Správa Základnej umeleckej školy
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku

2019/2020

Predkladá :
Komendová Zuzana, akad.mal.
poverená riaditeľka

Vypracovali:
Komendová Zuzana, akad.mal.,
Eva Branická Dis.art

Východiská a podklady:
Správa je spracovaná v zmysle:
1. Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších

predpisov.

2. Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
3. Metodického usmernenia č. 10/2006 - R k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej

republiky o štruktúre a

obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
4. Koncepcia školy na roky 2018-2020
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1. Základné identifikačné údaje o škole
a) názov školy:

Základná umelecká škola

b) adresa školy:

Dolná 261/25, 966 81 Žarnovica

c) telefónne čísla školy:

0915182959

d) internetová a elektronická adresa školy: www.zuszarnovica.sk
mail: zus@zuszarnovica.sk
e) údaje o zriaďovateľovi školy:

Mesto Žarnovica

f) mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie :
Zuzana Komendová, akad.mal. – poverená riaditeľka
Eva Branická - zástupca riaditeľa
g) údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch :
Rada školy funkčné obdobie (2017-2021) Mgr.Andrea Číková – predseda
Za rodičov:

Mgr. Peter Bakoš – podpredseda
Ing. Jana Trúsiková
Ingrid Mladoňová
Maroš Kráľ

Za zriaďovateľa:

Mária Budinská
Eva Tomová
Ján Udička
Jaroslav Ubert

Pedagogický pracovník:

Mgr. Michaela Reichmanová Dis.art

Nepedagogický pracovník:

Oľga Kunská

Rodičovské združenie pri ZUŠ :

Ing. Katarína Šmondrková - predseda

Pedagogická rada:
členovia pedagogickej rady školy sú všetci pedagogickí pracovníci školy
Umelecká rada:

hudobný odbor – Mgr. Dalibor Zmoraj
výtvarný odbor – Mgr. Katarína Bobišová
tanečný odbor – Mgr.art. Katarína Ščasná
literárno-dramatický odbor-Mgr.Kristína Mečko

Predmetové komisie:

Mgr. Michaela Reichmanová- predseda
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2. Údaje o počte žiakov školy :
Hudobný odbor (HO):

výkaz 24-01

172 žiakov

Tanečný odbor (TO):

52 žiakov

Výtvarný odbor (VO):

102 žiakov

Literárno-dramatický odbor (LDO): 14 žiakov
340 žiakov

Spolu k 15.9.2019 :

3. Údaje o počte zapísaných žiakov na šk. r. 2019/2020 :

výkaz 40-01

Stav počtu žiakov po odčítaní žiakov s 2 predmetmi v individuálnej alebo s 2 predmetmi
v skupinovej forme vzdelávania, žiakov nad 25 rokov a žiakov do 5 rokov, na ktorých sa
nevzťahujú dotácie.
Individuálna forma vzdelávania:

162 žiakov

Skupinová forma vzdelávania:

133 žiakov

Spolu k 15.9. 2019

295 žiakov

4. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov :
Klasifikácia :

I. polrok

Klasifikovaní :

286 žiakov

Neklasifikovaní – prípravný ročník 9 žiakov VO (PŠ), 21 žiakov HO (PŠ), 8 žiakov TO (PŠ)- (žiaci
PŠ sa neklasifikujú)
Prospeli s vyznamenaním :
Prospeli :
Neprospeli :
Klasifikácia :

238
48
0

II. polrok

Hodnotenie žiakov ZUŠ vzhľadom na mimoriadnu situáciu a dištančnú formu štúdia bolo
vykonané na základe Rozhodnutia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 28.4.2020,
kde bola možnosť určité predmety, ktoré sa dištančnou formou nevyučovali (komorná hra,
orchester, kapela), hodnotili slovom - absolvoval.
Klasifikovaní :

294 žiakov
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Neklasifikovaní – prípravný ročník 8 VO(PŠ), 20 HO (PŠ), 9 TO - (žiaci PŠ sa neklasifikujú)
Prospeli s vyznamenaním :
Prospeli :

251
17

Neprospeli :

0

Absolvovali:

26

Záverečná skúška sa vykonávala administratívnou formou – aritmetickým priemerom
známok.
V školskom roku 2019/2020 absolvovalo štúdium v ZUŠ záverečnou skúškou spolu 45 žiakov
ISCED 1B (žiaci 4. ročníka,1.časti základného štúdia)
Hudobný odbor :

19 žiakov

Výtvarný odbor:

4 žiaci

Tanečný odbor:

4 žiaci

Literárno-dramatický odbor

0

ISCED 2B (žiaci 4.ročníka HO a 5. ročníka VO, 2.časti základného štúdia)
Hudobný odbor :

11 žiakov

Výtvarný odbor:

6 žiaci

Tanečný odbor:

0

Literárno-dramatický odbor

0

II.stupeň základného štúdia:
Hudobný odbor:

1 žiak

Forma výučby v školskom roku 2019/2020
ZUŠ v Žarnovici v školskom roku 2019/2020 poskytovala výchovu a vzdelávanie základného
štúdia so 4 odbormi (hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický) s klasickou všeobecnou
koncepciou, v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre ZUŠ, Vzdelávacími štandardami pre
ZUŠ a Rámcovými učebnými plánmi pre ZUŠ schválenými Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 9. februára 2018 pod číslom 2018/3131:1-10A0 pre
základné umelecké školy s platnosťou od 01. septembra 2018.
Do vyhlásenia mimoriadnej situácie dňa 12.03.2020 prebiehalo vyučovanie klasickou prezenčnou
formou. Na základe Usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci
prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach z 12.marca 2020 – prerušené
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vyučovanie. Na školách a v školských zariadeniach v období od 16.03. 2020 sa zmenila výučba
jednotlivých odborov na vyučovanie dištančnou formou. Vyučovanie prebiehalo pravidelne podľa
rozvrhu hodín, v súlade so Štátnym a školským vzdelávacím programom. Pedagógovia vykonávali
prácu z domu, v čase výučby boli dostupní na konzultácie prostredníctvom telefonického alebo
internetového pripojenia. Dištančná forma štúdia trvala do 30. 06. 2020.
Hudobný odbor:
Prvé dva týždne pedagógovia posielali úlohy a jej podrobný popis na emailovú adresu zákonného
zástupcu cez Informačný systém Základných umeleckých škôl (iZUŠ). Neskôr sa forma zmenila
na online výučbu prostredníctvom bezpečných aplikácii, ktoré mali buď rodičia, alebo žiaci
dostupné (Messenger, WhatsApp, Viber, Zoom, hovor cez mobilný telefón). Rodičia, alebo žiaci,
ktorí nesúhlasili s online vyučovaním alebo nemali možnosť pripojenia, naďalej dostávali zadania
formou e- mailov, vzájomne komunikovali

s pedagógom

a spätne posielali videonahrávky

nacvičených úloh.
Pre kolektívnu výučbu v hudobnom odbore pedagógovia posielali pracovné listy na vypracovanie
formou e-mailov a komunikovali s rodičmi a žiakmi o spôsobe ich vypracovania.
Výtvarný odbor:
Úlohy boli v deň výuky podľa rozvrhu zadávané žiakom cez e-mailové schránky rodičov (iZUŠ).
Okrem zadania témy, techniky a formátu práce, boli žiaci písomne podrobne oboznámení
s postupom práce.
Pokiaľ to bolo možné, k zadaniam bola priložená príloha na inšpiráciu, alebo postup na
vypracovanie. Uprednostňované boli hravé úlohy, ktoré mohli žiaci vytvárať v domácom prostredí.
Žiaci sa aktívne zapájali aj do väčších projektov, kde v rámci vyhlásených súťaží úspešne
reprezentovali školu. Spätná väzba bola zabezpečená odoslaním rozpracovanej alebo ukončenej
práce na mail učiteľa, ktorý mohol prácu priebežne korigovať a hodnotiť.
Tanečný odbor:
Dištančné vzdelávanie v tanečnom odbore prebiehalo formou emailu v dvoch variantoch:
- emailom bol rozposlaný teoretický popis daného tanečného alebo rytmického zadania
- formou videa natočeného pedagóga , vybratím vhodnej tanečnej ukážky z youtube kanálu,
zohľadňujúc náročnosť ukážky a rôzne vekové kategórie žiakov.
Žiaci boli oslovení zopakovať a natočiť dané tanečné alebo rytmické motívy, a zaslať ich
pedagógovi ako domáce úlohy. Tanečné ukážky (domáce úlohy) žiakov boli použité
a pedagógom spracované do spoločného videa tanečného odboru.
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Literárno-dramatický odbor: Pedagóg komunikoval so žiakmi a ich rodičmi formou emailu
alebo prostredníctvom bezpečných aplikácii, ktoré mali buď rodičia, alebo žiaci dostupné
(Messenger, WhatsApp, Viber, Zoom, hovor cez mobilný telefón). Žiaci po nacvičení zadaného
učiva vytvárali a natáčali vlastné videá a posielali na konzultácie pedagógovi.
Výsledky práce dištančného štúdia všetkých odborov boli vo forme zverejnených videí a
fotografií výtvarných prác odprezentované na facebookovej stránke školy, s písomným súhlasom
všetkých rodičov.

5. Údaje o počte zamestnancov :
a) Zamestnancov spolu : 21
Nepedagogických :

2

Pedagogických :

19

Hudobný odbor :

16

Tanečný odbor :

1

Výtvarný odbor :

2

z toho: znížený úväzok 12, na dohodu 1, rodič. dovolenka 1
z toho: na dohodu 1
z toho: rodič. dovolenka 1

Literárno dramatický odbor: 1
b) Kvalifikačný predpoklad : v HO 1 pedagóg nespĺňa
Zoznam zamestnancov školy :
1.

Baumann Lukáš: : hra na bicie nástroje

2.

Mgr.Bobišová Katarína: výtvarný odbor

3.

Branická Eva Dis.art.: dychové nástroje, zástupca riaditeľa

4.

Ing. Budinská Milena -účtovníčka

5.

Mgr.Búciová Petra: hudobná náuka, hra na klavír

6.

Mgr.Číková Andrea: hra na gitare,akordeón

7.

Mgr.art.Glezgová Oľga: hra na klavíri

8.

Gontko Patrik : keyboard , riaditeľ školy

9.

Mgr.art. Kohútová Monika: dychové nástroje, hudobná náuka

10.

Akad.mal. Komendová Zuzana: výtvarný odbor

11.

Kunská Oľga : školníčka, upratovačka

12.

Mgr.Riapošová Marianna: hra na husliach

13.

Mgr. Pilná Eva, spev

14.

Mgr. Mečko Kristína: spev, literárno-dramatický odbor- do 30.04.2020
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15.

Mgr. Antalová Adriana: spev – od 01.05.2020 ( návrat po RD )

16.

Mgr.Reichmanová Michaela: hra na klavír

17.

Mgrt.art.Ščasná Katarína.: tanec

18.

Stanislava Šaligová: hra na gitare

19.

Škarbová Beata Dis.art: hra na klavíri

20.

Mgr.Zmoraj Dalibor: hra na gitare

21.

Bc.Drozdová Anna: hra na akordeóne

6. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
Drozdová Anna Bc.
Baumann Lukáš

Katolícka univerzita v Ružomberku
Konzervatórium Zvolen Pinkharmony

7. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Vystúpenia našich žiakov a učiteľov:
06.- 07.09.2019 – Dni Mesta – Dychový orchester, Drajf, Limetky, Melissa Mandy Marušková
a Mgr. Dalibor Zmoraj
10.10.2019 – Mesiac úcty k starším – Katarína Gáborová, Melissa Mandy Marušková a Mgr.
Dalibor Zmoraj, Mgr. Eva Pilná
29.10.2019 – Žarnovické pódium – Mgr. Dalibor Zmoraj, Limetka (Čestné uznanie), Drajf
(2.miesto)
04.11.2019 – Vystúpenie pre MŠ – sála Kultúrneho domu (Mgr. Dalibor Zmoraj – Limetka
07.11.2019 – Spevácka súťaž Jesienka 2019 (Prievidza ZUŠ) – Mgr. Eva Pilná, Melissa Mandy
Marušková (1.miesto, zlaté pásmo)
14.11.2019 – Drajf – Rádio Expres LIVE – Mgr. Dalibor Zmoraj, Drajf
19.11.2019 – Vystúpenie - Protifašistickí bojovníci – Katarína Gáborová
29.11.2019 – Pásmo – Beseda o Jánovi Smrekovi – Katarína Gáborová, Radka Štefanková
03.12.2019 – Vystúpenie -Darcovia krvi – Patrik Ždánsky, Katarína Gáborová
13.12.2019 – Vianočné trhy – Mgr.art. Monika Kohútová, Nina Koblenová, Ivana Jániyová, Lucia
Boháčová
02.03.2020 – Výchovná prednáška (MŠ Jilemnického) – Mgr.art. Monika Kohútová (zoznámenie
sa s dychovými nástrojmi - farma)
Verejné koncerty ZUŠ –sála kultúrneho domu:
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12.12. 2019 Vianočný koncert – podieľali sa na ňom všetky odbory
Jarný a výchovný koncert sa z dôvodu hygienicko-epidemiologických opatrení nekonal.
Interné koncerty- hudobná sieň ZUŠ:
Malé vystúpenia pre rodičov a rodinných príslušníkov žiaka. Slúžia na bližšiu interakciu medzi
učiteľom, rodičom a žiakom.
25.11.2019; 26.11.2019; 16.12.2019; 18.12.2019; 10.2.2020; 14.2.2020; 21.2.2020
Súťaže a prehliadky:
HUDOBNÝ ODBOR
29.10.2019 – Žarnovické pódium – Mgr. Dalibor Zmoraj, Limetka (Čestné uznanie), Drajf
(2.miesto)
7.11.2019 – Spevácka súťaž Jesienka 2019 (Prievidza ZUŠ) – Mgr. Eva Pilná, Melissa Mandy
Marušková (1.miesto, zlaté pásmo)
VÝTVARNÝ ODBOR
Súťaže 2019/2020
1.Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava – „Krotitelia odpadu, vyčistime
spolu svet“ – 3.10.2019
Timea Krígovská, Sarah Vozárik, Ema Zimanová -3. Miesto 2. Kategória
Simona Dúchajová, Adam Bakoš, Frederika Oslancová
2. Csontváryho slnečná cesta detskými očami – obec Holíč – 10.10. 2019
Lívia Dúchajová, Lucas Pukan, Jakub Brigant, Sarah Šálková, Natália Libayová, Simona Kopecká,
Anna Kováčová, Júlia Košiarová, Viktória Káčerová, Tereza Matušková, Linda Linderová,
Barbora Bobaľová, Sofia Pavková, Petra Garajová
3.EKOPOSTER 2019 – Trstená, 7.11.2019
Lucia Garajová, Katarína Zliechovcová – DOKEDY?, Sára Neuschlová Michaela Tomková,
Marek Adamský – ŽELANIE- 2.miesto,
Viktória Šurianska, Karolína Kleinová – NEZABÚDAJME NA ŽIVÉ TVORY, Simona
Dúchajová, Veronika Výbochová – PRECHÁDZKA V ČISTOM LESE, Hana Danišová, Simona
Marušková, Patrik Záhorec, Hugo Martinec – VČELIA MODLITBA
4.Vianočná pohľadnica– Oravské kultúrne stredisko – 7.11.2019
Terezka Repiská, Matúš Martinec, Simona Dúchajová, Adam Bakoš, Adam Beňo, Alžbeta Lesná,
Simona Marušková, Hana Remeňová, Sára Dzurová, Lukáš Kramár
5. Pramienok –Trstená, 7.11.2019
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Liliana Antalová, Júlia Košiarová, Lilien Nováková, Nina Košiarová, Tomáš Moravčík, Jakub
Brigant, Samuel Paciga, Barbora Fridrichová
6. Petrohrad očami detí – Lučenec, 13.11. 2019
Veronika Výbochová, Samuel Bakoš, Adam Beňo, Simona Dúchajová, Nella Popracová, Nella
Klikačová, Veronika Medveďová, Simona Kopecká, Dominik Štrba, Viktória Danková, Hana
Gregorová, Anna Vodnáková, Matúš Martinec, Karolína Kleinová, Adam Bakoš, Hugo Martinec,
Patrik Záhorec, Renáta Vagingerová, Nina Koblenová, Samuel Jelemenský, Sofia Tóthová, Andrea
Mladoňová,
7. Rodina bez cigariet – Skalica, 13.11.2019
Nella Klikačová, Adam Beňo, Lukáš Cabánek, Emily Copp, Hana Gregorová, Andrea Mladoňová,
Anna Vodnáková, Patrik Bobiš, Laura Kokyová, Sára Dzurová, Hana Remeňová, Laura Vilhanová
8. Malé grafické formy- Vrútky – Vrútky 29.1.2020
Patrik Macko, Lucia Šamudovská, Nela Vincencová,Mia Mária Polóňová,Matúš Fárek, Linda
Linderová, Barbora Bobaľová, Matúš Martinec, Kristína Netolická, Tereza Matušková , Simona
Marušková, Patrik Záhorec, Katarína Zliechovcová, Hana Danišová, Michaela Tomková, Marek
Adamský
9. Vesmír očami detí – Planetárium MH ZH
Nela Vincencová, Lívia Dúchajová – regionálne kolo + víťazná práca 4.kategória na
celoslovenskom kole,
Fuhao Ye, Patrik Macko, Juliana Košiarová, Tobias Bielik -– regionálne kolo ,
Veronika Medveďová, Lukáš Cabánek, Patrik Bobiš, Laura Vilhanová,
Sofia Pavková, Frederika Oslancová, Karolína Kleinová, Adam Bakoš, Lea Valigurská

–

regionálne kolo,
Eliška Kotrusová, Andrea Mladoňová, Andrej Mihálik, Nina Koblenová, Sofia Tóthová
10. Talent umenie kumšt – SSUŠ Hodruša – Hámre, 14.2.2020
Miroslav Maruška – hotový výrobok / čestné uznanie, Miroslav Maruška – Výtvarný návrh
úžitkového alebo dekoratívneho predmetu/ čestné uznanie, Natália Miháliková– hotový
výrobok/ 2. miesto, Natália Miháliková – fotografia,
Petra Garajová, Viktória Káčerová– Výtvarný návrh úžitkového alebo dekoratívneho predmetu
11. Snívanie so surrealizmom – PUPA 2020 Púchov ,13.3.2020
Barbora Bobaľová - Slnečná reminiscencia/S.Dalí - Architektonická reminiscencia Milletovho
anjela, Šimon Sekula- „Dom snov“ /Joan Miró – Prístav, Samuel Bakoš – Bytovka utekajúca pred
potopou/ René Magritte - Golkonda, Nelly Popracová – Preteky s časom/ S.Dalí – Neodbytnosť
pamäti, Mia Mária Poloňová – horiaci jednorožec/ S.Dalí -Horiaca žirafa, Sofia Pavková – plynutie
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času/ / S.Dalí – Neodbytnosť pamäti, Eliška Kotrusová – Slonmeniak / S.Dalí – Sen spôsobený
letom včely, Nela Samantha Kolínková – Premena / S.Dalí – Neodbytnosť pamäti, Jessica
Vnenčáková – Šachovnica/ Magritte – Dve tajomstvá, Sára Dekýšová,- Svet jednorožcov –
Wifredo Lam – Džungľa, Dominik Štrba – Mačka zjedla kocky v telke/ Viktor Brauner –
Surrealista, Barbora Fridrichová -Leto / S.Dalí – Sférická galatea, Tomáš Moravčík – Naháňačka/
S.Dalí – Sférická galatea, Laura Vilhanová – Hodinové mesto/S.Dalí – Neodbytnosť pamäti, Jakub
Brigant – A čo potom?/ S.Dalí – Smútočná hra
12. „Moje ľudské práva“ –SNSĽP ,Bratislava, 11.6. 2020
Lea Valigurská, Tobias Bielik, Matúš Martinec, Karolína Kleinová, Frederika Oslancová, Adam
Beňo, Viktória Šurianska, Simona Dúchajová
13. Ja a koronavírus – Kobukrav oz, Dunajská Streda, 18.6. 2020
Sára Dzurová – Čo to prší?, Viktória Danková – „Ja“, Andrea Mladoňová – „Následnosť“, Laura
Vilhanová – „Covid -19“, Natália Libayová – „Prekážka“, Lívia Dúchajová – „Nová móda“, Emily
Copp – „Do školy s rúškom“, Simona Dúchajová – „ Covid 19“, Anna Vodnáková – „Mimoriadna
situácia“, Samuel Paciga – „SOS“, Lukáš Cabánek – „Všetci sme doma“, Emily Copp – „ Do
školy“, Lucia Šamudovská, Patrik Macko
14. Salamander očami detí – POS ZH, 29.6.2020
Hana Pavolová, Eliška Kotrusová, Simona Marušková – 2.miesto 2. Kateg.ZUŠ, Hana
Remeňová – 1.miesto 1.kateg.ZUŠ , Samuel Bakoš, Andrea Mladoňová, Samuel Jelemenský –
1.miesto 2. Kateg. ZUŠ, Nina Koblenová. Viktória Danková, Lucas Pukan – 2.miesto 1.
Kateg.ZUŠ, Barbora Fridrichová s ocinom, Hana Gregorová, Viktória Káčerová, Laura Vilhanová,
Benjamín Môc, Sára Dzurová – cena poroty, Samuel Paciga, Lívia Dúchajová – 1.miesto 1.
Kateg. ZUŠ, Michaela Tomková, Sofia Tóthová, Natália Vodnáková – 3. Miesto 1. Kateg.ZUŠ,
Anna Kováčová, Adam Beňo, Anna Vodnáková
TANEČNÝ ODBOR
V školskom roku 2019/2020 sa nezúčastnili žiadnych súťaží.
LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR
V školskom roku 2019/2020 sa nezúčastnili žiadnych súťaží.
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8. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
-Žarnovické pódium – súťaž detských kapiel ZUŠ - so spolufinancovaním BBSK
-Národný projekt profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

9. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou
inšpekciou v škole
V školskom roku 2019/2020 nebola v našej škole vykonaná žiadna inšpekcia Štátnou školskou
inšpekciou.

10. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
Škola sídli v budove kultúrneho domu v Žarnovici, ktorá prešla celkovou rekonštrukciou a dnes sa
všetky odbory nachádzajú pod jednou strechou s dostatkom priestorov na vyučovanie. Hudobný
odbor- 12 tried, Výtvarný odbor-2 triedy, Tanečný odbor- 1 tanečná sála (hudobná sieň), Literárnodramatický odbor - tanečná sála / javisko kultúrneho domu po dohode s odborom kultúry, mládeže
a športu, zborovňa, riaditeľňa, registratúrne stredisko, toalety a sprchy pre žiakov a učiteľov. Škola
užíva spoločne s oddelením kultúry, mládeže a športu chodbu na 1. poschodí budovy kultúrneho
domu. Vybavenie školy hudobnými nástrojmi a učebnými pomôckami je na dobrej úrovni, ktoré
sa každoročne servisne udržujú a postupne dokupujú. Škola disponuje 6 notebookmi, 4 osobnými
počítačmi, 1 kopírkou, 4 tlačiarňami a pripojením do internetu. Triedy nie sú vybavené počítačmi
(notebookmi) na vedenie školskej agendy triednymi učiteľmi. Škola má bezpečnostný kamerový
systém, ktorý monitoruje vstupy do budovy a chodbu na poschodí. Chýbajú šatne pre tanečný
odbor.
Dobrá spolupráca vedenia školy so svojim zriaďovateľom – Mestom Žarnovica, Radou školy pri
Základnej umeleckej škole, Rodičovským Združením pri Základnej umeleckej škole a inými
organizáciami –Materská škola, Základná škola v Žarnovici, Základná škola Andreja Kmeťa,
Stredná odborná škola v Žarnovici, Súkromná stredná odborná škola v Hodruši Hámroch, Základná
škola s Materskou školou Župkov ako aj inými organizáciami v meste Žarnovica, škole pripravuje
pôdu pre jej kvalitné fungovanie.
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11. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
školy:
a)

o dotáciách zo štátneho rozpočtu :

Základná umelecká škola je financovaná v súlade so zákonom NR SR č. 564/2007 Z. z. o
rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov
na ktoré nadväzujú VZN Mesta Žarnovica č. 4 /2018 a VZN 5/2019 o určení výšky dotácie na
rok na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia so sídlom na území Mesta Žarnovica , VZN č. 3/2014 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích
zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žarnovica.

Príjmy organizácie
Upravený rozpočet
k 31.12.2019

Dotácia v súlade s VZN č. 4/2018
Príjmy v súlade s VZN č. 3/2014
a 3/2019
Príjmy určené na výchovu a vzdelávanie vzdelávacie poukazy
Príjmy – Žarnovické pódium

254 860,00

254 860,00

27 350,00

26 302,50

2 985,00

2 985,00

471,00

471,00

Príjmy – Vratky z ročného zúčtovania
zdravotného poistenia za zamestnávateľa
Dobropisy
Granty – Žarnovické pódium
Z rozpočtu VUC – Žarnovické pódium
Spolu

Skutočnosť
plnenie k 31.12.2019

171,59

534,00

1 181,68
534,00

1 200,00

1 200,00

287 400,00

287 705,77
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b) o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach od rodičov
alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť:

Príjmy v súlade s VZN č. 3/2014

Upravený rozpočet

Skutočnosť

k 31.12.2019

plnenie k 31.12.2019

27 350,00

26 302,50

a) o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v členení
podľa financovaných aktivít:
Ekonomická
klasifikácia

Názov

rozpočtovej

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

Čerpanie k 31.12.2019

2 000,00

2 000,00

klasifikácie
611

Tarifné platy

614

Odmeny

633002

Výpočtová technika

633006

Všeobecný materiál

637027

Odmeny DoPČ, DoVP, DoBPŠ

985,00

985,00

Spolu

2 985,00

2 985,00

d) o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov,
právnických alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít : Z
prostriedkov Rodičovského združenia bolo v školskom roku 2018/2019 financované:

-

štartovné na súťaže

-

cestovné

-

absolventi - darčeky, tablo

-

poštovné

-

noty, pomôcky na VO, kopírovanie
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12. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na
príslušný školský rok a vyhodnotenie plnenia :
Ciele a úlohy
Koncepčný zámer rozvoja okrem údajov vo všeobecnej rovine a o aktuálnom stave školy
stanovuje úlohy na nasledujúce 2 roky v dvoch rovinách: výchovno-vzdelávací proces,
personálne a materiálno-technické zabezpečenie.
1. Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu
V nasledujúcom období by sme chceli dosiahnuť skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho
procesu novými metódami, postupmi a zabezpečiť stabilizáciu celkového počtu žiakov,
zvyšovať podiel tých, ktorí sa pripravujú na štúdium na stredné a vysoké školy umeleckého
zamerania.
Úlohy:
a/ Využívať moderné informačné technológie v skupinovom vyučovaní hudobnej náuky,
výtvarnej výchovy, v hre na keyboarde a bicích nástrojoch.
Termín: 2018
Zodpovední: vedúci PK

čiastočne splnené

b/ Podporovať medzitriednu spoluprácu v rámci komornej hry.
Termín: trvalý
Zodpovední: vedúci PK

plní sa

c/ Zaviesť predmet počítačová grafika vo výtvarnom odbore.
Termín: 2018
Zodpovední: vedenie školy, VO

nesplnené

d/ Zaviesť organizovanie koncertov k výročiam významných hudobných osobností.
Termín: trvalý
Zodpovední: vedenie školy, vedúci PK

čiastočne splnené

e/ Organizovať výchovné koncerty pre žiakov základných a stredných škôl.
Termín: trvalý
Zodpovední: vedenie školy, vedúci PK

plní sa

f/ Organizovať celomestský „ outdoorový happening“ školskej kapely, výtvarníkov
Termín: každoročne, jeseň, leto
Zodpovední: riaditeľ školy ,vedúci kapely, učiteľ VO

plní sa
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Odborný rast pedagogických zamestnancov
Cieľom odborného rastu pedagogických zamestnancov je ich celoživotné vzdelávanie. Aj
napriek takmer stopercentnej kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov, je potrebné a
nevyhnutné, aby ich odborná a umelecká úroveň naďalej rástla a tým sa zvyšovala kvalita
vzdelávania.
Úlohy:
a/ Zvyšovať počítačovú gramotnosť pedagogických zamestnancov školy.
Termín: trvalý
Zodpovední: príslušní pedagógovia

plní sa

b/ Zúčastňovať sa odborných seminároch, školeniach, workshopoch, odborných kurzoch
ohľadom hry a metodiky na hudobných nástrojoch.
Termín: trvalý
Zodpovední: všetci pedagógovia

čiastočne sa plní

c/ Podporovať u učiteľov ich umeleckú, koncertnú a interpretačnú činnosť.
Termín: trvalý
Zodpovední: vedenie školy

plní sa

d/ Naďalej usporadúvať vianočný, jarný koncert a koncert pedagógov školy.
Termín: trvalý
Zodpovední: vedenie školy

plní sa

e/ Získať stálych kvalifikovaných pedagogických zamestnancov v predmete Hra na husle, kde
dochádza k častej migrácii učiteľov
Termín: trvalý
Zodpovední: vedenie školy

čiastočne sa plní

f/ Získať kvalifikovaného pedagogického zamestnanca v predmete Tanec, alebo zrušiť tanečný
odbor k 1.9.2018
Termín: 30.6.2018
Zodpovední: vedenie školy

kvalifikovaný učiteľa pre TO - splnené

2. Skvalitnenie materiálno - technického zabezpečenia školy a personálne zabezpečenie
Škola sídli v budove kultúrneho domu. Momentálne s dostatočnými priestormi na vyučovanie
vo všetkých odboroch.
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Úlohy:
1/ Účelne využívať priestory školy na výchovno-vzdelávací proces. Zachovať status quo
Termín: trvalý
Zodpovední: vedenie školy, celý pedagogický zbor

plní sa

2/ Vybaviť učebňu na treťom poschodí pre vyučovanie hry na dychové nástroje a spev
Termín: august 2018
Zodpovedný: vedenie školy

splnené

3/ Akusticky upraviť a zvukovo izolovať triedy
Termín:2020
Zodpovedný: riaditeľ

čiastočne splnené

4/ Obnova informačno-komunikačných technológií v škole, vybaviť každú triedu počítačom
Termín: 2019 – Nákup hardware, software
Zodpovedný: riaditeľ

nesplnené

5/ Upraviť pracovnú dobu pre upratovačku na plný úväzok
Termín: 31.8.2018
Zodpovedný: riaditeľ

splnené

6/ Dokúpiť počítače do výtvarného odboru
Termín: 2019
Zodpovedný: riaditeľ

čiastočne splnené

7/ Prijať administratívneho pracovníka aspoň na polovičný úväzok
Termín: 2018
Zodpovedný: riaditeľ

k 1.9.2019

splnené

8/ Dohodnúť spoluprácu so zriaďovateľom na využívaní šatní v kultúrnom dome pre tanečný
odbor
Termín: 1.9.2018
Zodpovedný: riaditeľ

nesplnené
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13. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov
opatrení :
Vynikajúce výsledky škola dosahuje vo výtvarnom odbore - na súťažiach, v hudobnom odbore
na verejných vystúpeniach, vernisážach, súťažiach, výchovných koncertoch.
Zlepšiť

treba

internetové

pripojenie

v triedach,

vybavenie

tried

počítačmi

prípadne

notebookmi, aby mohlo v budúcnosti prebiehať dištančné vyučovanie aj

z pracoviska.

14. Ďalšie informácie
a) psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania
b) voľnočasové aktivity školy

- vyhovujúce

- škola je sama voľnočasovou aktivitou

c) spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom - veľmi dobrá
d) vzájomné vzťahy medzi školou a žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami
a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú - veľmi
dobrá

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej
umeleckej

školy

v

Žarnovici

v

školskom

roku

2019/2020

bola prerokovaná na Pedagogickej rade dňa 24.08. 2020
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15. Doložka z Rady školy
Dňa 23.10.2020 sa uskutočnilo zasadnutie Rady školy Základnej umeleckej školy v Žarnovici.
Rada školy berie na vedomie ,,Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach Základnej umeleckej školy v Žarnovici v školskom roku 2019/2020“
a odporúča zriaďovateľovi Mestu Žarnovica ,,Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy v Žarnovici v školskom roku
2019/2020“ schváliť.

Mgr. Andrea Číková
predseda Rady školy

V Žarnovici, dňa 23.októbra 2020
Zuzana Komendová, akad. mal.
poverená riaditeľka ZUŠ

16. Vyjadrenie zriaďovateľa/ Mestského zastupiteľstva
Vyjadrenie k „Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, o jej výsledkoch a podmienkach
Základnej umeleckej školy v Žarnovici v školskom roku 2019/2020“.
V Žarnovici, dňa
Za zriaďovateľa

Kamil Danko
primátor mesta Žarnovica
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