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I. Správa obsahuje:  

 

a.) Základné identifikačné údaje o škole  

 

1. Názov školy: Základná umelecká škola  

 

2. Adresa školy: SNP 293/17A, 916 01 Stará Turá  

 

3.Telefónne a faxové čísla školy:  

Zástupkyňa školy: 032 7763066  

Ekonómka školy: 032 7762378  

Riaditeľ školy : 0905524957  

 

4. Internetová a elektronická adresa školy:  

www.zusstaratura.sk  

riaditelzusst@gmail.com  

 

5. Údaje o zriaďovateľovi školy:  

Mesto Stará Turá, Ul. SNP 17A, 916 01 Stará Turá  

 

6. Mená vedúcich zamestnancov školy:  

MgA. Michal Stískal - riaditeľ školy v poverení  

Mgr. Oľga Medňanská -zástupkyňa riaditeľa školy  
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7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy  

V školskom roku 2019/2020 pracovali v ZUŠ Stará Turá tieto poradné  

a iniciatívne orgány:  

 

a) Pedagogická rada školy:  

Pedagogická rada – pravidelné stretnutia podľa organizácie školského roka, základné témy 

rokovaní: školská legislatíva, interné predpisy a normy školy, príprava podujatí, odborné a 

metodické témy, kontrola kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, ocenenie prezentácie 

jednotlivých kolegov, návrhy na inovácie výchovno-vzdelávacieho procesu, návrhy na 

zlepšenie pracovného prostredia, tvorba školského vzdelávacieho programu pre jednotlivé 

predmety a odbory. Z dôvodu mimoriadnej pandemickej situácie sa všetky pedagogické rady 

nemohli uskutočniť v plánovaných termínoch, podľa plánu práce školy. 

 

Pedagogická rada zasadala: 9.9.2019, 14.10.2019, 18.11.2019., 27.1.2020, 23.6.2020 

 

b) Umelecká rada školy 

Pravidelné stretnutia podľa organizácie školského roka, základné témy rokovaní: úprava 

organizácie vyučovacieho procesu, riešenia problematiky chodu školy, príprava prezentácie 

školy k bežným podujatiam, metodické riadenie školy, tvorba školského vzdelávacieho 

programu pre jednotlivé predmety a odbory.  

- Martin Brkal, DiS. art. vedúci predmetovej komisie pre dychové oddelenie a hudobnú 

náuku,  

- Mgr. Andrea Borovská vedúca predmetovej komisie strunového oddelenia, klavírneho 

oddelenia a speváckeho oddelenia, 

- Mgr. Miroslava Lacová vedúca predmetovej komisie skupinového vyučovania VO, TO, 

LDO; vedúca výtvarného odboru,  

- Katarína Rzavská vedúca tanečného odboru,  

- Mgr. Júlia Vlčková vedúca literárno-dramatického odboru. 

Umelecká rada zasadala: 30.9.2019, 11.11.2019, 10.2.2020. 
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c) Predmetové komisie  

 
Stretnutia na základe pokynov predsedov predmetových komisií, základné témy rokovaní: 

odborné témy, organizácia chodu školy, pravidelné hodnotenie kvality prezentácie žiakov, 

návrhy na inovácie výchovno-vzdelávacieho procesu, tvorba nových projektov a spolupráce v 

rámci školy ale aj mimo nej  

- Martin Brkal, DiS. art. PK pre dychové oddelenie a hudobnú náuku,  

- Mgr. Andrea Borovská PK strunového oddelenia, klavírneho oddelenia a speváckeho 

oddelenia 

- Mgr. Miroslava Lacová PK pre VO, TO, LDO 

 

Predmetové komisie zasadali 4 -5 krát v školskom roku.  

 

      Všetky poradné orgány školy sa riadili vlastným vypracovaným plánom činností, ktorý bol  

prerokovaných pedagogickou radou a schválený riaditeľom školy. 

 

 

d) Rada školy  

 

Rada školy pri ZUŠ je poradný samosprávny orgán, ktorý plní funkciu verejnej kontroly 

práce vedúcich zamestnancov ZUŠ Stará Turá, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy. 

Vyjadruje a presadzuje záujmy žiakov, rodičov, pedagogických pracovníkov v oblasti výchovy 

a vzdelávania. Rada školy sa riadi pravidlami, ktoré vyplývajú z jej štatútu.  

 

Rada školy pracovala v školskom roku 2019/2020 v tomto zložení:  

 

Predsedníčka: Mgr. Jana Vaňová 

Podpredsedníčka: Ing. Martina Závodská 

Zástupcovia zriaďovateľa 

Bc. Eva Adámková 

Mgr. Iveta Gavačová 

Michal Valenčík 

Mgr. Miriam Bunčiaková – nahradená počas školského roku Mgr. Elenou Sládkovou 
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Zástupcovia rodičov 

Jozef Gergely 

Mgr. Katarína Medňanská – nahradená počas školského roku Igorom Jašákom 

Mgr. Jana Vaňová 

Ing. Martina Závodská 

Zástupcovia pedagogických  pracovníkov 

Katarína Rzavská, DiS. art. 

PaedDr. Vladimír Kočický, DiS. art. 

Zástupca nepedagogických  pracovníkov 

Ladislav Pribiš 

 

e) Združenie rodičov pri ZUŠ  

 

Rodičovské združenie pri ZUŠ Stará Turá je dobrovoľné občianske združenie rodičov 

žiakov školy, vystupuje v právnych vzťahoch svojim menom a nesie zodpovednosť, ktorá z 

týchto vzťahov vyplýva.  

Spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, pri 

organizovaní záujmovej činnosti žiakov školy, rieši pripomienky a námety rodičov týkajúce sa 

výchovy, vzťahov a vzdelávania žiakov. Je finančne nápomocné pri zabezpečovaní kultúrnych 

podujatí školy ako sú súťaže, prehliadky, exkurzie, sústredenia žiakov, nákup a oprava 

učebných pomôcok pre jednotlivé odbory, ladenie hudobných nástrojov. Prostredníctvom 

rodičovského združenia pri ZUŠ sa veľmi dobre rozvíja spolupráca s rodičovskou verejnosťou, 

spolupodieľa sa pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak. Na svojich zasadnutiach 

riešilo organizačné a finančné zabezpečenie rôznych akcií školy.  

 

 

 

Rodičovské združenie pri ZUŠ pracovalo v školskom roku 2019/2020 v tomto zložení: 

 

Ing. Martina Závodská - predsedníčka  

Lenka Jurkovičová - tajomníčka 
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Kontrolná komisia: 

Mgr. Iveta Topločányová 

JUDr. Patrícia Klačková 

 

Členovia: 

Miroslava Bezáková 

Ing. Milena Idesová 

Igor Jašák 

Jana Kiššová 

Mgr. Katarína Medňanská 

Miroslava Hvožďarová 

Mgr. Jana Vaňová 

Jozef Gergely 

 

Finančná správa Rodičovskej rady pri ZUŠ za šk. r. 2019/2020 ( príloha č.1)  

 

1. Údaje o počte žiakov školy  

      Oproti začiatku predchádzajúceho šk. roka (376 žiakov), bol na začiatku školského roka 

2019/2020 zaznamenaný nárast v počte žiakov (388 žiakov). Dá sa konštatovať zvýšený záujem 

o štúdium na našej škole. 

 spolu 

 

Hudobný 

odbor 

Výtvarný 

odbor 

 

Tanečný 

odbor 

 

Literárno-

dram. odbor 

 

Začiatok 

školského roka– 

stav k 15.9.2019 

 

388 

 

124 

 

134 

 

115 

 

15 

Koniec školského 

roka– stav k 

30.6.2020 

 

376 

 

 

120 

 

 

131 

 

 

109 

 

 

16 

 

Počet žiakov  k 15.9.2019 k 30.6.2020 

Skupinové vyučovanie  284 274 

Individuálne vyučovanie  104 102 

+ Žiaci navštevujúci 2 

skupinové odbory  
25 25 
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1. Prehľad počtu žiakov v školskom roku 2019/2020 v členení na ročníky 

v 1. a 2. stupni jednotlivých odborov (údaje uvádzané z výkazu o ZUŠ- 

24-01 bez žiakov s nadštandardným štúdiom). 

1.stupeň 

základného štúdia spolu 

 

Hudobný 

odbor 

 

Výtvarný 

odbor 

 

Tanečný 

odbor 

 

Literárno-

dram. odbor 

 

Prípravný ročník  42 25 - 16 1 

1. ročník 1. časti  54 22 16 16 - 

2. ročník 1. časti  52 18 11 11 2 

3. ročník 1. časti  35 8 16 16 - 

4. ročník 1. časti  55 12 12 12 9 

1. ročník 2. časti  67 15 35 17 - 

2. ročník 2 .časti  17 7 10 - - 

3. ročník 2 .časti  39 10 11 15 3 

4. ročník 2 .časti  18 6 - 12 - 

5. ročník 2 .časti  8 - 8 - - 

spolu  387 123 134 115 15 

 

2.stupeň 

základného štúdia spolu 

 

Hudobný 

odbor 

 

Výtvarný 

odbor 

 

Tanečný 

odbor 

 

Literárno-

dram. odbor 

 

1. ročník 1 1 - - - 

2. ročník  - - - - - 

3. ročník  - - - - - 

4. ročník - - - - - 

spolu  1 1 - - - 

 

Absolventi prípravného štúdia umeleckého vzdelania podľa ISCED 

Odbor 

 

spolu 

 

Hudobný 

odbor 

Výtvarný 

odbor 

Tanečný 

odbor 

Literárno-

dram. odbor 
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Počet absolventov  36 23 - 15 2 

 

Absolventi 1. stupňa základného štúdia umeleckého vzdelania podľa ISCED - prvej časti: 

Odbor 

 

spolu 

 

Hudobný 

odbor 

 

Výtvarný 

odbor 

 

Tanečný 

odbor 

 

Literárno-

dram. odbor 

 

Počet absolventov  52 12 19 11 10 

 

Absolventi 1. stupňa základného štúdia umeleckého vzdelania podľa ISCED - druhej 

časti: 

Odbor 

 

spolu 

 

Hudobný 

odbor 

 

Výtvarný 

odbor 

 

Tanečný 

odbor 

 

Literárno-

dram. odbor 

 

Počet absolventov  25 6 7 12 - 

 

Absolventi 2. stupňa základného štúdia: 

Odbor 

 

spolu 

 

Hudobný 

odbor 

 

Výtvarný 

odbor 

 

Tanečný 

odbor 

 

Literárno-

dram. odbor 

 

Počet absolventov  - - - - - 

 

 

2.  Údaje o počte prijatých žiakov do ZUŠ Stará Turá na šk. rok 2020/2021  

V mesiaci apríl vyhlásil riaditeľ školy v poverení MgA. Michal Stískal termín podania 

prihlášok a možné spôsoby podania prihlášok na štúdium v ZUŠ. Na základe nariadenia 

ministerstva školstva a nepovolenie otvorenia školy v júny zriaďovateľom, boli kvôli 

vírusovému ochoreniu Covid 19, prijímacie skúšky  presunuté na 25.8. 2020, do všetkých 

umeleckých odborov a študijných zameraní Základnej umeleckej školy v Starej Turej, do 

ktorých sa mohli uchádzači prijať. Tento rok kvôli uzatvoreniu školy v čase vyhlásenej 
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pandémii sa neuskutočnil v ZUŠ deň otvorených dverí. Počet žiakov a záujem o štúdium v 

ZUŠ, to oproti predchádzajúcemu školskému roku nezmenilo.  

 

 

Zverejnenie, mediálne zviditeľnenie prijímacieho konania ZUŠ Stará Turá  

Interné:  

- webová stránka školy www.zusstaratura.sk,  

- centrálny informačný systém školy iZUŠ,  

- informačná vitrína na budove školy,  

 

Externé:  

- webová stránka mesta www.staratura.sk,  

- mestský rozhlas,  

- propagačné letáky v materských školách,  

-  vývesné plagáty.  

 

 

Zhodnotenie: Správa o priebehu prijímacieho konania do ZUŠ august 2020 

 

Na prijímacie pohovory prišli deti tento rok s veľkým oneskorením, preto panovala 

obava, či deti po dlhej izolácii v domácom prostredí, budú mať záujem o štúdium hudby. Opak 

bol pravdou. Deti boli oveľa smelšie a veselšie ako po iné roky. Ľudová pieseň a rytmické 

cvičenia im nerobili žiadne problémy. 

Ukazuje sa, že v rodinách prevláda záujem o hudobné vzdelávanie a deti sú oveľa 

vyspelejšie ako v minulosti. Aj keď počet detí mierne poklesol, prisudzujeme to sťaženým 

podmienkam v neľahkej situácie v spoločnosti. Dôležitým signálom bolo veľa detí vo vyššom 

veku ako umožňujú naše podmienky. Preto bude potrebné spolupracovať v budúcnosti s 

rodičmi v škôlke a vysvetľovať pre akú vekovú hranicu prípravné štúdium v hudobnom odbore 

je. Nie je problém učiť aj staršie deti, ale nie je možné v tomto prípade dodržať nastavené štátne 

štandarty pre štúdium na hudobných nástrojoch. 
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Žiaci prijatí do ZUŠ na základe prijímacieho konania uskutočneného dňa 25.08. 2020 : 

 

Odbor 

 

spolu 

 

Hudobný 

odbor 

 

Výtvarný 

odbor 

 

Tanečný 

odbor 

 

Literárno-

dram. odbor 

 

Prijatí žiaci  73 20 22 28 3 

Neprijatí žiaci  18 1 4 13 0 

 

 

3. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov  

 

Hodnotenie žiakov ZUŠ vychádzalo zo všeobecných pedagogických a psychologických 

zásad podľa Metodického pokynu č. 21/2009-R na klasifikáciu a hodnotenie žiakov základných 

umeleckých škôl vydaného MŠ SR. Hodnotenie žiakov sa realizovalo štvorstupňovou 

klasifikáciou (výborný, chválitebný, uspokojivý, neuspokojivý) a slovným hodnotením, 

ktorého súčasťou bolo sebahodnotenie žiaka. Celkové hodnotenie žiaka vychádzalo z 

výsledkov súhrnnej klasifikácie na konci prvého polroka príslušného školského roka a 

vyjadrovalo sa stupňami: prospel s vyznamenaním, prospel, neprospel. Podmienkou prijatia do 

základného štúdia bolo splnenie požadovaných predpokladov, hodnotenie prvého koncertu, 

alebo postupovej skúšky s vydaním protokolu o skúške (koncerte), so slovným odporúčaním 

triedneho učiteľa a vydaním tlačiva o absolvovaní prípravného štúdia schváleného 

ministerstvom školstva.  Koncoročné prehrávky sa v tomto školskom roku neuskutočnili, 

pretože škola bola uzatvorená a od 1.4. 2020 do 30.6. 2020, vyučovanie prebiehalo dištančnou 

formou vzdelávania. (Správa o dištančnom vzdelávaní).  

Hodnotilo sa na pokyn ministerstva školstva v druhom polroku následne: 

Administratívne vykonanie záverečnej skúšky sa uskutočňovalo v jednotlivých častiach 

príslušnej skúšky, ako aritmetický priemer známok zo skupiny príbuzných vyučovacích 

predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítali koncoročné známky zo všetkých 

ročníkov príslušného druhu a stupňa štúdia a polročné známky z posledných dvoch ročníkov 

príslušného druhu a stupňa štúdia. 
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  Postup do vyššieho ročníka bol nasledovný: 

 V čase mimoriadnej situácie nemohol byť žiak zo žiadneho vyučovacieho predmetu hodnotený 

stupňom prospechu neuspokojivý. Všetci žiaci okrem žiakov, ktorí končili prvú a druhú časť 

štúdia teda absolventov školy, boli z predmetov hodnotení známkou absolvoval. 

 

 

Stav klasifikácie žiakov na konci školského roka 2019/2020 podľa odborov (údaje 

uvádzané z výkazu o ZUŠ- 24-01 bez žiakov s nadštandardným štúdiom):  

 

Stupeň celkového 

hodnotenia 

v odboroch 

Prospeli s 

vyznamenaním 

Prospeli 

 
Neprospeli  

 
Neklasifikovaní 

spolu spolu spolu spolu 

Výtvarný odbor  130 - - 1 

Tanečný odbor  85 9 - - 

Hudobný odbor  89 8 - - 

Liter.-dram. odbor  14 - - - 

Spolu  318 17 - 1 

Spolu                                                                                                                                    336 

 

Absolventi Prípravného štúdia- spolu 40 žiakov: 

Hudobný odbor- 23 žiakov 

Tanečný odbor- 15 žiakov  

Literárno-dramatický odbor- 2 žiaci 

 

(Žiaci prípravného štúdia vo všetkých odboroch nie sú klasifikovaní, ročník ukončujú na 

základe Potvrdenia o absolvovaní prípravného štúdia.) 

 

 

 

5. Zoznam študijných odborov a ich zameraní, zoznam uplatňovaných 

učebných plánov  

 

Škola je plnoorganizovaná, v šk. roku 2019/2020 ponúkala verejnosti vzdelávanie v učebných 

odboroch:  
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- HUDOBNÝ ODBOR:  Hra na klavíri  

Hra na dychové nástroje / zobcová flauta, priečna flauta,  

trúbka, klarinet, saxafón  

Hra na strunové nástroje / husle, gitara, kontrabas, violončelo  

Hra na bicie nástroje  

Spev, hlasová výchova  

- VÝTVARNÝ ODBOR  

- TANEČNÝ ODBOR  

-  LITERÁRNO DRAMATICKÝ ODBOR  

 

 

Škola organizovala v šk. roku 2019/2020 prípravné štúdium a základné štúdium I. a II. stupňa.  

 

Učebné plány  

 

Umelecké vzdelávanie v ZUŠ Stará Turá sa uskutočňovalo podľa nového ŠVP v školskom roku 

2019/2020 v nadväznosti na ustanovenie § 161 ods. 8 školského zákona v prípravnom štúdiu, 

v prvej časti prvého stupňa základného štúdia, v druhej časti prvého stupňa základného štúdia 

a v prvom ročníku II. stupňa základného štúdia výtvarného odboru a v prvom a druhom ročníku 

II. stupňa základného štúdia v hudobnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore.  

Od 1. septembra 2015 sa na ZUŠ vzťahuje Štátny vzdelávací program pre základné umelecké 

školy (ďalej len „ŠVP pre ZUŠ“), ktorý vydalo a zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) dňa 4. februára 2015 pod 

číslom 2015-6346/5841:1-10A0. Predstavuje záväzný národný rámec pre výchovu a 

vzdelávanie v ZUŠ, vyjadruje hlavné princípy a ciele štátu v oblasti vzdelávania v ZUŠ, 

predstavuje prvú rámcovú úroveň dvojúrovňového participatívneho modelu vzdelávania a je 

východiskovým dokumentom pre tvorbu školského vzdelávacieho programu každej ZUŠ. 

Úpravy ŠVP pre ZUŠ formou dodatkov sa uskutočnili k 15. júnu 2015, k 20. januáru 2016 a k 

1. 9. 2018. Jednotlivé úpravy, ale aj aktuálne celkové znenie ŠVP pre ZUŠ.  
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Súbory a zoskupenia školy:  

Jednou z veľkých konkurenčných výhod školy a zároveň jednou z foriem zviditeľnenia a 

odlíšenia sa od iných základných umeleckých škôl v okolí je atraktívna ponuka súborov a 

zoskupení školy.  

ZUŠ Stará Turá dáva žiakom možnosť pôsobenia:  

 

 

DFS TURANČEK  

 

DFS Turanček má v ZUŠ Stará Turá dlhoročnú tradíciu. Jej repertoár sa opiera o 

podjavorinský región, ale v repertoári má aj piesne z východného a stredného Slovenska. Jeho 

členmi sú žiaci hudobného a tanečného odboru. Jeho minulí i súčasní sólisti sú držiteľmi 

významných ocenení (víťaz celoštátnej speváckej súťaže Petra Dvorského - Slávik Slovenska, 

víťazka krajskej speváckej súťaže Pieseň Lýdie Fajtovej). V roku 2019, vydal súbor CD nosič 

„Od konca do konca“. V tomto školskom roku sa súbor zúčastňoval vystúpení iba v prvom 

polroku, nakoľko boli kultúrne podujatia v druhom polroku na základe šírenia COVID 32 

zrušené. Z vystúpení by sme spomenuli najmä, vianočné vystúpenia v Trenčíne, Moravskom 

Lieskovom a v Starej Turej. 

 

 

FREE-ZEE DANCE 

 

Tanečná skupina FREE-ZEE DANCE sa venuje moderným štýlom tanca. Pôsobenie 

v tanečnej skupine zabezpečuje tanečníkom kvalifikovaný tréningový proces, účasť na 

tanečných súťažiach a napredovanie v tanečnom umení. V priebehu roka majú jej členovia 

možnosť absolvovať tanečné sústredenia s tými najlepšími lektormi tanca na Slovensku 

i v zahraničí. Často náročné a originálne choreografie získavajú popredné umiestnenia 

v celoslovenských i v medzinárodných súťažiach. V súčasnosti sa počet ocenení zvýšil na 130 

ocenení. Za posledné tri roky sa tanečnej skupine FREE-ZEE DANCE a jej tanečníkom 

podarilo kvalifikovať na Majstrovstvá sveta DANCE STAR WORLD FINALS, ktoré sa 

konali v Chorvátsku, kde získali titul vicemajstri sveta, tri štvrté miesta, jedno piate a jedno 

šieste miesto čo pokladajú za svoj najväčší úspech. Žiačka Alexandra Sofia Kovácsová 

vyhrala v roku 2016 európsku súťaž, výsledkom ktorej bolo účinkovanie v Purpouse tour 
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Justina Biebera v Prahe. Okrem súťažných choreografií sa tanečná skupina zameriava i na 

choreografie, ktoré prezentovala v šk. roku 2019/2020 na rôznych spoločenských a kultúrnych 

podujatiach, napr. Nadácia Život. Z dôvodu zrušení viacerých kultúrnych podujatí a súťaží, sa 

v tomto školskom roku, nemohli členovia skupiny zúčastniť viacero plánovaných akcií. 

 

 

ŠKOLSKÝ ORCHESTER  

 

Školský orchester tvoria žiaci z tried sláčikového, strunového, dychového a klavírneho 

oddelenia. Zameriava sa nielen na klasickú hudbu starých majstrov 17. a 18. storočia, ale i na 

hudbu komponovanú v dvadsiatom storočí, ľudovú hudbu, štylizovanú ľudovú hudbu, modernú 

hudbu džezovú a cirkevnú hudbu. Školský orchester priniesol poslucháčom v šk. roku 

2019/2020 krásny umelecký zážitok na benefičnom koncerte Nadácie Život. 

 

 

SCHOOL Band  

 

Školská kapela „SCHOOL Band“, sa zameriava na populárnu hudbu a vznikla v roku 

2016. Jej členmi sú žiaci hudobného odboru. Kapela. hrá skladby popové, rockové, ale aj 

muzikálové. SCHOOL Band vystupoval v tomto školskom roku v programe koncertov v 

priestoroch školy. 

 

 

6. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy.  

 

Personálne obsadenie školy v školskom roku 2019/2020 
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Por.č.    
 

Priezvisko Meno Odbor, predmet Zmluva od - do 

 Pedagogický zamestnanci    

01. Bodnárová , DiS. art.  Mária husle doba neurčitá 

02. Mgr. Borovská  Andrea klavír, komorná hra, korepetície doba neurčitá 

03. Brkal, DiS. art.  Martin zobc. flauta, trúbka, klarinet  doba neurčitá 

04. BcA. Klenová  Monika zobc. flauta, priečna flauta,  do 31.8. 2020 

05. PaedDr. Kočický, DiS.art.   Vladimír zobc. flauta, trúbka  doba neurčitá 

06. Ing. arch, Klimeková 

Kršáková 
Alexandra zobc. flauta, priečna flauta od 1.8. 2020 

07. Kutlák, DiS.art.  Marek gitara doba neurčitá 

08. Mgr. Lacová  Miroslava výtvarný odbordbor  doba neurčitá 

09. Mgr. Vlčková, DiS.art. Júlia literárno-dramatický odbor   doba neurčitá 

10. Mgr. Medňanská  Oľga výtvarný odbor doba neurčitá 

11. Rzavská, DiS.art. Katarína tanečný odbor doba neurčitá 

12. MgA. Stískal  Michal hlasová výchova, spev, husle doba neurčitá 

13. Mgr. Železníková  Monika prípravná hudobná výchova, hudobná 

náuka, zobcová flauta  

doba neurčitá 

 Na dohodu o pracovnej 

činnosti  

   

01. Malinková  Patrícia tanečný odbor   do 30.6. 2020 

02. Drška  Miroslav Hudobný odbor - kontrabas do 30.6.2020 

03. Holovic, DiS. art. Miloš Hudobný odbor – violončelo od 1.2. 2020 do 

30.6.2020 

04.  Kršák  Jozef Správca webovej stránky ZUŠ Stará 

Turá   

Do 30.6. 2020 

 Nepedagogickí 

zamestnanci  

   

01. Ing. Bačová  Andrea Ekonómka  do 31.3. 2020 

02. Ing. Mareková Vladimíra Ekonómka  od 1.4. 2020 

03. Hudecová Monika Mzdy a personalistika doba neurčitá 

03. Pribiš Ladislav školník do 30.6. 2020 

04. Ondrejka Vladimír školník, kurič  od 1.8. 2020 

05. Danihelová  Marika Upratovačka  doba neurčitá 

06. Očenášková Milena upratovačka  doba neurčitá 
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Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov: 

ZUŠ 

bez 

kvalifikačnej 

skúšky 

s I. 

kvalifikačnou 

skúškou 

s II. 

kvalifikačnou 

skúškou 

so 6% 

kreditovým 

príplatkom 

S 12% 

kreditovým 

príplatkom 

pedagogickí 

zamestnanci  
8 

 

4 
- - - 

 

Pedagogickí zamestnanci kvalifikovaní nekvalifikovaní 

Hudobný odbor  

 
9 - 

Výtvarný odbor  

 
2 - 

Tanečný odbor  

 
- 1 

( doplňuje si vzdelanie) 

Literárno-dramatický odbor  

 

1 

 
- 

Spolu  

 

12 

 
1 

 

 

 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

 

Pedagogickí zamestnanci sa priebežne vzdelávali podľa plánu kontinuálneho 

vzdelávania a plánu osobného rastu pedagogického zamestnanca na daný školský rok 

schváleným zriaďovateľom školy a účasťou na odborných školeniach, seminároch a 

metodických dňoch. 

 

 

Prehľad školení a vzdelávania pedagogických a nepedagogických pracovníkov v šk. 

roku 2019/2020 

 

Meno a priezvisko 

 

Dátum Názov školenia, 

semináru, vzdelávania 

Organizátor 

Mgr. Oľga Medňanská 30.8.2019 Kontinuálne vzdelávanie/ 

funkčné vzdelávanie- 

Riadenie školy 

a školského zariadenia 

Inštitút celoživotného 

vzdelávania, n.o, so sídlom 

ul. M, Staudta2667/15, 

945 01 Komárno 
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Monika Hudecová 10.9.2019 Zmeny a aktualizácie vo 

vnútorných predpisoch 

škôl a školských 

zariadení od 1.9.2019 

Regionálne vzdelávacie 

centrum, K dolnej stanici 

20A, 911 01 Trenčín 

Monika Hudecová 24.9.2019 Seminár k novinkám 

verzie PAM 34.03 

Vema, s.r.o., Plynárenská 

7/C, 821 09 Bratislava 

Mgr. Oľga Medňanská 26.9.2019 

27.9.2019 

 

Kontinuálne vzdelávanie/ 

funkčné vzdelávanie- 

Riadenie školy 

a školského zariadenia 

Inštitút celoživotného 

vzdelávania, n.o, so sídlom 

ul. M, Staudta2667/15, 

945 01 Komárno 

Mgr. Oľga Medňanská 11.10.2019 

 

Kontinuálne vzdelávanie/ 

funkčné vzdelávanie- 

Riadenie školy 

a školského zariadenia 

Inštitút celoživotného 

vzdelávania, n.o, so sídlom 

ul. M, Staudta2667/15, 

945 01 Komárno 

Mgr. Oľga Medňanská 

 

16.10.2019 Zasadnutie rady ZO 

OZPŠaV 

Rada ZO OZPŠaV, 

Dibrovova 13, 915 01 

Nové Mesto nad Váhom 

Mgr. Oľga Medňanská 28.10.2019 

29.10.2019 

Kontinuálne vzdelávanie/ 

funkčné vzdelávanie- 

Riadenie školy 

a školského zariadenia 

Inštitút celoživotného 

vzdelávania, n.o, so sídlom 

ul. M, Staudta2667/15, 

945 01 Komárno 

Monika Hudecová 29.10.2019 Mzdová účtovníčka 

v IV.Q roku 2019 

Inštitút celoživotného 

vzdelávania Košice, n.o., 

Družstevná 232/2, 040 01 

Košice 

Ing. Andrea Bačová  18.11.2019 Účtovná uzávierka 

v rozpočtových 

a príspevkových 

organizáciách zriadených 

obcou, VÚC, na rok 

2019 

Regionálne vzdelávacie 

centrum, K dolnej stanici 

20A, 911 01 Trenčín 

Mgr. Oľga Medňanská 

 

4.12.2019 Zasadnutie rady ZO 

OZPŠaV 

Rada ZO OZPŠaV, 

Dibrovova 13, 915 01 

Nové Mesto nad Váhom 

Mgr. Oľga Medňanská 

 

11.12.2019 Moderná správa 

registratúry 

Asociácia správcov 

registratúry, 

M. R. Štefánika 310, 

972 71 Nováky 

Mgr. Oľga Medňanská 16.12.2019 

 

Kontinuálne vzdelávanie/ 

funkčné vzdelávanie- 

Riadenie školy 

a školského zariadenia- 

ukončenie funkčného 

vzdelávania 

Inštitút celoživotného 

vzdelávania, n.o, so sídlom 

ul. M, Staudta2667/15, 

945 01 Komárno 

Monika Hudecová 20.1.2020 Skúsenosti 

s uplatňovaním novely 

zákona č. 553/2003 Z.z. 

o odmeňovaní 

zamestnancov pri výkone 

Regionálne vzdelávacie 

centrum, K dolnej stanici 

20A, 911 01 Trenčín 
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práce vo verejnom 

záujme 

Monika Hudecová 28.1.2020 Ročné zúčtovanie 

preddavkov na daň 

z príjmov zo závislej 

činnosti za rok 2019 

Regionálne vzdelávacie 

centrum, K dolnej stanici 

20A, 911 01 Trenčín 

Mgr. Oľga Medňanská 4.2.2020 Obhajoba 1. Atestačnej 

práce, DP MPC Košice 

Metodicko-pedagogické 

centrum, Ševčenkova 11. 

850 05 Bratislava 

Ing. Vladimíra Mareková 2.6.2020 Online seminár- 

Finančná kontrola 

upravená novým 

metodickým pokynom 

MF SR 

Inštitút celoživotného 

vzdelávania Košice, n.o., 

Družstevná 232/2,  

040 01 Košice 

Katarína Rzavská 8.6.2020 Získanie vyššieho 

odborného vzdelania- 

8227 Q tanec 

Súkromné konzervatórium 

Dezidera Kardoša, 

Gagarinova 2490/13 

Topoľčany 

 

 

 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  

 

Základná umelecká škola v Starej Turej v školskom roku 2019/2020  prezentovala svoje výsledky 

výchovno- vzdelávacieho procesu na 50. súťažiach a podujatiach !  

 

Dátum Odbor Zúčastnení 

pedagógovia  

Názov podujatia, súťaže Organizátor, 

miesto konania 

september 

27.09.2019 TO Katarína Rzavská Turanský street food fest Mesto Stará Turá v 

spolupráci s TU, 

Námestie Slobody 

28.09.2019 HO MgA. Michal Stískal Vystúpenie DFS Turanček, 

Svatováclavské hody v 

Kunoviciach 

mesto Kunovice 

29.09.2019 VO Mgr. Miroslava Lacová Heraldické zvieratá očami 

detí- zaslanie prác 

ZOO Praha, 

Humanistická 

organizácia Na 

vlastných nohách 



 

19 
 

29.09.2019 VO Mgr. Oľga Medňanská 

Mgr. Miroslava Lacová 

Tvorivé dielne  na 8. ročníku 

benefičného podujatia Dúha 

v srdci  

Centrum 

sociálnych služieb 

v Novom Meste 

nad Váhom v 

spolupráci s 

Občianskym 

združením Milan 

Štefánik a 

Občianskym 

združením Život 

s dúhou v srdci pre 

deti a osoby s 

mentálnym 

postihnutím z 

Trenčianskeho 

samosprávneho 

kraja. 

október 

16.10.2019 HO Mgr.Andrea Borovská  

Mgr. Oľga Medňanská 

Verejný klavírny koncert 

vietnamského umelca 

NGUZEN LE VIET ANH        

sprievodný program- výstava 

výtvarných prác na tému 

"Maľba inšpirovaná hudbou" 

pred koncertnou sálou ZUŠ     

Mesto Stará Turá,  

ZUŠ  Stará Turá 

18.10.2019 VO    HO Mgr. Oľga Medňanská 

MgA. Michal Stískal 

Kopaničársky jarmek, 

tvorivé dielne výtvarného 

odboru a vystúpenie 

hudobného odboru- žiakov 

DFS Turanček 

Mesto Stará Turá, 

DK Javorina 

19.10.2019 TO Katarína Rzavská XI. ročník celoslovenskej 

tanečno-súťažnej 

prehliadky MY DANCE, 

Myjava 

Kultúrny Dom 

Samka Dudíka, 

Myjava 

24.10.2019 HO Mgr. Andrea Borovská Seminár na Cirkevnom 

konzervatóriu v Bratislave 

Cirkevné 

konzervatórium, 

Bratislava 
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24.10.2019 VO Mgr. Oľga Medňanská      

Mgr. Miroslava Lacová 

50. -TH 

INTERNATIONAL 

CHILDREN´S ART 

EXHIBITION  2019, 

Japonsko- zaslanie prác 

Pentel, Osaka, 

Japonsko 

november 

5.11.2019 HO Bc. Monika Klenová 

              

Triedna besiedka 

dychového oddelenia 

ZUŠ Stará Turá, 

koncertná sála 

7.11.2019 TO Katarína Rzavská jesenné podujatie- 

Halloweenská párty 

tanečného odboru 

ZUŠ Stará Turá, 

telocvičňa 

12.11.2019 HO Martin Brkal , DiS.art.                      Triedna besiedka 

dychového oddelenia 

ZUŠ Stará Turá, 

koncertná sála 

14.11.2019    VO Mgr. Miroslava Lacová Projekt Nadácia ŽIVOT a 

Rodičovskej rady pri ZUŠ 

"Vyber si svoje povolanie" 

BIB 2019-

Bratislava, 

DANUBIANA 

ART MUSEUM- 

Čunovo 

15.-17. 11. 

2019 

   HO MgA. Michal Stískal Projekt Nadácia ŽIVOT a 

Rodičovskej rady pri ZUŠ, 

vzdelávacie sústrednie DFS 

Turanček 

Hájenka, Stará 

Turá 

18.11.2019    HO Mgr. Monika 

Železníková 

Hudobný workshop Evy 

Čunderlíkovej 

ZUŠ Stará Turá, 

koncertná sála 

19.11.2019 HO Mgr. Vladimír Kočický, 

DiS.art.                     

Triedna besiedka 

dychového oddelenia 

ZUŠ Stará Turá, 

koncertná sála 

21.11.2019 HO Martin Brkal. DiS.art., 

Mgr. Andrea Borovská             

18.ročník celoslovenskej 

súťaže drevených 

dychových nástrojov 

Čarovná flauta 2019 v 

Nižnej 

ZUŠ Vendelína 

Habovštiaka, Nižná 

22.11.2019 HO Bc. Monika Klenová Účasť na seminári 

Moderné metódy výuky 

hry na priečnu flautu 

Tralaškola, 

Súkromná 

základná umelecká 

škola, Nitra 

26.11.2019 VO Mgr. Miroslava Lacová 

Mgr. Oľga Medňanská 

"Aká bude Európa 2020?"- 

zaslanie prác 

Informačné 

centrum 

Europe Direct, 

Senica 
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26.11.2019 HO Mária Bodnárová, 

DiS.art.                     

Triedna besiedka 

strunového oddelenia 

ZUŠ Stará Turá, 

koncertná sála 

december 

3.12.2019 HO Mgr. Michaela 

Pavlíková, DiS.art 

Triedna besiedka 

strunového oddelenia 

ZUŠ Stará Turá, 

koncertná sála 

5.12.2019 HO Mgr. Andrea Borovská Triedna besiedka 

klavírneho oddelenia 

ZUŠ Stará Turá, 

koncertná sála 

6.12.2019 VO Mgr. Miroslava Lacová Heraldické zvieratá očami 

detí- prevzatie ocenenia v 

arcibiskupskom paláci 

ZOO Praha, 

Humanistická 

organizácia Na 

vlastných nohách 

7.12.2019 TO Katarína Rzavská "Krampus"- pochod 

čertov- vystúpenie 

tanečného odboru 

Piešťany 

10.12.2019 LDO Mgr. Júlia Vlčková, 

DiS.art 

Triedna besiedka literárno-

dramatického oddelenia 

ZUŠ Stará Turá, 

koncertná sála 

11.12.2019 TO Katarína Rzavská Vianočné tanečné 

vystúpenie pre dôchodcov 

Domov dôchodcov, 

Papraď 

11.12.2019 HO Mgr. Monika 

Železníková 

Triedna besiedka  ZUŠ Stará Turá, 

koncertná sála 

12.12.2019 HO Marek Kutlák, DiS.art Triedna besiedka 

strunového oddelenia 

ZUŠ Stará Turá, 

koncertná sála 

14.12.2019 HO MgA. Michal Stískal Vianočné trhy v Starej 

Turej 

Mesto Stará Turá 

Námestie slobody 

Stará Turá 

19.12.2019 TO Katarína Rzavská Vianočné tanečné 

vystúpenie pre Medical 

večierok 

Hotel Lipa, Stará 

Turá 

20.12.2019 HO 

 

 

TO 

 

VO 

MgA. Michal Stískal 

Mária Bodnárová, DiS. 

Art. 

Katarína Rzavská 

Mgr. Monika Škundová 

Mgr. Miroslava Lacová 

Benefičný koncert Nadácie 

ŽIVOT  

ZUŠ Stará Turá v 

spolupráci so  ZŠ, 

MŠ a DK Javorina 

08.12.2019 HO MgA. Michal Stískal Slávnostné rozsvietenie II. 

adventnej sviece  

Mesto Stará Turá 

Námestie slobody  
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14.12.2019 TO Patrícia Malinková Tanečné popoludnie 

FREE-ZEE DANCE 

ZUŠ Stará Turá 

15.12.2019 HO MgA. Michal Stískal Vianočné trhy v 

Moravskom Lieskovom, 

vystúpenie DFS Turanček 

DK Moravské 

Lieskové 

16.12.2019 HO,TO MgA. Michal Stískal    

Patrícia Malinková 

Malí koledníci. Vianočné 

vystúpenie DFS Turanček a 

ľudových tancov 

Mierové námestie 

Trenčín 

17.12.2019 HO Mgr. Andrea Borovská 

Martin Brkal, DiS.art.,  

Marek Kutlák, DiS.art., 

Bc. Monika Klenová, 

MgA. Michal Stískal,  

Mária Bodnárová, DiS. 

art. 

Mgr. Monika 

Železníková 

Mgr. Vladimír Kočický 

a 

Mgr. Michaela 

Pavlíková,DiS.art. 

Verejný vianočný koncert ZUŠ Stará Turá, 

koncertná sála 

18.12.2019 VO Mgr. Miroslava Lacová 

Mgr. Oľga Medňanská 

"Aká bude Európa 2020?"- 

vernisáž s udelením ocenení 

pre žiakov 

Informačné 

centrum 

Europe Direct, 

Senica 

19.12.2019 HO,TO MgA. Michal Stískal           

Patrícia Malinková 

Vystúpenie a ľudových 

tancov a DFS Turanček pre 

Medical 

Medical, Hotel 

Lipa, Stará Turá 

20.12.2019 HO 

 

 

TO 

 

VO 

LDO 

MgA. Michal Stískal 

Mária Bodnárová, DiS. 

art. 

Katarína Rzavská 

Mgr. Monika Škundová 

Mgr. Miroslava Lacová 

Mgr. Júlia Vlčková 

Benefičný koncert Nadácie 

ŽIVOT  

ZUŠ Stará Turá v 

spolupráci so  ZŠ, 

MŠ a DK Javorina 

20.12.2019 HO MgA. Michal Stískal Vystúpenie DFS Turanček 

pre Leoni 

DK Podolie 

20.12.2019 TO Katarína Rzavská Vianočné tanečné 

vystúpenie pre Honeywell 

večierok 

Hotel Lipa, Stará 

Turá 
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22.12.2019 HO MgA. Michal Stískal Vianočné trhy v Bošáci, 

vystúpenie DFS Turanček 

DK Bošáca 

január 

11.1.2020 TO Katarína Rzavská Ples futbalistov. Tanečné 

vystúpenie. 

Stredná odborná 

škola Stará Turá 

13.1.2020 VO Mgr. Medňanská Oľga Výstava výtvarných prác Kaviareň 

COOLTURA, 

Stará Turá 

23.1.2020 VO Mgr. Miroslava Lacová Beseda a tvoriví dielne 

s ilustrátorkou Máriou 

Nerádovou. 

Koncertná sála 

ZUŠ, Stará Turá 

február 

6.2. 2020 LDO Mgr. Júlia Vlčková, 

DiS.art. 

školské kolo súťaže 

Hviezdoslavov Kubín 2020 

ZUŠ Stará Turá 

10.2.2020 TO Katarína Rzavská Workshop s Milanom 

Figurom- scénický tanec/ 

contemporary 

ZUŠ Stará Turá 

10.2.2020 HO Mgr. Andrea Borovská Program o hudobných 

nástrojoch pre MŠ  

ZUŠ Stará Turá 

15.2.2020 TO Katarína Rzavská Tanečné vystúpenie na 

plese 

Papraď, KD 

19.2.2020 LDO Mgr. Júlia Vlčková, 

DiS.art. 

66. Hviezdoslavov Kubín, 

súťaž v umeleckom 

prednese poézie a prózy 

detí 

Trenčianske 

osvetové stredisko 

v Trenčíne 

17.2.2020 TO Katarína Rzavská Konkurz do contemporary 

zoskupenia 

ZUŠ Stará Turá 

marec 
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2.3.2020 HO Marek Kutlák, DiS.art. tvorivý hudobný workshop 

" Hráme podľa akordov" 

ZUŠ Stará Turá 

10.3.2020 HO Mária Bodnárová, 

Dis.art. 

Vedomostný kvíz "Ukáž, čo 

vieš" 

ZUŠ Stará Turá 

apríl 

 VO Mgr. Miroslava Lacová „Kto je žena vo vašom 

živote“ – font na podporu 

mladých umelcov v New 

Yersey, USA  

ZUŠ Stará Turá 

 

 

 

Účasť na súťažiach a výsledky medzinárodných a celoslovenských súťaží výtvarného 

odboru- pedagóg: Mgr. Miroslava Lacová, 8 tried 

 

  Názov súťaže Umiestnenie Ocenení žiaci 
The 49. Th International 

Children´s Art Exhibition, 

Tokio, JAPONSKO 

51 688 prác z 36 krajín sveta 

Supreme Gold Award Jasmín Belišová 

The 49. Th International 

Children´s Art Exhibition, 

Tokio, JAPONSKO 

 

Gold Award Karolína Pastuchová 

The 49. Th International 

Children´s Art Exhibition, 

Tokio, JAPONSKO 
Silver Award Petra Gadušová 

The 49. Th International 

Children´s Art Exhibition, 

Tokio, JAPONSKO 
Silver Award Julianna Volárová 

The 49. Th International 

Children´s Art Exhibition, 

Tokio, JAPONSKO 
Silver Award Daniel Kadlec 

The 49. Th International 

Children´s Art Exhibition, 

Tokio, JAPONSKO 
Bronze Award Lucia Vráblová 
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The 49. Th International 

Children´s Art Exhibition, 

Tokio, JAPONSKO 
Bronze Award Zuzana Naďová 

The 49. Th International 

Children´s Art Exhibition, 

Tokio, JAPONSKO 
Bronze Award Sofia Pastuchová 

The 49. Th International 

Children´s Art Exhibition, 

Tokio, JAPONSKO 
Bronze Award Daniel Kadlec 

Medzinárodná súťaž 

„Heraldické zvieratá očami 

deti“ 

Arcibiskupstvo Pražské, 

Zoologická záhrada mesta 

Prahy, Hnutie Na vlastných 

nohách –Stonožka,  

PRAHA -NÓRSKO 

CENA BELY GRAN 

JESEN, prezidentky hnutia 

Na vlastných nohách, za 

víťaznú prácu 

Katarína Pernišová 

Celoslovenská súťaž 

Informačné centrum Europe 

Direct Senica „Aká bude 

Európa 2020?“- SENICA 

DIPLOM Karolína Dunajčíková 

Celoslovenská súťaž 

Informačné centrum Europe 

Direct Senica „Aká bude 

Európa 2020?“- SENICA 

DIPLOM Ema Klačková 

Celoslovenská súťaž 

Informačné centrum Europe 

Direct Senica „Aká bude 

Európa 2020?“- SENICA 

DIPLOM Martin Kyselica 

 

Mgr. Miroslava Lacová zorganizovala počas dištančného vzdelávania školskú výtvarnú súťaž 

„KOSTÝMOVÝ VÝTVARNÍK“, ktorá zaznamenala veľký ohlas u žiakov i rodičov. Zapojilo 

sa do nej viac ako 60 žiakov a dokonca svoje návrhy poslali i niektorí rodičia. Ceny 

zabezpečila sponzorsky Mgr. M. Lacová. 
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Účasť na súťažiach a výsledky medzinárodných a celoslovenských súťaží výtvarného 

odboru- pedagóg: Mgr. Oľga Medňanská, 6 tried 

 

Názov súťaže Umiestnenie Ocenení žiaci 

„Aká bude Európa 2020?" 

Informačné centrum Europe 

Direct Senica 

diplom  Eva Bezáková 

výherný návrh na kalendár 

Europe Direct Senica - 

 

Alexandra Molcová 

 

Víťazný návrh práce: 

Návrh na Benefičný koncert 

Dúha v srdci 

Víťazný návrh pre ročník 

2019 

 

Slavomíra Koščová 

 

 

Účasť na súťažiach, výsledky tanečného odboru 

pedagóg: Katarína Rzavská 9 tried 

 

Názov súťaže Umiestnenie Ocenení žiaci 

X. ročník celoslovenskej 

tanečno-súťažnej prehliadky 

MY DANCE, Myjava 

1. miesto hip-hop choreografia juniori- Keep it Locked 

3. miesto deti 2- choreografia- Instagram 

 

 

Účasť na súťažiach, výsledky hudobného odboru 

pedagóg: Martin Brkal DiS. art, hra na flaute, hra na trubke, hra na klarinete 

 

Názov súťaže Umiestnenie Ocenení žiaci 

18.ročník celoslovenskej 

súťaže drevených 

dychových nástrojov 

Čarovná flauta 2019 v 

Nižnej 

Čestné uznanie  Samuel Báleš 

 

 

Účasť na súťažiach, výsledky literárno-dramatického odboru 

pedagóg: Mgr. Júlia Vlčková, DiS. art. 

 

Názov súťaže Umiestnenie Ocenení žiaci 

66. Hviezdoslavov Kubín, 

súťaž v umeleckom 
3. miesto v I. kategórii 

 

Romana Topolčányová     
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prednese poézie a prózy 

detí 

 

3. miesto v II. kategórii 
 

Bibiána Vyskočová 

 

Mimoriadne ocenenia pedagogickým zamestnancom ZUŠ: 

 

Mgr. Miroslava Lacová 
Cena za vynikajúce vedenie 

žiakov 

Medzinárodná súťaž 

„Heraldické zvieratá očami 

detí“ Arcibiskupstvo 

Pražské, Zoologická záhrada 

mesta Prahy, Hnutie Na 

vlastných nohách – 

Stonožka, Praha - Nórsko 

 

 

V školskom roku 2019/2020 získali žiaci ZUŠ Stará Turá 21 ocenení, z toho 11 

medzinárodných  vo výtvarnom odbore  

 

 

 

8. Mediálne a iné zviditeľnenie školy:  

 

- www.zusstaratura.sk,  

- www.staratura.sk,  

- regionálna tlač,  

- mestský rozhlas,  

- reklamné plagáty, prospekty a pozvánky k jednotlivým podujatiam,  

- plagát s motívom žiačky VO pre benefičné podujatie Dúha v srdci,  

- pozvánky na sociálnych sieťach,  

- medzinárodná spolupráca s charitatívnou organizáciou „ Na vlastných nohách“  

-  vystavované výtvarné práce žiakov VO v zahraničí,  

- úspešná účasť žiakov na súťažiach, prehliadkach umeleckej tvorby, folklórnych 

podujatiach atď., množstvo vystúpení na verejnosti.  
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11. Umením k tradíciám predkov  

 

Základná umelecká škola v Starej Turej zachováva tradíciu a kultúru Podjavorinského 

regiónu. Svoje podklady k tvorbe čerpá z uverejnených kultúrnych zdrojov a z ústneho 

podávania verejnosti okolia Starej Turej. Kultúrne sa podieľa na zachovaní tradície a folklóru 

v Starej Turej a jej okolí. 

Počas celého roka sa naša škola spolupodieľala na kultúrnych akciách Mesta Stará Turá a 

Domu kultúry Javorina a iné., ktoré majú dlhoročnú pevnú tradíciu: 

−  Kopaničársky jarmek,  

- Vianočný trh,  

- Mladí muzikanti – vianočné trhy v Trenčíne 

- Vianočné trhy v Bošáci 

- Vianočné trhy v Moravskom Lieskovom 

 

12. Umením k humanite a k pomoci tým, ktorí to potrebujú.  

 

Jedným zo zameraní ZUŠ v Starej Turej školy je výchova umením k humanite a k pomoci 

tým, ktorí to potrebujú. Ani žiaci a pedagógovia ZUŠ v Starej Turej neboli ľahostajní k 

svojmu okoliu. Svojim kultúrnym programom - hudobnými, speváckymi, tanečnými, 

divadelnými vystúpeniami, či tvorivými dielňami a výtvarnými prácami, obohatili v školskom 

roku 2019/2020 tieto projekty:  

 

• Benefičný koncert Nadácie Život,  ktorá vznikla v Starej Turej v roku 1996, jej 

poslaním je zvyšovať a zveľaďovať kvalitu života ľudí mesta Stará Turá a vytvárať 

priestor, kde sa práca a schopnosti jedných, stretávajú s finančnou pomocou druhých,  

• Dúha v srdci, benefičné podujatie venované osobám s mentálnym a telesným 

zdravotným postihnutím z Trenčianskeho kraja,  

• Na vlastných nohách, humanitárna organizácia Deti s láskou, deti za mier, Nórsko 

(www.stonozka.org),  

 

Humanitárna organizácia Na vlastných nohách. Svojimi výtvarnými prácami ju aktívne 

podporujú od roku 1993, pod vedením Mgr. Miroslavy  Lacovej. Jej zakladateľkou je Češka, 
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žijúca v Nórsku – Běla Gran Jensen. Symbolom hnutia je stonožka, ktorá predstavuje tisíce 

detí a stovky učiteľov v Čechách, Slovensku, Nórsku, Poľsku v Kanade..., spolupracujúcich s 

hnutím. Deti maľujú hlavne vianočné pozdravy a ich predajom získava organizácia finančné 

prostriedky, ktoré sú použité pre tie menej šťastné, choré a vojnou postihnuté deti. V r.1995 

„vykreslili“ žiaci výtvarného odboru ZUŠ Stará Turá trenčianskemu novorodeneckému 

oddeleniu inkubátor, v hodnote 700 tisíc KČ.  

 

 

 

 

13. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou. 

V ZUŠ Stará Turá nebola v školskom roku 2019/2020 vykonaná Štátna školská 

inšpekcia. 

 

 

14. Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy.  

 

Základná umelecká škola Stará Turá sídli v budove mesta, na ulici SNP 293/17 A. Je 

umiestnená v centre mesta, v blízkosti autobusových zastávok, čím je dostupná i deťom z 

okolitých obcí. Má prepojený dvor s priľahlým areálom prvého stupňa základnej školy, čo 

zvyšuje bezpečnosť presunu detí zo ZŠ do ZUŠ. Budova prešla v rokoch 2010- 2012 rozsiahlou 

rekonštrukciou a modernizáciou, na ktorú boli použité financie Štrukturálnych fondov 

Európskej únie, zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov Mesta Stará Turá.  

 

Pre potreby rozvoja umeleckých odborov sme zakúpili: 

 

-     učebné pomôcky (stojany na noty, knihy, učebnice, noty, výkresy ), súčiastky ( sady   

strún, sady na čistenie nástroja, kolofónie, pavúky na husle, sláčiky),  

 

- interiérové vybavenie tried a chodbových priestorov (10x školský pracovný stôl ) 

- vybavenie výtvarnej triedy umývadlom a dresom 

- zakúpenie novej kopírky do zborovne (formou prenájmu)   
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- darovanie klavíru MŠ Stará Turá do učebne č.53     

 

Na základe písomných posudkov stavu klavírov, znalcom p. Charvátom v marci 2020 

vykonané ladenie všetkých klavírov školy, ktoré sú funkčné. Podľa počtu tried v HO a MTa P 

zabezpečenia ŠVP MŠ, škola spĺňa tieto požiadavky. Opotrebovanie, kde nie je odporúčaná 

rentabilná oprava, je znalcom posúdené u jedného klavíra.  

 

 

 

15. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy v roku 2019: 

 

 

Celkový rozpočet (bežný + kapitálový) – výdavky na rok 2019:           319 823,00 € 

Z toho: 

Rozpočet - mzdy a odvody:                                        272 300,00 € 

Rozpočet – tovary a služby, transfery                                       19 519,00 € 

Kapitálový rozpočet:                                                              0,00 € 

Rozpočet - výdavky z vlastných príjmov:                   28 004,00 € 

 

Bežný rozpočet – príjmy na rok 2019:                  28 004,00 €  

 

Vlastné príjmy: 

K 31.12.2019 bola príjmová časť bežného rozpočtu splnená na 116,93 %. Najväčší podiel na 

vlastných príjmoch mali príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ 

- školné a príjmy z prenajatých priestorov. Z dôvodu existencie ďalších príjmov / preplatok 

z ročného zúčtovania ZP/ a vyššej sume vybraného školného boli koncom roka navýšené 

rozpočtované príjmy o 4 054,40 €. Výdavky z vlastných príjmov vo výške 28 004,40 € boli 
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použité najmä na úhradu energií - plynu a elektrickej energie, na nákup interiérového vybavenia 

učební, ozvučovacej techniky do tanečnej učebne, na úhradu výdavkov spojených s oslavou 

70.výročia ZUŠ,  na údržbu hudobných nástrojov – ladenie klavírov a na odmeny zamestnancov 

mimo PP.  

Príjmy bežného rozpočtu v celých € 

Názov  Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Príjmy z prenájmu 4 000,00 2 363,00 4 584,00 

Poplatky za školy a školské 

zariadenia 

19 950,00 19 950,00 21 783,00 

Príjmy z vratiek - 1 637,00 1 637,00 

Spolu 23 950,00 23 950,00 28 004,00 
 

Výdavky bežného rozpočtu z transferov od zriaďovateľa 

Základná umelecká škola k 31.12.2019 čerpala výdavky vo výške 291 818,09 €,  čo predstavuje 

99,99 % z celkového ročného rozpočtu ZUŠ na rok 2019.  

Najväčší podiel na celkových výdavkoch v ZUŠ tvorili mzdy ( tarifné platy, osobné príplatky, 

príplatky za riadenie, príplatky za triednictvo, odmeny, príplatky za nadčas) a  k nim 

prislúchajúce odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní ( poistné do VšZP, Dôvera, 

UNION, nemocenské poistenie, starobné poistenie, úrazové poistenie, invalidné poistenie, 

poistenie do rezervného fondu, poistenie v nezamestnanosti a DDS). Mzdové výdavky boli vo 

výške 200 041,71 €, čo predstavuje plnenie na 100,08 % a výdavky na poistné do SP a ZP 

predstavovali 72 258,29   €, t.j. plnenie na 99,74  %.  

Kategória 630 - tovary a služby boli vo výške 16 095,68 € - plnenie na 100,00 %. Výdavky 

boli vynaložené na zabezpečenie plynulého chodu školy,  na úhradu elektrickej energie, 

vodného, stočného, internetu, na telekomunikačné a poštové služby, na nákup tlačív, 

kancelárskeho materiálu, tonerov, čistiacich prostriedkov, nákup odbornej literatúry, úhradu 

licencie za užívanie informačného systému iZUŠ, vykonanie revízií na zariadeniach, opravu  

sanitárnych priestorov, úhradu poistného nehnuteľného majetku, poplatku za komunálny 

odpad, služby v rámci GDPR, výkon zodpovednej osoby a výdavky vyplývajúce zo zákona - 

povinný prídel do sociálneho fondu a príspevok na stravovanie zamestnancov.  

V rámci bežných transferov vo výške 3 423,32 € bol rozpočet splnený na 100,00 %. 
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K 31.12.2019 organizácia nemala žiadne neuhradené pohľadávky a záväzky. 

 

Výdavky bežného rozpočtu v celých € 

Názov výdavku Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Mzdy a odvody -  610,620 270 220 272 331 272 300 

Tovary a služby, transfery  - 

630,640 

 

25 450 

 

19 519 

 

19 519 

Spolu 295 670 291 850 291 819 

 

Výdavky kapitálového rozpočtu z transferov od zriaďovateľa 

V roku 2019 sme nemali žiadne kapitálové výdavky. 

Celkové čerpanie rozpočtu za obdobie 2019: 

Položka rozpočet RO (€) 
posledná úprava 

čerpanie (€) čerpanie (€) 

Pol.61- Mzdy,platy 199 884,20 200 041,71 100,08 

Pol.62 -poistné a príplatok do    

poisťovní 

73 510,00 73 321,89 99,74 

Pol.63 – Tovary a služby 38 981,48 43 035,57 110,40 

631- Cestovné náhrady 274,71 274,71 100,00 

632-Energie, voda, 

komunikácie 

10 103,28 14 157,37 140,13 

633-Materiál 5 642,53 5 642,52 100,00 

634-Dopravné 1 298,27 1 298,28 100,00 

635-Rutinná a štandardná 

údržba  

2 480,02 2 480,02 100,00 

637-Služby 19 182,67 19 182,67 100,00 

Pol. 64 – Bežné transfery 3 423,32 3 423,32 100,00 

642- na členské príspevky 50,00 50,00 100,00 

642 – na odstupné 2 948,76 2 948,76 100,00 

642- na nemocenské dávky 424,56 424,56 100,00 

Spolu pol. 61+62+63+64 315 799,00 319 822,49 101,27 

Pol. 713-nákup 

strojov,prístrojov,zariadení 

 

0,00 

 

0,00 

 

- 

Spolu pol. 600 + 700 315 799,00 319 822,49 101,27 
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16. Vyhodnotenie cieľov, ktoré si škola určila na školský rok 2019/2020  

 
Hlavný zámer školy, sa podarilo splniť. Všetky ciele a úlohy sa nepodarilo kvôli 

pandémii naplniť. Škola hlavne v prvom polroku dosahovala nadštandardné výsledky 

a reprezentovala mesto Stará Turá, ako na domácej scéne, tak aj v zahraničí. V druhom polroku 

sa nám vytýčené ciele nepodarilo naplniť na základe vírusového ochorenia COVID 19. 

 

Pri vyhodnotení cieľov môžeme konštatovať splnenie:  

 

- Podarilo sa nám navýšiť počet žiakov 

 

- Nad rámec výchovno-vzdelávacieho procesu bolo zrealizované výučbové víkendové 

sústredenia DFS Turanček  

- V súlade so splnením požiadaviek ŠVP na základné materiálno- technické a priestorové 

zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v ZUŠ sme pokračovali v jeho 

zabezpečení a riešili so zriaďovateľom chýbajúce materiálne vybavenie.  

- ZUŠ vo zvýšenej miere zabezpečila krojové vybavenie DFS Turanček a iné materiálne 

vybavenie z výdavkov vlastných príjmov rozpočtu ale tiež za spolupráce Rodičovskej 

rady pri ZUŠ a výraznej finančnej pomoci sponzorov školy.  

- Vo výtvarnom odbore bola vybavená ďalšia trieda pre potreby vyučovania a v triede na 

prvom poschodí, bolo namontované umývadlo s dresom.  

-  Zorganizovali sme klavírny koncert vietnamského umelca NGUZEN LE VIET ANH   

- Pedagogickí zamestnanci boli vysielaní formou pracovných ciest ako pedagogickí 

sprievod, pozorovatelia, na tvorivé dielne, prehliadky. 

- Úspechy na medzinárodných súťažiach žiakov VO 

- Úspešná beseda s ilustrátorkou Máriou Nerádovou s viac ako 60 účastníkmi. 

- Od začiatku školského roku sa začal vyučovať kontrabas a od pol roka pribudla výučba 

violončela.  

- Po skvelých výsledkoch a reprezentácii DFS Turanček v predchádzajúcom školskom 

roku nás zaradili medzi top súbory v kraji a mali sme možnosť vystupovať na 

najznámejších kultúrnych akciách v regióne. Žiaľ kvôli nariadeniam vlády, boli 

niektoré akcie zrušené. 
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- Výrazne sme verejne prezentovali výborné výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti 

žiakov, ktorých sme zapájali do verejných vystúpení, súťaží a prehliadok umeleckej 

tvorby. Podporovali sme v nich zdravé sebavedomie verejným vystupovaním.  

- Je potrebné vyzdvihnúť vysoké pracovné nasadenie niektorých pedagógov školy, ktorí 

v školskom roku 2019/2020 prezentovali výsledky výchovno- vzdelávacieho 

procesu až na 50 akciách. Napriek výzvam voľného pracovného miesta učiteľa hry na 

klavír  v ZUŠ Stará Turá, nebol o toto pracovné miesto prejavený záujem. Musíme 

konštatovať, že sa nám nepodarilo získať učiteľa hry na klavír.  

- Z dôvodu zoškrtania rozpočtu a pandemickej situácii sa nám nepodarilo vybaviť šatňu 

výtvarného odboru a zabezpečiť prívod vody do ateliéru a do modelárne. Nepodarilo sa 

nám zakúpiť do hudobného odboru trubku. 

 

 

17. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia 

žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

 

ZUŠ Stará Turá poskytuje umelecké vzdelávanie vo všetkých svojich odboroch. 

Pripravuje svojich žiakov na štúdium umeleckého zamerania v stredných školách, 

konzervatóriách, a na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.  

V školskom roku 2019/2020 boli prijatí na špeciálne stredné školy, konzervatóriá a vysoké 

školy s umeleckým zameraním nasledovní žiaci: 

Sophia Scharbertová (z triedy Mgr. Miroslavi Lacovej) – Škola umeleckého priemyslu 

Trenčín – kostýmová tvorba 

 

 

18. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 

Poskytovateľ: Nadácia ŽIVOT Stará Turá  

Prijímateľ: Rodičovská rada pri ZUŠ Stará Turá – Hudobný odbor  

Zrealizovaný projekt: Vzdelávacie sústredenie Turanček 

 

Poskytovateľ: Nadácia ŽIVOT Stará Turá  
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Prijímateľ: Rodičovská rada pri ZUŠ Stará Turá – Výtvarný odbor  

Zrealizovaný projekt: Vyber si svoje povolanie – aj v Starej Turej môže vyrásť ilustrátor 

 

 

18. Oblasti s dobrými výsledkami školy a oblasti s nedostatkami 

 

Dobré výsledky: 

• aktivita pedagógov pri zabezpečovaní školských a mimoškolských podujatí, 

• kvalifikovanosť a odbornosť pedagogických zamestnancov a ich záujem o zvyšovanie     

ďalšieho vzdelávania, 

• kvalita profilu absolventa na všetkých stupňoch štúdia, 

• zapojenosť žiakov do hry v súboroch a hudobných telesách, 

• úspešnosť žiakov v talentových skúškach na školy s umeleckým zameraním, 

• zvýšenie podielu využívania IKT, projektového vyučovania a postupná modernizácia  

metód vyučovania, 

• účasť žiakov na umeleckých súťažiach, dobrá účasť a kvalita dosiahnutých výsledkov, 

• kvalita a kvantita verejnej prezentácie výsledkov školy vo všetkých umeleckých 

odboroch, 

• dobrá medziodborová a medzipredmetová spolupráca, 

• organizácia tvorivých dielní,  sústredení a motivačných podujatí pre žiakov, 

• aktívna spolupráca školy so zriaďovateľom a participácia na kultúrnom živote mesta 

(kultúrne vystúpenia, organizačná pomoc a pod.), 

• aktívna spolupráca školy s rôznymi inštitúciami pri zabezpečovaní vystúpení, 

programov, kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských aktivít, 

• spolupráca s osobnosťami kultúrneho a umeleckého života, s partnerskými inštitúciami 

a školami. 

 

 

 

Nedostatky: 

 

• ponuka akreditovaných vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelávania 

zameraných na odbornú problematiku jednotlivých predmetov ZUŠ, 

• získavanie doplnkových finančných zdrojov formou projektov 

• nedostatok korepetítorov a kvalifikovaných učiteľov v predmetoch hra na klavíri a hra 

na bicích nástrojoch, 

• nedostatok finančných zdrojov z vlastných príjmov na modernizáciu vyučovacieho 

procesu. 

• potrebná rekonštrukcia niektorých priestorov školy, nedostatočné finančné 

zabezpečenie 

• zaťaženosť vedenia školy administratívou a vyučovaním nad rámec povinného úväzku,  
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Záver:  

Chcel by som sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa podieľali na vyučovacom 

procese v tomto školskom roku. Pre mnohých to bol rok plný zmien a prispôsobovania sa 

novovzniknutým situáciám. Covid 19 nám všetkým spôsobil nemalé problémy, ale chcel by 

som sa poďakovať rodičom za spoluprácu, zriaďovateľovi za ústretovosť. Taktiež sa chcem 

poďakovať za spoluprácu rodičovskej rade a rade školy, ako aj pani riaditeľke DK Stará Turá, 

pani riaditeľke MŠ a ZŠ. Poďakovanie patrí i všetkým sponzorom, bez pomoci ktorých by 

sme niektoré finančne náročné aktivity nemohli zrealizovať.  

 

V Starej Turej, dňa 29. 09. 2020  

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval :      ...............................................................  

MgA. Michal Stískal 

          poverení riadením ZUŠ 
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Zoznam príloh:  

 

Príloha č. 1 -  Finančná správa Rodičovskej rady pri ZUŠ za šk. r. 2019/2020  

 

Príloha č. 2 -  Zoznam darov v školskom roku 2019/2020 

 

Príloha č. 3. – Správa o dištančnom vzdelávaní 
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Príloha č. 1 

Finančná správa Rodičovskej rady pri ZUŠ za šk. r. 2019/2020 
 

Stav k 1.9.2019 

Pokladňa:  217,67€ 

 Bankový účet:   1801,92 € 

 Spolu 2019,59 € 

Príjmy:  

ZRPŠ 4336,30 € 

Vystavené faktúry 1050 € 

2% 1236,82 € 

Dary 1785,81 € 

Príjmy spolu 8 408,93 € 

 Výdaje:  

Materiál VO 2365,26 € 

Materiál HO 2230,18 € 

Materiál TO 883,56 € 

Materiál LDO 13,75 € 

Ubytovanie 388 € 

Doprava VO 340 € 

Doprava HO 138,42 € 

Doprava TO 94,8 € 

Poštovné VO 196,23 € 

Poštovné ostatné 3,25 € 

Vstupy na kultúrne podujatia 189 € 

Dane z príjmu 189 € 

Štartovné TO 120 € 

Štartovné HO 48 € 

Cestovné 115,85 €   

Kancelárske 98,4 € 

Bankové poplatky za vedenie účtu a výbery 70 € 

Notársky poplatok k 2 %  54,55 € 

Hudobný seminár 27 € 

Reprezentačné 23,75 € 

Výdaje spolu:  7589 € 

Stav k 1.9.2020 

Pokladňa:  66,07 € 

Bankový účet:   2773,45 € 
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Príloha č.2  

Zoznam darov v školskom roku 2019/2020:  

 

17.10.2019 Market ITM Plast  Nákup krojov  300 € 

26.11.2019 Nadácia ŽIVOT 
Vzdelávacie sústredenie 

Turanček. 
500 € 

26.11.2019 Nadácia ŽIVOT Tvorivé dielne. 170 € 

26.11.2019 Nadácia ŽIVOT Umenie pre mesto. 215 € 

26.11.2019 Nadácia ŽIVOT  Vyber si svoje povolanie. 110 € 

26.11.2019 Nadácia ŽIVOT Tanečné sústredenie. 500 €  

14.8.2020 Nadácia Život Tvorivé dielne  366,12 € 

14.8.2020 Nadácia Život 
Vyber si svoje povolanie, 

odlievanie kovov. 
248,5 € 

14.8.2020 Nadácia Život Tanečné sústredenie. 500 € 

Sumy z darov, ktoré boli vrátené  Dôvod Suma 

14.11.2019 Nadácia ŽIVOT Život s divadlom 
Nevyčerpané 

financie 
213,21 € 

14.11.2019 Nadácia ŽIVOT 
Tanečné vystúpenie k 70. 

výročiu 

Nevyčerpané 

financie 
25,6 € 

15.7.2020 Nadácia ŽIVOT Tanečné sústredenie. 
Nerealizovanie 

projektu 
500 € 

15.7.2020 Nadácia ŽIVOT Umenie pre mesto. 
Nerealizovanie 

projektu 
215 € 

15.7.2020 Nadácia ŽIVOT Tvorivé dielne v galérii. 
Nerealizovanie 

projektu 
170 € 
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Príloha č. 3 

 

Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase 

mimoriadnej situácie 

Od marca 2020 do júna 2020 prebiehala kvôli Covid-19 na našej škole dištančná 

forma vzdelávania. Táto správa obsahuje hodnotenie jednotlivých odborov školy a monitoruje 

v nich skúsenosti so vzdelávaním. 

 

1. Zhodnotenie výučby počas dištančného vzdelávania 

 

1.1. Výtvarný odbor 

Vo výtvarnom odbore prebiehalo vyučovanie prostredníctvom sociálnych sietí, video 

hovorov, ZOOM. Pedagógovia boli v kontakte s rodičmi a so žiakmi. Zadania prác posielali 

rodičom emailom, alebo práce zadávali priamo pri vyučovaní cez ZOOM a následne práce 

hodnotili. Vyučovanie cez ZOOM, malo u žiakov pozitívny ohlas, žiaci sa poctivo prihlasovali 

na vyučovanie. Do vyučovacieho procesu sa zapájali skoro všetci žiaci. Najväčší problém bol 

zapojiť žiakov z odľahlých častí, kde vznikal problém s pripojením na internet. Žiaci prvého 

stupňa ZŠ, mali občas problém sa zapojiť do vyučovacieho procesu, kvôli vyťaženosti rodičov. 

Rozbory výtvarných prác žiakov a celá komunikácia s rodičmi a žiakmi prebiehala v ústretovej 

priateľskej atmosfére, zadania domácich úloh hodnotili ako prehľadné, zrozumiteľné, 

vyhovujúce a zvládnuteľné, s výnimkou  zadania úlohy z podnetov perspektívy, ktoré niektorí 

žiaci hodnotili ako náročné (k učivu sa budeme musieť vrátiť). Práce boli uverejňované na 

stránkach školy a absolventské práce budú vystavené v priestoroch školy. Veľkým prínosom 

bolo zorganizovanie výtvarnej súťaže Kostýmový výtvarník. Počas dištančného vzdelávania 

žiakom chýbal predmet modelovanie - tvorba s keramickou hlinou. 
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1.2. Tanečný odbor 

Vyučovanie v tanečnom prebiehalo dištančnou formou vzdelávania, prostredníctvom 

ZOOM video konferencie a formou zadaní cez Messenger alebo WhatsApp. Pre žiakov 

tanečného odboru boli tiež vyhlásené súťaže, ako napríklad „Vymysli a vytvor si svoj vlastný 

kostým“ alebo zaslanie videa z naučenej choreografie. Najlepšie výtvory a prevedenia 

choreografií boli ocenené. Každá trieda tanečného odboru mala po dohode s rodičmi určený čas 

hodiny cez ZOOM. Výučba jednotlivých predmetov tanečného odboru bola prispôsobená 

domácemu prostrediu. Komunikácia s rodičmi počas obdobia COVID 19, kedy bola ZUŠ 

zatvorená, prebiehala veľmi dobre. V niektorých prípadoch sa nám nepodarilo so žiakmi 

prostredníctvom ZOOM spojiť, nakoľko boli počas karantény na chalupách mimo 

internetového spojenia. V tomto prípade žiaci dostali zadanie, na ktorom mali pracovať a poslať 

späť splnené úlohy. V mesiacoch marec, apríl a prvá polovica mája žiaci na hodinách 

prostredníctvom ZOOM usilovne pracovali, plnili si úlohy a tešili sa, že sa môžeme vidieť 

aspoň touto formou. Po čiastočnom uvoľňovaní opatrení nastal mierny pokles prihlasovania 

žiakov na ZOOM, ako dôvod uvádzam práve uvoľnenie opatrení, kedy žiaci mohli viac chodiť 

von a návrat domov za počítač, kde strávili kopec času počas karantény, nebol pre nich 

motivujúci. 

 

 

1.3. Literárno-dramatický odbor 

V prvých týždňoch prebiehalo dištančné vzdelávanie LDO prostredníctvom e-mailovej 

komunikácie. Žiakom sa zadávali konkrétne úlohy (náučné videá, odporúčania na náčuv 

inscenácii, tvorivé aktivity, kvíz...), ktoré všetci žiaci splnili. Neskôr sme dištančné vzdelávanie 

realizovali prostredníctvom videokonferencie ZOOM. Žiaci boli rozdelení do skupín podľa 

tried a vyučovanie prebiehalo v dopredu dohodnutých časoch podľa rozvrhu. Naďalej však 

prebiehala výučba niektorých predmetov zadávaním úloh/tvorivých aktivít na doma. Účasť na 

týchto hodinách bola spočiatku vysoká, neskôr sa znížila, no po kontaktovaní rodičov sa žiaci 

zúčastňovali opäť v pôvodných počtoch. Komunikácia so žiakmi a rodičmi prebiehala veľmi 

dobre. Žiaci rýchlo reagovali na zadania, či poznámky a aktívne sa zapájali do tvorivých aktivít. 

Počas dištančného vzdelávania splnili všetky vopred stanovené ciele a hodiny boli, aj vďaka 

spolupráci so žiakmi, zaujímavé a obohacujúce. 
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1.4. Hudobný odbor 

Vyučovanie v hudobnom odbore prebiehalo dištančnou formou. So žiakmi sa 

komunikovalo prostredníctvom emailov, sms, sociálnych sietí a ZOOM. Na vzdelávanie sa 

využívali audio-vizuálne nahrávky, notový materiál v podobe PDF/JPEG. Snahou a cieľom 

bolo posielať taký notový materiál, ktorí žiaci zvládnu nacvičiť i bez prítomnosti učiteľa. 

Audio-vizuálne nahrávky boli robené tak, aby žiaci presne videli ako sa má skladba hrať 

a spievať. Náročnosť skladieb bola prispôsobená možnostiam a schopnostiam žiakov. Taktiež 

notový materiál bol doplnený o potrebné značenie pre čo najľahšie pochopenie. Kvalita zvuku 

cez online hovor , alebo telefonický hovor, je pre účel vyučovania hudby veľmi nedostačujúca. 

Na začiatku fungovania dištančného vzdelávania sa žiaci snažili spolupracovať. Posielali videá, 

komunikovali, písali. Neskôr sa situácia postupne zhoršila. Deti sa stávali menej aktívne a 

rodičia boli vyčerpaní z povinností. Spôsob vzdelávania je pre učiteľov technicky a časovo 

náročnejší ako práca v škole. Taktiež je problematické odkontrolovať žiaka, či má správne 

držanie teľa, správne držanie hudobného nástroja, správny sklon ruky a správne dýchanie pri 

dychových nástrojoch a speve.  

Kolektívne vzdelávanie - hudobnú náuka prebiehala formou emailovej komunikácie, 

kde každý týždeň a každej triede sa zasielal študijný materiál, pracovné listy, inšpirácie, 

prípadne link na aplikáciu pre hudobnú náuku, podľa konkrétnej témy, ktorá bola zadefinovaná 

v časovo- tematických plánoch pre daný ročník.  Žiaci mi posielali spätne vypracované 

pracovné listy. Skoro všetci žiaci sa zapájali do vyučovacieho procesu, ale samozrejme našli sa 

aj výnimky. Veľmi veľa záležalo na prístupe zo strany rodičov. 

 

Záverečné hodnotenie: 

Počas mimoriadnej pandemickej situácie, naši učitelia vyučovali a snažili sa zabezpečiť 

vyučovanie v plnom rozsahu. Žiaci a rodičia sa do vyučovacieho procesu zapájali. Vo 

výtvarnom odbore bola 95 % účasť na vyučovaní, v LDO odbore 90 % účasť na vyučovaní, 

v tanečnom odbore 93 % účasť na vyučovaní, a v hudobnom odbore 85 % účasť na vyučovaní. 

Ako najväčším nedostatkom vidím, zlé internetové pokrytie v našej lokalite, najmä v priľahlých 

častiach Starej Turej, kde úroveň pokrytia Internetom je stále na nedostačujúcej úrovni a pre 

online vyučovanie je nedostačujúce. Taktiež za nedostatok považujem, že osobný kontakt 

nemôže nahradiť u žiaka dištančná forma vzdelávania a to hlavne v hudobnom odbore. 

Netradičná forma vyučovania na druhej strane naučila pedagógov, rodičov a žiakov k lepšej 



 

43 
 

komunikácii. Plán ŠKVP škola splnila na 80 % a vyučovanie, tak môže prebiehať ďalej, bez 

ďalších komplikácií. Požadované učivo sa stihlo prebrať. V tomto polroku mne osobne 

absentovala možnosť, zúčastňovať sa so žiakmi rôznych súťaží, vystúpení, tvorivých dielní, 

pretože je to pre žiakov motivujúce, tvorí sa tak lepší kolektív a žiaci sa potom o to viacej tešia 

na vyučovacie hodiny. Taktiež sa nám kvôli, mimoriadnej situácii odhlásili žiaci, ktorí neboli 

spokojní s vyučovacím procesom a po návrate do škôl si radšej vybrali inú formu mimoškolskej 

aktivity.  

Dištančná forma vzdelávania preverila schopnosť nás všetkých popasovať sa 

s mimoriadnou situáciou. Naučila nás k lepšej komunikácii, využívaniu moderných technológií 

a k ich lepšiemu zapájaniu do vyučovacieho procesu. Aj napriek dištančnej forme vzdelávania 

naša škola splnila požiadavky a náležitosti ŠKVP. 

 

 

 

 

V Starej Turej dňa 14.9. 2020                             .............................................. 

         MgA. Michal Stískal 

       riaditeľ ZUŠ v poverení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


