Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša
Stummerova 20, 955 01 Topoľčany

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
za školský rok 2010/2011

Predkladá:
V Topoľčanoch 28. októbra 2011

Mgr. Jozef Krajčík
riaditeľ školy

Vyjadrenie rady školy
Rada školy odporúča zriaďovateľovi
DŠÚ v Nitre

schváliť

Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti Cirkevnej školy úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša
v Topoľčanoch
za školský rok 2010/2011

V Topoľčanoch 21. 10. 2011

Zuzana Kuchová
predsedníčka Rady školy

Správa je vypracovaná na základe Vyhlášky č. 9/2006 Ministerstva školstva Slovenskej
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k vyhláške Ministerstva školstva č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

Správu vypracovali:
Mgr. Jozef Krajčík, riaditeľ školy
Ing. Katarína Hriadelová, tajomníčka školy

Správa bola prerokovaná a schválená na zasadnutí pedagogickej rady dňa 21.10.2011.

a) Základné identifikačné údaje o škole
1. Názov školy: Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva svätého Lukáša Topoľčany
2. Adresa školy: Stummerova 20, 955 01 Topoľčany
3.Telefónne a číslo školy: 038/532 66 52, 038/532 66 53, 0903 982 220, 0917 350 220
4. Internetová a elektronická adresa školy: http://csuvto-lukasa.sk,
czus.sv.lukasa@stonline.sk
csuvto@gmail.com
5. Údaje o zriaďovateľovi školy: Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Nitra
Diecézny školský úrad
Námestie Jána Pavla II. č. 7
P.O. BOX 46 A
950 50 Nitra
6. Mená vedúcich zamestnancov školy a ich funkcie:
Mgr. Jozef Krajčík – riaditeľ školy
Mgr. Božena Daňová – vedúca vychovávateľka
školského internátu
7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy
Údaje o rade školy:
predseda rady školy:
zástupca pedagogických pracovníkov:

Zuzana Kuchová
PaedDr. Róbert Žilík
ThLic. Mgr. Božena Petra Daňová
zástupca nepedagogických pracovníkov: Eva Jašíková
zástupca zriaďovateľa školy:
Mgr. Ľubica Haburajová,
Mons.ThLic. Marián Dragúň
Mgr. Ján Vicián
zástupca rodičov:
Zuzana Kuchová
Jana Lukačovičová
zástupca žiakov:
Michal Franko

Údaje o poradných orgánoch školy:
Predmetová komisia všeobecnovzdelávacích predmetov
Predmety: slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk, anglický jazyk, informatika,
chémia, laboratórne cvičenia z chémie, telesná výchova, náboženská
výchova, dejepis, ekonómia, ekológia, náuka o spoločnosti
Predseda komisie: Mgr. Lenka Neumannová
Členovia:
Mgr. Viera Zacharová, Mgr. Gabriela Boriková, Mgr. Dimitar Stojnov,
RNDr. Eduard Kollár, Mgr. Veronika Mihalovičová, Mgr. Zuzana
Fazekašová, Mgr. Ľubica Haburajová

Predmetová komisia odborných predmetov
Predmety: výtvarná príprava, prax, technológia, figurálne kreslenie, technické kreslenie,
dejiny výtvarnej kultúry, navrhovanie, odborné kreslenie a modelovanie, ochrana
pamiatok, počítačová grafika, písmo
Predseda komisie:
Členovia:

Mgr. Ivan Gálus
PaedDr. Róbert Žilík, Mgr. art. Peter Hitzinger,
Mgr. Ivana Belisová, akad. mal. Alojz Macho, Mgr. Jozef
Krajčík, RNDr. Eduard Kollár, Mgr. Veronika Mihalovičová,
Zuzana Strapkova, akad. mal.

Vedúci oddelení (odborov, ateliérov):
propagačná grafika:
akad. mal. Alojz Macho,
propagačné výtvarníctvo:
Zuzana Strapková, akadem. maliarka
úžitková maľba:
Mgr. art. Peter Hitzinger
konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb: PaedDr. Róbert Žilík
konzervátorstvo a reštaurátorstvo omietok a štukovej výzdoby: PaedDr. Róbert Žilík
b) Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami
Stav k 15. 9. 2010
Ročník Počet
tried

Stav k 31. 8. 2011

Počet
žiakov

Z toho Počet Počet
integro- tried žiakov
vaných

Z toho
integrovaných

1.

1

17

2

1

15

2

2.

1

16

1

1

15

1

3.

1

12

0

1

12

0

4.

1

25

0

1

25

0

Spolu

4

70

3

4

67

3

d) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a
úspešnosti uchádzačov na prijatie
Študijný odbor

Prihlásených

Prijatých

8261600 propagačná grafika

9

5

8260600 propagačné výtvarníctvo
8222600 úžitková maľba

6
2

5
6

8245601 konzervátorstvo a reštaurátorstvo -

0

0

omietky a štuková výzdoba
8245601 konzervátorstvo a reštaurátorstvo
drevorezieb
8234601 výtvarné spracúvanie keramiky
a porcelánu-modelárstvo
Spolu

2

0

0

0

19

16

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa
vzdelania
Hodnotenie prospechu k 31.8.2011 (za II. polrok)
Ročník

Prospel
s vyznamenaním

Prospel
veľmi dobre

Prospel Neprospel

Neklasifikovaný

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník

2
4
2
8

2
5
3
10

11
6
7
7

1
0
0
0

0
0
0
0

2,10
1,968
1,988
1,62

Spolu

10

20

53

4

1

2,38

Priemer

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa ročníkov
Trieda/priemerný prospech

Predmet
1. A

2.A

3.A

4.A

anglický jazyk ANJ

3,17

3,00

2,89

2,41

dejiny výtvarnej kultúry DVK

2,53

2,42

2,19

2,17

dejepis DEJ

2,00

-

-

-

ekonomika EKN

-

-

-

2,29

Ekológia EKO

-

2,5

-

2,71

2,33

2,35

2,08

fyzika FYZ

-

-

-

-

chémia CHE

3,29

-

-

-

informatika INF

1,06

2,33

-

-

intermediálna tvorba IMT

-

-

2,27

2,88

LAB

-

2,83

-

-

matematika MAT

1,88

-

-

-

náboženská výchova NBK

2,35

2,67

1,85

1,58

figurálne kreslenie FIK

náuka o spoločnosti NOS

-

-

2,31

-

navrhovanie NAV

-

-

1,88

1,69

3,00

2,75

2,29

2,63

odborné kreslenie a modelovanie
OKM

-

-

1,7

1,88

ochrana pamiatok OCP

--

-

1,50

-

2,47

1,92

-

-

-

-

2,08

-

prax PRA

2,18

1,50

1,58

1,67

slovenský jazyk a literatúra SJL

2,94

3,08

2,38

3,04

správanie SPR

1,18

1,00

1,31

1,0

technické kreslenie TEK

2,18

-

-

-

technológia TEC

2,18

1,58

1,62

1,54

telesná výchova TEV

1,17

1,00

1,06

1,13

výtvarná príprava VYP

2,71

1,83

-

-

nemecký jazyk NEJ

písmo PIS
počítačová grafika POG

f) Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola
zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov
Škola má v zozname študijných odborov zaradené nasledovné odbory:
Študijný odbor
8232600 propagačné výtvarníctvo
8261600 propagačná grafika
8222600 úžitková maľba
8245601 konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb
8245605 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – omietky a štuková výzdoba

Študijné odbory, v ktorých škola zabezpečovala výchovu a vzdelávanie v škol. roku
2010/2011:
Študijný odbor
8232600 propagačné výtvarníctvo
8261600 propagačná grafika
8222600 úžitková maľba
8245601 konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb
8245605 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – omietky a štuková výzdoba

g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy
Školský internát

Počet

zamestnanci spolu
z toho pedag. zamestnanci
(PZ)
Kvalifikovaní PZ
Nekvalifikovaní PZ
Dopĺňajú si vzdelanie
z toho nepedag.
zamestnanci (NZ)
Z celkového počtu
zamestnancov počet PZ
v%

Stredná škola

Počet

2
zamestnanci SŠ spolu
2 z toho pedag. zamestnanci
(PZ)
2
Kvalifikovaní PZ
0
Nekvalifikovaní PZ
0
Dopĺňajú si vzdelanie
0
z toho nepedag.
zamestnanci (NZ)
100% Z celkového počtu
zamestnancov počet PZ
v%

15
13
11
2
2
2
86,7%

Odbornosť vyučovanie jednotlivých predmetov v škol. roku 2010/2011
Neodborne vyučovaný predmet
Podiel na všetkých vyučovaných
predmetoch
prax
1,224 %
technológia

0,153 %

odborné kreslenie a modelovanie

0,102 %

h) údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
Forma vzdelávania
Doplňujúce pedagogické
štúdium

Účastníci
Mgr. art. Peter Hitzinger
Mgr. Veronika Mihalovičová

Stav
prebieha
prebieha

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Slávnosť sv. Lukáša, patróna školy- oslava zamestnancov školy s cirkevnými predstaviteľmi,
rodičmi žiakov a pozvanými hosťami z kruhu verejných predstaviteľov
Výstava prác žiakov v Tribečskom osvetovom stredisku
Výstava prác žiakov v Galérii mesta Topoľčany
Exkurzia Bienále Ilustrácií Bratislava
Uvedené aktivity prispeli k propagácii školy a výsledkov jej činnosti najmä v rámci mesta
a regiónu. Niektoré umožnili žiakom spoznať kultúrne, historické a umelecké pamiatky
niektorých slovenských miest a prispeli k zvyšovaniu kultúrnej a duchovnej stránky žiakov
i pedagógov. Slávnosť patróna našej školy okrem toho prehlbuje vzťahy medzi žiakmi,
učiteľmi, rodičmi, kňazmi. Výstavy a súťaže podnecujú žiakov k väčšej tvorivosti a snahe
dosiahnuť čo najlepšie výsledky.

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
Škola sa v školskom roku 2010/2011 nezapojila do projektu Recyklohry. Projekt
„Recyklohry“ je školský recyklačný program, ktorý si kladie za cieľ systematické zapájanie
témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených
elektrozariadení do výučby v školských zariadeniach na Slovensku tak, aby sa správne
návyky stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie.
k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
v škole
Štátna školská inšpekcia vykonala v škole v školskom roku 2010/2011 inšpekciu
maturitných skúšok na základe žiačkou podanej námietky voči hodnoteniu maturitnej
komisie.
l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
Budova mala ku koncu šk. roka 2010/2011:
- 2 teoretické učebne,
- 11 učební pre odborné a praktické predmety,
- 2 počítačové učebne.
V priebehu školského roka bola zakúpená potrebná technika a vybavenie – skrine, počítače,
dataprojektor, USB kľúče, grafický softvér, materiál a pomôcky pre odborné predmety a
literatúra pre odborné a všeobecnovzdelávacie predmety.
Škola využívala pre účely výučby telesnej výchovy telocvičňu ZŠ na Tovarníckej ulici.
Ubytovanie je zabezpečené v školskom internáte, ktorý sa nachádza v Kláštore sv. Alžbety.
Stravovanie žiakov je zabezpečené v jedálni Strednej odbornej školy obchodu a služieb
na Ulici T. Vansovej, v jedálni Strednej odbornej školy na Ulici Továrnickej, v Školskom
internáte pri CŠÚV sv. Lukáša na Ulici Cyrila a Metoda. Zamestnanci majú možnosť
stravovať sa v jedálni Slniečko pri SOŠ Topoľčany na Námestí Ľ. Štúra.

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
1. dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
Mesiac/ rok

Suma v €

September 2010

13500

Október 2010

13500

November 2010

12000

December 2010

12200

Rezerva

-

SPOLU september – december
Mesiac/ rok
Január 2011

51200
Suma v €
12000

Február 2011

13663

Marec 2011

12850

Apríl 2011

8850

Máj 2011

12000

Jún 2011

12000

Júl 2011

12000

August 2011

12000

SPOLU január- august

95363

SPOLU za celý škol. rok €

146563

2. príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením
školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
Poplatky za školský internát:
Mesiac/ rok

Suma v €

September 2010

300

Október 2010

300

November 2010

280

December 2010

280

SPOLU september – december
Mesiac/ rok

1160
Suma v €

Január 2011

280

Február 2011

260

Marec 2011

260

Apríl 2011

260

Máj 2011

260

Jún 2011

180

Júl 2011

-

August 2011

-

SPOLU január- august

1500

SPOLU za celý škol. rok

2660

3. o finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v členení
podľa financovaných aktivít
Mesiac/ rok
Október 2010

Suma v €
392

December 2010

392

SPOLU september – december

784

Mesiac/ rok

Suma v €

Január- Marec 2011

588

Apríl – Jún 2011

588

SPOLU január- august

1176

SPOLU za celý škol. rok

1960

4. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov,
právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných
aktivít
5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Prostriedky z rozpočtu VÚC
Mesiac/ rok

Suma v €

September 2010

1188,63

Október 2010

1188,63

November 2010

1188,63

December 2010

1188,70

SPOLU september – december

4754,59

Mesiac/ rok

Suma v €

Január 2011

1033,66

Február 2011

1033,66

Marec 2011

1033,66

Apríl 2011

1033,66

Máj 2011

1033,66

Jún 2011

1033,66

Júl 2011

1033,66

August 2011

1033,66

SPOLU január- august

8269,28

SPOLU za celý škol. rok

13023,87

n) cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský
rok, a vyhodnotenie jeho plnenia,

Ústredne ciele našej školy splnili, t. j. žiakom sme poskytli výchovu a vzdelávanie v duchu
katolíckej viery a výchovu a vzdelávanie v oblasti výtvarného umenia – sakrálneho umenia.
Prispeli sme aj povzneseniu kultúrnej a náboženskej úrovne mesta a kraja, Prezentovali sme
výsledky činnosti školy účasťou a poriadaním výstav, súťaží, exkurziami.
o) oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a
treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení,
(SWOT analýza)
SILNÉ STRÁNKY
SILNÉ STRÁNKY
 vysoká odbornosť pedagogických
 nedostatok finančných prostriedkov
zamestnancov
(dotácie stačia iba na pokrytie
nákladov na mzdy a odvody)
 vyššia výchovná stránka
vyučovacieho procesu vzhľadom na
 nedostatočné materiálne vybavenie
charakter školy (cirkevná škola), žiaci
školy
sú formovaní nielen v oblasti umenia,
 nedostatok priestorov, malé učebne
ale aj v duchovnej oblasti
 nemáme vlastnú budovu – máme
 prepájanie školy, rodiny a spoločnosti
budovu v prenájme – ďalší náklad –
nájomné
 propagácia školy – účasť na
výstavách,
 veľký počet zamestnancov na
čiastočný úväzok – mnohí z nich môžu
 reprezentácia nielen školy, ale aj
mesta, regiónu
vyučovať len určité dni v týždni –
problém s rozvrhom hodín
 zvyšovanie kultúrnej úrovne
obyvateľov mesta, regiónu
PRÍLEŽITOSTI
RIZIKÁ
 nedostatok reštaurátorov na trhu práce
 nepriaznivý demografický vývoj –
zvyšuje možnosť uplatnenia našich
pokles žiakov
absolventov- reštaurátorov.
 konkurencia škôl – veľa škôl
ponúkajúcich umelecké vzdelávanie
 zaujímavé a žiadané odbory s
dobrým uplatnením- propagačná
 problém nájsť učiteľov niektorých
grafika, propagačné výtvarníctvo
predmetov (reštaurátorstvo,
počítačová grafika)
 možnosti propagovať školu,
ovplyvňovať kultúrny život v regióne,
 nízky normatív na žiaka, nedostatok
v meste
finančných prostriedkov,
 nedocenenosť učiteľov – ešte stále
nízka úroveň miezd

p) výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium.
Celkový počet maturantov: 25
Z toho prijatých na:
- vysoké školy výtvarného zamerania: 3
- príbuzné odbory (architektúra, dizajn, archeológia, učiteľstvo odborných predmetov): 5

Viacerí žiaci našli uplatnenie na trhu práce hneď po skončení strednej školy a na vysokú školu
prihlášku nepodali.

2) Ďalšie informácie
a) psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole,
Na škole je vytvárané príjemné pracovné prostredie pre učiteľov a ostatných zamestnancov
školy. V triedach sú zabezpečené vhodné mikroklimatické podmienky pre výchovnovzdelávací proces. Pri tvorbe rozvrhu hodín sa podľa možnosti rešpektujú zmeny výkonnosti
organizmu mládeže podliehajúce dennému a týždennému biologickému rytmu. Realizácia
rôznych aktivít zmierňuje stres, napätie a iné negatívne javy a prispieva k rozvoju osobnosti
žiaka.
b) voľnočasové aktivity školy,
 počítačový krúžok
 krúžok rozšírených výtvarných disciplín
 duchovný program
 prednášky známych osobností duchovného a verejného života
c) spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom,
Všetci rodičia majú možnosť byť informovaní o priebehu vzdelávania, prospechu a správaní
svojich detí prostredníctvom rodičovských združení. Majú aj možnosť priebežne sa
informovať o žiakoch aj prostredníctvom osobných konzultácií s vyučujúcimi. Zároveň sú
rodičia informovaní o aktuálnom dianí na škole, o pripravovaných akciách. Cieľom školy je
zvýšiť komunikáciu s rodičmi. Vedenie školy je otvorené všetkým pripomienkam a podnetom
zo strany rodičovskej verejnosti. Výbor ZRŠ prispieva aj finančne na učebné pomôcky a
materiál.
d) vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými
osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú,
CŠÚV sv. Lukáša aktívne spolupracuje s Biskupským úradom v Nitre, so zriaďovateľom
školy Diecéznym školským úradom pri organizovaní rôznych podujatí, napr. výstavy v
Nitrianskom múzeu.
Na výchove a vzdelávaní sa podieľajú aj Farský úrad v Topoľčanoch, najmä dištriktuálny
dekan Mons. ThLic. Marián Dragúň a farské úrady topoľčianskeho dekanátu. Žiaci CŠÚV sv.
Lukáša pomáhali pri vianočnej výzdobe kostola.
Mestký úrad Topoľčany na čele s primátorom Ing. Petrom Balážom, Tribečské múzeum,
Tribečská knižnica a Tribečské osvetové stredisko spolupracujú pri organizovaní
regionálnych výstav umeleckého charakteru a ďalších akciách umeleckého zamerania.
Riaditeľ školy a učitelia CŠÚV sú členmi umeleckej rady mesta.

