
Cirkevná základná umelecká škola v     Lučenci, T.G. Masaryka 9,  
984 01 Lu  čenec, telef. fax – 0917 527 468  

Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti v školskom roku
2018/2019

 Cirkevnej základnej umelecká škole v Lučenci

a) základné identifikačné údaje o škole

Názov školy: Cirkevná základná umelecká škola 
                                                
Adresa školy:  T. G. Masaryka 9, Lučenec, 984 01

Telefón, fax:  0917 527 68

Elektronická adresa školy:  cirkevnaumelecka@gmail.com

Webové sídlo školy: www.cirkevnaumelecka.sk

Zriaďovateľ školy :            Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Rožňava, 
                 Námestie Baníkov 20,

      048 01 Rožňava

Štatutárny zástupca zriaďovateľa: Mons.Stanislav Stolárik

Riaditeľ DŠÚ: Mgr.Norbert Bize

Duchovné vedenie školy: Mgr.Marián Krupčiak

Vedúci pracovníci školy:

Riaditeľ školy: Nagy Gabriel
PhDr.F.Mihály – zástupca riaditeľa školy od 01.04.2017

Identifikačné údaje: IČO:423 10 60
                      DIČ:202 39 522 16

SK NACE: Umelecké vzdelávanie 855 20

Združenie rodičov školy:       
Predseda: Mgr.Ľubica Dováľová
Pokladník: Jana Marková
Členova výboru: triedni dôverníci všetkých tried hudobného, výtvarného  

a literárno-dramatického odboru
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Rada školy pri CZUŠ v Lučenci :

1.Ing.M.Tokár-predseda RŠ
2.Zoltán Kelemen - podpredseda RŠ
3.Bc.Eva Ticháková - člen za pedagogických pracovníkov
4.Henrietta Jančkárová-člen za nepedagogických pracovníkov
5.Mgr.Ľubica Dováľová-člen za rodičov
6.Mgr.Anita Dzúrová-člen za rodičov
7.Ing.Jana Mikulášová-člen za rodičov
8.Mgr.N.Bize-riaditeľ DŠU-člen za zriaďovateľa
9.Mgr.S.Marko.-člen za zriaďovateľa
10.Mgr.A.Olach-člen za zriaďovateľa
11.Mgr.V.Paulíček-člen za zriaďovateľa

. b) Cirkevnú základnú umeleckú školu navštevovalo v šk.roku 2018/2019 

podľa stavu ku 15.09.2018 celkom 385 žiakov v troch odboroch - v 

hudobnom : 186 žiakov, výtvarnom: 172 žiakov a literárno-dramatickom 

odbore 27 žiakov. 

Dotácie na základe platnej legislatívy - zákon č.597/2003 Z.z o financovaní  o 

financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 

a odovzdaných čestných prehlásení škole bolo možne požiadať na 358 

žiakov.Podrobné informácie o finaciách školy sú predmetom Správy 

o hospodárení za príslušný kalendárny rok , ktorá je uverejnená na stránke 

školy www.cirkevnaumelecka.sk

-Dotácie bolo možné požiadať na žiakov do 15 rokov na 297 žiakov.
-Dotácie bolo možné požiadať na žiakov nad 15 rokov na 67 žiakov.
-Sumárne bolo možné podľa platnej legislatívy a na základe čestných 
prehlásení  požiadať o datácie na 358 žiakov.

Schválen  é   dot  ácie v kategorizácii podľa veku a     formy štúdia ku 15.09.2018:  

Žiaci do 15 rokov mesto LC: Žiaci nad 15 rokov BBSK

Ind.forma : 121 žiakov Ind.forma : 20 žiakov

Skup.forma : 176  žiakov Skup.formaI.kategória : 39  žiakov

Ind.forma II.kategória : 5      

Skup.forma II.kategória : 3       

Spolu : 297 žiakov Spolu : 67 žiakov
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Vyučovanie prebiehalo okrem kmeňového pracoviska v Lučenci aj na dvoch
elokovaných pracoviskách a to v Divíne , v Brezničke. Stav žiakov v šk.roku
2017/2018 na jednotlivých pracoviskách bol nasledovný:

1.Kmeňové pracovisko Lučenec: 319 žiakov

2.EP Breznička: 40 žiakov

3.EP Divín: 23 žiakov

c ) Do nového šk. roku 2019/2020 na základe prijímacích,dodatočných prijímacích
skúšok a prestupových skúšok bolo vydaných 51 právoplatných  rozhodnutí o prijatí
na štúdium. 
V hudobnom odbore 36 právoplatných rozhodnutí , vo výtvarnom odbore 14
rozhodnutí a v literárno-dramatickom oddelení 1 rozhodnutí o prijatí označených
internou značkou školy. 
                                                                                                                                        

d) Výchovno - vzdelávací   proces   školy v     šk.roku 2018/2019   

Cirkevná ZUŠ vychádzala vo svojom výchovno vyučovacom procese zo Školského
vzdelávacieho programu pod názvom " Kresťanská výchova a umelecké
vzdelávanie" ktorý má zakotvené hlavné priority v inovovanom Štátnom vzdelávacom
programe. 
Školský vzdelávací program prebiehal v primárnom umeleckom vzdelávaní podľa
ISCED 1B a v 1.,2.,3. a 4. ročníku nižšieho primárneho umeleckého vzdelávania
a v 1. – 4 ročníku sekundárneho umeleckého vzdelávania podľa ISCED 2B .V
ostatných ročníkoch sa postupovalo podľa učebných plánov platných  pre ZUŠ
schválených MŠ SR č. CD-2009-27474/21375-1:911 s platnosťou od 1. septembra
2009 (primárne umelecké vzdelávanie) a UP MŠ SR dňa 22. 12. 2003 pod číslom 11
215/2003 s platnosťou od 1. septembra 2004, ktorý je záväzný pre všetky odbory v
ostatných ročníkoch ZUŠ.

Plán práce školy nadväzuje na vyššie uvedené dokumenty o vzdelávaní , ktorý sa
priebežne kontroluje na pracovných poradách a na poradách MZ.

Poradn  é   a     iniciat  ívne orgány školy:   

1.Umelecké aktivity školy a smerovanie výchovno - vzdelávacieho procesu
napomáhalo korigovať a rozvíjať v šk.roku 2018/2019 Metodické zdurženie pri CZUŠ
v Lučenci.
Metodické združenie pri Cirkevnej ZUŠ je poradným a iniciatívnym orgánom vedenia
školy v otázkach umeleckého vzdelávania žiakov a organizácie kultúrnych aktivít
školy.
Jej predsedom bol v šk.roku 2018/2019 PhDr.František Mihály . Členmi Metodického
združenia pri CZUŠ v Lučenci sú všetci triedni učitelia ako aj riaditeľ školy.

2.Rada školy pri CZUŠ v Lučenci pôsobila v nasledovnom zložení:

1.Ing.M.Tokár-predseda RŠ
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2.Zoltán Kelemen - podpredseda RŠ
3.Bc.Eva Ticháková - člen za pedagogických pracovníkov
4.Henrieta Jančkárová-člen za nepedagogických pracovníkov
5.Mgr.Ľubica Dováľová-člen za rodičov
6.Mgr.Anita Dzúrová-člen za rodičov
7.Ing.Jana Mikulášová-člen za rodičov
8.Mgr.N.Bize-riaditeľ DŠU-člen za zriaďovateľa
9.Mgr.S.Marko.-člen za zriaďovateľa
10.Mgr.A.Olach-člen za zriaďovateľa
11.Mgr.V.Paulíček-člen za zriaďovateľa

e) Fluktuácia stavu žiakov

D o školského roku 2018/2019 na základe prijímacích pohovorov v dvoch kolách
realizovaných v mesiacoch máj a jún 2018 bolo novoprijatých 34 žiakov. Počet
absolvujúcich žiakov bolo v šk.roku 2018/2019 17 žiakov na druhej časti štúdia ,
II.stupni štúdia , skrátenom vyučovaní štvorročnom a ŠPD. Do nového šk.roku  bolo
evidovaných 36 prihlášok na HO ,14 na VO a 1 na LDO , ktorí na základe čestných
prehlásení sú plne financovaný v prospech CZUŠ.
Na základe tejto skutočnosti konšatujeme,že záujem o štúdium má zvyšujúcu sa
tendentciu.Tento jav hodnotíme ako pozitívny a je výsledkom dobrého mena školy,
organizácie a pedagogickej práce.

Počet absolentov pre nižšie sekundárne vzdelávanie a II.stupeň štúdia
v     šk.roku 2018/2019   -   17 absolventov   

Hudobný odbor : 10 absolventov

 1. Laura Miklóšová 4. I. spev - uč.Ž.Sujová
 2. Miriam Vrábeľová 4. I. spev - uč.E.Ticháková
 3.  Monika Babicová 4. I. zbor. spev - uč.T.Kelementová
 4. Dominika Šuľanová 4. SŠŠ gitara - uč.O.Nagy
 5. Ján Šprlák 4. II. husle - uč.K.Kusnyírová
 6. Bronislava Koristeková 4. klavír - uč.M.Látková
 7. Hana Zimanová 4. keyboard - uč.G.Nagy  
 8. Jana Klimentová 4. SŠŠ klavír - uč.T.Kelementová
 9. Lucia Žilková 4. SŠŠ klavír - uč.E.Ticháková
10. Igor Ríz 4. I. bicie nástr. - uč.J.Botoš

Výtvarný odbor: 7 žiakov

1. Patrícia Fridrichová 8. 1 PV-uč.Dvorská
2. Ema Galádová 8. PV-uč.Dvorská
3. Alena Adamove 8. PV-uč.Dvorská
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4. Barbora Ševčíková 8. 1 PV-uč.Dvorská
5. Stanislava Urbanová 8. 1 PV-uč.Dvorská
6. Jana Pocklanová 9. 1 PV-uč.Dvorská
7. Markéta Kudaškinová4/II. 1 PV-uč.Dvorská

Počet absolventov nižšie primárne umeleck  é   vzdelávanie 40 žiakov:  

Hudobný odbor:

1. Krisztián Tanóczky – spev uč.Sujová
2. Eva Jakubišinová – klavír uč.Kelemen
3. Bernadet Tóthová – klavír uč.Kelemen
4. Gabriel Adámy – klavír uč.Šufliarska
5. Jakub Dzúr – klavír uč.Šufliarska
6. Peter Kopor – klavír uč.Ticháková
7. Viktória Malčeková – klavír uč.Ticháková
8. Klaudia Kováčová – klavír uč.Nagy
9. Ľubica Dováľová – klavír uč.Látková
10. Ondrej Štecz – gitara uč.O.Nagy
11. Adrián Adamčík – gitara uč.O.Nagy
12. Tomáš Geľhoš – gitara uč.O.Nagy
13. Kristína Matiášová – el.gitara uč.O.Nagy
14. Lucia Svoradová – zobc.flauta uč.Mihály
15. Matej Heckel – bicie uč.Botoš
16. Barbora Melicherčíková-klavír uč.Kelementová
17. Nina Malčeková – zb.spev uč.Kelementová
18. Adam Melicherčík – zb.spev uč.Kelementová
19. Sofia Podhorcová – zb.spev uč.Kelementová

Výtvarný odbor:

1. Zarah Haviarová uč.Dvorská
2. Nina Kanabová uč.Dvorská
3. Ema Tokárová uč.Dvorská
4. Eva Jakubišinová uč.Dvorská
5. Martina Babicová uč.Dvorská
6. Angelika Benčíková uč.Brodnianska
7. Marinna Kadlubeková uč.Brodnianska
8. Sára Matúzová uč.Brodnianska
9. Nella Stehlíková uč.Brodnianska
10. Sára Nagyová uč.Brodnianska
11. Simona Fridrichová uč.Brodnianska
12. Daniela Dudeková uč.Brodnianska
13. Nela Kulichová uč.Brodnianska
14. Adela Lokšová uč.Brodnianska
15. Lucia Svoradová uč.Brodnianska
16. Beáta Hukkelová uč.Brodnianska
17. Tamara Sojková uč.Brodnianska
18. Tereza Matúšková uč.Dvorská
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19. Eliška Šinková uč.Brodnianska

Literárno-dramatický odbor :

1.Martina Babicová uč.Kelementová
2.Nela Zavaterníková uč.Kelementová

Hodnotenie  za I. polrok šk.roku 2018/2019

Prospelo s
vyznamenaím

              184

Prospelo
46

Neprospelo
0

Neklasifikovaní
0

Absolvovalo PHV
21

Celkový primerný prospech za I.polrok  - 1,24

Celkový počet vymeškaných hodín za I.polrok – 1189,5

Priemerný počet na žiaka je  vymeškaných hodín-4,72

Hodnotenie za II.polrok šk.roku 2018/2019

Prospelo s
vyznamenaím

221

Prospelo
44

Neprospelo

Neklasifikovaní

Absolvovalo PHV
20
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Celkový primerný prospech za II.polrok – 1,23

Celkový počet vymeškaných hodín za II.polrok – 1484

Priemerný počet na žiaka je  vymeškaných hodín – 5,15

Celkové  priemern  é   hodnotenie za šk.rok 2018/2019  

Celkový priemerný prospech jednotlivých odborov CZUŠ v šk.roku 2018/2019 – 1,23
   

Celkový počet vymeškaných hodín žiakov CZUŠ v šk.roku 2018/2019 – 2673,5

Priemerný počet vymeškaných hodín na jedného žiaka v šk.roku 2018/2019 – 4,93

f)     Zoznam študijných odborov na Cirkevnej základnej umeleckej škole je
nasledovný: 

Hudobný odbor, výtvarný odbor a literárno-dramatický odbor. Škola pracuje podľa
učebných plánov vydaných MŠ SR .

Hudobný odbor ponúkal v šk.roku 2018/2019 nasledovné študijné zamerania :

Hra na  klavíri  
Hra na keyboarde
Hra na akordeon
Hra na husliach 
Hra na gitare
Hra na elektrickej gitare 
Hra na dychové nástroje-zobcová flauta,priečna flauta,altová flauta,klarinet     
Spev 
Zborový spev
Hra na bicie
Hra v tanečnom orchestri
Hra na organ
Chrámová a cirkevná hudba

Výtvarný odbor ponúkal v šk.roku 2018/2019 nasledovné študijné zamerania:

Výtvarná výchova-kresba,maľba,grafika,dekoratívne činnosti
Výtvarná výchova zacielená ako intenzívna príprava na ďalšie štúdium
Výtvarná výchova zacielená na samostatnú tvorbu
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Literárno-dramatický odbor ponúkal v šk.roku 2018/2019 nasledovné študijné 
zamerania:

Prípravná dramatická výchova
Prednes
Práca v súbore

Povinný obsah vzdelania sa uvádza v platných učebných plánoch pre ZUŠ
schválených MŠ SR č. CD-2009-27474/21375-1:911 s platnosťou od 1.
septembra 2009. (primárne a nižšie sekundárne umělecké vzdelávanie
ISCED 1B,2B)

Prípravné štúdium HO

Učebný plán č.2 - prípravné štúdium

I.stupeň základné štúdium-HO

UP č. 3 - hra na klavíri, - hra na keyboarde-hra na akordeóne
UP č.4 - hra na husliach, a gitare 
UP č.8 – zborový spev,  
UP č.9,13 – cirkevná hudba, 
UP č.12 - hra na zobcovej flaute, 
UP 
.5-hra na sopránovej zobcovej flaute
UP č.9,12 - hra na priečnej flaute, 
UP č. 14 - spev, 
UP č.7 - hlasová výchova, spev, 
UP č.8 - zborový spev, 

II.stupeň a Štúdium pre dospelých-HO

UP č. 18 – všetky zamerania, 
UP 
. 19  -hra klávesových a dychových nástrojoch  
UP č. 20 –hra na organe
UP č. 21 -spev
UP č. 22- zborový spev

I.stupeň-Rozšírené studium-HO
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      UP č.27-hra na klavíri
      UP č.28-hra na husliach

VO-prípravné štúdium

       UP č.51-výtvarná výchova

I.stupeň základné štúdium-VO

      UP č.52-výtvarná výchova

II.stupeň a Štúdium pre dospelých-VO

      
     UP č.53,55-výtvarná výchova

LDO

      UP č.40-prípravná dramatická výchova

I.stupeň-základné studium-LDO

     UP č.41-Dramatické a slovesné oddelenie

UP MŠ SR dňa 22. 12. 2003 pod číslom 11 215/2003 s platnosťou od 1. 
septembra 2004, ktorý je záväzný pre všetky odbory v ostatných ročníkoch 
ZUŠ.

UP 1a,1b-prípravné studium
UP 1 –hra na klavíri
UP 4-hra na husliach,gitare
UP8-zborový spev
UP 13-cirkevná hudba
UP 12-hra na zobcovej flaute
UP 9-  hra na priečnej flaute
UP 14-spev
UP 15-hlasová výchova
UP 18-ŠPD všetky zamerania
UP 19-hra na klávesové nástroje a dychy ŠPD
UP 20-organ ŠPD
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g ) Na škole pracovalo v šk.roku 2018/2019 13 pedagogických zmestnancov
z toho 9 pedagógov na plný úväzok  a 4 pedagógov na čiastočný úväzok v
nasledovných odboroch a predmetoch:

1. Gabriel Nagy r.š. 19,5 hod.-p.ú.
2. Mihály František PhDr. z.r.š. 22,5 hod.-p.ú.
3. Zoltán Kelemen 24 hod.-p.ú.
4. Kelementová Terézia 26 hod.-p.ú.
5. Kusnyírová Katarína 12 hod.-č.ú.
6. Jozef Botoš 8 hod.-č.ú.
7. Lucia Brodnianska zástup počas MD E.Kurucovej - č.ú.

8. Látková Marta Mgr 24 hod.-p.ú.
9. Otto Nagy 27 hod.-p.ú.
10. Šufliarska Mária 20 hod.-č.ú.
11. Eva Ticháková 28 hod.-p.ú.
12. Eva Dvorská Mgr.            23 hod.-p.ú
13. Želmíra Sujová 18,5 hod.-č.ú.

Nepedagogickí pracovní  ci   školy:  

1.Gabriel Kelemen-školník 25% úväzok a vo vykurovacom období 50%úväzok
2.Henrieta Jančkárová-upratovačka 25% úväzok
3.Mariana Kunová-upratovačka 75% úväzok
4.Jana Marková-vedenie podvojného účtovníctva /externe/
5.Júlis Marko – správca počítačových sietí

V oblasti personálneho zabezpečenia bol stav 100%-nej obsadenosti.

Kvalifikácia pedagogických zamestnancov

Hudobný odbor

Vysokoškolské vzdelanie
0

Konzervatórium a  vysokoškolské vzdelanie 2

Konzervatórium 8

Kvalifikáciu si dopĺňajú 1

Nekvalifikovaní 1

Vo výtvarnom odbore

Vysokoškolské vzdelanie
2

h) Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov:
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V školskom roku 2018/2019 príprava na 1.atestačnú skúšku - Gabriel Nagy

i)Údaje o prezentácii školy na verejnosti :

Vyhodnotenie verejných aktivít Cirkevnej ZUŠ v  šk. roku
2018/2019

Hudobný odbor

24.09.2018 Domov dôchodcov Ambra – Oslava jubilantov – 1 číslo

12.10.2018 NMG Lučenec – otváranie výstavy – 3 čísla

21.10.2018 Historická radnica Lučenec – Literárny Lučenec 2018
4 čísla

23.11.2018 CZŠ sv.J.Bosca – Týždeň boja proti drogám – CZUŠ band so sprievodným 
slovom

14.12.2018 Historická radnica Lučenec – Jubileum PhDr.F.Mihály – 6 čísiel

19.12.2018 Historická radnica Lučenec – Adventný žiacky koncert – 23 čísiel

14.02.2019 Seniorské centrum – Fašiangový program – 5 čísiel

14.03.2019 Novohradská knižnica - Osobnosti Lučenca – 3 čísla

20.03.2019 DSS Ambra – Program k MDŹ – 7 čísiel

28.03.2019 Historická radnica Lučenec – Hudobný workshop – žiaci 5.ročníka HN

30.04.2019 Pamätný dom J.Szabóa – Jarný koncert – 24 čísiel

16.05.2019 NMG Lučenec – 30.rokov ochrany přírody –vernisáž výstavy – 2 čísla

31.05.2019 NMG Lučenec – Absolventský koncert 14 čísiel

13 verejných vystúpení za Lu
enec

Súťaž  e HO   

PMU 2019 J.ľalík – hra na gitaru – Zlaté pásmo a cena zriaďovateľa organizátora

Schneiderova Trnava – celoslovenská súťaž v hra na klavír Natália Tokárová 1.miesto 
v I.Kategórii

Hviezdy hrajú srdcom Ružomberok 2019 – celoslovenská súťaž v hre na klavír   Natáli 
Tokárová-zlaté pásmo I.kategória

Celoslovenská súťaž v hre na bicích nástrojích Nové Zámky – Igor Ríz – zlaté a strieborné 
pásmo
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Novohradské osvetové stredisko Lučenec – Zborový spev, prehliadka Mládež spieva – 
Campanella Breznička

Elokovan  é   pracovisko Breznička  

. Hudobno-dramatický denný tábor 27. – 31.8.2018

. Rozprávková rozlúčka s prázdninami 2.9.2018

. Ú časť na workshope Reč a prednes s herečkou Barborou Špánikovou (žiačky S.Pagáčová, 

N.Zavaterníková) 4.10.2018

. Koncert Cesta okolo sveta 4.10.2018 (ZS,LDO)

. Tvorivé divadelné dielne a otvorenie Divadelnej jesene v Lučenci 4.10.2018 (LDO)

. Divadelné predstavenie  pre obec Breznička „Princezná pre draka“ 26.10.2018 (LDO)

. Koncert Cesta do Rozprávkova 31.11.2018 (ZS,LDO)

. Festival zborového spevu v Divíne 8.12.2018 (Campana)

. Oslava 60.-tych narodenín F.Maihályho (Campana) 15.12.2018

. Sem kresťania, sem pospiechajte – vianočný program R.Malatinca v Lučenci a Fiľakove 

(Campana) 28.,29.12.2018

. Koncert Cesta do Nebíčkova (ZS,LDO, klaviristi a flautisti)

. Fašiangová ľudová veselica (ZS, LDO, Campana) 23.2.2019

. Regionálna prehliadka Mládež spieva (ZS) 28.3.2019

. Hudobný trojboj – súťaž pre žiakov 9.5.2019

. Slávik Slovenska okresné kolo zúčastnené Sofia Podhorcová, Nina Malčeková; 3.miesto : Nina 

Malčeková

. Program ku dňu rodiny v spolupráci so ZŠ Breznička 29.5.2019

. Absolventský koncert (Campana) 31.5.2019

. Výchovný koncert pre MŠ Breznička 14.6.2019

. sprevádzanie slávnostných svätých omší vo farskom kostole Breznička

19 verejných vystúpení LDO a ZS

Výtvarný odbor

September Maľovanie školského dvora
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19.12.2018 Historická radnica Lučenec-Digitálna výstava v rámci Adventného koncertu

31.05.2019 NMG Lučenec - Výstava absolventských prác 

Súťaže VO

December 20.ročník medzinárodnej súťaže Źitnoostrovské pastely – 9 prác

Február Okresná súťaž – Ihrisko žihadielko Lučenec – 5 ocenených prác : 
L.Cesnaková , N.Kanabová , N.Tokárová , E.Tokárová,P.Štecz

Marec Okresné kolo Vesmír očami detí – 6 prác Dvorská 8 prác Brodnianska 
Ocenené : T.Šofárová , J.Kliment , D.Drugda,D.Bartková

Marec Medzinárodná súťaž Ríša fantázie – 12 prác
Zlaté pásmo : Z.Miadoková
Bronzové pásmo : B.Tóthová

Apríl Výtvarná súťaž detí Voňavá lúka – Galéria Bloom
8 prác , Ocenené : B.Komárová , Z.Haviarová

Apríl Štefánikove cesty za poznaním Lu
enec

7 zaslaných prác

Marec Celoslovenská súťaž Dúha – zaslaných 13 prác

Máj Celoslovenská výtvarná súťaž – Gorazdovo výtvarné Námestovo – zaslaných 8 prác

Apríl 27.ročník výtvarnej súťaže Svet strojov – Szécsény
-zaslaných 9 prác

Apríl 15.ročník celoslovenskej súťaže výtvarných odborov –Téma Krajina , zaslaných 12 
prác

Ocenené - Zlaté pásmo:N.Tokárová , V.Jurášeková 

Máj Szabóov grafický Lučenec – Téma Vesmír
-zaslané 3 práce.Ocenené – 2 práce –M.Oroszi,N.Gorelíková

Jún 24.ročník Medzinárodnej súťaže umeleckej tvorivosti Zelený svet – dosiaľ 
nevyhodnotené

Jún SUŠ scénického výtvarníctva –Ministerstvo školstva
11.ročník Celoslovenskej súťaže „Slovensko krajina v srdci Európy“.

3 verejné prezentácie

13 súťaží z toho 1 medzinárodná celkovo odoslaných 82 prác

Počet veľkých absolventov : 17

j) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
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CZUŠ využíva priestory spoločné s  Cirkevnou základnou školou sv. J. Bosca na
Masarykovej ul.č. 9 v Lučenci .Vyučovanie začína v  poobedňajších hodinách po
ukončení vuyučovacieho procesu CZŠ sv.J.Bosca. Od 01.01.2014 je CZUŠ
partnerom Cirkevnej základnej školy a sa spolupodiela na financovaní režijných
nákladov spojených s prevádzkou školy a to v pomere 45% nákladov CZUŠ a 55%
nákladov CZŠ od 01.01.2018.
Materiálno technické zabezpečenie školy je na priemernej úrovni.Z príjmov školného
za rok 2018/2019 škola prispievala v prvom rade na povinné odvody do SP
a ZP.Komplexne bol zabezpečený nákup učebných pomôcok a technického
vybavenia HO a VO v rámci finančných možností.
I napriek nie ľahkej finančnej situácii sa podarilo CZUŠ v šk.roku 2018/2019
spolupodielať na nasledovných opravách a inováciách :

1.Vyhotovenie a montáž šk.brány  - 50% spolufinancovanie s CZŠ sv.J.Bosca

2.Výmena plastových okien na 2.poschodí prvého sektoru v počte 16 ks - 50%
spolufinancovanie

3.Digitalizácia dochádzkového systému a elektronický vrátnik pre žiakov Asc 

4.Komplexné revízie na základe nariadenie BOZ a PO

k) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 
školy

Podrobnú správu o ekonomickom hospodárení školy poskytuje ekonomický úsek
školy. Zodpovedným pracovníkom je Jana Marková - vedúca ekonómka.

Finančné dotácie pre žiakov do 15 rokov sú zverejnené na internetovej stránke
mesta Lučenec ktorý danú dotáciu na mzdy a prevádzku školy poskytuje.

Finančné dotácie pre žiakov nad 15 rokov sú zverejnené na internetovej stránke
BBSK ktorý danú dotáciu na mzdy a prevádzku školy poskytuje.

l) cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 
školský rok, a vyhodnotenie:

STRATEGICKÉ CIELE A VÍZIA ŠKOLY

Dlhodobou víziou školy je vytvoriť priestor umeleckého vzdelávania v duchu
kresťanskej kultúry  pre talentovanýc h žiakov  aj dospelých záujemcov. Prepájať
výchovno- vyučovací proces prostredníctvom rôznych kultúrno - spoločenských
aktivít v spolupráci s Cirkevnou ZŠ.Vytvárať podmienky na vytvorenie rozšíreného
vyučovania umeleckých smerov aj základnej škole. CZUŠ akceptuje potreby  farností
a jednotlivých cirkví na základe ekumenickej spolupráce, ako aj celkové oživenie
cirkevnej hudby i  kultúrneho života v novohradsko - gemerskom regióne.

Ďalšie strategické ciele:
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 V školskom roku 2019/2020 ďalej  pracovať na inovovanom ŠkV vo všetkých 
odboroch CZUŠ v Lučenci.
-zahájanie výuky predmetu hudba a počítač
-získanie ďalších priestorov pre skvalitnenie vyučovacieho procesu 
- poskytnúť žiakom základné umelecké vzdelanie a talentovaných žiakov pripraviť na 
prijímacie skúšky na stredné (vysoké) školy umeleckého zamerania
- zvyšovať kvalitu vzdelávania u talentovaných žiakov
- poskytnúť umelecké vzdelanie v primeranom rozsahu i menej talentovaným žiakom
- rozširovať záujemcov o kolektívnu formu vyučovania    
  reprezentácie školy na verejnosti ako aj na liturgických obradoch farnosti.
- predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu
- zachovávať deklaráciu o právach dieťaťa
- zabezpečiť ďalšie vzdelávame pedagogických zamestnancov školy
- prehlbovať poznatky a právne vedomie pedagógov účasťou na školeniach, 
seminároch
- zabezpečiť pre školu novú modernú didaktickú techniku
- zlepšovať estetické a funkčné prostredie školy
- spolupracovať s ďalšími orgánmi, organizáciami a inštitúciami ako aj s farskými 
spoločen-
  stvami novohradsko-gemerského regiónu.  
-zlepšovať medzipredmetové vzťahy
-šíriť dobré meno školy a tým zaručiť opodstatnenosť a pevný základ CZUŠ v 
Lučenci
-imkluzívny prístup k vyučovaniu
-rozšíriť vyučovanie o ďaľšie predmety HO-hudba a počítač,chrámová hudba pre deti
 
Z horeuvedeného vyplýva skutočnosť, že CZUŠ sa aktivizuje  vo farnostiach aj
prostredníctvom  organistov a dirigentov speváckych zborov, kde pôsobia nasledovní
žiaci a pedagógovia školy:

· Detský zbor Campanella pôsobil vo farnostiach Breznička a Kalinovo
pod vedením Mgr. Terézie Kelementovej 

· Detský zbor Anjel -  v Lučenci pod vedením Z.Kelemena na detských
sv.omšiach

· p.uč. Már i a Šufliarska – organistka v rímskokatolíckom kostole
Navštívenia Panny Márie v Lučenci

· p.uč.Eva Ticháková – organistka v kostole Krista Kráľa v Lučenci
· Ján Marko-organista
· Gabriel Nagy-korepetítor pre zborový spev a chrámovú detskú hudbu

        V koncertnej činnosti spolupracovala CZUŠ s farským kostolom Navštívenie
Panny Márie v Lučenci, s kostolom Krista kráľa na Rúbanisku ,Novohradským
múzeom a galériou v Lučenci, s Novohradskou knižnicou, Maticou Slovenskou v
Lučenci, Mestským úradom Lučenec, Domovom Dôchodcov Libertas a Ambra,
všetkými materskými školami a základnými školami mesta Lučenec.

Aj na základe tejto angažovanosti žiakov, absolventov a     pedag  ó  gov školy  
pôsobiacich na liturgických obradoch, na koncertných verejných vystúpeniach a
vernisážach je zrejm  é  , že  strategický cieľ a  koncepčný zá  mer  školy v     šk. roku  
2018/2019 bol kladne naplnený.
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m) spolupráca školy s rodičmi

- finančná pomoc výboru ZRŠ  v nákupe učebných pomôcok pre žiakov všetkých 
odborov
- pomoc ZRŠ pri propagácii a zviditeľňovaní školy na verejnosti, vo farnosti 
a v diecéze.
- pomoc ZRŠ pri organizácii a financovaní verejných podujatí školy

Zoznam a vysvetlenie skratiek:
CZUŠ - Cirkevná základná umelecká škola
CZŠ - Cirkevná základná škola
HO - Hudobný odbor
VO - Výtvarný odbor
LDO-Literárno-dramatický odbor
korep. - korepetícia
NMG - Novohradské múzeum a galéria
PHV 1 - prípravné štúdium 1
PHV 2 - prípravné štúdium 2
ŠPD - štúdium pre dospelých
SŠŠ - skrátené štvorročné štúdium
z.r.š. - zástupca riaditeľa školy
zrš -  združenie rodičov školy
ŠkVp - školský vzdelávací program
UP - Učebný plán 
ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Úprimne a s úc to u ďakujem pedagogickému kolektívu CZUŠ v Lučenci za
dosiahnuté úspechy v šk.roku 2018/2019.

                                          
G.Nagy

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach na
Cirkevnej  základnej umeleckej škole v Lučenci v školskom roku 2017/2018
bola prejednaná a schválená Pedagogickou radou dňa : 04.07.2019

V Lučenci , dňa 04.07.2019

Vypracoval:                                                                                        Gabriel Nagy
                           Riaditeľ CZUŠ
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