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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2013/2014 
(v súlade s Vyhláškou MŠ SR č.9/2006 Z. z.  o štruktúre a obsahu správ, o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení) 
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I. poslanie  a vízia  
 
SWOT analýza školy: 
 
Silné stránky: 
- Verejnosťou všeobecne pozitívne vnímaný typ 
školy, 
- optimálne podmienky pre štúdium, 
- základný produkt vzdelávania: hudba, spev 
tanec nepozná jazykovú bariéru, 
- vhodné podmienky aj pre zahraničných 
študentov, 

Slabé stránky: 
Stagnácia, resp. klesanie záujmu uchádzačov 
o štúdium v niektorých odborných zameraniach. 
Rôznorodé spektrum intelektuálnej vyspelosti 
žiakov.  
Obmedzená úroveň získaného všeobecného 
vzdelania žiakov. 
Riziko stereotypu rokmi zaužívaných 
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- možnosť získať po ukončení štúdia vyššie 
odborné vzdelanie (ISCED 5b), ktorý je 
akceptovaný v celej EÚ ako plnohodnotná 
kvalifikácia pre výkon umeleckej 
a pedagogicko-umeleckej praxe, 
- pevná koncepcia vzdelávania založená na 60 -
ročnej tradícii, 
- rýchla spätná väzba medzi pedagogickým 
pôsobením a výsledkami žiakov, 
- dominantný vplyv osobnosti učiteľa na 
formovanie žiaka, 
- možnosť hodnotnej prezentácie výsledkov 
vzdelávania na verejnosti, 
- minimálna nezamestnanosť absolventov školy, 
- prirodzené konkurenčné prostredie stimulujúce 
odborný rast žiaka, 
- silný vplyv školy na kultúrny rozvoj regiónu. 
 
 
 
 
 

metodických postupov. Pri relatívne nízkom 
počte žiakov veľmi vysoké nároky na finančné 
zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 
a prevádzky školy.  
Priestorové problémy: nedostatok učební. 
Nedostatok finančných prostriedkov na obnovu 
budov a obnovenie zastaralého nástrojového 
parku ( kúpu nových hudobných nástrojov). 

Príležitosti: 
Absolventi školy mali v minulosti a majú 
dostatok pracovných príležitostí v umeleckej 
sfére, umelecko-komerčnej sfére, ako aj 
v umeleckom školstve. 

Ohrozenie: 
Klesajúca  krivka populačného vývoja v SR 
môže svoju úlohu  zohrávať na nepriaznivý 
vplyv na počty prijímaných žiakov a na 
nevyváženosť záujmu žiakov o jednotlivé 
študijné odbory. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vízia školy : 
Konzervatórium   na  Timonovej  ulici v  Košiciach  patrí  ku  školám   v  zriaďovateľskej 
pôsobnosti  KSK ,  na   ktorej  počty  žiakov    študujúcich  na   škole  sú  už niekoľko  rokov   
vyrovnané  a  stabilizované.  Svedčí   to  o  dobrej   práci  pedagógov  a uplatnení  absolventov   
na trhu práce po  skončení  školy. 
Vyučovací   proces  sa realizuje  v  zmysle  štátneho  a  školského  vzdelávacieho  programu,   
ktorý  sa inovuje  a dopĺňa.  Vytvára  sa týmto  priestor   reagovať  na  požiadavky doby, ale tiež 
regionálnych   potrieb.  Škola  je  v  tomto  smere bezkonkurenčne najlepšia v regióne. 
Dlhoročné   výsledky  výchovno-vzdelávacej   práce  sú  v  praxi  overované  úspešnosťou 
absolventov  školy  vo  vykonávaní  umeleckej  činnosti  na  popredných  scénach  na  Slo- 
vensku, ale  aj  v  zahraničí. 
Za   veľmi   prospešnú   považujem   spoluprácu  so  ZUŠ v regióne, so Štátnou filharmóniou 
a Štátnym divadlom Košice, ako aj inými kultúrnymi inštitúciami nášho mesta. 
Pre lepšiu a optimálnejšiu budúcnosť školy získať ďalšie priestory pre vyučovací proces 
a koncertnú činnosť v priestoroch budovy Strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom 
maďarským na Grešákovej ulici po konzultácii s Odborom školstva KSK. 
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Vyhodnotenie:  
Konzervatórium  v  Košiciach  na  Timonovej  ulici  má  v  povedomí  verejnosti  odbornej  aj  
laickej  stále  veľmi  dobrú  pozíciu  a  postavenie, najmä  z  hľadiska  uplatnenia  absolventov 
na trhu  práce. 
Budovy  na  Timonovej a Moyzesovej  ulici spĺňajú požadované  predpoklady pre  dosahovanie   
tých  najlepších  študijných  a  pedagogických  výsledkov. 
Aj keď veľmi pomaly, ale predsa dochádza k obnove nástrojového parku. Bol zakúpený koncertný 
akordeón a marimba. 
V  škole  pracujú  významné  umelecké  osobnosti,  ktoré  šíria  dobré  meno  našej  škole. 
Úspešní  absolventi  školy  reprezentujú  školu  ako  pedagógovia, ale  tiež  ako  koncertní  umelci. 
 
Poslanie školy: 
Absolventi  školy  po  získaní  absolutória  pokračujú  v štúdiu  na   vysokej  škole  rovnakého 
zamerania, alebo  majú  dostatok  pracovných   príležitostí  v  umeleckej  sfére,  pedagogickej 
činnosti   na  ZUŠ,  ale  tiež  v  komerčných  TV  a  rádiách. 
 
 Zámery: 
Naďalej skvalitňovať  nástrojový  park a rovnako vyvíjať úsilie pre zlepšenie pracovných 
a študijných podmienok v divadelnej sále školy. 
Pokračovať v úspešnej koncertnej činnosti žiakov v podmienkach školy, ale aj na verejnosti 
(verejné koncerty v ŠF Košice, Východoslovenská galéria, Kasárne – Kulturpark, múzeum 
Lofflera). 
Príležitostne usporadúvať workshopy s významnými umelecko – pedagogickými osobnosťami. 
 
Ciele v školskom roku 2014/2015: 
 
Škola podpísala zmluvu o spolupráci na tri roky, do júna 2015, s partnerskou školou rovnakého 
zamerania, z poľského mesta Kielce. Cieľom projektu je výmena spolupráce pedagógov, žiakov, 
vzdelávacích programov, ako aj spoločná príprava a realizácia koncertov. 
Optimálne pripraviť v spolupráci s MŠ SR Súťaž študentov konzervatórií SR.  
Ponúknuť ZUŠ v regióne kvalitné metodické usmernenie, spoluprácu, koncerty pre žiakov ZUŠ. 
Naďalej úspešne pokračovať v plodnej a užitočnej spolupráci so Štátnou filharmóniou a Štátnym 
divadlom. Pripraviť a organizovať 4 verejné koncerty v Dome umenia.  
Zachovať úroveň v počtoch prijímaných žiakov. 
Udržať veľmi dobrú úroveň výsledkov maturitných a absolventských skúšok v rámci stredných škôl 
SR. 
Zorganizovať konferenciu vo februári 2015 pre riaditeľov a učiteľov ZUŠ v kraji a regióne 
o aktuálnych problémoch hudobného školstva. 
Väčšiu pozornosť venovať propagácii našej školy na verejnosti. 
 
II.  údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami  
 
 Počet žiakov školy spolu 240 
 Z toho dievčat 137 
 Počet tried spolu 10 
a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 240 
 Z toho dievčat 137 
 Počet tried denného štúdia  
 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia   
 Z toho dievčat  
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 Počet tried nadstavbového štúdia  
 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia   
 Z toho dievčat  
 Počet tried pomaturitného štúdia  
b) Počet žiakov v externej  forme štúdia  
 Z toho dievčat  
 Počet tried v externej forme štúdia  
 Počet žiakov vo večernej forme štúdia  
 Z toho dievčat  
 Počet tried večernej formy štúdia  
 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia   
 Z toho dievčat  
 Počet tried diaľkovej formy štúdia  
 Počet žiakov  v dištančnej forme vzdelávania  
 Z toho dievčat  
 Počet tried diaľkovej formy štúdia  
c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako 

slovenským  z celkového počtu žiakov/ z toho dievčat 
 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového počtu 
žiakov/ z toho dievčat 

 

e) Počet začlenených žiakov spolu/z toho dievčat  
f) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 5 
g) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 1 
h) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 2 
i) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 4 
j) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu 

vzdelávania 
14 

k) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 2 
l) Počet žiakov , ktorí študujú podľa § 40 zákona č. 

245/2008 Z.z. – štúdium jednotlivých vyučovacích 
predmetov  

Bol zrušený predpisom 324/2012 
Z.z. s účinnosťou od 1.1.2013 

m) Iný dôvod zmeny 0 
 
III. údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 
 
Kritéria pre prijatie: 
 
Rozhodujúcim predpokladom prijatia je miera talentu vo zvolenom odbore, vyjadrená bodovou 
hodnotou. Pre prijatie je potrebné získať v hlavnom odbore minimum 18 bodov z celkového počtu 
25 bodov. 
V hlavnom odbore počet bodov určuje odborná komisia podľa predvedeného výkonu od 0 do 25 
bodov, v ostatných disciplínach podľa zistených dispozícií  a podľa výsledku testov od 0 do 5 
bodov. Ďalej, pre prijatie je potrebné získať v ostatných disciplínach z maximálneho počtu 25 
bodov minimálne 12 bodov. Keďže prijímacím konaním sa zisťuje miera talentu, skúšok sa 
zúčastňuje každý uchádzač bez ohľadu na dosiahnutý prospech a výsledky mimoškolských 
aktivít, ale prospech do priemeru 1,5 sa zohľadňuje bodovou hodnotou. 
Prijímacieho konania sa môžu zúčastniť žiaci 9.ročníka ZŠ, ale aj starší uchádzači. 
 
Bodové hodnotenie vyjadrené za jednotlivé disciplíny v odbore hudba, spev: 
Hlavný odbor     maximum bodov 25 
Test z intonácie a rytmu  maximum bodov 5 
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Test z hudobnej teórie  maximum bodov 5 
Test z dejín hudby   maximum bodov 5 
Test zo slovenského jazyka  maximum bodov 5 
Prospech na ZŠ do priemeru 1,5                  bodov 5 
 
SPOLU  maximum dosiahnuteľných bodov   50 
 
Bodové hodnotenie vyjadrené za jednotlivé disciplíny v odbore HDU: 
Hlavný odbor     maximum bodov 25 
Spev     maximum bodov 5 
Pohyb a tanečný prejav  maximum bodov 5 
Psychologické testy   maximum bodov 5 
Test zo slovenského jazyka  maximum bodov 5 
Prospech na ZŠ do priemeru 1,5                  bodov 5 
SPOLU  maximum dosiahnuteľných bodov  50 
 
 
Bodové hodnotenie vyjadrené za jednotlivé disciplíny v odbore tanec: 
Hlavný odbor    maximum bodov 25 
Psychologické testy   maximum bodov 5 
Všeobecnokultúrny test  maximum bodov 5 
Test zo slovenského jazyka  maximum bodov 5 
Prospech na ZŠ do priemeru 1,5                  bodov 5 
SPOLU        maximum dosiahnuteľných bodov  45 
 
 1.kolo PS 2.kolo PS Zapísa

ní 
žiaci 

Stav k 
15.9.2014 

kód odbor plán Prihlásení  Prijatí Prihlásení Prijatí   
8226 Q HDU 15 44 15 0 0 15 15 
8228 Q Spev 7 10 7 0 0 7 7 
8229 Q 01 Skladba 1 1 1 0 0 1 1 
8229 Q 03 Klavír 7 8 5 0 0 5 5 
8229 Q 04 Organ 3 0 0 0 0 0 0 
8229 Q 05 Dych.nást. 12 9 8 0 0 7 7 
8229 Q 06 Strun.nást. 12 13 9 0 0 8 8 
8229 Q 07 Akordeón 2 2 2 0 0 2 2 
 
IV.  údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 
stupňa vzdelania  
 
 2011/2012 2012/2013 2013/2014 
Priemerný prospech za školu: 
 

1,61 1,43 1,54 

Priemerný počet vymeškaných hodín na 
žiaka za školu: 

51,38 47,77 50,44 

Priemerný počet neospravedlnených 
vymeškaných hodín na žiaka za školu: 

1,06 0,95 0,93 

Priemerný počet ospravedlnených 
vymeškaných hodín na žiaka za školu: 

50,20 46,8 49,50 
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1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2013/14 
 
 

 prospech vymeškané hodiny na žiaka 
za šk. rok 

s vyznamenaním veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 
Roč. Počet 

žiakov 
spolu 

Poč.
žia- 
kov 

% Počet 
žiakov 

% Poč. 
žia- 
kov 

% Po
čet 
žia
ko
v 

% 

P
oč

et
 h

o
dí

n 

P
rie

m
e

r 
n

a 
ži

ak
a 

P
oč

et
 h

o
dí

n 

P
rie

m
e

r 
n

a 
ži

ak
a 

1.  42 15 35,7 20 47,6 7 16,6 0 0 1806 43 2 0,04 
2.  49 19 38,7 20 40,8 10 20,4 0 0 2454 50,08 74 1,5 
3.  44 17 38,6 11 24,9 15 34,09 1 0,44 3217 73,1 37 0,8 
4.  45 12 26,6 12 26,6 20 44,4 0 0 1812 40,2 51 1,13 
5. 29 6 20,68 11 37,9 10 34,4 1 0,29 1582 54,5 14 0,48 
6. 21 5 23,8 8 38,09 2 9,5 0 0 731 34,8 38 1,8 
Spolu 230 74 30,68 82 35,98 64 26,56 2 0,12 11602 49,28 216 0,95 

 
 

2. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2013/2014 
 
2.1 Celkové hodnotenie 
Kód odboru Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 
8226 7 HDU 14 0 0 0 14 0 
8228 7 Spev 6 0 0 0 6 0 
8229 7 Hudba 23 0 0 0 23 0 
spolu  43 0 0 0 43 0 
 
2.2 Externá časť MS  
 
Predmet Počet žiakov Percentil 
Anglický jazyk B1 29 70,8 
Nemecký jazyk B1 5 98,2 
Slovenský jazyk  37 66,9 
   
   
 
2.3 Interná časť MS  
- písomná forma  
Predmet Počet žiakov Hodnotenie 
Anglický jazyk B1 29 71,7% 
Nemecký jazyk B1 5 83% 
Slovenský jazyk  37 76,7% 
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2.4 Interná časť MS  
- ústna časť  
Maturitný 
predmet 

Počet žiakov 
s prospechom 1 

Počet žiakov 
s prospechom 2 

Počet žiakov 
s prospechom 3 

Počet žiakov 
s prospechom 4 

Počet žiakov 
s prospechom 5 

Priemerná 
známka 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

16 13 7 1 0 1,81 

ANJ B1 7 13 5 6 0 2,32 
NEJ B1 1 3 1 1 0 2,33 
TČOZ 18 12 7 6 0 2,44 
PČOZ 22 18 3 0 0 1,55 
 

 
3. Výsledky absolventských skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2013/2014 

 
Kód 
odboru 

Názov odboru PsV PVD P N Spolu 
konali AS 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 
8226 7 HDU 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
8228 7 Spev 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
8229 7 Hudba 6 0 7 0 0 0 0 0 13 0 
celkom  9 0 7 0 0 0 0 0 16 0 
 
V.  zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých 
škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných 
plánov 
 

Vzdelávacie  programy 
Školy 

 

Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 
v školskom roku 2013/2014 

1. 2. 3. 4. Spolu 
Študijné odbory - 

denné štúdium /SOŠ-
kategória 

Číslo schvaľovacej 
doložky MŠ SR resp. 

ŠVP 
triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy  žiaci triedy  žiaci 

8226 7 HDU ŠVP  0  13  0  14  27 

8227 7 tanec ŠVP  7  0  12  0  19 

8228 7 spev ŠVP  8  4  4  0  16 

8229 7 01 skladba ŠVP  1  0  0  2  3 

8229 7 02 dirigovanie ŠVP  0  0  1  0  1 

8229 7 03 klavír ŠVP  3  8  9  3  23 

8229 7 04 organ ŠVP  2  2  2  0  6 

8229 7 05 dych.nástroje ŠVP  8  11  11  8  38 

8229 7 06 strun.nástr. ŠVP  11  11  9  9  40 

8229 7 07 akordeón ŠVP  4  1  1  0  6 

Celkom  44  50  49  36  179 

 
VI.  výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 
žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium. 
 
Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2013/2014 podiel absolventov na trhu práce  
 pokračujú 

v štúdiu 
na VŠ 

pokračujú 
v štúdiu 

(iné druhy 

vojenská 
služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 
k 30.9.2014 

nezamestnaní 
k 30.9.2014 

celkom 
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štúdia) 
počet žiakov v 

študijných 
odboroch 

15 0 0 6 0 21 

 
spolu 

počet žiakov 15 0 0 6 0 21 

 
 

Monitoring žiakov  – absolventov študijných a učebných odborov 
po ukončení školského roku 2013/2014 

Kód odboru s 
názvom 

pokračujú v 
štúdiu 

vojenská 
služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 
k 30.9.2014 

Nezamestnaní 
k 30.9.2014 

celkom 

8226 7 HDU 0 0 2 0 2 
8228 7 spev 2 0 0 0 2 
8229 7 hudba 13 0 4 0 17 

      
 
VII. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  
zamestnancov školy  
 
1. Pedagogickí zamestnanci 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 
rokov 31- 40 41- 50 51- 60 60-65 

Nad 
66 

Spolu 
všetkých 

Priemerný 
vek 

Počet: 4 23 14 25 14 2 82 48,41 
z toho žien: 3 8 9 19 9 1 49  

Kvalifika čná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 
učiteľov:  

z toho externých 9 
kvalifikovaných 28 

nekvalifikovaných 5 
doplňujúcich si kvalifikáciu  0 

s 1. kvalifikačnou skúškou 37 
s 2. kvalifikačnou skúškou 3 

s vedecko-akademickou hodnosťou 0 
Priemerný počet žiakov na učiteľa 2,92 

Počet majstrov 
odborného výcviku:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním  
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ  

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ  
Priemerný počet žiakov na majstra OV  

Počet  
vychovávateľov:  

(vyplní ŠI) 

z toho s vysokoškolským vzdelaním  
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ  

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ  
Priemerný počet žiakov na vychovávateľa  

 
 
     Nepedagogickí zamestnanci školy 

               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 
Vek: do        nad 66 Spolu Priemerný 

  30 31-40 41-50 51-60 60-65 rokov všetkých vek 
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Počet:  1 2 6 2 1 12 54 
z toho 
žien:  1 2 5 2 1 11 53,9 

 
Počet 
nepedagogických 
zamestnancov:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 1 

so stredoškolským vzdelaním 6 

 
 
   Odbornosť odučených hodín 

 
Predmety 

 

 
Počet hodín 

týždenne 

 
Odborne odučené 

 
Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 
 
Spoločenskovedné 

108 108 100 0 0 

Cudzí jazyk 111 107 96,39 4 3,60 
Prírodovedné  0 0 0 0 0 
Odborné  1458 1399 95,95 59 4,012 
Spolu  
 

1677 1614 96,24 63 3,717 

   
VIII. údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
 
Vzdelávanie Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov  osvedčenie, 
certifikátu 

Počet učiteľov Počet získaných 
kreditov na 1 
učiteľa 

0     
 
IX. údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 

súťaže vyhlasované MŠ SR 

P.
Č 

názov súťaže pri individuálnych súťažiach meno 
žiaka a trieda súťaž konaná dňa 

krajská 
úroveň 

Celoslovenská 
úroveň medzinárodná úroveň 

1 

 Súťaž 
štud.sl.konzer
vatórií,plech.
dych.nástroje  P.Glodžák,4.B  Február 2014    1.miesto   

    J.Glodžák,5.r.      3.miesto   
     D.Gura,2.B      Čestné uznanie   
    T.Závacký,3.B      Čestné uznanie   

 2 
  Drevené 
dych.nástroje  A.Polák, 2.r.  11.-13.3.2014    3.miesto   

     S.Berčík,2.r.      1.miesto   
     J.Gazdagová, 4.r.      1.miesto   

     A.Kačmárová,3.r.      2.miesto   

  M.Kostár,3.r.    3.miesto  

  F.Džubakovský,5.r.    3.miesto  

3 Komorná hra Sláčikové kvarteto 2.-3.4.2014   1.miesto  

  Klavírne trio    2.miesto  

  Saxof.kvarteto    2.miesto  
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Iné súťaže  

P.
Č 

názov súťaže pri individuálnych súťažiach meno 
žiaka a trieda súťaž konaná dňa 

krajská 
úroveň 

Celoslovenská 
úroveň medzinárodná úroveň 

4  I.Godina L.Hudziková,1.A  12.5.2014      3.miesto 

5 
 Hviezdosl. 
 Kubín  V.Revajová,3.A  7.5.2014  1.miesto     

     E.Jasaň,2.A    3.miesto     
 6  próza  V.Revajová,3.A    3.miesto     
       

 7 
 Beniakove 
Chynorany  V.Revajová,2.A  December 2013    1.miesto   

     E.Jasaň,2.A      2.miesto   

 8 
 Horovov 
Zemplín  E.Jasaň,2.A     

 Cena Pavla            
Horova   

     K.Kopčová,2.A      1.miesto   

   I.Župinová,2.A    2.miesto  

   K.Bukovenská,2.A    3.miesto  
 

X. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
 
Názov projektu Číslo projektu Celkový finančný 

príspevok 
Príspevok školy (ak 
bol) 

Poznámka 

0     
 
XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
inšpekciou v škole v školskom roku 2013/2014.  
Nebola.  
 
XII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy.  
 
V mesiaci júli 2014 sme zriadili a zariadili novú zborovňu. 
 
XIII. údaje o finan čnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 
školy a to: 
 
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiaka: 
 a) normatívne spolu:      1.105.661,00 € z toho: 
 - normatívny príspevok na osobné náklady       970.897,00 € 
 - normatívny príspevok na výchovno-vzdelávací proces         2.058,00 € 
 - normatívny príspevok na teplo          36.180,00 €   
 - normatívny príspevok na ostatnú prevádzku        96.526,00 € 
  

b) nenormatívne spolu:              9.972,00 € 
( na vzdelávacie poukazy - krúžkovú činnosť, mimoriadne výsledky žiakov) 
c) vlastné príjmy spolu:               5.206,00€ 
 

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov 
alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, nemáme.   
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XIV. Aktivity súvisiace so schválenými  koncepciami KSK   
 
Stratégia  rozvoja výchovy a  vzdelávania v  stredných školách v KSK  
 
Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 
žiakov 

Prínos 
resp. 
nezáujem 
žiakov 

Workshop pre strun. 
nástroje 

9.-
10.10.2013 

Konc. sála 
školy 

škola 45 prínos 

Koncert študentov školy 12.10.2013 Spišská 
Sobota 

škola 70 prínos 

Koncert v spol.s Českým 
spolkom 

21.10.2013   80 prínos 

Workshopy v rámci 
EHMK 

21.-
23.10.2013 

 škola 120 prínos 

Koncert mladých umelcov 
z Katowic 

22.10.2013  škola 60 prínos 

Hud. predpoludnie pre 
štud. školy Evanj. 
gymnázia 

29.10.2013  škola 100 prínos 

Koncert študentov školy v 
Kulturparku 

5.11.2013   80 prínos 

Muzikologická 
konferencia  

5.11.2013  Dom 
umenia 

40 prínos 

Vystúpenie študentov hry 
na organe a HDU na 
Sakrálnom festivale 

17.11.2013   60 prínos 

Spoločný projekt a koncert 
študentov školy 

20.-
27.11.2013 

Kielce, 
Poľsko 

 35 prínos 

Prehliadka mladých 
slovenských organistov 

2.-
6.12.2013 

škola  10 prínos 

Vianočný benefičný 
koncert spev. oddelenia 

11.12.2013 Seminárny 
kostol A. 
Paduánskeho 

 50 prínos 

Koncert porozumenia 
v rámci EHMK 

12.12.2013 Evanj. kostol  30 prínos 

Hudobná produkcia 
Comba v rámci EHMK 

14.12.2013 Kulturpark  6 prínos 

Koncert účastníkov 
Medzinárodného fóra 
Sanok 

4.2.2014 škola  7 prínos 

Workshop J. Bálinta, flauta 5.2.2014 škola  30 prínos 
Koncert s folklórnym 
zameraním 

5.2.2014 škola  100 prínos 

Koncert Doc.V.Bláhu, 
ArtD., gitara 

12.2.1014 škola  50 prínos 

Koncert žiakov 
dych.oddelenia 

27.2.2014 Stará 
Ľubovňa 

 12 prínos 

Verejný koncert Symf. 
orchestra školy  

25.3.2014 Dom umenia  110 prínos 
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Koncert žiakov 
a pedagógov zo školy v 
Kielce 

14.4.2014 škola  70 prínos 

Vystúpenie komorných 
súborov pred koncertom 
KHJ 

6.5.2014 Dom umenia  12 prínos 

Koncert študentov školy 
s orchestrom ŠF 

29.5.2014 Dom umenia  5 prínos 

Pláž story-operné pásmo 5.6.2014 Veritas  15 prínos 
Spoločný koncert šudentov 
školy a ŠF 

26.6.2014 Aupark  20 prínos 

 
Koncepcia rozvoja športu 
 
Názov 
aktivity 

Dátum Miesto Organizátor Počet 
zúčastnených 
žiakov 

Prínos resp. 
nezáujem 
žiakov 

Plavecká 
štafeta mesta 
Košice 

30.10.2013 Mestská 
plaváreň 

Mesto Košice 23 prínos 

      
 
Aktivity súvisiace s Olympiádou  o pohár predsedu KSK 
 
Koncepcia rozvoja práce s mládežou 
 
Názov 
aktivity 

Dátum Miesto Organizátor Počet 
zúčastnených 
žiakov 

Prínos resp. 
nezáujem 
žiakov 

0      
 
Vzdelávacie a kultúrne poukazy 
 
Poukaz vzdelávací Počet vydaných Počet prijatých Počet zriadených  

krúžkov 
 240 232 6 
Poukaz kultúrny 61 – učitelia   
 236 - žiaci   
Využitie: koncerty 
v ŠF Košice 
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Košice, 15.10.2014     MgA. Bartolomej Buráš, riaditeľ školy 
 
 
 
 

Názov krúžku, resp. 
oblasť  

Lektor Počet prihlásených 
žiakov 

Vyhodnotenie úspešnosti 
krúžku  

Plavecký Mgr. G. Fotul 110 úspešne 
Športové hry  9 úspešne 
Turistický  22 úspešne 
Zdravotné cvičenia  10 úspešne 
Divadelný Mgr. M. 

Vilhanová 
12 úspešne 

Hudobný Mgr. M. 
Burášová 

69 úspešne 
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