Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
za školský rok 2015/2016

Predkladá:
V Topoľčanoch 11. októbra 2016

Mgr.art. Dominika Balková
riaditeľka 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 2015/2016

V Topoľčanoch 11.10. 2016

Mgr. Zuzana Koštálová
predseda Rady školy

Správa je vypracovaná na základe Vyhlášky č. 9/2006 Ministerstva školstva Slovenskej
republiky zo 16. decembra 2005 a Metodického usmernenia č. 10/2006-R z 25. mája 2006
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.art. Dominika Balková, riaditeľka školy
Slávka Jančovičová, tajomníčka školy

Správa bola prerokovaná a schválená na zasadnutí pedagogickej rady dňa 7.10.2016.

a) Základné identifikačné údaje o škole
1. Názov školy: Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva svätého Lukáša Topoľčany
2. Adresa školy: Kalinčiakova 48, 955 01 Topoľčany
3.Telefónne a číslo školy: 038/532 66 53, 0903 982 220, 0917 350 220
4. Internetová a elektronická adresa školy: www.csuv-lukasa.sk,
csuv-lukasa@csuv-lukasa.sk
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.art. Dominika Balková – riaditeľka školy
7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy
Údaje o rade školy:
predseda rady školy:
zástupca pedagogických pracovníkov:

Mgr. Zuzana Košťálová
Mgr. Veronika Madejová

zástupca nepedagogických pracovníkov: Slávka Jančovičová
zástupca zriaďovateľa školy:
Ing. Agustín Hriadel (do 30.9.2015)
Mgr. Alojz Svedek (od 30.9.2015)
Mgr. Zajac Wladyslaw
Mgr. Veronika Foldešiová
(do 14.3.2016)
Mgr. Stanislava Svajčíková
(od 14.3.2016)
Šimorová Miroslava
zástupca rodičov:
Korcová Emília
Streďanský Andrej
Ignác Teplan
zástupca žiakov:
Juraj Steltenpohl
Údaje o poradných orgánoch školy:
Predmetová komisia všeobecnovzdelávacích predmetov
Predmety: slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk, anglický jazyk, informatika,
chémia, telesná a športová výchova, katolícke náboženstvo,
dejepis, ekológia, občianska náuka, matematika
Predseda komisie: Mgr. Lenka Bočkayová

Členovia: RNDr.EduardKollár, Mgr. Ľubica Haburajová, Mgr. art. Dominika Balková

Predmetová komisia odborných predmetov
Predmety: výtvarná príprava, praktické cvičenia, technológia, figurálne kreslenie, dejiny
výtvarnej kultúry, navrhovanie, odborné kreslenie a modelovanie, ochrana pamiatok,
počítačová grafika, písmo, intermediálna tvorba, ekonómia
Predseda komisie:
Členovia:

Mgr.art. Peter Hitzinger
Mgr. Jozef Krajčík, Mgr. art. Ivana Gálusová,
Mgr. art. Henrich Krutý, Katarína Janíčková,
Mgr.art. Dominika Balková

,
b) Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami
Stav k 15. 9. 2015
Ročník

Počet
tried

1.

0

0

2.

1

3.

Stav k 31. 8. 2016

Počet
žiakov

Z toho
integrovaných

Počet
tried

Počet
žiakov

0

0

0

10

0

1

10

1

7

1

1

5

4.

1

16

1

1

15

Spolu

3

33

2

3

30

d) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a
úspešnosti uchádzačov na prijatie
Študijný odbor
8260 M propagačné výtvarníctvo
8222 M úžitková maľba
8261 M propagačná grafika
8245 M 01 konzervátorstvo a reštaurátorstvo
drevorezieb
Spolu

Prihlásených
0
0
0
0
0

Prijatých
0
0
0
0
0

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa
vzdelania
Hodnotenie prospechu k 31.8.2016++ (za II. polrok)
Ročník

Prospel
s vyznamenaním

Prospel
veľmi dobre

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

0
0
2
0
2

0
4
1
7
12

Neklasifi
Prospel Neprospel kovaný
0
0
0
6
0
0
2
0
0
8
0
0
16
0
0

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa ročníkov
Predmet

Trieda/priemerný prospech
1. A

2.A

3.A

4.A

anglický jazyk ANJ

2,29

2,4

2,62

dejiny výtvarnej kultúry
DVK

2,1

2,2

2,2

dejepis DEJ

2,4

-

-

ekonomika EKN

-

-

1,2

1,53

Ekológia EKO

-

-

-

-

figurálne kreslenie FIK

1,7

2,2

2,2

cvičenia zo slovenského jazyka SJC

-

-

-

chémia CHE

2,7

-

-

informatika INF

-

-

-

-

1,2

1,6

matematika MAT

2,9

2

-

náboženská
výchova NBK

1,3

1,0

1,13

intermediálna tvorba
IMT

-

občianska náuka OBN

-

-

1,2

-

navrhovanie NAV

-

-

1,6

1,69

Priemer
0
1,95
1,66
1,97
1,86

nemecký jazyk NEJ

3,33

-

3

odborné kreslenie a
modelovanie OKM

-

-

-

1,5

ochrana kultúrnych
pamiatok OCP

-

-

-

1

písmo PIS

1,9

-

-

počítačová grafika POG -

1,1

-

-

prax PRA

1,9

1,6

2

slovenský jazyk a
literatúra SJL

2

1,6

2,6

správanie SPR

1

1,2

1

2,1

2,4

2,67

telesná výchova TEV

1

1

1,36

výtvarná príprava VYP

1,6

-

-

technológia TEC

-

Výsledky externej maturitnej skúšky
Slovenský jazyk
Anglický jazyk
Nemecký jazyk

priemer školy: 2,26
priemer školy: 2,23
priemer školy: 2,5

percentá školy: 65,26
percentá školy: 39,2
percentá školy: 46,99

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
8232 6
propagačné výtvarníctvo
8261 6
propagačná grafika
8222 6
úžitková maľba
8245 6 01 konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb
8261 M propagačná grafika
8260 M propagačné výtvarníctvo
8222 M úžitková maľba
8245 M 01 konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb
8297 M fotografický dizajn
8221 M 11 grafický a priestorový dizajn
8293 Q grafika vizuálnych komunikácií

Študijné odbory, v ktorých škola zabezpečovala výchovu a vzdelávanie v škol. roku
2015/2016:
Študijný odbor
8232 6 propagačné výtvarníctvo
8261 6 propagačná grafika
8222 6 úžitková maľba
8245 6 01 konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb
8232 M propagačné výtvarníctvo
8261 M propagačná grafika
8222 M úžitková maľba
82415 M 01 konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb
Zoznam učebných plánov:
V školskom vzdelávacom programe sú všetky odbory zahrnuté do týchto učebných plánov
l. Propagačné výtvarníctvo 8260 M ,8232 6
2. Propagačná grafika 8261M , 8261 6
3. Úžitková maľba 8222 M , 8222 6
4. Konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb 8245 M 01, 8245 6 01
5. Fotografický dizajn 8297 M
6. Grafický a priestorový dizajn 8221 M 11
7. Grafika vizuálnych komunikácií 8293 Q
Učebné plány sú prepojené s učebnými osnovami Slovenský jazyk, Dejepis, Dejiny výtvarnej
kultúry, Ekológia, Ekonomika, Figurálne kreslenie, Chémia, Intermediálna tvorba,
Matematika, Navrhovanie, Nemecký jazyk, Anglický jazyk, Občianska náuka, Odborné
kreslenie a modelovanie, Ochrana pamiatok, Písmo, Počítačová grafika, Praktické cvičenia,
Technológia, Technické kreslenie, Telesná a športová výchova a Výtvarná príprava.
g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy
Stredná škola
zamestnanci SŠ spolu
z toho pedag. zamestnanci
(PZ)
Kvalifikovaní PZ
Nekvalifikovaní PZ
Dopĺňajú si vzdelanie

Počet
12
9
7
2
2

z toho nepedag.
zamestnanci (NZ)
Z celkového počtu
zamestnancov počet PZ
v%

3
75%

Odbornosť vyučovanie jednotlivých predmetov v škol. roku 2015/2016
Neodborne vyučovaný predmet
Podiel na všetkých vyučovaných
predmetoch
Telesná a športová výchova

3,01 %

Počítačová grafika

1,5%

Ekonomika

1,5%

Dejepis

1,5%

Občianska náuka

0,75 %

Navrhovanie

6,02%

Intermediálna tvorba

4,51%

Praktické cvičenia

6,02%

h) údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
Forma vzdelávania
Špecializačné vzdelávanie

Účastníci
RNDr. Kollár Eduard

Stav
Ukončené 23.10.2015

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Slávnosť sv. Lukáša, patróna školy- oslava na
pôde školy
Umiestnenie viacerých žiakov
v Celoslovenskej súťaži „Dielo Tvojich rúk“
Výstava maturitných prác žiakov školy
v Galérii Nástupište 1.-12.
Exkurzia v SNG v Bratislave
Exkurzia vo Viedni

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 i zahraničných miest a prispeli k zvyšovaniu kultúrnej
a duchovnej stránky žiakov i pedagógov. 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 2014/2015 zapojila do národného projektu „Moderné
vzdelávanie -digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ ,“Zvyšovanie
kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického
testovania.“ a „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva.“, oba projety
naďalej pretrvávajú.

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v
škole
V školskom roku 2015/2016 bola na našej škole vykonaná tematická inšpekčná činnosť
zameraná na úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti finančnej gramotnosti – testovanie
žiakov končiaceho ročníka strednej odbornej školy.
Závery z inšpekcie: Dosiahnutá úroveň žiakov testovanej triedy 4. ročníka CŠÚV sv. Lukáša
36,36% bola v porovnaní s dosiahnutým národným priemerom žiakov v teste /47,87%/ horšia
o11,51%, s dosiahnutým priemerom žiakov v teste v testovaných školách v kraji /44,70%/
horšia o 8,34%.

l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
Budova mala ku koncu šk. roka 2015/2016:
- 3 teoretické učebne,
- 9 učební pre odborné a praktické predmety,
- 2 počítačové učebne.
Na konci škol. roku 2015/2016 škola ukončila svoje pôsobenie v doterajšej budove, ktorá
patrila pod správu Mesta Topoľčany. Všetci učitelia sa zapojili do vypratávania školského
majetku a sťahovania školy do nových priestorov v budove ZŠ sv. Ladislava na Lipovej ulici
v Topoľčanoch.
Počas prázdninových mesiacov júl-august 2016 prebiehali v priestoroch ZŠ nasledovné práce,
ktoré zabezpečovala naša škola, nevyhnutné pre uvedenie školských priestorov do prevádzky:
Búracie práce, montáž deliacich sádrokartonových stien, maliarske práce, osadenie dverí,
prerábka WC – vodoinštalačné práce, pokládka dlažby, osadenie predelových stien, nové
elektroinštalácie pre rozvody na PC učebňu.
Stravovanie žiakov je zabezpečené v jedálni Strednej odbornej školy obchodu a služieb
na Ulici T. Vansovej, 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 2015

10470

Október 2015

10470

November 2015+ mimoriadne maturity

8000+ 33

December 2015

4000

Doplatok na mimoriadne odmeny

879

SPOLU september – december

33852

Mesiac/ rok

Suma v €

Január 2016

7000

Február 2016

7948

Marec 2016

7400

Apríl 2016

7474

Máj 2016

7474

Jún 2016+ dofinancovanie

7474+10000

Júl 2016

7474

August 2016+maturity

7474+979

SPOLU január- august

70697

SPOLU za celý škol. rok €

104549

2. príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením
školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
0

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

Suma v €

December 2016

396

SPOLU september – december

396

Mesiac/ rok

Suma v €

Január- Marec 2016

307

Apríl – Jún 2016

307

SPOLU január- august

614

SPOLU za celý škol. rok

1010

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
0

5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Maturity

august 2016

979,- €

n) cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský
rok a vyhodnotenie jeho plnenia,
Ústredné ciele našej školy sme splnili, t. j. žiakom sme poskytli výchovu a vzdelávanie
v duchu katolíckej viery a výchovu a vzdelávanie v oblasti výtvarného umenia.
Prispeli sme aj povzneseniu kultúrnej a náboženskej úrovne mesta a kraja, Prezentovali sme
výsledky činnosti školy účasťou a uporiadavaním 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
SLABÉ STRÁNKY
 vysoká kvalifikovanosť
 nedostatok finančných prostriedkov
pedagogických zamestnancov
(dotácie stačia iba na pokrytie
nákladov na mzdy a odvody)
 vyššia výchovná stránka
vyučovacieho procesu vzhľadom na
 nemáme vlastnú budovu – máme
charakter školy (cirkevná škola), žiaci
budovu v prenájme – ďalší náklad –
sú formovaní nielen v oblasti umenia,
nájomné
ale aj v duchovnej oblasti
 nedostatočný počet žiakov
 prepájanie školy, rodiny a spoločnosti
 propagácia školy – účasť na
výstavách,
 reprezentácia nielen školy, ale aj
mesta, regiónu
 vynikajúca spolupráca s farnosťou

PRÍLEŽITOSTI
RIZIKÁ
 nedostatok reštaurátorov na trhu práce
 nepriaznivý demografický vývoj –
zvyšuje možnosť uplatnenia našich
pokles žiakov
absolventov- reštaurátorov.
 konkurencia škôl – veľa škôl
 zaujímavé a žiadané odbory s
ponukajúcich umelecké vzdelávanie
dobrým uplatnením- propagačná
 problém nájsť učiteľov niektorých
grafika,
predmetov (reštaurátorstvo),
 možnosti propagovať školu,
 nízky normatív na žiaka, nedostatok
ovplyvňovať kultúrny život v regióne,
finančných prostriedkov,
v meste
 otvorenie nových odborov

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: 15
Z toho prijatých na:
- vysoké školy výtvarného zamerania: 2
- príbuzné odbory (STU Martin – dizajn, Slezská univerzita v Opave –dramaturgia umenia,
Trnavská univerzita - pedagogika): 4
Viacerí žiaci našli uplatnenie na trhu práce hneď po skončení strednej školy a na vysokú školu
si prihlášku nepodali.

2) Ďalšie informácie
a) psycho-hygienické 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,
 krúžky stolnotenisových discipín
 duchovný program
 prednášky známych osobností duchovného a verejného života
 tématické dni
 deň sv. Mikuláša

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,
Na výchove a vzdelávaní sa podieľajú aj Farský úrad sv. Gorazda v Topoľčanoch, najmä
správca tejto farnosti Mgr. Wladyslav Zajac a farské úrady topoľčianskeho dekanátu. Mestký
úrad Topoľčany na čele s primátorom Ing. Petrom Balážom, Tribečské múzeum, Tribečská
knižnica a Tribečské osvetové stredisko, Galéria Nástupište 1.-12. spolupracujú pri
organizovaní regionálnych výstav umeleckého charakteru a ďalších akciách umeleckého
zamerania.

