2017

súťaže v audioviz.
a multimed. tvorbe
Rozhovor s Lady Zika
(našou žiačkou Zuzkou
Šimkaninovou) o fenoméne
youtube, vhodný hlavne pre
rodičov.

https://www.facebook.com/filmo
vaskolakosice/
http://vlcata.dennikn.sk/ladyzika-rozhovor-s-youtuberkou-ogeneracii-internetovychzabavacov/

Absolventa Filmovej školy
https://www.facebook.com/filmp
Katka Kamencová vo filme
iatalod/
Piata loď
Výstava prác študentov
SSUŠF "Cez hladáčik"




plagáty na verejnosti
https://www.facebook.com/fi
lmovaskolakosice/filmovask
ola.sk

ocenenia našich žiakov v
http://wp.kcubar.sk/wpregionálnom kole
content/uploads/2017/04/Ocenen
fotografickej súťaže AMFO ia_RS2_AMFO-2017-1.pdf
https://mail.google.com/mail/u/0/
#search/filmbydominikgyorgy%
40gmail.com/15c0c683565bba6b
Úspešný študent Filmovej
?projector=1
školy Dominik György v
rozhlasovej reportáži
https://drive.google.com/file/d/0
Bwsmu5TZPNzRkFrX0ZxaFJVVFU/view
Filmová škola dostala
ocenenie starostu mestskej
časti Košice-Západ za
https://www.facebook.com/filmo
prínos v spoločenskej
vaskolakosice/
oblasti a dosiahnuté
výsledky.
3. ročník festivalu filmov
https://kosicednes.sk/udalosti/mo
nakrútených mobilnými
bilfest-dokazete-mobilomtelefónmi
natocit-zaujimave-video/
- v Košice dnes
Vzdelávacie mobility
jednotlivcov v oblasti
odborného vzdelávania
https://www.facebook.com/filmo
a prípravy – pracovné stáže
vaskolakosice/
žiakov a pedagógov
krajinách: Fínsko,
Portugalsko, Španielsko,
Česko, Maďarsko
https://www.facebook.com/filmo
vaskolakosice/posts/1015495807
9739023
Hymna filmovej školy
https://www.youtube.com/watch
?v=6EYFRglhBHY&feature=yo
utu.be
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22.

Art Film Fest

Pracuje na
počítačových
projektoch v
23.
Amerike, Anglicku
či Madagaskare |

jún 2016

Spolupráca na filmovom
festivale v Košiciach
(študentská prax)

3. júl 2017

zajtrajsienoviny.sk
Naša tohtoročná maturantka http://zajtrajsienoviny.sk/2017/0
Miška Hýbelová pracuje na 7/pracuje-na-pocitacovychPC projektoch v zahraničí projektoch-v-amerike-anglickuci-madagaskare/

Nová hviezda
Televíznych novín?
11. júl 2017
24. Takto si odkrútil
svoju premiéru
Dominik Matulaj!
Bláznivá
Youtuberka Lady
Zika a jej skvelý
25.
profil, ktorý musíš
vidieť

26.7.2017

https://www.facebook.com/filmo
vaskolakosice/

TVnoviny.sk
http://www.tvnoviny.sk/soubiz/1
Nová hviezda televíznych
877890_nova-hviezdanovín - absolvent Filmovej
televiznych-novin-takto-siškoly Dominik Matulaj
odkrutil-svoju-premierudominik-matulaj
Článok o našej youtuberke https://najky.webnoviny.sk/blazn
a výbornej študentke Zuzke iva-youtuberka-lady-zika-a-jejŠimkaninovej
skvely-profil-ktory-musis-vidiet/
irozhlas.cz

Evropané mají lepší
vkus. Američané si
zase obraz z Ikey na
6. 8. 2017
26.
zeď hrdě nepověsí,
říká slovenský malíř

Natočil slovenskú
Alicu v krajine
27.
zázrakov a získal
detského Oscara |

7. 8. 2017

https://www.irozhlas.cz/kultura/v
Článok o našom
ytvarne-umeni/evropane-majiabsolventovi pomaturitného
lepsi-vkus-americane-si-zaseštúdia Roba Moonatheho
obraz-z-ikey-na-zed-hrdenepovesi_1708061100_dp

Článok o našom
tohtoročnom maturantovi
Dominikovi Györgyovi

Zajtrajšie noviny
http://zajtrajsienoviny.sk/2017/0
8/natocil-slovensku-alicu-vkrajine-zazrakov-a-ziskaldetskeho-oscara/

Projekty
V súčasnosti nie sme zapojený do žiadneho projektu z dôvodu, absencie projektov určených
pre základné umelecké školy.

Výsledky inšpekčnej činnosti
Štátnu školskú inšpekciu sme v danom roku nemali.

Materiálno-technické podmienky
ZUŠ spĺňa základné a odporúčané materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu v jednotlivých odboroch, ktoré schválilo Ministerstvo školstva, vedy,
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výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 15. júna 2015 pod číslom 2015-6346/29045:310A0 pre základné umelecké školy s účinnosťou od 1. septembra 2015.

Prehľad učební a vybavenia
Por. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. – 10.
11.
12. – 15.
16.
17.
18.
19.
20.

Názov učebne a skratka
Výtvarný ateliér I (malý) VAT1
Výtvarný ateliér II (veľký) VAT2
Foto-video ateliér FVA
Jazyková učebňa JU
Multimediálna učebňa MUL
Počítačová učebňa POČ
Ateliér virtuálnej grafiky AVG
Animačný ateliér ANI
Strižňa I. a II. S1, S2
Školské TV štúdio TVŠ
Triedy 1 – 4 (I.F, II.F, III.F, IV.F)
Maskérňa
Tmavá komora
Sklad techniky
Archív
Zborovňa I. a zborovňa II.

Počet
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
4
1
1
1
1
2

Škola disponuje špeciálnou audio a video technikou, ktorá slúži pre potreby vyučovacieho
procesu - poloprofesionálna kamera SONY HD, mini DV kamery Panasonic, digitálne
fotoaparáty SONY, digitálny fotoaparát HP, dataprojektory, počítače s grafickými a strihovými
softvérmi, špeciálne technické vybavenie na snímanie zvuku a exteriérové i interiérové svetlá
a ďalšie technické vybavenie priebežne dopĺňané v zmysle potrieb odboru a technologického
vývoja.
Učebne sú vybavené novým školským nábytkom a videotechnikou s veľkoplošnými
obrazovkami a BD prehrávačmi.
V multimediálnej učebni a ateliéri virtuálnej grafiky je na výchovno-vzdelávací proces k
dispozícii 25 počítačov s príslušenstvom. V učebniach, podľa študijného odboru a potrieb
výchovno-vyučovacieho procesu, slúžia ďalej na výučbu interaktívna tabuľa, audiovizuálna
technika, dataprojektory, digitálne fotoaparáty, skenery, digitálne kamery, tlačiarne,
kresliarske stoly, knižnica odbornej literatúry, veľmi dobre vybavená knižnica slovenskej a
svetovej literatúry a špeciálne stroje, prístroje a zariadenia ateliérov jednotlivých študijných
odborov a ich zameraní. Hygienické zariadenia spĺňajú legislatívne stanovené požiadavky. V
procese výučby a pre získanie špeciálnych zručností podľa potrieb a zamerania odboru sa
používajú softvérové balíky: Office(MSWord, MSExcel, PowerPoint atď.), grafické programy
(napr. Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat Reader, Adobe Illustrator, Adobe
AferEffects, Macromedia Flash), strihové a zvukové programy (napr. Animo8.0, 3D a 4D
programy, FinulCut, ProTooluse) a ďalšie priebežne aktualizované verzie softvéru.
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Finančné a hmotné zabezpečenie
K nahliadnutiu na sekretariáte školy.

Plnenie stanoveného cieľa
Koncepcia rozvoja školy je sformulovaná do štyroch hlavných cieľov :
1. cieľ: Rozvoj kľúčových kompetencií vo všetkých oblastiach výchovno –
vzdelávacieho procesu
2. cieľ: Súlad výchovy a vzdelávania
3. cieľ: Zabezpečenie personálneho, ekonomického a materiálneho zázemia v škole
4. cieľ: Prezentácia školy na verejnosti a projektové riadenie
V školskom roku 2016/2017 sme sa sústredili na plnenie cieľov, v každej zo stanovených
oblastí a predovšetkým sme napĺňali hlavné strategické ciele rozvoja školy v tomto rozsahu:
- pracovali sme na aktualizácii ŠVP pre OAMT v odbornej komisii zriadenej pri Štátnom
pedagogickom ústave Bratislava
- ukončili sme technologickú a stavebnú prípravu na vytvorenie centra odborného vzdelávania
a prípravy aj v rámci celoživotného vzdelávania predovšetkým v oblasti audiovízie a nových
technológií,
- priebežne sme dopĺňali a dotvárali materiálno-technické zázemie školy a nakupovali
didaktickú techniku.
V rámci prezentácie školy na verejnosti a prepojenia s praxou sme sa zapojili do konaného
ArtFilmFestu v Košiciach, vyhodnotili sme druhý ročník festivalu videodiel natočených
mobilným telefónom Mobilfest, pokračovali sme vo videotvorbe pre US STEEL,
Prírodovedeckú fakultu UPJŠ, podporovali nadviazané a úspešne fungujúce kontakty s VŠMU
Bratislava, Akadémiou umení Banská Bystrica, Filmovou akadémiou Miroslava Ondříčka
v Písku, regionálnymi a lokálnymi televíziami a rádiami (TV Region, TV Zemplín, Rádio Šport,
TV Naša), nadviazali sme aktívnu spoluprácu s Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny
Bratislava – nakrúcanie videodiel.

Úspechy a nedostatky
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:








vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov
výborné materiálno-technické vybavenie školy
priaznivá klíma v škole, dobré medziľudské vzťahy
individuálny prístup k nadaným žiakom
spolupráca s Občianskym združením zriadeným pri škole
úspešná reprezentácia školy i krajiny
prepojenie teoretickej prípravy s praxou - vlastná tvorba audiovizuálnych programov
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Oblasti, v ktorých sú nedostatky:
 nepriaznivá celospoločenská klíma k súkromným školám
 slabá ekonomická sila obyvateľstva v regióne

Psychohygienické podmienky
Kladieme dôraz na zabezpečenie bezstresového a tvorivého prostredia počas celej doby
prevádzky školy. Žiaci majú k dispozícii prístup do všetkých učební a ateliérov. V rámci
niektorých odborných predmetov a tém boli súčasne využívané aj strižne 1 a 2. Všetky
miestnosti sú dostatočne veľké a veľmi dobre vybavené na výučbu.
Žiaci majú prístup na internet vo všetkých priestoroch SZUŠ. Areál okolo budovy je
prispôsobený pre žiakov a tak majú možnosť pred a po vyučovaní tráviť čas v oddychovej
zóne, kde môžu na čerstvom vzduchu načerpávať energiu. Tvorba rozvrhu sa uskutočnila
podľa učebných plánov v súlade so štátnym vzdelávacím programom, kde sme zachovali počet
hodín pre jednotlivé odbory a ročníky, s ohľadom na náročnosť jednotlivých predmetov.

Voľnočasové aktivity
SZUŠ je školou, ktorá má prevádzku v popoludňajších hodinách a nie je súčasťou povinnej
školskej dochádzky, preto sa celý jej výchovno-vzelávací proces realizuje vo voľnom čase
žiakov.

Spolupráca školy s rodičmi
Spolupráca s rodičmi prebieha vo viacerých úrovniach:





členstvo rodičov v Rade školy,
spolupráca vybraných rodičov z každej triedy (Rodičovská rada) s vedením
školy a členmi ped. rady riaditeľky školy – informácie o plánoch práce školy a ich
zabezpečení a plnení a o komplexných výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti školy,
prenos pripomienok širokej rodičovskej verejnosti k činnosti školy,
individuálna spolupráca rodičov so všetkými pedagógmi školy – informácie o
priebehu vzdelávania žiakov, konzultácie s jednotlivými vyučujúcimi, informácie o
aktuálnom dianí v škole, pripravovaných akciách, organizácii školského roka a pod.
Spolupráca prebieha osobným kontaktom, telefonicky, písomným stykom, v ostatných
rokoch
najširšiu
spoluprácu
zabezpečuje
webové
sídlo
SZUS:
http://szusfilmova.edupage.org/ - internetová žiacka knižka.

Spolupráca školy a verejnosti
Škola realizuje ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu celý rad výstav a prehliadok prác
žiakov školy. Škola je každodenne prístupná novým záujemcom o štúdium na našej škole.
Škola sa už druhý rok spolupodieľa na organizácii Festivalu divadiel strednej Európy a po prvý
krát konaného ArtFilmFestu v Košiciach. Každý návštevník školy si môže pri vstupe pozrieť
práce našich žiakov. Škola aktívne spolupracuje s filmovým klubom Cinefil v Košiciach, v
priestoroch ktorého sa konajú vernisáže výtvarných a fotografických prác našich žiakov ako aj
projekcie žiackej filmovej tvorby. Na vysokej úrovni je aj spolupráca s Českým centrom v
Košiciach pri organizovaní projekcií filmovej tvorby Českej republiky a besied s autormi týchto
diel. Širokej verejnosti slúži požičovňa audiovizuálnej techniky.
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Záver
Vypracovali: PhDr. Jarmila Uhríková a Ing. Lívia Hirjaková
V Košiciach, 31.8.2017
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: ........................................................

Vyjadrenie rady školy
Dňa .............................. bola správa prerokovaná s Radou školy.
Rada školy súhlasí s obsahom Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach Súkromnej základnej umeleckej školy, Petzvalova 2, Košice za školský
rok 2016/2017 a vyjadruje spokojnosť s priebehom školského roka 2016/2017.

V Košiciach, ..............................................................

Schválenie zriaďovateľom školy
zriaďovateľ: PhDr. Jarmila Uhríková,
schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach Súkromnej základnej umeleckej školy, Petzvalova 2, Košice za
školský rok 2016/2017

Košice, dňa ....................................................................

Podpis (pečiatka):.............................................................
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