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Vedúci zamestnanci školy
Funkcia
riaditeľ školy
zástupca riaditeľa školy
zástupkyňa riaditeľa školy

Meno a priezvisko
akad.mal. Milan Pagáč
akad.soch. Michal Zdravecký
Ing. Alžbeta Balogová

Rada školy
Rada školy pri ŠÚV J.Vydru bola ustanovená v zmysle § 24 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 zástupcov pedagogických aj nepedagogických
zamestnancov dňa 30.3.2016, za rodičov žiakov školy dňa 1.4.2016 a zástupcu za žiakov
školy dňa 4.4.2016.
Funkčné obdobie začalo dňom 12.4.2016 na obdobie 4 rokov.
Členovia rady školy
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Meno a priezvisko
akad.soch.Vladimír Višváder
Mgr.art.Roman Hrčka, ArtD.
Mgr. Ľudmila Doležalová
Miroslav Martanovič
Mgr. Lenka Matláková
Ing. František Adamčík
Róbert Ferko
Mgr. Peter Húska
Mgr. Ladislav Snopko
Mgr. Oliver Solga
Ing. Peter Šramko

Funkcia
predseda
podpredseda
členka
člen
členka
člen
člen
člen
člen
člen
člen

Zvolený (delegovaný) za
rodičov
pedagogických zamestnancov
pedagogických zamestnancov
nepedagogických zamestnancov
rodičov
rodičov
žiakov
zriaďovateľa
zriaďovateľa
zriaďovateľa
zriaďovateľa

Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2016/2017
Rada školy sa v školskom roku 2016/2017 stretla dva krát.
Na stretnutí 25.10.2016 sa prerokovala a jednohlasne schválila Správa o výsledkoch
a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016. Riaditeľ školy
informoval o pláne výkonov na školský rok 2017/2018, pričom členovia Rady školy navrhli
navýšiť počet žiakov v študijnom odbore kameňosochárstvo na 7, celkovo počet žiakov na
83. Plán výkonov bol potom schválený. V rôznom sa diskutovalo o potrebe hľadať riešenie
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vybavenosti školy kvalitným zariadením špičkovou technikou na zatraktívnenie štúdia (3D
tlačiareň, 3D fréza ap. Riaditeľ školy informoval o prebiehajúcej rekonštrukcii budovy B
(okná, dvere) a zároveň aj o potrebe po 20 rokoch školu vymaľovať. Riaditeľ školy
informoval aj o účasti a úspešnej reprezentácii školy v priestoroch BSK na 10. ročníku
Brussels Design September, kde oddelenie textilu zorganizovalo výstavu a workshop
„Modrotlač – slovenský tradičný vzor verzus moderný textilný dizajn“. Riaditeľ školy
ínformoval aj o pripravovaných aktivitách školy na školský rok 2016/2017. Ing. Peter
Šramko aj ostatní zástupcovia BSK v Rade školy vyzdvihli veľké množstvo a kvalitu aktivít
ktoré škola organizovala a do ktorých sa zapojila.
Dňa 9.5.2017 prebehla voľba zástupcu nepedagogických zamestnancov školy po odchode
Ing. Jozefa Grznára do dôchodku. Právoplatnou voľbou bol zvolený pán Miroslav
Martanovič.
Na stretnutí 15.5.2017 podpredseda Rady školy v úvode privítal zástupcu nepedagogických
zamestnancov školy. Riaditeľ školy informoval o priebehu a výsledkoch prijímacej talentovej
skúšky a pláne výkonov na školský rok 2018/2019, ktorý bol jednohlasne prijatý.
Konštatoval, že úroveň uchádzačov o štúdium sa ukázala lepšia ako v minulosti a na otázku
pána Ing. Petra Šramka reagoval vyzdvihnutím prípravných kurzov organizovaných školou.
Ďalej informoval aj o úspešných obhajobách odborných maturitných prác.
V rôznom pripomenul ešte prebiehajúcu výmenu okien a schodišťových panelov v budove B
a ukončenú rekonštrukcii výťahu. Zároveň upozornil na havarijný stav zásobníkov vody
v kotolni, kde bude v budúcnosti nevyhnutná rekonštrukcia. Ďalej informoval o tom, že BSK
rokuje s vedením SAV o získaní pozemkov pod budovou školy a ostatných plôch okolo
budovy školy. Pán Ing. Peter Šramko sa informoval o 3D tlačiarňach, ktoré chcela škola
zakúpiť a upozornil na zdieľaný softvér fungujúci na Slovensku. Zástupca žiakov predložil
požiadavku zakryť nepriehľadnou fóliou okná v šatniach a toaletách po výmene okien
a vedenie školy prisľúbilo nepriehľadnosť zabezpečiť.
Poradné orgány riaditeľa školy – predmetové komisie a metodické združenia
1. Poradné orgány riaditeľa školy
Pedagogická rada
Umelecká rada (13 členov – vedúci študijných odborov a predsedovia príslušných
odborných predmetových komisií)
Prijímacia komisia (spravidla umelecká rada)
2. Metodické orgány školy
Predmetová komisia plošných študijných odborov
Predmetová komisia priestorových študijných odborov
Predmetová komisia cudzích jazykov
Metodické združenie všeobecnovzdelávacích predmetov
Metodické združenie prírodovedných predmetov
Výchovný poradca
Koordinátor drogovej prevencie
Poradné a metodické orgány na škole zriaďuje riaditeľ školy. Vedením daného orgánu
poveruje riaditeľ školy jedného z pedagógov. Členmi sú pedagogickí pracovníci, každý z
poradných a metodických orgánov školy má svoju špecifickú náplň. Harmonogram zasadnutí
metodických orgánov a činnosť jednotlivých orgánov priamo súvisí s aktuálnym plánom
práce školy. Priebežne napomáhajú riešeniu aktuálnych problémov súvisiacich s vyučovaním
odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov.
3

3. Žiacka školská rada
Je zložená z 9 členov, zástupcov jednotlivých študijných odborov. Žiacka školská
rada tlmočila vedeniu školy návrhy a nápady študentov, organizovala či sa spolupodieľala na
organizácii niektorých aktivít školy.
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Meno a priezvisko
Jonáš Paučula
Diana Vašková
David Mackovič
Petra Hlbocká
Róbert Ferko
Terézia Palkovičová
Alena Mária Blažíčková
Vanda Ivica Jandová
Jakub Oslík

Funkcia
člen
členka
člen
členka
predseda
podpred.
členka
členka
člen

Zvolený (delegovaný) za
odd. keramického dizajnu
odd. propagačného výtvarníctva
odd. úžitkovej fotografie
odd. konzervátorstva a reštaurátorstva
odd. kameňosochárstva
odd. dizajnu a tvarovania dreva
odd. propagačnej grafiky
odd. ručného výtvarného sprac. textílií
odd. priemyselného dizajnu

Počet žiakov školy za školský rok 2016/2017
Stav k 15. 9. 2016
Ročník

Stav k 31. 8. 2017

Počet tried

Počet žiakov

Z toho
integrovaných

Počet tried

Počet žiakov

Z toho
integrovaných

3
3
3
2
11

80
71
71
54
276

0
2
3
3
8

3
3
3
2
11

72
67
69
54
262

0
2
5
3
10

1.
2.
3.
4.
Spolu

Počet prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje o počtoch
a úspešnosti uchádzačov o prijatie
Prijímacie konanie do prvého ročníka strednej školy:

Do ročníka

Počet
prihlásených
žiakov

1.

153

Počet žiakov,
ktorí konali
prijímaciu
skúšku
133

Počet žiakov
úspešných
v prijímacom
konaní
111

Počet prijatých
žiakov

Z toho bez
prijímacej
skúšky

79

-

Žiaci prijatí do vyšších ročníkov:
Ročník

Počet prijatých
žiakov

2.
3.
4.

-

Z ktorej školy

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov
Koncoročná klasifikácia
trieda

I.VKPd

I.FGGd

I.TDRšKs

II.VDPd

II.FKKs

II.GRšT

III.VDPd

III.GRšT

III.FKKs

IV.GRšTKKs

IV.VDPdF

Priemerný
prospech

1,84

1,64

1,86

1,94

2,06

1,59

2,28

2,17

2,25

2,19

2,33
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Maturitné skúšky
Predmet
AJ

PFEČ
PFIČ
Úroveň Počet Priemer Počet Priemer
B1
28
59,79%
24
55,42%

1
2

Ústna skúška / praktická skúška
2
3
4 5 priemer počet
10 11 3 2,58
26

AJ

B2

26

75,73%

26

78,27%

16

8

2

-

-

1,46

26

PČOZ

-

54

-

-

-

32

10

11

1

-

1,65

54

SJL

-

54

57,84%

54

58,21%

10

14

18

10

-

2,54

52

TČOZ

-

54

-

-

-

14

14

14

10

-

2,38

52

Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2016/2017
študijný odbor
propagačné výtvarníctvo
úžitková fotografia
propagačná grafika
keramický dizajn
dizajn a tvarovanie dreva
ručné výtvarné spracúvanie textílií
konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb
kameňosochárstvo
dizajn – priemyselný dizajn
grafický dizajn

zameranie
8260 M
8223 M
8261 M
8289 M
8279 M
8238 M
8245 M 01
8248 M
8221 M 05
8296 M

Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy
( Údaje ku dňu koncoročnej klasifikácie)
Zamestnanci školy spolu
47
Počet pedagogických
Z toho:
- kvalifikovaní
47
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
1
14
Počet nepedagogických
Z toho:
- školský psychológ
- špeciálny pedagóg*
- upratovačky, vrátnik, školník/údržbár
9
- škol. kuchyňa a jedáleň
- administratívni pracovníci
5
61
Spolu počet zamestnancov SŠ
(*ak je platený podľa osobitnej tabuľky, nie pedagogickej)
Zoznam učiteľov a ich aprobácia:
Bachorík Slavomír
Balogová Alžbeta

Mgr.art.
Ing.

odb.ped.
ANJ

FIK,TEK,PXA
ANJ,ANK
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Bohatová Anna
Cina Marek
Csáderová Judita
Čintalan Peter
Dobešová Ildikó
Doboš Ronald
Doležalová Ľudmila
Drozdová Mária
Ďuráková-Hronská Lucia
Franzen Martin
Galovič Gáspár Katarína
Gažo Pavol
Godová Gabriela
Hanko Milan
Hrčka Roman
Hrvoľ Jozef
Chovancová Eva
Jasaňová Jana
Jentnerová Magdaléna
Klepáčová Eva
Komora Juraj
Kosnáčová Slávka
Kotásková Nora
Lizáková Lucia
Luknár Ivan
Martínková Jana
Miháliková Iveta
Michalíková Edita
Okáľová Katarína
Oravec Viktor
Pacalaj Vít
Pagáč Milan
Rudášová Miroslava
Selingerová Veronika
Sitáková Ľubica
Strieš Ján
Šeniglová Lenka
Ševčík Ján
Šoltisová Pavla
Vágner Andrej
Vilim Bohuš
Zdravecký Michal
Znášiková Jana
Žembera Juraj
Žiak Jaroslav

akad.mal.
Mgr.art.
Mgr.
Mgr.art.
Mgr.art.
Mgr.art.
Mgr.
Mgr.
Mgr.art.
Mgr.art.
Mgr.art.
Mgr.
Mgr.art.
MgA.
Mgr.art.,ArtD.
akad.mal.
Mgr.
Mgr.art.
PhDr.
Ing., Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.art.
Mgr.art.
Mgr.art.,ArtD.
Mgr.
akad.mal.
Mgr.
Ing.arch.
akad.soch.
Mgr.art.
akad.mal.
Mgr.art.

odb.ped.
odb.ped.
odb.ped.
odb.ped.
odb.ped.
odb.ped.
TSV
ANJ
odb.ped.
odb.ped.
odb.ped.
ANJ
odb.ped.
odb.ped.
odb.ped.
odb.ped.
SJL, ANJ
odb.ped.
SJL, DVK
odb.ped.
MAT, TSV

MAT,FYZ
odb.ped.
odb.ped.
odb.ped.
SJL, NEJ
odb.ped.
SJL, NEJ
odb.ped.
odb.ped.
odb.ped.
odb.ped.
odb.ped.
Mgr.art,,Mgr.,ArtD. odb.ped.
Mgr.art.
odb.ped.
Mgr.
odb.ped.
Mgr.art.
odb.ped.
Mgr.art.
odb.ped.
Mgr.
odb.ped.
Mgr.art.
odb.ped.
akad.soch.
odb.ped.
akad.soch.
odb.ped.
Mgr.art.
odb.ped.
Mgr.,PhD.
DVK,FIL
Mgr.art.
odb.ped.

FIK, KOS,NAV,PXA,VYP
TEC,PXA
FDE, TEC, PXA
FTV,FDE,PIS,POG
DEO,FIK,NAV,PXA
FIK,OKM,PXA,VYP,ZAF
BIO,TSV
ANJ,ANK
NAV,PIS,PXA
NAV,PIS,TEC,PXA
MOD,VYP
ANJ,ANK
FIK,NAV,TEC,PXA,VYP
FIK,NAV,POG,TEC,VYP,ZVP
FIK,MOD,NAV,TEC,PXA
FIK,PXA
ANJ,ANK
FIK,OCP,RED,TEC,PXA
DVK,ETV,SJL
INF,KOS,NAB,TEK,TEC,PXA
TSV
FYZ,INF,MAT
TEC,PXA,VYP
FIK,PXA
DED,NAV,POG,TEC,PXA
ETI,SJL
KOS,POG,PXA,VYP
EKO,ETI,SJL
PIS,POG,TEK,VYP
DED,NAV,TEC,PXA,VYP
PXA
NAV
FIK,POG,TEK,PXA,VYP
FIK,PIS,VYP
ITV,NAV,PIS,POG,TEK,ZAF
FTV,VYP
FIK,PIS,POG,TEK,VYP
MOD,TEC,PXA
NAV,PIS,TEC,VYP,ZAF
NAV,TEK,TEC,PXA
FIK,OKM,TEC,PXA
FIK,VYP
FIK,PIS,POG,TEK,TEC,PXA,VYP
DEJ,DVK,OBN
FTV,TEC,PXA,VYP
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Odbornosť vyučovania v školskom roku 2016/2017
Predmet
-

Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet
-

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy za školský rok
2016/2017
Forma
vzdelávania

Počet
vzdelávaných

Priebeh vzdelávania /počet
ukončilo
pokračuje

aktualizačné
inovačné

4
2

4
2

atestačné

1

1

začalo

-

-

-

-

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
Aktivity organizované školou
Účasť na 10.ročníku „Brussels Design September“ – Výstava a
Workshop pre verejnosť a študentov bruselskej školy približujúci
techniku modrotlače „Modrotlač – slovenský tradičný vzor verzus
moderný textilný dizajn“ v priestoroch zastupiteľstva BSK v Bruseli –
odd.textilu v spolupráci s p.Trnkom.
Workshop pre deti v rámci Dobrého trhu – odd.propagačného
výtvarníctva (15.9.2016)
Výstava „3 uhly pohľadu“ (výber z tvorby bývalých študentov
odd.keramiky) na podujatí Slávnosť hliny 2016 v Modre – odd.keramiky
September 2016

Návšteva výstavy p.Dalibora Chatrného v Galérii 19 spojená
s prednáškou p. Meška o jeho živote a tvorbe a besedou s autorom –
odd.propagačného výtvarníctva.
Prednáška Mgr.art. Markéty Novákovej z ateliéru keramiky VŠVU
s prezentáciou vlastnej tvorby a tvorby doc. Daniela Piršča, MgA. – na
pôde školy v odd.keramiky.
Účasť na filmovom predstavení žiakov 1.-4.ročníkov v cykle art film
„Rímske katedrály“ (14.9.2016).
Návšteva baletného predstavenia „Orfeus“ v SND – 20 študentov
(14.9.2016).
Odborná exkurzia v tlačiarni Typin (ukážka knižnej väzby, digitálnej
tlače a slepotlače) – študenti 2. + 4.ročníka odd. propagačného
výtvarníctva (21.9.2016).
Návšteva divadelného predstavenia „Mojmír II“ v SND – 20 študentov
(23.9.2016).
Odborná exkurzia vo FATLAB a oboznámenie sa so súčasnými
technológiami – študenti 2.ročníka odd.kameňosochárstva (26.9.2016).
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September 2016

Návšteva Galérie Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine – študenti
2.+4.ročníka odd.reštaurovania (28.9.2016).
Prednáška Ing.arch Vladimíra Instiotorisa, PhD. na tému problematiky
prepojenia keramiky a kachliarstva na pôde školy na odd.keramiky.
Odborná exkurzia na Bienále grafického dizajnu v Brne – študenti 2.4.ročníka odd propagačného výtvarníctva (7.10.2016).
Účasť na odbornej prednáške „Obnova historických fasád-omietky
a dekoratívne prvky“ vo Svätom Jure – študenti odd.reštaurovania
(10.10.2016).
Návšteva výstav „Karol Veľký a jeho doba“ na bratislavskom hrade
žiakmi 2.roč. (11.10.2016).

Október 2016

Návšteva Modranskej galérie v Modre – študenti 2.-4.ročníka
odd.dizajnu dreva (14.10.2016).
Návšteva divadelného predstavenia „Jana Eyrová“ v SND – 30
študentov (18.10.2016).
Návšteva výstavy Markety Novákovej v Galérii ÚĽUV-u – študenti
odd.keramiky (19.10.2016).
Návštevy výstav Rodin, Jankovič v GMB – študenti 1.-4.ročníka
odd.kameňosochárstva (19.10. + 20.10.2016).
Odborná exkurzia do Banskej Bystrice pre žiakov 1.ročníkov - Pamätník
SNP, historické pamiatky mesta, Galéria D.Skuteckého (21.10.2016).
Odborná exkurzia na Bienále grafického dizajnu v Brne – študenti
1.ročníka grafického dizajnu (27.10.2016).
Prezentácia plagátov študentky odd.propagačného výtvarníctva na
veľtrhu Bibliotéka v stánku vydavateľstva VEDA (10.11.-13.11.2016).
Prednáška kolegu MgA. Milana Hanka z odd.keramiky na tému
“Keramický dizajn“ v rámci Čaju o piatej v dizajn štúdiu ÚĽUV
(16.11.2017).

November 2016

Prezentácia katedry grafického dizajnu ČVUT v Brne pre študentov 3.
+ 4.ročníkovna pôde školy organizovaná vedúcou odd.propagačného
výtvarníctva (14.11.2016).
Návšteva divadelného predstavenia „Bál“ v SND – 20 študentov
(16.11.2016).
Návšteva divadelného predstavenia „Apartmán v hoteli Bristol“ v SND
- 30 študentov (22.11.2016).
Návšteva výstavy „Rudolf Sikora“ a výstav v Mirbachovom a Pálffyho
paláci v rámci mesiaca fotografie – študenti1.ročníka odd propagačného
výtvarníctva (22.11.2016).
Módna prehliadka z tvorby odd.textilu „Módna tvorba mladých“ v DK
Zrkadlový háj s hosťom Borisom Hanečkom, absolventom ŠÚV J.Vydru
(23.11.2017).
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Návšteva výstav „60 najlepších rytín Františka Horniaka“ s kurátorským
sprievodom v rámci mesiaca fotografie v Mirbachovom paláci GMB –
študenti 2.+4.ročníka odd.grafiky (23.11.2016).
November 2016

1. Deň otvorených dverí (25.11.2016).
Výstava akad.mal. a reštaurátora Alexeja Gejmovského, pedagóga
školy, pri príležitosti jeho nedožitých 80. narodenín na pôde školy
(vernisáž 29.11.2016).
Odborná exkurzia do Viedne pre žiakov 1.ročníkov– Kunsthistorische
Museum a Albertina (30.11.2016).
Účasť na slávnostnom odovzdávaní ceny „Čin roka“ – ceny navrhli
a vytvorili študenti odd.dreva (7.12.2016).
Volejbalový turnaj tried (december 2016).

December 2016

Návšteva baletného predstavenia „Nižinskij“ v SND – 20 študentov
(22.12.2016).
Návšteva Slovenského národného archívu – študenti 2.-4.ročníka
odd.fotografie (13.1.2017).
Lyžiarsky výcvikový zájazd pre študentov 2.ročníkov (od 22.1.2017)
Návšteva výstavy „100 rokov fotografickej techniky) – študenti
odd.fotografie (24.1.2017).

Január 2017

Návšteva výstavy „Sen a skutočnosť“ v SNG – študenti 1.ročníka
odd.reštaurovania ( 24.1.2017).
2. Deň otvorených dverí (27.1.2017).
Návšteva prednášky „Svet médií II.“ v DK Ružinov žiakmi 1. –
3.ročníkov (1.2.2017).
Sympózium „Ľadové sochy“ v spolupráci s firmou ICE PARTY na
pôde školy – odd.dreva a kameňosochárstva (15.2.2017).
Výstava prác študentov a pedagógov našej školy „Prieniky“ v Senici“
(17.2.2017)

Február 2017

Návšteva divadelného predstavenia „Mercedes Benz“ v SND – 15
študentov (15.2.2017).
Návšteva divadelného predstavenia „Rivers of Babylon“ v SND – 10
študentov (16.2.2017).
Návšteva vystavených prác podujatia „Etudy z dreva XVIII.“ vo
Zvolene – študenti 3.+4.ročníka odd.dreva (14.2.2017).
Odborná exkurzia do Múzea ÚĽUV-u v Stupave – študenti 1.
+ 2.ročníka odd.textilu (14.2.2017) , študenti 3.ročníka (16.2.2017).
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Február 2017

Exkurzia a stretnutie so starostom obce Dubová spojená s obhliadkou
a fotodokumentáciou stavieb k zadanej práci Exteriérový prezentačný
systém pre obec Dubová – študenti 3.ročníka odd.propagačného
výtvarníctva (16.2.2017).
Účasť na workshope sieťotlače na VŠVU – študenti 3.ročníka
odd.textilu (28.2.2017).
Odborná exkurzia spojená s projekciou filmu „Koudelka“ na VŠMU –
študenti odd.fotografie (3.3.2017).
Návšteva baletného predstavenia „Nižinskij“ v SND – 25 študentov
(14.3.2017).
Výstava prác študentov odd.fotografie so zameraním na sociálny
dokument v Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave (1.3.16.4.2017).
Výstava komiksov a knižnej tvorby na motívy Dobšinského rozprávok
študentov odd.propagačnej grafiky „Kde bolo tam bolo/je“ v Galérii
Labyrint v Senci (10.3.-31.3.2017).
Výstava študentských návrhov poštovej známky „Pocta holokaustu“
spojená s inauguráciou poštovej známky z návrhu študentky
odd.propagačnej grafiky v Banskej Bystrici pod záštitou veľvyslanca
štátu Izrael v Slovenskej republike (vernisáž 24.3.2017).
Pri tejto príležitosti bola vydaná aj filatelistická kolekcia podľa návrhov
študentiek odd.grafiky (obálka prvého dňa, pečiatka a pamätný list).
Návšteva filmového dokumentu o právach menšín v rámci festivalu
Febiofest – študenti 2. A 4.ročníka odd propagačného výtvarníctva
(8.3.2017).

Marec 2017

Návšteva aktuálnych výstav vo Viedni – študenti 2.-4.ročníka
odd.priemyselného dizajnu (22.3.2017).
Výstava fotografií „Kúsok spolu“ z tvorby kolegyne Judity Csáderovej
z odd.fotografie v Kaštieli Chtelnica (25.3.-15.5.2017).
Návšteva Európskeho informačného centra spojená s prednáškou
a vedomostným testom „Čo je Európska únia...“ – žiaci 3.ročníkov
(27.3.2017).
Školský stolnotenisový turnaj (marec 2017).
Jazykový pobyt v Anglicku - 15 študentov školy (24.3.-31.3.2017).
Návšteva výstavy a stretnutie s autorom Otisom Laubertom vo Fečík
Gallery – študenti 1.-3.ročníka odd.propagačného výtvarníctva
(28.3.2017).
Návšteva odbornej výstavy „Polymér“ v Ústave polymérov – študenti
2.+4.ročníka odd.textilu (29.3.2017).

Apríl 2017

Výstava „Komiksy a knižné objekty“ študentov odd.propagačnej
grafiky v rámci 34.ročníka Festivalu kníh pre deti a mládež „Dni detskej
knihy“ v Piešťanoch (10.4.-12.4.2017).
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Návšteva aktuálnych výstav v Danubiane – študenti 1.ročníkov
(14.4.2017).
Návšteva divadelného predstavenia „Madame Bovary“ v SND – 30
študentov (26.4.2017).
Apríl 2017

Prednáška a prezentácia Pavla Breira, himalájistu a fotografa
„Mimaláje – ľudia – kultúra“ na pôde školy (26.4.2017).
Odborná exkurzia v keramickej dielni a návšteva divadelného
predstavenia v kultúrnom dome v Modre – študenti 1.-3.ročníka
odd.keramiky (27.4.2017).
Odborná exkurzia „Po pamiatkach Slovenska“ pre žiakov 2.ročníkov
(10.5.-12.5.2017).

Máj 2017

Návšteva baletného predstavenia „Romeo a Júlia“ v SND – 20
študentov (24.5.2017).
Návšteva výstavy „Medzinárodná textilná miniatúra“ v rámci Design
week Bratislava – študenti 3.ročníka odd textilu (8.6.2017).
Návšteva divadelného predstavenia „Kráľ Ubu“ v SND v rámci
medzinárodného divadelného festivalu Eurokontext – 15 študentov
(11.6.2017).
Návšteva koncertu One Day Jazz pod heslom „Za humanizmus
a toleranciu“ v garancii SNR a BSK na bratislavskom hrade (14.6.2017).

Jún 2017

Výstava prác a vedenie výtvarných workshopov študentiek
odd.propagačného výtvarníctva počas slávnostného otvorenia Magio
pláže na brehu Dunaja (15.6.2017).
Odborná exkurzia v Galérii Ľudovíta Fullu v Ružomberku – študenti
2.ročníka odd.reštaurovania (22.6.2017).
Výstava vytvorených plagátov pre bratislavskú kaviareň Mad drop (júlaugust 2017).
Odborná exkurzia po kultúrnych pamiatkach vo Florencii
a Benátkach + 57.ročník Bienále súčasného umenia v Benátkach pre
žiakov 2. a 3.ročníkov (26.6.-29.6.2017).

Aktivity, do ktorých sa škola zapojila
Účasť na módnej prehliadke „Módny návrhár 2016“ v Ružomberku –
študentky odd.textilu predviedli pletené modely (10.9.2016)
September 2016

Účasť na medzinárodnom workshope „Muzeálne stretnutia
s fotografiou“ v Koszaline v Poľsku – odd.fotografie (15.9.-18.9.2016)
Účasť na podujatí „Slávnosť hliny 2016“ v Modre – odd.keramiky

Október 2016
November 2016

Účasť vystavujúcich 3 študentiek na vernisáži výstavy „Voda, prírodné
dedičstvo Slovenska“ (4.10.2016).
Prezentácia školy v Myjave pre deviatakov regiónu (4.11.2015)

11

November 2016

Vystavujúce kolegyne Ľubica Sitáková a Jana HrčkováStankovianska na výstave „(1) MY...“ v Múzeu Slovenských národných
rád v Myjave (otvorenie 3.11.2016).
Prezentácia knihy kolegu Juraja Žemberu „Rana po štepárskom noži“
na výstave Bibliotéka v Bratislave, rozhovor s autorom a ilustrátorom
Petrom uchnárom(10.11.2016).
Prezentácia školy v Skalici pre deviatakov regiónu (2.12.2015).

December 2016

Účasť a módna prehliadka z prác študentov oddelenia textilu na podujatí
„Deň župných škôl“ v Avione (20.1.2017).
Účasť kolegyne Judity Csáderovej na stretnutí škôl UNESCO v SR
v Poprade (1.-2.12.2016).
Slávnostné otvorenie inštalácie projektu „Caverna Luminosa“ riaditeľa
školy Milana Pagáča v Pasáži City Gate (13.12.2016)

Január 2017

Účasť na súťaži „Máš umelecké črevo?“ v SNG s postupom do
semifinálového kola – študenti 2.ročníka odd.propagačného výtvarníctva
(20.1.2017).

Február 2017

Vystavujúci kolega Roman Hrčka z odd.kameňosochárstva na výstave
výberu absolventov ateliéru Socha a priestor prof.Jankoviča „Pasce
a evidencie“ v Nitre (16.2.2017).

Apríl 2017

Vystavujúci kolega Roman Hrčka z odd.kameňosochárstva na výstave
„Ako ďalej?“ v rámci 5.ročníka Bienále plastiky malého formátu z výberu
z aktuálnej sochárskej tvorby výtvarníkov zo Slovenska a hostí zo
zahraničia v Pezinku (6.4.-10.5.2017).
Účasť na celoštátnom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v Banskej
Bystrici – 2 študentky školy (apríl 2017).
Návrh plagátov pre spoločnosť Čokoláda Deva študentmi oddelenia
propagačného výtvarníctva – 3 ocenené plagáty.

Máj 2017

Účasť študentov oddelenia grafiky svojimi prácami na výstave „Zázračný
oriešok“ v Galérii v Piešťanoch (18.5.2016).
Účasť 4 študentov školy na akcii „Týždeň modrého gombíka“ (15.5.19.5.2017).

Jún 2017

Vystavujúca kolegyňa Iveta Miháliková z odd.textilu so svojimi
prácami na výstave „Drôtené rozmary III“ v Galérii X v Bratislave (29.6.2.9.2017).
Interaktívna výstava „Rozprávky nielen pre deti“ pre ktorú vytvorili
architektonicko-výtvarné návrhy riešenia výstavy a následne realizovali
študentky z odd.propagačného výtvarníctva (19.7.-15.9.2017).

Júl 2017

Vystavujúci kolega Roman Hrčka z odd.kameňosochárstva na výstave
z výberu prác aktuálnej sochárskej tvorby slovenských výtvarníkov
a hostí zo zahraničia „Ako ďalej?“ v Galérii STATUA v Bratislave (27.7.18.8.2017)
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Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach
Názov súťaže,
olympiády

Umiestnenie
Regionálne kolo

Krajské
kolo

Módny návrhár 2016,
Ružomberok
Stredoškolská odborná
činnosť

Medzinárodné súťaže

Celoslovenské
kolo

Názov súťaže

Umiestnenie

3.miesto

Muzeálne
stretnutia
s fotografiou,
Koszalin, Poľsko

1.miesto

1.miesto
2.miesto
mimoriadne
ocenenie

Stredoškolská odborná
činnosť

3.miesto
3.miesto

Malé grafické formy
Vrútky 2016

mimoriadna cena
Cena Turčianskej
galérie

Projekty, do ktorých je škola zapojená
Názov projektu

Termín začatia
realizácie projektu

Termín ukončenia
realizácie projektu

Výsledky

Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
v škole
V školskom roku 2016/2017 nebola v škole konaná inšpekcia ŠIOV.

Priestorové a materiálno – technické podmienky školy
Priestorové vybavenie školy je na štandardnej úrovni a spĺňa požiadavky prevádzkový
normatív na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy a odborné zameranie školy. Pre študijný
odbor dizajn-priemyselný dizajn bola otvorená ďalšia nová odborná učebňa. Pre študijný
odbor grafický dizajn boli vytvorené nové priestory odborného vyučovania.
Materiálno-technické vybavenie tried a dielní sa postupne inovuje hlavne v oblasti
výpočtovej techniky ale aj dielenských strojov a pomôcok.
Ekonomické prostriedky na nákupy techniky riešime čiastočne sponzorskými darmi,
príspevkami rodičov a hlavne podporou občianskeho združenia ŠUPKA, ktoré podporilo
školu nákupmi výpočtovej techniky a veľkoformátovej tlačiarne Canon v školskom roku
2016/2017 sumou 6 856 €.
Na získanie a doplnenie vedomostí slúži i školská knižnica s počtom cca 8 457 kusov,
predovšetkým s tematikou výtvarného umenia, dizajnu, histórie a literatúry. V školskom roku
2016/2017 sme knižničný fond doplnili zhruba o 120 nových titulov.
Priamo v budove školy je jedáleň a bufet. Stravovanie študentov a pedagógov je
zabezpečované dodávateľskou firmou IEG Gastro, ktorá ponúka kvalitný výber z 5 jedál (z
toho 1 bezmäsité, 1 zeleninové a 1 ovocné).
Škola má telocvičňu, športové ihrisko a areál zelene, ktorý slúži nielen na oddych ale je
i prezentačným priestorom výsledkov práce kameňosochárskeho oddelenia a oddelenia
dizajnu a tvarovania dreva. Slúži aj na realizáciu výučby výtvarnej prípravy v prírode,
plenéru, kreslenie a pod.
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Škola nemá vlastný internát, mimobratislavskí študenti našej školy využívajú ubytovanie
v internátoch o i. na Peknej ceste, Ivanskej ceste, Vranovskej ulici a Trnavskom mýte.

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy
(túto informáciu zabezpečuje škola priložením Správy o hospodárení za predchádzajúci
kalendárny rok)

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný
školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia
► otvorenie prvých ročníkov všetkých študijných odborov školy v zmysle plánu výkonov na
školský rok 2016/2017,
► skvalitnenie výučby doplnením novou výpočtovou technikou a pomôckami,
► výstavné a prezentačné aktivity školy,
► účasť študentov na odborných exkurziách doma a v zahraničí,
► spolupráca s domácimi aj zahraničnými školami,
► zintenzívnenie propagácie školy v médiách: slovenský rozhlas – informácia o dňoch
otvorených dverí, výstavné projekty atď. printové médiá,
► pravidelná aktualizácia webovej stránky školy a informácií o škole,
► dopĺňanie knižničného fondu školskej knižnice,
► elektronická archivácia (klauzúrnych a maturitných prác),
► účasť študentov na odborných výtvarných súťažiach doma a v zahraničí,
► odborné prednášky a besedy s osobnosťami kultúry a vedy,
► práca študentskej rady,
► pravidelné údržby a revízie,
► posilnenie materiálno-technického vybavenia oddelení školy.
Konštatujeme, že dané ciele vo výchovno-vzdelávacom procese, aktivity prijaté v
koncepčnom zámere rozvoja školy na roky 2013-2018 a pláne práce školy na školský rok
2016/2017, podujatia organizované školou a účasť na mimoškolských aktivitách škola
splnila.

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých sú
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť (vrátane návrhov
opatrení
SILNÉ STRÁNKY
Ø vysoká úroveň výučby odborných
a teoretických predmetov
Ø vysoká odbornosť pedagogických
zamestnancov
Ø vysoká úspešnosť prijímania
absolventov školy na ďalšie
pokračovanie v štúdiu na vysokých
školách na Slovensku a v zahraničí
Ø odborní pedagógovia sú súčasne aj
renomovaní výtvarníci, ktorí pravidelne
vystavujú výsledky svojej tvorivej práce
na autorských a kolektívnych výstavách
doma a v zahraničí

SLABÉ STRÁNKY
Ø nedostatočné ekonomické ohodnotenie
pedagogických zamestnancov
vzhľadom na ich odbornosť dosahované
výsledky v práci so študentmi (súťaže,
výstavy)
Ø nedostatočná vybavenosť školy
spotrebným materiálom aj strojovým
vybavením (PC kopírovacia fréza na
plasty, drevo a kov, 3D tlačiareň, nové
vybavenie dielne pre spracovanie dreva,
aktualizácia profesionálnych grafických
a 3D programov)
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Ø prezentačné a výstavné aktivity školy
Ø spolupráca s profesnými odbornými
inštitúciami – Slovenská výtvarná únia,
Slovenské centrum dizajnu, VŠVU,
ÚĽUV, múzeá a galérie
Ø odborné exkurzie doma a v zahraničí

Ø úsporný ekonomický režim zo strany
zriaďovateľa – nedostatok prostriedkov
na údržbu školy a zabezpečenie
optimálnych psychohygienických
podmienok vyučovania (nutnosť
kompletného vnútorného vymaľovania
školy)

Ø úspešná účasť študentov na domácich
a zahraničných súťažiach
Ø imidž a dobrá povesť školy, oceňovaná
odbornou aj laickou verejnosťou
Ø pretrvávajúci záujem o štúdium na našej
škole
PRÍLEŽITOSTI

RIZIKÁ

Ø intenzívnym spôsobom propagovať
školu

Ø nepriaznivá ekonomická situácia
v školstve a spoločnosti

Ø prostredníctvom o.z. ŠUPKA získavať
finančné prostriedky na podporu školy
(2% z daní atď.)

Ø nízky normatív pre tento typ odborného
umeleckého vzdelávania

Ø využívať spoluprácu a pomoc rodičov
(napr. materiálna pomoc)
Ø realizovať kvalitné prípravné kurzy pre
záujemcov o štúdium na škole
Ø usilovať sa o zmenu zaradenia škôl
úžitkového výtvarníctva v sústave škôl
pri novelizácii školského zákona
Ø zapájať školu do profesionálnych
odborných aktivít
Ø využívať medzinárodnú spoluprácu,
workshopy, mobilitu atď.

Ø nedostatok finančných prostriedkov na
finančné ohodnotenie zamestnancov
školy
Ø nepriaznivý demografický vývoj
najbližších ročníkov a z toho
vyplývajúci možný menší záujem
o štúdium
Ø nedostatok finančných prostriedkov na
zabezpečenie kvalitného odborného
umeleckého vzdelávania a prevádzky
školy
Ø nedostatok finančných prostriedkov na
skvalitňovanie učebných pomôcok,
materiálového a technického vybavenia
školy

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie
žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie
štúdium
Podľa škole dostupných informácií cca 92% maturantov bolo prijatých na ďalšie štúdium na
vysokých školách umeleckého, filozofického i technického zamerania na Slovensku
aj v Čechách.

Ďalšie informácie o škole:
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania
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Voľnočasové aktivity školy
Názov krúžku

Zameranie

Tanečný krúžok

Klasické a latinskoamerické tance

2.

Krúžok figurálneho kreslenia

Veľkoplošné kresby podľa živého modelu,
zameranie na dokonalé zvládnutie techniky
kresby a presnosti anatomickej stavby ľudského
tela, atď.

3.

Myslím filmovo

Poznávanie výtvarnej stránky pri tvorbe filmu

4.

Krúžok modelovania

5.

Krúžok dejín umenia

Portrét, reliéf, figúra
Prehĺbenie poznatkov o umeleckých slohoch v
Európe

6.

Slovenčina moja

7.

Športové hry

8.

Turisticko-cyklistický krúžok

1.

Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb žiakom a rodičom
Spolupráca s rodičmi prebieha cez Združenie rodičov, kedy sa zhodnocujú školské aktivity,
projekty, klasifikácia a výchovno-vzdelávacie problémy študentov a rodičia dostanú prehľad
aj o financovaní školy. Rodičovské združenie počas školského roku sa uskutočnilo 3 x,
v mesiacoch september, november, apríl. Na úvodnom celoškolskom stretnutí sú rodičia
informovaní o riadení a financovaní školských aktivít.
Škola komunikuje s rodičmi aj počas Dní otvorených dverí, na individuálnych konzultáciách
a prostredníctvom elektronickej žiackej knižky.
Rodičovská rada v našej škole nie je zriadená, nakoľko o túto formu spolupráce rodičia
neprejavili záujem.
Vzájomné vzťahy medzi školou a žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a právnickými
osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú
V škole pracuje výchovná poradkyňa s ktorou môžu študenti školy i rodičia pravidelne
konzultovať na tému vyučovacieho programu, výchovného procesu, ďalšieho perspektívneho
štúdia ale i problematiku súkromného charakteru. Do školy dochádza psychologička z KPPP.
Škola organizuje pravidelné stretnutia so zástupcami vysokých odborných škôl (VŠVU,
VŠMU, STU... i škôl z Čiech) o možnostiach ďalšieho štúdia našich študentov, študijných
programoch týchto škôl.
Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2016/2017
(Túto časť tvorí príloha z programu Doklady – dochádzka – zameškané hodiny,
ospravedlnené, neospravedlenené, neprospievajúci žiaci, výchovné opatrenia – pochvaly a
pokarhania, znížené známky zo správania.)
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Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy vypracovali:
akad.mal. Milan Pagáč – riaditeľ školy
akad.soch. Michal Zdravecký – zástupca riaditeľa školy pre odborné predmety
Ing. Alžbeta Balogová – zástupkyňa riaditeľa školy pre všeobecnovzdelávacie predmety
Ing. Lenka Križanová – ekonómka
Mgr. Ivica Hargašová – tajomníčka školy

Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
2. Metodického usmernenia č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006
3. Koncepcie a plánu školy na roky 2016/2017
4. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových
komisií.
5. Informácie o činnosti Rady školy pri ŠÚV J.Vydru
6. Činnosti Umeleckej rady ŠÚV J.Vydru.
7. Personálna agenda.
8. Protokol o maturitách.
9. Protokol o prijímacej talentovej skúške.
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Prerokované v pedagogickej rade dňa 26.6.2017 a 25.8.2017.

Stanovisko rady školy
Rada školy pri Škole úžitkového výtvarníctva J.Vydru odporúča Bratislavskému
samosprávnemu kraju ako zriaďovateľovi Školy úžitkového výtvarníctva J.Vydru schváliť
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok
2016/2017.
Prerokované dňa………………..

……………………….…………………………
meno a priezvisko – predseda RŠ

Stanovisko zriaďovateľa
Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Školy úžitkového výtvarníctva J.Vydru
schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský
rok 2016/2017.

V Bratislave

…………………..

Ing. Pavol Frešo
predseda
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