SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ
ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2009/2010
Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006.

1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Názov školy:

ŠKOLA ÚŽITKOVÉHO VÝTVARNÍCTVA

Adresa školy:

034 01 Ružomberok, Scota Viatora 6

Telefónne čísla školy:

044 4305511, 044 4322596 – kancelária
044 4322597 - riaditeľ
044 4305512

Faxové čísla školy:
Internetová stránka školy:

www.suvrk.edu.sk

Elektronická adresa školy:

skolnikova@suvrk.edu.sk

Súčasti školy: (podľa zriaďovacej listiny
s uvedením presného názvu)
Zriaďovateľ:

škola nemá súčasti
Žilinský samosprávny kraj,
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina

2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY
Funkcia:

Meno, priezvisko, titul:

Riaditeľ

Danica Školníková, RNDr.

Zástupca
pre pedagogickú činnosť
Zástupca
pre ekonomiku
Výchovný poradca

Miroslava Macháčková, Ing.

Koordinátor prevencie

Jozef Martiška, Mgr.

Školský psychológ

Michaela Bieleková, Mgr.

Ľudmila Malenčíková, Ing.
Katarína Žerebáková, Mgr.
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3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY
P.č.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Meno, priezvisko členov rady školy:

Volený/ delegovaný za...

Kristína Urbanová, Ing. - predsedkyňa
Marta Tyrolová, Mgr. - podpredsedkyňa
Roman Rembovský, Mgr.art.
Iveta Podskubová
Ján Zákopčan, Ing.
Jozef Večerek
Janka Šebestová, Mgr.
Michal Slašťan, Ing.
Peter Polák, PhDr.
Dušan Lauko
Barbora Tatarková

volená za rodičov
volená za pedagogických pracovníkov
volený za pedagogických pracovníkov
volená za ostatných pracovníkov
volený za rodičov
volený za rodičov
delegovaná za VUC
delegovaný za VUC
delegovaný za VUC
delegovaný za VUC
volená za študentov

Dátum ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy:

17. december 2008

4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY
Poradné orgány školy a ich funkcia
-

Pedagogická rada školy - vyjadruje sa k rozhodnutiam riaditeľky školy, posudzuje a schvaľuje vnútorné
predpisy školy, hodnotí výsledky vzdelávania a výchovných opatrení, stanovuje kritéria pre prijímacie
konanie a pod.
Umelecká rada školy - rozhoduje o činnosti v oblasti výtvarného vzdelávania a prezentácie školy na
verejnosti (výstavy, súťaže, ...), posudzuje a vyjadruje sa ku kritériám prijímacích skúšok.

5. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY
Forma štúdia

Denné štúdium

Stav k 15. 09. 2009

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
1. ročník
2. ročník

Nadstavbové
a pomaturitné
štúdium
Externé a kombinované štúdium
Spolu:

Stav k 31. 08. 2009

počet tried

celkový
počet žiakov

z toho počet
začlenených
žiakov

počet tried

celkový
počet žiakov

z toho počet
začlenených
žiakov

3
3
4
4
1
-

66
76
81
79
20
-

1
2
0
1
-

3
3
4
1
-

62
76
79
19
-

1
2
0
-

14

322

4

11

236

3

2

6. ÚDAJE O PRIJÍMANÍ ŽIAKOV NA VZDELÁVANIE
Názov študijného odboru

Úžitková maľba
Fotografický dizajn
Textilné výtvarníctvo
Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
Propagačné výtvarníctvo
Propagačná grafika
Odevný dizajn
Scénická kostýmová tvorba

Návrh školy
Stupeň
počet počet vzdelania
tried žiakov (ISCED)

0,40
0,40
0,40
0,40
0,80
0,80
0,40
0,40

11
10
10
11
20
20
11
11

Dĺžka
štúdia

3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A

4
4
4
4
4
4
4
4

Počet žiakov
prihlásení úspešní prijatí

14
24
0
5
29
44
15
1

11
18
0
5
28
35
13
1

11
10
0
5
20
20
11
1

• Do 1. septembra 2010 rodičia zrušili zápis v prípade 11 uchádzačov.
• Žiačka prijatá na odbor scénická kostýmová tvorba sa nedostavila na zápis.
• Z 2. ročníka OA v Ružomberku po komisionálnej skúške prestúpila 1 žiačka do 1. ročníka od septembra
2010.
• V 2. kole talentových skúšok bola prijatá 1 žiačka na študijný odbor odevný dizajn
• Dovedna bolo do 3 tried 1. ročníka prijatých 69 uchádzačov.
Nenaplnené študijné odbory
Kód

Názov študijného odboru

8236 6
8270 6

Textilné výtvarníctvo
Scénická kostýmová tvorba

7. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV
Ukazovateľ

1. polrok

Celkový počet žiakov
Prospech
prospeli s vyznamenaním

Správanie

Vymeškané
hodiny

prospeli s priemerom 1,00
prospeli veľmi dobre
prospeli
neprospeli
neklasifikovaní
celkový prospech za školu
veľmi dobré
uspokojivé
menej uspokojivé
neuspokojivé
celkový počet vymeškaných hodín
počet ospravedlnených hodín
počet neospravedlnených hodín

3

počet

%

320
24
110
144
38
4
2,087
308
9
3
26261
26001
260

100
7,500
34,375
45,000
11,875
1,250
X
96,25
2,8125
0,3975
100
99,01
0,99

2. polrok
počet
%

316
52
106
143
15
1,988
298
11
7
27340
26902
438

100
16,456
33,544
45,253
4,747
X
94,304
3,481
2,215
100
98,398
1,602

Klasifikácia niektorých vyučovacích predmetov na konci školského roka
P.č.

Názov vyučovacieho predmetu
1. ročník 2. ročník

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

slovenský jazyk
anglický jazyk
nemecký jazyk
dejepis
informatika
matematika
občianska náuka
technické kreslenie
dejiny výtvarnej kultúry
výtvarná príprava
navrhovanie
technológie
figurálne kreslenie
písmo
prax
počítačová grafika
V 8 vyučovaných
odboroch bolo ďalších 27
predmetov ..........
Spolu:

2,503
2,413
2,506
1,703
1,91
2,843
1,06
2,545
1,526
1,51
1,91
2,086
1,062
1,593
-

2,530
2,896
2,763
1,856
1,873
2,803
1,186
2,37
1,786
1,79
1,893
2,32
1,31
1,836
-

priem

Priemerný prospech
3. ročník 4. ročník 5. ročník

2,156
3,01
2,746
1,226
1,766
1,596
2,276
2,23
1,413
1,493

2,597
3,018
3,32
1,402
2,26
1,72
2,252
2,035
1,54
1,28

-

za 1.polr.

2,241

priem

Spolu
6. ročník

-

2,46
2,85
2,87
1,78
1,89
2,82
1,23
2,49
1,87
1,65
1,89
2,08
2,14
1,46
1,68
1,38

za 2.polr.

1,89

8. ÚDAJE O UKONČENÍ ŠTÚDIA
Údaje o maturitnej skúške
Externá časť maturitnej skúšky:
Predmet

Slovenský jazyk
Anglický jazyk
Nemecký jazyk

Úroveň

B1
B1

Počet žiakov

Priemerná úspešnosť

79
54
22

58,73 %
47,53 %
57,58 %

Počet žiakov

Priemerná úspešnosť

79
54
22

55,14 %
62,41 %
46,59 %

Počet žiakov

Priemerná úspešnosť

75
53
22
75
78

2,31
2,94
3,00
2,11
1,87

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky:
Predmet

Slovenský jazyk
Anglický jazyk
Nemecký jazyk

Úroveň

B1
B1

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky:
Predmet

Slovenský jazyk
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Teoretická časť odbornej zložky
Praktická časť odbornej zložky

Úroveň

B1
B1
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9. ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Názov študijného a učebného
odboru
8222 6 úžitková maľba
8236 6 textilné výtvarníctvo
8240 6 tvorba hračiek
8260 6 propagačné výtvarníctvo
8261 6 propagačná grafika
8270 6 scénická kostýmová tvorba
8298 6 odevný dizajn
8297 6 fotografický dizajn
8237 7 model. a návrh. odevov
8260 7 propagačné výtvarníctvo

Forma štúdia

Stupeň
vzdelania
(ISCED)
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
5B
5B

d
d
d
d
d
d
d
d
d
d

Aktívny –
neaktívny odbor
2006
1975
2006
2000
2000
2007
2005
2006
2000
2000

Experimentálne
overovanie
(doba experimentu)
-

10. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY
Ukazovateľ
Ženy
Muži
Spolu (kontrolný súčet):
Absolventi
Veková štruktúra
do 30 rokov
do 40 rokov
do 50 rokov
do 60 rokov
dôchodcovia
Spolu (veková štruktúra):

kvalifikovaní

Počet
nekvalifikovaní

35
16
51
13
10
16
11
1
51

-

dopĺňajúci
si kvalifikáciu

-

11. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY
Ukazovateľ
Ženy
Muži
Spolu (kontrolný súčet):
Veková štruktúra

Počet

12
2
14
1
2
6
5
14

do 30 rokov
do 40 rokov
do 50 rokov
do 60 rokov
dôchodcovia

Spolu (veková štruktúra):
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12. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
ŠKOLY
Ukazovateľ
Absolventi
vysokých škôl
do 30 rokov
do 40 rokov
do 50 rokov
do 60 rokov
dôchodcovia
Spolu:

ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži

Počet

Forma štúdia

2
-

ex
-

Garant štúdia
(napr. MPC, VŠ a iné)
doktorandské UMB BB, VŠ –tretí predmet – TU TT
-

2

-

-

13. ODBORNOSŤ A KVALIFIKOVANOSŤ VYUČOVANIA PODĽA
JEDNOTLIVÝCH VYUČOVACÍCH PREDMETOV
P.č.

Zoznam vyučovacích predmetov

Percentuálne vyjadrenie
Odbornosť
Kvalifikovanosť

etická výchova (4h neodborne zo 4h)
ekonomika (1h neodborne zo 6h)
Celkový priemer (%) ostatné predmety v počte 1124 h týždenne
odborne:

1
2

00,00%
83,33%
99,55%

00,00%
83,33%
99,55%

14. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII
• Vyhodnotenie činnosti výchovného poradcu
Vychádzajúc z plánu práce bolo nadviazané na dobré skúsenosti pri organizovaní rôznych podujatí, ktoré sa dobre
osvedčili aj v predchádzajúcich rokoch. Boli to najmä:
− besedy so psychologičkou Mgr. Bielekovou napr. na tému ako zvládať adaptáciu na nové prostredie pre
1.roč.,ako zvládať stres pred maturitami pre 4.roč., či rôzne aktuálne problémy v ďalších ročníkoch, boli
dohodnuté individuálne stretnutia, stretnutia s rodičmi i samotnými problematickými žiakmi, boli nájdené spoločné
východiská a odporúčania. Väčšia pozornosť sa venovala problematike žiakov s vývinovými poruchami učenia,
spolupracovali sme s odborníkmi, snažili sa hľadať cesty pri riešení problémov, je nutné viac spolupracovať so
špeciálnym pedagógom
− uskutočnili sa besedy s pracovníkmi úradu práce o postupe pri hľadaní zamestnania pre 4.roč. Pre žiakov boli
pripravené propagačné materiály so stručným zorientovaním sa v tejto i v iných oblastiach.
− besedy o profesijnej orientácii na pomoc pri voľbe VŠ pre žiakov 3. roč. boli i tentoraz realizované
prostredníctvom školskej psychologičky , ako aj formou individuálnych konzultácií a stretli sa s priaznivým
ohlasom, niektoré triednické hodiny boli tiež venované tomuto okruhu otázok.
− stretnutia s pracovníkmi Pálkovho protidrogového centra, ktoré oslovili hlavne 1. roč.. V oblasti prevencie rôznych
závislostí a patologických javov úzko spolupracujeme i s mestskou políciou, psychologičkami Dr. Zacharovskou a
Mgr. Bielekovou, plánujeme ešte zintenzívniť túto podobu riešenia problémov. Špeciálne k tejto téme bolo
zrealizované i výchovné podujatie hudobného charakteru „Schody do seba“, ktoré sa stretlo vďaka jeho forme
i auobiografickému charakteru s priaznivým ohlasom.
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−
−
−
−
−
−
−

−

−
−
−
−

pravidelné stretnutia s predsedami tried sa neosvedčilo, aktuálne informácie sa riešia prostredníctvom
operatívnych stretnutí a aktualizovania nástenky
riešenie rôznych problémov v školskom, rodinnom a mimoškolskom prostredí, pričom bola využitá spolupráca
s mnohými inštitúciami, najmä CPPS a PPP.
príprava a realizácii imatrikulácie pre žiakov 1. roč., ktorú zabezpečili študenti 3.roč.
stužkových slávností i rozlúčky študentov 4. roč., kde tiež aktívne spolupracovali študenti nižších ročníkov.
besedy v rámci triednických hodín o slušnom správaní, o zdravom životnom štýle, o rôznych patologických javoch
v spoločnosti a ich hrozbe na mladý organizmus, hľadania ľudskejšej formy komunikácie i správania voči sebe
navzájom.
poradenstvo pri zvládaní stresových a záťažových situácií každodenného charakteru
poradenstvo pri výbere vysokých škôl, nadstavbových či rekvalifikačných foriem ďalšieho vzdelávania. Bolo
potvrdených 149 prihlášok na VŠ – 4.A 48 , 4.B 15 , 4.C 54, 4.D 32. Mnohí študenti skúšajú možnosti
prázdninových brigád v zahraničí. Momentálne je 24 študentov už prijatých na VŠ umeleckého a pedagogického
zamerania a mnohí ešte budú skúšať šťastie.
organizovanie návštev divadelných predstavení hromadného charakteru je prakticky na ústupe z viacerých
dôvodov, jednotlivci využívajú ponuku KD, keď hosťuje niektorá z bratislavských scén. Predsa len sa nám po
dlhom čase podarilo navštíviť Bábkové divadlo na rázcestí v B. Bystrici a spoločne zhliadnuť netradičné
predstavenie „Sarkofágy a bankomaty“, po ktorom nasledovala veľmi zaujímavá beseda o tvorbe bábok.
v spolupráci s CVČ boli pre triedy organizované besedy na rôzne témy - zdravý spôsob života, správne držanie
tela, závislosti
úsilie o tvorbu školského časopisu stroskotalo z viacerých dôvodov, podarilo sa vytvoriť dve čísla v elektronickej
podobe len vďaka jednému študentovi
podobne dopadla aj karnevalová akcia žiačok 1.ročníka , ktorej sa zúčastnil minimálny počet záujemcov, i keď
bolo všetko zabezpečené.
Žiacka školská rada bola tiež predmetom záujmu len malej skupinky prváčok, hoci bolo zorganizovaných viacero
stretnutí a zintenzívnená propagácia

Veľmi oceňujem spoluprácu so psychologičkou Mgr. Bielekovou, taktiež si veľmi cením snahu hŕstky nadšencov
z radov študentov i pedagógov ktorí sú napriek pretrvávajúcim nepriaznivým okolnostiam /nezáujem, pasivita,
preťaženosť / naďalej ochotní spolupracovať.
Mgr. K.Žerebáková

• Vyhodnotenie činnosti koordinátora prevencie
−
−

−
−

−
−

V školskom roku 2009/2010 som sa zúčastnil niekoľkých školení v rámci Špecializačného inovačného štúdia
a Informačného centra mladých Orava, ktoré boli zamerané na funkciu a osobnosť protidrogového koordinátora.
Školenia zastrešuje Metodicko-pedagogické centrum Bratislava.
Každoročná spolupráca s odborníkmi z Pálkovho centra v Ružomberku, uskutočňovanie vopred dohodnutých
stretnutí so študentmi, stretnutia primárne zamerané na prvé ročníky, v prípade potreby aj so študentmi ostatných
ročníkov.
Stretnutie protidrogových koordinátorov v rámci mesta Ružomberok pod vedením PaedDr. Viery Benkovej
z mestského školského úradu, na ktorom prebehlo celkové zhodnotenie činnosti na jednotlivých školách,
poukázanie na možné problémy a ich následné riešenie
účasť sa na výchovnom koncerte skupiny AYA
v rámci funkcie protidrogového koordinátora stretnutia vo vybraných triedach, pri ktorých boli aplikované niektoré
techniky na lepšie sebahodnotenie študenta, tiež vypočutie a analýza ich názorov a postojov na rodinu a
výchovu, uskutočňované formou dialógov.
V spolupráci s policajným zborom preventívna kontrola cvičeným protidrogovým psom.

Jozef Martiška, koordinátor prevencie
• Spolupracujúce subjekty v oblasti výchovného poradenstva a prevencie
Boli spomenuté v správach výchovného poradcu a koordinátora protidrogovej prevencie.
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15. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY
•

Multimediálne prezentácie
Škola má vlastnú webovú stránku (www.suvrk.edu.sk), ktorá sa aktualizuje podľa potreby. Sú na nej uvedené všetky
informácie o živote v škole, o študijných odboroch, o aktivitách študentov mimo vyučovania, o ich úspechoch pri účasti
na súťažiach a podobne.
Jednotlivé ODD archivovali práce študentov na CD.
Život školy sa pravidelne propagoval v mestskej a regionálnej tlači (Ružomberský hlas, Spoločník, Liptov), maturitné
práce žiakov školy boli propagované v mestskej televízii Ruža. Rozsiahlejšie články o práci žiakov a učiteľov našej
školy uverejnili odborné časopisy DESIGNUM a Remeslo_Umenie_Dizajn.

•

Spolupráca školy s rodičmi
Dvakrát za školský rok – pri štvrťročnom a trištvrteročnom informatívnom hodnotení prospechu, správania
a dochádzky – sa konali plenárne stretnutia rodičov s pedagogickými pracovníkmi školy. Rodičia boli informovaní
o práci v škole a prosperite svojho dieťaťa. Okrem toho triedni učitelia zvolávali triedne stretnutia podľa potreby, alebo
prizývali rodičov jednotlivo k riešeniu problémov ich detí.
Rodičovské združenie (RZ) sponzorsky podporuje podľa svojich možností projekty schválené škole, ako aj účasť
študentov na rôznych súťažiach, na ktorých žiaci reprezentujú školu.
RZ finančne zabezpečuje vecné dary v súťažiach, ktoré organizuje škola.
RZ sponzorsky podporuje plenér študentov 1. ročníka, lyžiarsky kurz študentov 2. ročníka a Kurz ochrany zdravia
človeka a prírody študentov 3. ročníka (úhrada dopravy).
Na konci školského roka RZ odmenilo najlepších študentov každej triedy knihami.
RZ v tomto školskom roku prispelo na spoluúčasť grantu p. Gazdaricu sumou 2 293,00 €.
Vďaka RZ sme mohli založiť, postupne vybavujeme prístrojmi a doplňujeme knižničný fond multifunkčnej odbornej
knižnice.
Škola na svojom nadačnom fonde, ktorý má zriadený v Komunitnej nadácii Liptov v tomto školskom roku sústredila
765,77 € z 2 % daní z príjmu sympatizantov školy, ktoré boli použité na nákup školských stoličiek.
Prostredníctvom tohto fondu poskytol škole kanadský občan pán Gazdarica grant vo výške 42 987,50 € na realizáciu
projektu Modernizácia vyučovacích pomôcok – stroje a prístroje. Tento grant pomohol pri vybavení jednotlivých
študijných odborov školy kvalitnými a modernými zariadeniami.

•

Formy prezentácie školy na verejnosti
Formy prezentácie školy na verejnosti úzko súvisia s jej odborným výtvarným zameraním. Prezentácie sú v rámci
mesta, kraja, Slovenska, prípadne medzinárodnom, podľa rozsahu tej - ktorej aktivity. Pravidelné sú módne
prehliadky, účasť na výtvarných súťažiach, účasť na výstavách výtvarných prác, prípadne organizovanie vlastných
výstav podľa toho, ktoré výtvarné oddelenie sa prezentácie zúčastňuje.
V septembri 2009 žiaci všetkých študijných odborov vystavovali v Národnom múzeu v Martine spolu so žiakmi SUŠ
v Trenčíne, SUŠ v Jihlave a školy umeleckého zamerania v maďarskej Bekes Csabe. Výstava niesla názov „Dotyky
s ľudovou kultúrou“ a odrážala inšpirácie ľudovou kultúrou v tvorbe súčasných mladých výtvarníkov.
V novembri 2009 vystavovali svoje práce pedagógovia školy v Liptovskom múzeu v Ružomberku.
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Oddelenie odevného dizajnu a scénickej kostýmovej tvorby:

−
−
−

−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

septembri 2009 - v Obchodnom centre Europa v Banskej Bystrici sa konalo podujatie „Dni módy“, na ktorom sme
sa prezentovali módnou prehliadkou.
16. októbra 2009 sme módnou prehliadkou prispeli ku slávnostnému znovuotvoreniu obchodného domu Prior
v Banskej Bystrici.
na pozvanie Liptovskej galérie P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši sme prijali aktívnu účasť v kompovanom
programe slova, hudby, tanca, tvorivosti a dievčenskej zručnosti, ktorý sa konal 26. novembra 2009 pod názvom
„Odevné variácie“. Čas vyhradený v programe pre našu školu sme vyplnili módnou prehliadkou zostavenou z
historických odevov vytvorených študentkami oddelení ODI a SKT.
január 2010 - nadviazali sme spoluprácu s mestom Stará Ľubovňa, pre ktoré sme vytvorili kolekciu historických
kostýmov určenú pre expozíciu Múzea ľubovnianskeho mešťana.
január 2010 - študentky Petronela Jannová a Lucia Laková z I. P sa zúčastnili medzinárodnej súťaže „Fashion
Games 2010“ , vyhlasovanej každoročne pražskou SPŠO a VOŠON. Účasť v tejto súťaži korunovali úspechom,
keď sa rozhodnutím odbornej poroty prebojovali do finále.
február 2010 - v Dome kultúry v Považskej Bystrici sa konal už XV. ročník Netradičnej módnej prehliadky - tento
rok na tému: FAUNA - svet živočíšnej ríše, na ktorej boli prezentované aj naše modely.
Február 2010 - vyhlásená súťaž REXONA CRYSTAL „Trúfni si na čiernu“, do ktorej sa zapojili aj naše študentky.
Do finále postúpili: Jana Farbáková a Leona Smržová z I. P a Terézia Omastová zo IV. B.
apríl 2010 – v Prešove sa konala na celoslovenská súťaž nazvaná „Módna línia mladých 2010“, ktorá je určená
študentom stredných odborných škôl so študijnými odbormi odevný dizajn, modelovanie a navrhovanie odevov
alebo odevníctvo. Pomyselnú „striebornú medailu“ si v kategórii Spoločenské odevy priviezla kolekcia šiat
študentiek Barbory Gruchalovej z III. B a Lucie Lakovej z I. P.
apríl 2010 - workshop k súťaži Fashion Games 2010 v Prahe, ktorého sa zúčastnili naše finalistky Lucia Laková
a Petronela Jannová z I. P.
máj 2010 - finálový večer súťaže „Rexona Crystal“, kam boli pozvané aj naše študentky Jana Farbáková a Leona
Smržová z I. P a Terézia Omastová zo IV. B.
máj 2010 - pripravili sme výstavu a vernisáž výstavy maturitných prác študentiek IV. B. Pri tejto príležitosti sa
v Kultúrnom dome Andreja Hlinku v Ružomberku konala aj módna prehliadka týchto prác.
jún 2010 sme prijali účasť v súťaži „Módne inšpirácie“ pri príležitosti akcie „Hry s umením“, každoročne
organizovanej v Tatranskej galérii v Poprade. Naše bývalé študentky Zuzana Hrubošová a Beáta Capková získali
dve prvé miesta.
jún 2010 - študentky Lucia Laková a Petronela Jannová z I. P sa zúčastnili finále súťaže Fashion Games 2010
v Prahe.
Počas letných mesiacov boli na Oravskom hrade vystavené historické odevy, zhotovené študentkami oddelení
ODI a SKT.

Oddelenie propagačnej grafiky:
− medzinárodnú súťaž „Afrika proti hladu“ vyhrala K. Blahútová zo IV.C triedy, cena: týždenný pobyt v Ghane
− exkurzia - Trienále Trnava – plagát 3., 4. roč.
− výstava novoročeniek v školskej galérii ŠÚV-x
− súťaž „Logo pre školu“ – umelecká rada vybrala návrh B. Krištofovej zo IV.C triedy
− účast na prednáške o vizuálnej komunikácii študentov VŠVU v Galérii P. M. Bohúňa – žiaci 3. a 4. ročníka
− účast na európskej súťaži v návrhu vignety na fľašu na víno pre taliansky vinársky podnik – L. Škulec
zo IV.C sa umiestnil 10. oceňovanom mieste (viac ako 250 súťažiacich)
− žiaci navrhli a zrealizovali prototypy tyflografických kníh pre slabozrakých a nevidiacich v spoluprácii s Asociáciou
slabozrakých a nevidiacich pre spádovú oblasť severného Slovenska; knihy sa budú vyrábať na základe návrhov
v chránených dielňach, budú slúžiť na mimoškolskú činnosť detí v popoludňajších hodinách v ZŠ v Levoči
− účast WORSHOP POĽSKO –s pomaturitnými študentmi PRV
− výmena predsedov predmetových maturitných komisií so ŠÚV v Košiciach
− graffity na stene telocvične – žiaci II.C
− úprava interiéru ZŠ Zarevúca – žiaci I.C
− súťaž domácich prác našich študentov SONDA v spolupráci s mestským úradom Ružomberok - očakáva sa
každoročná repríza súťaže
− dvakrát za školský rok navštevujeme tlačiarne ofsetu firmy EPOS kvôli vyššej odbornosti v predmete technológia
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Oddelenie úžitkovej maľby:
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

exkurzia po kostolíkoch v Ružomberku a jeho okolí za účelom spoznávania použitých nástenných maliarskych
techník
exkurzia na VŠVU Bratislava - zimný prieskum
návšteva múzea Kolomana Sokola v Liptovskom Mikuláši
návšteva Bohúňovej galérie v Liptovskom Mikuláši
návšteva múzea Dominika Skuteckého v Banskej Bystrici
prehliadka sgrafitovej výzdoby priečelia domov v Banskej Bystrici
návšteva Akadémie Umenia v Banskej Bystrici
návšteva výstavy Figurama 10 - Stredoslovenská galéria Pretorium v Banskej Bystrici
prezentácia študentských prác v kaviarni Mladosť v Liptovskom Mikulaši - súčasť projektu Škola škole
návšteva Akadémii výtvarných umení v Banskej Bystrici - Fakulta výtvarných umení
exkurzia - Zlín, Česka Republika - Univerzita Tomáša Baťu

Oddelenie propagačného výtvarníctva:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

environmentálna výstava grafík a potlačenej textílie v ZOO Bojnice (celý rok )
návrh a realizácia scény pre spoločenské podujatie Mondi SCP - jubilanti
tvorba scény pre Mondi SCP – vianočný koncert
návrh a realizácia scény pre mestský ples v KD AH Ružomberok
výstava prác študentov pomaturitného štúdia v galérii ŠÚV
maliarsky plenér Limanová, Poľsko
výtvarné riešenie interiéru kaderníctva „TABITA „ v Lipt. Mikuláši
účasť v súťaži o najkrajší svetelný objekt – Magická záhrada (GPMB Lipt. Mikuláš )
tvorba transparentov pre zväz záhradkárov (jún )
výstava študentských prác v Lipt. Mikuláši - reštaurácia Mladosť - ZHOŠ (jún)

Oddelenie tvorby hračiek a dekoratívnych predmetov:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

študenti odboru mali svoje práce zastúpené na výstave v Martine pod názvom DOTYKY S ĽUDOVOU
KULTÚROU
ďalšia výstava študentských prác HRAČKY bola sprístupnená v priestoroch galérie Ľ. Fullu v Ružomberku cez
vianočné prázdniny
výherné práce študentov z uplynulých rokov súťaže Etudy z dreva boli zastúpené na jubilejnej výstave ETUDY
Z DREVA X, ktorá sa konala vo Zvolene a v Košiciach
študenti sa zúčastnili súťaže ETUDY Z DREVA 2009
účasť v súťaži Slovenského centra dizajnu ČAS NA HRU prezentovanej v BOLOGNI
organizácia výstavy a účasť na výstave HRA + DREVO v dizajn štúdiu ÚĽUV v Bratislave
materiálno-technické zabezpečenie dielní pre výučbu praxe THR, vďaka podpore p.Gazdaricu
dokumentačno-prezentačné zabezpečenie oddelenia THR z toho istého zdroja
archivácia maturitných a klauzúrnych prác v depozite odboru
archivácia maturitných a klauzúrnych prác v digitálnej forme
prezentovali sme sa ako odbor, a zároveň sme propagovali ŠÚV na Dňoch mesta Ružomberok
prezentácia oddelenia na študentských dňoch umeleckých remesiel v B.Bystrici
zúčastnili sme sa exkurzií v Bratislave, Banskej Bystrici a Zvolene
začiatok práce na relaxačno-oddychovej zóne (detské ihrisko) pre materskú škôlku v Liptovských Revúcach
VÝSLEDKY
najväčší počet postupujúcich prác z pomedzi prihlásených škôl v súťaži ČAS NA HRU prezentovanej v BOLOGNI
(11 prác)
katalóg výstavy HRA + DREVO
publikovanie študentských prác v katalógu výstavy ETUDY Z DREVA X
výstava maturitných prác v galérie Ľ. Fullu
publikovanie článkov v odbornom časopise Remeslo_Umenie_Dizajn
príspevky v odborných periodikách RUD a DESIGNUM
reportáž o prvých maturitných prácach študentov oddelenia v regionálnej televízii
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Oddelenie textilného dizajnu:
−
−
−
−

žiaci zamerania tkáčska tvorba - návšteva výstavy v Bratrislave „Tulivaky“ a výstavy slovenského a švédskeho
remesla Sloverige vo výstavnej miestnosti ÚĽUV v Bratislave
výstava najlepších prác študentov TVY od 30. 3. do 4.5. 2010 v školskej galérii ŠÚV-x
účasť na programovom podujatí „Dnes tovariš, zajtra majster“ – Múzeum slovenskej dediny Jahodnícke háje
v Martine, zamerané na tradičné remeslá, kde naši študenti prezentovali študijný odbor textilné výtvarníctvo
a tvorba hračiek - predvádzanie práce s drevom, tkanie na ručných krosnách a plstenie.
Jún 2010 – súťaž KRUHY NA VODE – 11. ročník - organizovaná pravidelne ÚĽUV-om v Bratislave – zaslané
práce zamerania tlačiarenská tvorba

Oddelenie fotografického dizajnu:
−
−

−
−
−
−
−

úprava multimediálneho laboratória s novým vybavením.
účasť a ocenenie na súťaži EKO fotografia 2009
exkurzia – Mesiac fotografie 2010 v Bratislave
exkurzia - Deň otvorených dverí – Filmová škola Zlín
exkurzia – Galérie Liptovský Mikuláš
účasť na medzinárodnej fotografickej súťaži EFIAP 2010 vo Vietname
účasť na výstave Zväzu slovenských fotografov 2010
účasť na Letnej škole fotografie 2010 – Dom fotografie Liptovskom Mikuláši – august 2010

Pravidelná účasť študentov školy - členov Klubu vysokohorskej turistiky na každoročnej akcii „Čisté hory“ –
zviditeľnenie školy v oblasti ekológie.

•

Školský časopis
Žiaci školy vydali v školskom roku 2009/2010 2 čísla vlastného školského časopisu ŠÚV – news v elektronickej
podobe. Bol zverejnený na webovej stránke školy.

•

Činnosť žiackej školskej rady
V hodnotenom školskom roku žiačky 4. ročníka sa pokúsili rozbehnúť s pomocou kolegyne Žerebákovej činnosť
školskej rady. Jej činnosť stroskotala na nezáujme žiakov školy.

•

Iné aktivity školy
Veľmi dobrá je spolupráca školy so všetkými múzeami a galériami nielen v našom regióne, ale i s celoslovenskou
pôsobnosťou. Za všetky je treba spomenúť Galériu Ľudovíta Fullu v Ružomberku, Liptovské múzeum v Ružomberku,
Björnsonov dom v Ružomberku, Hotel Kultúra v Ružomberku, Dom kultúry A. Hlinku v Ružomberku, galériu
P.M.Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Oravský hrad v Oravskom Podzámku, Florinov dom v Dolnom Kubíne, Slovenské
národné múzeum v Martine a ÚĽUV v Bratislave.
Tiež kontakty školy s prosperujúcimi podnikmi regiónu prinášajú osoh obidvom stranám. Študenti sa podieľajú na
tvorbe výzdoby, realizácii kultúrnych podujatí, alebo ich prípravy a podobne, za čo nám podniky poskytujú sponzorskú
materiálnu pomoc. Za všetky je potrebné konkrétne spomenúť veľmi dobrú spoluprácu s podnikom SCP Mondi
Ružomberok.
Škola je cvičnou školou pre dve fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (na náčuvy a praktické výstupy chodia
študenti všeobecnovzdelávacích i výtvarných predmetov).
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16. ÚDAJE O PROJEKTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM ROKU 2008/2009
P.č.
1
2

3

Názov projektu

Vyhlasovateľ

Relaxačno-oddychová zóna pre materskú
školu
Tyflografická kniha pre slabozrakých a
nevidiacich
Modernizácia vyučovacích pomôcok –
stroje a prístroje

Materská škola
Lipt. Revúce
ZŠ pre
slebozrakých
a nevidiacich v
Levoči
Komunitná nadácia
Liptov – grant p.
Gazdaricu

Stručná charakteristika
projektu
Návrh a realizácia detského
ihriska pri materskej škole
Návrh na tyflografické knihy
a hračky, ktoré si budú môcť
vyrábať v chránených dielňach

Fáza projektu

Nákup moderných prístrojov
a strojov pre všetky študijné
odbory

realizuje sa

začiatok
realizácie
zrealizovaný

17. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU
ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU
Za sledované obdobie školského roku 2009/10 neprebehla v škole žiadna kontrola.

18. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH
PODMIENKACH ŠKOLY
Kapacita
školy:
stav
vlastní
nevlastní
Odborné
učebne:

Skutočný počet žiakov:

400
telocvičňa

ihrisko

x

x

tenisové
kurty

316

Iné súčasti školy:
plaváreň
posilňovňa

Naplnenosť
školy (%):
sauna

šatne

79,00
dielne

jazyková
učebňa

x
x
x
x
x
x
x
Všeobecnovzdelávacie, odborné i praktické predmety sa vyučujú iba v odborných učebniach, ateliéroch a dielňach. Žiaci
sa zväčša (podľa možností RH) na každú vyučovaciu hodinu presúvajú do špecializovanej odbornej učebne daného
predmetu.

19. CIELE KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY
•

•

Cieľ:
Každý vyučujúci výtvarných predmetov zvládne aspoň jeden grafický program.
Splnenie cieľa:
Kolegovia, ktorí bezprostredne k vyučovaniu grafické programy potrebujú cieľ splnili, naviac sa podieľajú
na priebežnom vzdelávaní svojich kolegov v mimopracovnom čase.
Jedná sa o dlhodobý cieľ vzhľadom na stále sa inovujúci softvér v oblasti grafických programov.
Cieľ:
Výchovné pôsobenie na študentov v oblasti nezodpovednej dochádzky na vyučovanie a slušného
správania sa.
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Splnenie cieľa:
Cieľ sa darilo plniť zvýšenou aktivitiu pôsobenia triednych vyučujúcich, ich spoluprácou s rodičmi a
vzájomnou spoluprácou kolegov, dôslednosťou v kontrole a organizovaním akcií výchovného charakteru.

20. SWOT ANALÝZA
Silné stránky školy:
Individuálny prístup vo vzdelávaní výtvarne talentovaných
študentov.
Demokratický, až kolegiálny a obojstranne inšpiratívny vzťah
učiteľ – študent.
Vedenie študenta k samostatnej tvorivej činnosti a schopnosti
prezentovať sa na verejnosti (výstavy, scénické stvárnenie
rôznych podujatí,......).
Stopercentná kvalifikovanosť vyučujúcich.
Inšpiratívne pôsobenie výtvarnej tvorby vyučujúcich na
študentov.
Zapojenie školy do rôznych projektov.
Príležitosti:
Zapojenie študentov do činnosti umeleckej verejnosti v regióne
a na Slovensku. Každá účasť na podujatí propaguje školu.
Nadregionálna pôsobnosť školy s atraktívnymi študijnými
odbormi.
Uplatnenie absolventov v oblasti malého podnikania (dielne,
štúdiá, prevádzky...).
Zapájanie študentov do medzinárodných umeleckých súťaží.

Slabé stránky školy:
Priemerné výsledky študentov pri štúdiu jazykov a z toho
vyplývajúce problémy pri MS.
Občas nedôsledné výchovné pôsobenie vyučujúcich na
študentov.
Obmedzený trh práce na Slovensku pre absolventov školy.
Riziká:
Otváranie výtvarných študijných odborov na iných typoch
stredných škôl – menšia možnosť výberu talentov.
Príprava absolventa do prostredia, ktoré naša spoločnosť
nedostatočne oceňuje a hodnotí.
Módne trendy negatívne ovplyvňujú záujem o niektoré študijné
odbory.
Nasýtenie pracovného trhu absolventmi niektorých úzko
špecializovaných výtvarných odborov.

Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania
•
•

Viesť kultúru školy tak, aby vznikali podmienky pre vnútorný rozvoj silných stránok školy.
Otvorene na stretnutiach pedagógov, poradných orgánov riaditeľky a Rady školy riešiť priebežne slabé stránky, ktoré
vieme ovplyvniť.
Na študentov výchovne pôsobiť v duchu vzájomnej tolerancie a rešpektovania osobnosti, názoru a iných odlišností.
Využívať všetky ponúkajúce sa príležitosti na propagáciu a zviditeľňovanie práce v škole a úspechov školy.
Dôsledným plánovaním rozvoja školy minimalizovať riziká.

•
•
•

21. VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON POVOLANIA
A UPLATNENIE ŽIAKOV NA PRACOVNOM TRHU
Integrovaná skupina študijných odborov
celkový počet
absolventov

Umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba
Spolu:

*

Ukazovateľ
počet žiakov
počet
ďalšieho
zamestnaných
štúdia
žiakov

78

24

78

-

*

počet
evidovaných
nezamestnaných
žiakov k 31. 08.
2009

*

Vzhľadom k tomu, že máme žiakov z celého Slovenska a zisťované údaje sa rýchle v čase menia, nie je možné
uvádzať presné údaje o zamestnaných absolventoch, prípadne tých, ktorí sú evidovaní na mnohých úradoch práce
na celom Slovensku.
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22. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝCHOVY
A VZDELÁVANIA
Vzhľadom na individuálny prístup ku talentovaným študentom, legislatíva stanovuje vyučovanie odborných výtvarných
predmetov v málopočetných skupinách. Niektorý vzdelávací program v ročníku tvorí práve iba takáto skupina, a tak je
trieda tvorená často dvomi, tromi, ba až štyrmi rôznymi skupinami. Všeobecnovzdelávacie predmety sa vyučujú
spoločne, ale na odborné predmety sa na každú hodinu trieda delí na príslušný počet skupín. Výtvarné predmety
(výtvarná príprava, navrhovanie, prax, figurálne kreslenie a ďalšie) sú dotované 3 – 7 vyučovacími hodinami týždenne,
ktoré je možné spájať do blokov. Mnohí študenti denne dochádzajú z blízkeho, ale aj vzdialenejšieho okolia (až z
Martina, Dolného Kubína, Liptovského Hrádku a k nim priľahlých obcí). Vytvorenie rozvrhu hodín je vzhľadom na
uvedené skutočnosti dosť náročná záležitosť a je potrebné nájsť kompromis pre čo najoptimálnejšie zaťaženie študenta
na vyučovaní. V rozvrhu hodín sa často stane, že niektorá skupina triedy sa hodinu nevyučuje, ostatné skupiny áno.
• Vyučovanie sa realizuje spravidla od 7.10 do 14.15 hod. Po 1. hodine je 5 minútová prestávka, po 3. hodine 15
minútová, ostatné prestávky majú po 10 minút. Od 7. vyučovacej hodiny sú prestávky iba 5minútové.
• S ohľadom na dochádzajúcich študentov (spoje) sa vyhýbame popoludňajšiemu a večernému vyučovaniu.
• Bloky predmetov sa vyučujú bez ohľadu na zvonenie nepretržite, pričom študent si môže s vedomím vyučujúceho
spraviť prestávku v tvorbe, kedy uzná za vhodné, alebo potrebuje. Skracuje sa tým čas vyučovania o dobu
prestávok.
• Obedňajšia prestávka vo vyučovaní nie je, študenti idú na obed až po poslednej vyučovacej hodine spravidla
o 14.15 hod.
• V škole si študenti i pracovníci môžu kúpiť počas celého dňa vhodný nápoj z automatu, cez veľkú prestávku jedlo
z ponuky ambulantného predaja školského bufetu.

23. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY
•

Prehľad záujmového vzdelávania, krúžky
Niektoré krúžky pracovali týždenne v dvoch, alebo viacerých skupinách. Je to vidieť v stĺpci hodín ktoré boli
krúžku venované týždenne.

•

záujmové vzdelávanie - krúžok

hodín do týždňa

Internet po škole
šitie
volejbal
Stolný tenis
Malé javiskové formy
klub vysokohorskej turistiky
sieťotlač
halový futbal
matematika pre budúcich maturantov
modelky
klub mladých autorov
krúžok figurálneho kreslenia
ručné remeselné techniky
vektorová grafika

3+2
3+3
2
2
3
soboty - nedele
2
2
2
2
3
3
2
2

Prehľad umiestnenia žiakov v školských, okresných, krajských, celoslovenských
a medzinárodných kolách olympiád a postupových súťaží
Olympiáda v cudzích jazykoch: víťazi školského kola: Žúborová - NEJ , Králová – ANJ. Obe zvíťazili v
okresnom kole a postúpili do krajského, v ktorom Žúborová obsadila 4. miesto a Králová 5. miesto.

14

Organizácia školského kola Hviezdoslavovho Kubína aj s recitáciami z cudzojazyčnej literatúry. Víťazom
v próze sa stala Tarasovičová I.B, postúpila do okresného kola; Dubovcová I.C vyhrala školské kolo v oblasti
poézie. V cudzojazyčnej recitácii sa víťazmi školského kola stali Laták IV.C v NEJ a Omastová IV.B
a Krnáčová IV.A - ANJ.
Zúčastnili sme sa mestského kola v cudzojazyčnej recitácii, kde sme sa stali absolútnymi víťazmi:
ANJ 1. miesto – Omastová IV.B Krnáčová IV.A, NEJ 1.miesto - Laták IV.C.

•

Práca v oblasti športu a environmentalistiky
Žiak Glejtek z II.C sa stal majstrom Slovenska vo svojej kategórii v streľbe zo vzduchovky.
Žiaci 3. ročníka sa zúčastnili brigády pri čistení brehov a blízkeho okolia potokov v Ludrovskej doline a na
Podsuchej.
Žiaci, ktorí navštevovali Krúžok vysokohorskej turistiky sa v septembri 2009 zúčastnili podujatia TANAP-u „Čisté
hory“.
Predmet TEV dlhodobo participuje v rámci vyučovacieho procesu na celospoločenskej problematike „Zdravý
a šťastný spôsob života mladej generácie“ v rámci ktorej sa uskutočnili prednášky MUDr. Benkovej „Zdravá
životospráva“ a „Správne držanie tela“ s praktickou aplikáciou.
Podujatia zorganizované v telocvični ŠÚV Ružomberok resp. školskom telovýchovnom areáli, podujatia
organizované CVČ v Ružomberku:
- Cezpoľný beh v Čutkovskej doline
- „Vianočná latka 2009“ (školská súťaž v skoku do výšky)
- Okresné kolo v skoku do výšky (chlapci, dievčatá)
- Okresné kolo vo volejbale chlapcov a dievčat
- Účasť na krajskom kole v aerobic maratóne
- Okresné kolo v stolnom tenise
- Okresné kolo v atletike chlapcov a dievčat

24. ZHODNOTENIE ČINNOSTI SÚČASTÍ ŠKOLY
Škola nemá žiadne súčasti.

Poznámka: Súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia
za školský rok 2009/2010 je Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok.

Dátum: 19. októbra 2010
Podpis riaditeľa a pečiatka školy:
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