ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
052 01 Spišská Nová Ves

J. Fabiniho 1

______________________________________________________________________________

SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej umeleckej školy
za školský rok 2019/2020
Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

1. Prerokované a schválené pedagogickou radou školy

29.09. 2020

Mgr. Mariana Kacvinská, DiS.art.
riaditeľka ZUŠ

2. Prerokované a schválené radou školy

Mgr. Andrej Cpin
predseda Rady školy

3. Prerokované zriaďovateľom Základnej umeleckej školy

Mesto Spišská Nová Ves

schvaľuje

správu ZUŠ, J. Fabiniho 1 v Spišskej Novej Vsi o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2019/2020

za zriaďovateľa: Ing. Pavol Bečarik.
primátor mesta

SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej umeleckej školy
za školský rok 2019/2020
Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.
§2 ods. 1a Základné identifikačné údaje o škole
Základné identifikačné údaje
Názov školy: Základná umelecká škola
Adresa školy: J. Fabiniho 1, Spišská Nová Ves
Kontakty:
tel. kancelária: 053 – 4461240
fax:
053 – 4299295
riaditeľ:
053 – 4299294
www:
www.zussnv.sk
e-mail:
skola@zus-snv.sk, m.kacvinska@zus-snv.sk
Zriaďovateľ: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves
Vedúci zamestnanci školy
riaditeľ:
Mgr. Mariana Kacvinská, DiS.art.
štatutárny zástupca:
Bc. Zuzana Lukáčová, DiS.art.
Rada školy
predseda : Mgr. Andrej Cpin (zástupca za zriaďovateľa)
pedagogickí zamestnanci: Mgr. Michaela Formelová, Martin Konečný, DiS.art.
nepedagogickí zamestnanci: Angela Rerková
zástupcovia rodičov: Ing. Mária Hvizdošová, Mgr. Mariana Livorová, RNDr. Tatiana Tkáčová,
Mgr. Radovan Marcinčin
zástupcovia zriaďovateľa: Mgr. Tomáš Cehlár, Ing. Igor Geletka, MUDr. Peter Zelený
Rada školy pri ZUŠ sa schádzala a pracovala v zmysle schváleného štatútu. Bola informovaná
o počte prijatých žiakov, uplatňovaných učebných plánoch, ŠKvP v ZUŠ, výchovnovzdelávacích výsledkoch žiakov, plánu práce a čerpaní rozpočtu.
Poradné orgány školy
Predmetové komisie (PK) a ich vedúci:
PK klavír: Ľubica Gábiková, DiS.art.
PK sláčikové nástroje: PaedDr. Mgr.art. Peter Šterbák
PK akordeón a keyboard: Martin Konečný, DiS.art.
PK dychové a bicie nástroje: Mgr. Denisa Kotradyová, DiS.art.
PK gitara a spev: Mgr. Michaela Formelová
PK hudobná náuka: Mgr. Stanislav Dvorský
PK výtvarná výchova: Mgr. Jana Ceterová
PK tanec a LDO: Mgr. Gabriela Váradi, DiS.art.
Vedúci oddelení:
vedúca Hudobného odboru: Ľubica Gábiková, DiS.art.
vedúca Výtvarného odboru: Mgr. Jana Ceterová
vedúca Tanečného odboru: Mgr. Gabriela Váradi, DiS.art.
vedúca Literárno-dramatického odboru: Eva Kopperová, DiS.art.
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Pedagogická rada: zložená zo všetkých členov pedagogického zboru. Zasadala podľa plánu
práce.
§2 ods. 1 b) Údaje o počte žiakov školy
údaje o počet žiakov sú uvedené z výkazu 24-01 podľa skutočného stavu k 15. 9. 2019.
celkom:
1005 žiakov
prípravné štúdium
51 žiakov
základné štúdium
954 žiakov
Individuálna forma vyučovania:
Skupinová forma vyučovania:

352 žiakov
575 žiakov

Počet žiakov podľa odborov:
hudobný
výtvarný
tanečný
literárno-dramatický

375 žiakov
369 žiakov
190 žiakov
71 žiakov

§2 ods. 1 c) Údaje o počte zapísaných (prijatých) žiakov
Počet prijatých žiakov k 02.09. 2020 spolu:
HO: 67
VO: 37
TO:
21
LDO: 12
Spolu: 137 žiakov

Údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na
stredné a vysoké školy s umeleckým zameraním
počet prijatých žiakov
na umelecké školy
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Odbor
Hudobný
Výtvarný
Literárno-dramatický
Tanečný
Spolu

Prehľad prijatých žiakov na stredné a vysoké školy
Meno žiaka

Škola

Pripravil

Jolana Javorská
Matej Mokriš
Kristína Mauerová

Súkromné konzervatórium Košice
Škola úžitkového výtvarníctva, Košice
konzervatórium PinkHarmony vo Zvolene,
hudobno-dramatický odbor

Klaudia Čikkelová DiS.Art
Mgr. Eva Bavalová,
Eva Kopperová, DiS.art.

Júlia Kuchárová
Estera Dunková

Stredná pedagogická škola, Levoča
Súkromné hudobné a dramatické
konzervatórium, Požiarnická 1, Košice
Stredná pedagogická škola, Levoča
Stredná pedagogická škola, Levoča
Konzervatórium Košice

Mgr. Olena Ringošová
Mgr. Michaela Formelová

Natália Tornayová
Eva Kupčíková
Miroslav Pecha
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Mgr. Michaela Formelová
Mgr. Martin Richnavský
Roman Barabas, DiS. art.

§2 ods. 1 f) Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola
zabezpečuje výchovu a vzdelávanie
Formy vyučovania
 individuálne
 skupinové
Klasifikácia vzdelávania:
 prípravné štúdium
 primárne umelecké vzdelávanie – I. časť ISCED 1B
 sekundárne umelecké vzdelávanie – II. časť ISCED 2B
 II. stupeň
ZUŠ má štyri odbory:
 hudobný
 výtvarný
 tanečný
 literárno-dramatický
Uplatňované rámcové učebné plány:
 schválené MŠVVaŠ SR dňa 20. 01. 2016 pod číslom 2016-8597/1575:1-10A0
s platnosťou od 20. 01. 2016
§2 ods. 1 g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školy
Zamestnanci
Počet všetkých zamestnancov ku 30. 6. 2020: 51 z toho
počet pedagogických zamestnancov celkom: 41 z toho
Hudobný odbor
30 učiteľov
Výtvarný odbor
6 učiteľov
Tanečný odbor
3 učitelia
Liter.- dram. odbor
2 učitelia
Počet nepedagogických zamestnancov: 10 z toho
THP pracovníčky
3
Upratovačky
3
Školník
1
Kuriči
2
Kostymérka
1
Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov
počet pedagógov, ktorí nespĺňali kvalifikačné predpoklady: 0
z toho študujúcich za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov: 0
plnenie kvalifikačného predpokladu v jednotlivých oddeleniach:
hudobný odbor: 100%
výtvarný odbor: 100%
tanečný odbor: 100%
literárno-dramatický odbor: 100%
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§2 ods. 1 h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
adaptačné vzdelávanie:
špecializačné vzdelávanie:
aktualizačné vzdelávanie:

0
0
0

inovačné vzdelávanie:
0
funkčné inovačné vzdelávanie:
0
funkčné vzdelávanie:
0
kvalifikačné vzdelávanie:
1 (rozširujúce –Kopilec)
zvyšovanie kvalifikácie: 6 (Lukáčová, Čikkelová, Rakyta, Zajac, Mušutová, Kamenický)
predatestačné 1.atestácia
0
predatestačné 2.atestácia
0
§2 ods. 1 i ) Údaje o aktivitách a prezentácia školy na verejnosti
a) Verejné koncerty a predstavenia
Každý odbor a oddelenie participuje na verejných koncertoch, usporiadaných školu. V tomto
školskom roku sa konali koncerty do mesiaca február, ostatné koncerty boli zrušené z dôvodu
vyhlásenia mimoriadneho stavu pre ohrozenie obyvateľstva koronavírusom COVID-19.
Vyučovanie prebiehalo od 16.03.2020 dištančnou formou do 30.6.2020. Napriek tejto situácii sme
zorganizovali 4. videokoncerty na yutube spojené s prezentáciou prác žiakov výtvarného odboru.
Jesenný koncert:
Vianočný koncert:
1. novoročný koncert:
2. novoročný koncert:
Koncerty najmenších:

5. 11. 2019, koncertná sála ZUŠ
18. 12. 2019, Reduta
22. 1. 2020, GUS
28. 1. 2020, koncertná sála ZUŠ
11. a 12. 2. 2020.

Po vyhlásení karanténnych opatrení sa koncerty konali na internetovej stránke youtube:
1. videokoncert:
1. 5. 2020 (17 žiakov hudobného odboru, 10 žiakov tanečného
odboru, 3 žiaci literárno-dramatického odboru)
2. videokoncert:
15. 5. 2020 (20 žiakov hudobného odboru, 7 žiakov tanečného
odboru,
3 žiaci literárno-dramatického odboru)
Záverečný videokoncert:
19. 6. 2020 (26 žiakov hudobného odboru, 12 žiakov tanečného
odboru)
Rozlúčkový videokoncert: 30. 6. 2020 (29 žiakov hudobného odboru, 15 žiakov tanečného
odboru)
V klavírnom oddelení prebehli aj klavírne koncerty, na ktorých sa mali možnosť
prezentovať žiaci, ktorí dosahujú výborné výsledky, ale kvôli obmedzenému počtu žiakov na iných
koncertoch nemali možnosť prezentovať sa na verejnosti. Klavírne koncerty sa konali v dňoch 27.
11. 2019 a 27. 2. 2020 a klavírny seminár dňa 26.11.2019.
V triede Mgr. Zuzany Dudžákovej, DiS. art. 21. 2. 2020 prebehol seminár pre žiakov jej
triedy bez divákov. Bol to spôsob otvorenej hodiny zameranej na sebareflexiu a objektívnu kritiku.
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Absolventské podujatia:
Absolventské koncerty sa z vyššie uvedených dôvodov konali vo forme videokoncertov.
1. videokoncert absolventov: 5. 6. 2020 (17 žiakov hudobného odboru, 1 žiak výtvarného odboru)
2. videokoncert absolventov: 8. 6. 2020 (18 žiakov hudobného odboru, 12 žiakov tanečného
odboru)
Absolventská výstava žiakov VO bola po prvý krát odprezentovaná s úspešným ohlasom na
banneroch na školskom plote ZUŠ – inštalovali učitelia VO Mgr. Jana Ceterová, Mgr. Eva
Bavalová a Mgr. Dominika Vojtášová. Absolventskú výstavu sme nazvali „Na plote“.
Koncerty jednotlivých oddelení:
koncert klavírneho oddelenia 2x
Triedne koncerty:
Každý vyučujúci vo svojej triede usporiadal 1x triedny koncert v zimných mesiacoch, kde
sa predstavili všetci žiaci. Druhý triedny koncert, plánovaný na mesiac máj alebo jún bol zrušený.
Niketorí vyučujúci usporiadali aj v druhom polroku video triedny koncert.
Školské súťaže:
Školské súťaže jednotlivých oddelení plánované na mesiace apríl, máj sa v tomto školskom roku
nekonali.
b) Výchovné predstavenia a tvorivé dielne
1. Tvorivé dielne pre ZŠ Levočská a ZUŠ Ing. Kožucha – zapojili sa všetky odbory ZUŠ
(20.11.2019)
c) Mimoškolské vystúpenia
Naša škola prispela k spestreniu na viac ako 30-tich kultúrno-spoločenských akcií v meste
i mimo neho. Žiaci a učitelia sa predstavili na vernisážach v Galérii umelcov Spiša, v Spišskom
osvetovom stredisku, Spišskom múzeu, OC Madaras, Multifunkčnom baníckom centre, či
v koncertnej sieni Reduty. Kultúrnym programom sa pravidelne predstavovali aj na plesoch
a iných slávnostných podujatiach organizovaných mestom Spišská Nová Ves. Viď príloha č. 1.
d) projekty, workshopy, návšteva koncertov a predstavení so žiakmi
Výtvarný odbor
Projekt Poletujúca pošta - realizovaný v priestoroch školy počas pandémie
Od 07.10 do 16.10 a od 17.02 do 21.02 návšteva Galérie umelcov Spiša
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Hudobný odbor
12. 11. 2019 – Workshop pre žiakov sláčikového a dychového oddelenia, lektori: Jakub Mitrík,
Richard Závada a Adam Szendrei.
Tanečný, Výtvarný a Literárno-dramatický odbor
21.11.2019 - tvorivé dielne v priestoroch ZUŠ
16. 01. 2020 – Prezentácia odborov tanec, herectvo a muzikál, spev Súkromného konzervatória
Košice, veľká koncertná sála ZUŠ, zúčastnili sa učitelia a žiaci tanečného a literárno-dramatického
odboru a spevu
Literárno-dramatický odbor
27.-30.11.2019 - Workshop pantomímy a pohybového divadla PAN 2019 v Liptovskom Mikuláši
15.02.2020 - Natáčanie prezentačného videa žiakov LDO
09.-10.03. 2020 - Dabingový workshop Bratislava
f) Aktivity učiteľov
 8. 9. 2019 Beh Novoveskou Hutou, program: Mgr. art. Michaela Regecová
 18. 10. 2019 – Klavírny workshop, lektor Mgr. Mária Dravecká, zúčastnili sa: Ľubica
Gábiková, DiS. art., Mgr. Lucia Štapinská, DiS. art., Mgr. Ľudmila Milčáková, DiS. art.,
Anna Hojnošová, DiS. art., Bc. Alena Mušutová, DiS. art., PhDr. Alexandra Schmidtová,
PhD., Mgr. Olena Ringošová a Mgr. Eva Mišenčíková, DiS. art.
 18. 10. 2019 – Dirigentský workshop, Smižany, Mestské osvetové stredisko, zúčastnila sa
Mgr. Michaela Formelová.
 25. 10. 2019 – semifinále Karaoke Show, Smižany; Mgr. Michaela Formelová sa zúčastnila
ako členka poroty.
 22. 11. 2019 odborný Flautový seminár, Nitra, zúčastnili sa: Mgr. Denisa Kotradyová, DiS.
art. spolu so žiaci z jej triedy.
 Mgr. Stanislav Dvorský zorganizoval 03. 12. 2019 okresné kolo súťaže Hnúšťanský akord a
24. 02. 2020 krajské kolo súťaže Hnúšťanský akord
 Vyučujúca Mgr. Eva Mišenčíková, DiS. art. pracovala ako predsedníčka poroty na
okresnom aj krajskom kole súťaže Hnúšťanský akord dňa (03. 12. 2019 a 24. 02. 2020)
 18.12.2019 Vianočná predajná výstava výrobkov VO v Redute
 Január – február 2020 – Základy práce na PC, Spišská knižnica, lektorka Alena
Michalicová, zúčastnili sa Anna Hojnošová, DiS. art., Jozef Vysokai, DiS. art. a Marián
Kamenický, DiS. art.
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 Vyučujúca Eva Kopperová, Dis.art. pracovala ako predsedníčka poroty na Regionálnom
kole súťaže „Šaliansky Maťko“ v Matici slovenskej v Spišskej Novej Vsi dňa 28.01.2020
 30. 1. 2020 Spevácka súťaž AKORD, Pedagogická škola Levoča, zúčastnila sa Mgr.
Michaela Formelová ako členka poroty
 Február 2020 Mgr. Tomáš Cetera lektoroval 3 foto-workshopy pre fotoklub
 Celoročná výzdoba školských priestorov, schodiska, koncertných sál, tvorba dekorácií pri
rôznych príležitostiach (koncerty, školské akcie, zasadnutia, súťaže, sviatky, skúšky...),
výstavy prác žiakov, výroba plagátov, pozvánok, programov, aktualizácia facebookovej
stránky podľa potreby pedagógmi VO
 19.2.2020 - Odborný workshop – strih a editácia videa Košice, zúčastnila sa Alžbeta
Tekáčová, DiS.art.
g) Prehľad o súťažiach
Okresné
 Šarkaniáda, Košiarny briežok - 3x 1. miesto, 3x 2. miesto, 2x 2. miesto
 Oblastné kolo recitačnej súťaže „Piráti krásy“ v Spišskej Novej - 1x 1. miesto
 Karaoke Show, Smižany – 1x 3. miesto, 1x čestné uznanie
 Okresné kolo súťaže Hnúsťanský akord, ZUŠ SNV – postup do krajského kola
 Regionálne kolo Celoslovenskej výtvarnej súťaž Vesmír očami detí 2020 – 1x 1. miesto, 1x
3. miesto, 1x čestné uznanie
Krajské
 Krajské kolo vedomostnej súťaže v HN - Hnúšťanský akord - ZUŠ Sp. Nová – 2x1. miesto
Celoslovenské
 Celoslovenská tanečná súťaž „Tanec v srdci“ Košice– 1x2. miesto
Medzinárodné
 Medzinárodná keramická súťaž „Nebo nad hlavou“ - 1x1. miesto
§2 ods. 1 k ) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou školskou inšpekciou
V školskom roku 2019/2020 v našej ZUŠ nebola vykonaná Štátna školská inšpekcia.
§2 ods. 1 l)Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach
Priestory školy a učebne
počet využívaných učební: 49
počet elokovaných tried: 1 trieda TO (3 skupiny)-ZŠ Hutnícka, 1 trieda VO (2 skupiny)-ZŠ
Komenského, 1 trieda VO (3 skupiny) a 1 trieda TO (2 skupiny)-ZŠ Ing. O. Kožucha.
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 Miestnosti na realizáciu koncertov a predstavení: veľká koncertná sála, malá koncertná
sála, divadelné štúdio.
 Zriadenie zborovne, ktorá je vybavená kuchynskou linkou s príslušenstvom, rýchlovarnou
konvicou, chladničkou, stolmi, stoličkami, 3 počítačmi, 3 tlačiarňami, skartovacím
zariadením, pripojením na internet.
 Novozriadená čakacia miestnosť pre rodičov vybavená knižnicou, sedačkou, stoličkami,
stolom, nápojovými automatmi, ktorú môžu v prípade potreby využívať žiaci školy.
Materiálne zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
Triedy sú zabezpečené základnými materiálnymi pomôckami nevyhnutnými na realizáciu
vyučovacieho procesu. Pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním prihliadame
na základné fyziologické potreby žiakov, zaisťujeme bezpečnosť a ochranu zdravia detí, prevenciu
pred úrazmi a požiarmi.
Každá individuálna hudobná trieda je vybavená potrebnými hudobnými nástrojmi, CD
prehrávačmi, stojanmi, metronómami, hudobnou literatúrou, ktorá sa nachádza v notových
archívoch každého oddelenia a inými povinnými pomôckami. Triedy hudobnej náuky sú vybavené
lavicami, stoličkami, stierateľnou tabuľou s notovou osnovou, zvonkohrami, rytmicko a melodicko
ľahko ovládateľnými nástrojmi aj školským notebookom. Okrem toho máme zriadenú odbornú
učebňu hudobnej náuky, ktorá je vybavená počítačmi, edukačným hudobným softvérom,
interaktívnou tabuľou a tiež prístupom na internet. Spevácke triedy sú naviac vybavené školským
notebookom pre vyučujúcich, mikrofónom, combom a prístupom na internet, čo umožňuje ľahší
a efektívny prístup ku speváckym sprievodom. Bicia trieda je vybavená okrem povinných
pomôcok aj reproduktormi, mix pultom a potrebnou technikou na zapojenie zvukovej techniky,
ktorú bicisti používajú pri hre populárnych a iných skladieb. V odbornej učebni pre komornú,
súborovú a orchestrálnu hru sa nachádza materiálne vybavenie na požadovanej úrovni. Náhradné
struny a kolofóniu má každý vyučujúci vo vlastnej triede, preto nie sú uložené v odbornej učebni.
Koncertné sály sú vybavené klavírnymi krídlami so stoličkou ku klavíru, stojanmi, pódiom
a stoličkami pre divákov. Každý vyučujúci vlastní školský flash disk, tablet/notebook alebo PC
a v každej triede je umožnený prístup na internet a wifi.

Pedagógovia majú prístup aj k 3

školským počítačom, ktoré sú umiestnené v zborovni. Všetky počítače majú pripojenie na internet
a sú napojené na tlačiarne.
Výtvarný odbor má v základných požiadavkách uvedené tieto vyučovacie priestory: výtvarný
ateliér, trieda vybavená počítačmi, modelovňa, odborná knižnica a skladový priestor. Každý
vyučujúci má svoj vlastný výtvarný ateliér = výtvarná trieda. Sú zabezpečené maliarskymi
stojanmi/kozami, pracovnými lavicami, prenosnými svietidlami, podložkami na kreslenie, regálmi,
zásuvkami a skriňami na archiváciu práce žiakov. Namiesto televízora je v triedach nainštalovaná
interaktívna tabuľa a školský počítač. Všetky triedy, okrem jednej mali zabezpečené umývadlo. Vo
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výtvarnom odbore máme zriadenú jednu triedu vybavenú počítačmi, farebnou tlačiarňou,
kompaktným fotoaparátom, premietacím plátnom, animačnými programami a tiež aj videokamerou
s kamerovým statívom. Do triedy majú prístup všetci vyučujúci VO.
Od začiatku školského roku 2019/2020 sa v rámci výtvarného odboru začal vyučovať odbor
Multimediálna tvorba so zameraním na fotografiu, digitálnu kresbu, animáciu a elektronické
média. Ako hlavný odbor je začlenený do výtvarného odboru. Pod tento odbor sa začlenil aj
nepovinne voliteľný predmet multimediálna tvorba-PC-Grafika. Daný odbor vedie p. uč. Mgr.art.
Tomáš Cetera. Vzhľadom na špecifické zameranie odboru, bolo potrebné zabezpečiť softwarové
vybavenie počítačovej triedy a technické vybavenie fotografického ateliéru. V úvode školského
roku sa podarilo sprevádzkovať fotoateliér technickými úpravami a technickým vybavením.
Fotoateliér slúži nielen potrebám odboru, ale celej školy (fotenie žiakov a učiteľov na tablo, fotenie
žiakov za účelom výuky, fotenie žiackych prác...).
Pedagóg Mgr.art. Tomáš Cetera zareagoval na európsku grantovú výzvu, zameranú na mobilitu
a vzdelávanie. Vypracoval grantový projekt, na vzdelávanie primárne pre učiteľov výtvarného
odboru, avšak s možnosťou zapojiť aj učiteľov ďalších odborov. Projekt bol komisiou schválený
avšak bol zaradení do skupiny náhradných projektov.
Ďalej máme zriadenú jednu triedu – modelovňu, kde sú umiestnené pracovné stoly,
modelovacie hmoty a tiež aj keramická pec. V tejto triede sa vyučuje ďalší voliteľný predmet
keramika. Práce si uskladňuje každý učiteľ vo vlastnej triede. Odborná knižnica vybavená
monografiami, dejinami umenia, odbornými časopismi, DVD filmy pre VO nie je zriadená. Každý
vyučujúci má bibliotéku výtvarného umenia vo vlastnej triede.
Tanečné triedy sú vybavené špeciálnou tanečnou podlahou, zrkadlami, baletnými tyčami,
cvičebnými podložkami, klavírom, videokamerou, školským notebookom, ktorý je napojený
na reproduktory. Kostýmové vybavenie pre potreby tanečných choreografií je uskladnené
v kostýmovej miestnosti. Boli zakúpené aj nové skrine na kostýmy do šatní tanečných tried.
LDO - odborná učebňa s vyhradeným priestorom pre spoločné činnosti LDO bola vybavená
požadovanými pomôckami ako je katedra, stoličky, lavice, notebook pre vyučujúcu a 3 počítače
žiakov s pripojením na internet.
a základy dramatickej tvorby

Odborná učebňa pre vyučovanie dramatiky, prácu v súbore

je vybavená na požadovanej úrovni ako je pódium, ozvučovacia

technika, stoličky, rekvizity, audioprehrávač a naviac je vybavená klimatizáciou, ktorá sa využíva
pri realizácii predstavení v prípade potreby.
rekonštrukcie, opravy a revízie v školskom roku 2019/2020:
 nová kabeláž na zavedenie internetu do všetkých tried a posilnenie wifi
 zavedenie elektronického systému na vedenie pedagogickej dokumentácie
 inštalácia 3 parkovacích zábran na odstavnom parkovisku v areáli školy
 vytvorenie knižných stánkov na prízemí, poschodí, v čakacej miestnosti pre rodičov
 vymaľovanie chodby na prízemí
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 vodárenské práce.
Budova si vyžaduje minimálne tieto opravy:
 oprava strechy, ktorá preteká,
 oprava pivničných priestorov – zatekanie
 výmena okien ( pri výdatných dažďoch sú zatečené chodby),
 narušená statika medzi poschodiami,
 vypracovanie statického posudku na celú budovu,
 výmena elektrickej siete, ktorá nevyhovuje súčasným normám,
 výmena odkvapových rúr,
 škola dodnes nemá vydané platné kolaudačné rozhodnutie napriek tomu, že v budove sídli
už od roku 1995/1996.
§2 ods. 1 m)Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008
Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov stanovuje všeobecne záväzným nariadením č. 4 /2017 určenie
výšky poplatku v základnej umeleckej škole:
skupinové vyučovanie

8€

skupinové štúdium - druhý odbor

15€

individuálne vyučovanie

11€

individuálne štúdium – druhý hudobný nástroj

25€

pre žiakov nad 25 rokov: hudobný odbor

80€

VO, TO, LDO skupinové odbory

50 €

žiak, ktorý chodí aj na inú ZUŠ a neodovzdal čestné prehlásenie:
hudobný odbor

50€

skupinové odbory

35€

ZUŠ je financovaná na základe počtu žiakov z podielových daní mesta. Každý žiak je započítaný
v individuálnej forme vzdelávania 1x a v skupinovej forme tiež najviac 1x.
13. 1 Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami rozpočtu ZUŠ
Podielové dane spolu
918 649,00€
z toho
bežné výdavky mzdy, odvody
846 649,00€
bežné výdavky, prevádzkové prostriedky
72 000,00€
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Kapitálové výdavky

0€

Vlastné príjmy - školné
Z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

97 000,00€

Rozpočet spolu

94 300,00€
3 500,00€

1 016 449,00€

Čerpanie rozpočtu :
Mzdy
Odvody
Tovary a služby:
Cestovné výdavky
Energie

622 919,00€
223 730,00€

550,00€
48 970,00€ /plyn, elektrická energia, vodné, stočné,
telekomunikácie/

Materiálové náklady
46 680,00€
/interiérové vybavenie tried, výpočtová technika, pedagogické a školské tlačivá, kancelárske
potreby,
čistiace
prostriedky,
dezinfekčné prostriedky, stavebný,
vodoinštalačný
a elektroinštalačný materiál, učebné pomôcky, notový materiál, látky na kostýmy /
Prepravné a nájom dopravných prostriedkov: 1 100,00€
Údržba
32 730,00€
/údržba softvérov a PC, oprava kancelárskych strojov a hudobných nástrojov, maliarske
práce, opravy stien, údržba signalizácie, oprava elektrických rozvodov, maľovanie chodby,
vodárenské práce oprava WC /
Výdavky za nájom 250€
/prenájom koncertnej sály v Redute, GUS/
Služby
33 165,00€
/poplatky na školenia, semináre, remeselné služby, revízie a kontroly plynovej kotolne,
hasiacich prístrojov, kominárske služby, ladenie klavírov, poplatky banke, stravovanie
zamestnancov, poistné budova, sociálny fond/
Nemocenské dávky
Odchodné
Kapitálový výdavok /hud. nástroj/

Čerpanie spolu:

1 055,00€
1 800,00€
3 500,00€

1 016 449,00€

§2 ods. 1 n)Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere na príslušný školský rok
a vyhodnotenie jeho plnenia
ZUŠ J. Fabiniho 1 v Spišskej Novej Vsi má ambíciu byť školou s pedagógmi spĺňajúcimi
nielen kvalifikačné predpoklady, pedagógovia, ktorí podporujú aktivitu, samostatnosť, kreativitu,
zodpovednosť u žiakov všetkých vekových kategórií. Pedagógmi, pre ktorých je partnerstvo a úcta
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ku kolegom a žiakom zásadným slovom. Našou snahou je, aby nás naďalej prezentovali
a zviditeľňovali naše úspešné výsledky, ktoré nás pedagógov posúvajú vpred, skvalitňujú našu
prácu a snaženie poskytovať použiteľné vedomosti, ktoré sú schopné obstáť v konkurenčnom boji.
Vyhodnotenie plnenia cieľa na šk. rok 2019/2020
Plnenie stanovených cieľov v školskom roku 2018/2019 bol poznačený epidemiologickou
situáciou výskytu ochorenia COVID-19 na Slovensku a uzavretím škôl a školských zariadení od
13.03.2020 do konca školského roka. Z týchto dôvodov nebolo možné niektoré stanovené ciele
splniť a ich plnenie sa presúva do budúceho školského roku. Vyučovanie prebiehalo dištančnou
formou vo všetkých odboroch podľa rozvrhu zohľadňujúc potreby žiakov a ich zákonných
zástupcov. Niektoré nepovinné predmety hudobného odboru skupinového charakteru nebolo
možné vyučovať, z dôvodu nedostatočnej synchronizácie zvuku. Pedagógovia využívali všetky
dostupné aplikácie použiteľné na výučbu, na udržanie percepcie a záujmu o vybrané štúdium.
Viď príloha č.3
Ciele za šk.rok 2019/2020:
 navštevovať kultúrne stánky ako je Štátne divadlo a Štátna filharmónia v Košiciach,
výtvarné výstavy, predstavenia a iné kultúrne podujatia – čiastočne splnené
Výsledok: filharmónia a divadlo zrušené pre COVID-19, výtvarníci sa zúčastnili 1 fotoworkshopu
a výstavy v Spišskom osvetovom stredisku a navštívili GUS
 motivovať žiakov prostredníctvom vyhlasovania školských súťaží a účasťou na iných
súťažiach a vystúpeniach
Výsledok : nesplnené (žiadne oddelenie nezorganizovalo vlastné školské kolá, vzhľadom
k obvyklému termínu konania máj – jún ). Vybraní žiaci sa zúčastnili 1 krajskej, celoslovenskej
a medzinárodnej súťaže. Podarilo sa nám zorganizovať krajské kolo vedomostnej súťaže
Hnúšťanský akord)
 zorganizovať okresné a krajské kolo celoslovenskej súťaže Hnúšťanský akord,
Výsledok: splnené (okresné kolo sa nekonalo, nakoľko sa neprihlásilo žiadne družstvo, krajské
kolo prebehlo).
 podporovať spoluprácu

medzi jednotlivými oddeleniami pri realizovaní spoločných

projektov,
Výsledok: splnené-jednotlivé oddelenia, odbory spolu úzko spolupracujú, výtvarný odbor výrobou
animačných, projekčných programov na koncerty, fotenie, natáčanie na koncertoch, výroba
pozvánok, plagátov, programov, výroba upútavok na videokoncerty, tvorba rekvizít a divadelných
pomôcok a na vystúpenia, žiaci TO doplnili tancom spevácke vystúpenie pri príležitosti
oceňovania Športovca roka mesta Spišská Nová Ves, pedagógovia klavírneho, akordeónového,
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gitarového oddelenia hudobného odboru spolupracovali

ako korepetítori s dychovým a

sláčikovým oddelením , LDO a TO
 podporovať kreativitu v kolektívnych zoskupeniach
Výsledok: stály cieľ, ktorý podporujeme výjazdami kolektívnych zoskupení na súťaže, festivaly,
vystúpenia, kultúrne podujatia, koncerty a i pod
 realizovať otvorené hodiny pre rodičov a širokú verejnosť
Výsledok: nesplnené (otvorené hodiny sa pre rodičov a širokú verejnosť v tomto školskom roku
nekonali. Rodičia mali možnosť vidieť prácu žiakov na koncertoch usporiadaných triedou, školou.
 spolupracovať so základnými školami v našom meste, s miestnymi kultúrnymi centrami
ako je GUS, Múzeum Spiša, Spišské osvetové stredisko, MKC, Spišská knižnica,
Multicentrum, Únia žien, Matica slovenská a pod.
Výsledok: splnené (naši žiaci prispeli kultúrnym programom na viac ako 30-ich podujatiach).
 zorganizovať tvorivé dielne pre ZŠ 1x november – 1x apríl
Výsledok: čiastočne splnené (tvorivé dielne boli realizované pre žiakov I. stupňa ZŠ Levočská
a ZŠ Ing. Kožucha, podieľali sa všetky odbory školy, iba v mesiaci november)
 zorganizovať výchovný koncert pre MŠ – máj,
 zorganizovať tanečný koncert – Dom kultúry (kino Mier),
Výsledok: nesplnené COVID-19
 zverejňovať informácie o dianí v škole cez web, miestny mesačník Informátor, TV Redutu
a pod.
Výsledok : splnené
 prezentovať VO aktualizáciou žiackych prác v priestoroch ZUŠ počas celého šk. roka
Výsledok: splnené ( pedagógovia VO pravidelne skrášľovali priestory školy prácami žiakov, pri
rôznych príležitostiach a sviatkoch aktualizovali výzdobu)
 podporovať profesionálny rast pedagogických zamestnancov
Výsledok: splnené ( 6-ti pedagógovia ZUŠ mali možnosť zvyšovať si kvalifikačné predpoklady na
VŠ a 1 kvalifikačné rozširujúce vzdelávanie na VŠ)
§2 ods. 1 o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje veľmi dobré výsledky
SWOT analýza výsledkov školy
Silné stránky
o monopolné postavenie školy v meste Sp. Nová Ves
o

podiel školy na kultúrnom rozvoji mesta a regiónu

o

výborná spolupráca s miestnymi kultúrnymi inštitúciami

o

vysoká úspešnosť pri prijatí žiakov na stredné a vysoké školy s umeleckým
zameraním
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o

dlhodobé úspechy na súťažiach až po medzinárodnú úroveň

o

dobrá medziodborová spolupráca

o

aktívna činnosť súborov a komorných zoskupení

o

udržiavanie ľudových tradícií

o

profesionálny rast pedagogických zamestnancov – záujem o kontinuálne
vzdelávania,

rozširovanie

kvalifikácie,

zvyšovanie

kvalifikačného

stupňa

na vysokých školách
o

využívanie IKT technológií vo vyučovacom procese

o

zavedenie elektronického systému na vedenie školskej dokumentácie

o

možnosť pripojenia na internet, wifi v priestoroch školy

o

čakacia miestnosť pre rodičov

o

zborovňa pre učiteľov s funkčným vybavením

o

vymedzené parkovisko pre rodičov na rýchle státie

o

vlastné parkovisko pre pedagógov

o

triedenie odpadu v priestoroch školy

Slabé stránky
o chátrajúca budova
Príležitosti
o získavanie finančných prostriedkov z grantov a od sponzorov
o medializácia a zviditeľňovanie školy /Informátor, regionálna televízia, web stránka
školy/
o modernizácia a postupné dopĺňanie materiálno-technického zabezpečenia školy
o otvorené hodiny pre rodičov, tvorivé dielne pre žiakov a detí ZŠ a MŠ
o celoživotné vzdelávanie pedagógov podľa aktuálnej ponuky
o spolupráca s miestnymi inštitúciami – CVČ, MKC, GUS, Múzeum Spiša, Knižnica
a pod.
o

výchovné koncerty pre MŠ

o

tvorivé dielne pre ZŠ

o

verejné koncerty a predstavenia pre širokú verejnosť v kultúrnych stánkoch ako je
Reduta, Dom kultúry, GUS, letohrádok Dardanely

o

využívanie mobilných aplikácií na podporu vzdelávania

Ohrozenia
o finančné a morálne hodnotenie zamestnancov v školstve
o

množstvo povinných predmetov v jednotlivých odboroch

o

zaneprázdnenosť žiakov

o

ponuka iných výchovno-vzdelávacích inštitúcií

o

zvýšenie poplatkov za štúdium
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Vymedzenie vlastných cieľov na šk. rok 2020/2021
 navštevovať kultúrne stánky ako je Štátne divadlo a štátna filharmónia v Košiciach,
výtvarné výstavy, predstavenia a iné kultúrne podujatia,
 zúčastňovať sa workshopov, seminárov, festivalov, majstrovských kurzov,
 organizovať tematické koncerty podľa rozhodnutia umeleckej rady
 pripraviť program na Jubilejný koncert pri príležitosti 80. výročia školy
 zorganizovať Jubilejný koncert pri príležitosti 80. výročia školy
 zorganizovať Koncert slovenskej hudby v GUS
 organizovať a prezentovať žiakov na koncertoch mimo ZUŠ, napr. GUS, Letohrádok
Dardanely,
 motivovať žiakov prostredníctvom vyhlasovania školských súťaží a účasťou na iných
súťažiach a vystúpeniach,
 zorganizovať okresné a krajské kolo celoslovenskej súťaže Hnúšťanský akord,
 podporovať spoluprácu

medzi jednotlivými oddeleniami pri realizovaní spoločných

projektov,
 realizovať otvorené hodiny v odboroch so skupinovou výučbou VO, TO, LDO pre rodičov
a širokú verejnosť vo všetkých skupinových formách vyučovania, ak to situácia dovolí,
 zorganizovať tvorivé dielne pre ZŠ v čase monitoru pre 9. a 5. ročník ZŠ,
 zorganizovať výchovný koncert pre MŠ – máj,
 zorganizovať tanečný koncert – Dom kultúry (kino Mier),
 podporovať kreativitu v kolektívnych zoskupeniach,
 zorganizovať aktualizačné vzdelávanie
 využívať mobilné aplikácie na podporu vzdelávania
 využívať elektronický systém iZUŠ na vedenie pedagogickej dokumentácie a komunikáciu
 naďalej spolupracovať so základnými školami v našom meste, s miestnymi kultúrnymi
centrami ako je GUS, Múzeum Spiša, Spišské osvetové stredisko, MKC, únia žien, Matica
slovenská a pod.,
 zverejňovať informácie o dianí v škole cez web, miestny mesačník Informátor, TV Redutu
a pod.
 prezentovať VO aktualizáciou žiackych prác v priestoroch ZUŠ počas celého školského
roka
 podporovať profesionálny rast pedagogických zamestnancov.
Vypracovali:
Mgr. Zuzana Lukáčová, ,DiS.art. zást.
Angela Rerková, ekonómka ZUŠ
V Spišskej Novej Vsi, 28. 09.2020
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Príloha č.1

Vystúpenia
1.
08.09.2019 Novoveský beh Hutou, program: Mgr.art. Michaela Regecová, Ľ H Spišanček z
tr. Mgr. Martina Richnavského, Nela Nováková z tr. Mgr. Michaely Formelovej a žiaci TO z tr.
Mgr. Gabriely Váradi
2.
18.09.2019 Od babičky na boľačky-Múzeum Spiša, program: Estera Dunková a súrodenci
Pechovci z tr. Mgr. Martina Richnavského
3.
27.09.2019 Vystúpenie v OC Madaras, program: žiaci TO z tr. Mgr. Gabriely Váradi
a Estera Dunková z tr. Mgr. Michaely Formelovej
4.
18.10.2019 Konferencia firmy Embraco, program: Estera Dunková z tr. Mgr. Michaely
Formelovej
5.
19.10.2019 Vystúpenie v Redute, program: Sláčikový komorný orchester z tr. Mgr. Mariany
Kacvinskej, DiS.art.
6.

25.10.2019 Husacie hody - Preveza, program: duo Pechovcov a Mgr. Martin Richnavský

7.
28.10.2019 Mesiac úcty k starším - NsP, oddelenie ODCH, program: žiaci z tr. Mgr.
Martina Richnavského
8.
30.10.2019 Vernisáž výstavy - Múzeum Spiša, program: Judita Kotradyová z tr. Mgr.
Denisy Kotradyovej, DiS.art.
9.
13. 11. 2019 – Workshop a koncert „Lutna, nástroj, ktorý (ne)poznáme, program:
Sláčikový komorný orchester z triedy Mgr. Mariany Kacvinskej, DiS. art.
10.
16.11.2019 Katarínska zábava jednoty dôchodcov - Hotelová akadémia: program:
Katarína Hvizdošová z tr. Mgr. Mariany Kacvinskej, DiS.art. a súrodenci Vojtilovci z tr. Martina
Konečného, DiS.art.
11.
17.11.2019 „Jak to bulo v Novejši“ – výstava pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie,
program: Charlota Sofia da Cruz z tr. Mgr.art. Michaely Regecovej
12.
20.11.2019 – Výročie školy M. Kolbeho - koncertná sála Reduty, program: Sofia
Gánovská z tr. Mgr. Mariany Kacvinskej, DiS,.art. Stela Kleinová z tr. Ľuby Gábikovej, DiS.art.
a Viktória Jakubcová z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS.art. a klavírny sprievod Bc. Alena
Mušutová, DiS.art.
13.
24.11.2019 Prehliadka detských folklórnych súborov - Krompachy, účinkoval: ĽH
Spišanček z tr. Mgr. Martina Richnavského
14.
28.11.2019 Srdce na dlani - ocenenie dobrovoľníkov za kraj- Reduta, program: súrodenci
Pechovci z tr. Mariána Kamenického, DiS.art.
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15.
28.11.2019 Spišská biblická jeseň - otvárací koncert - Gréckokatolický chrám, program:
Sláčikový komorný orchester z tr. Mgr. Mariany Kacvinskej, DiS.art., gitarový kvintet z tr. Bc.
Zuzany Lukáčovej, DiS.art., sláčikové zoskupenie MOKAMA z tr. Mgr.art. PeadDr. Petra
Šterbáka, Estera Dunková a spevácky zbor z tr. Mgr. Michaely Formelovej, Viktória Jakubcová
a flautový súbor SYRINX z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS.art.
16.
01.12.2019 Vystúpenie pre oddelenie dialýzy NsP - Reštaurácia Venuša, program:
súrodenci Pechovci, z tr. Mariána Kamenického, DiS.art.
17.
04.12.2019 Otvorenie výstavy v GUS, program: Jakub Šťastný z tr. Bc. Mareka
Kacvinského, DiS.art., sólo a korepetícia Bc. Alena Mušutová, DiS.art.
18.
07.12.2019 Vianočný večierok zamestnancov TriPlus - Metropol, program: žiaci z tr.
Štefana Vansača
19.
09.12.2019 Čaro Vianoc – Reduta, program: žiaci z tr. Mgr. Gabriely Váradi, Dis.art., Evy
Kopperovej, DiS.art., z tr. Mgr. Gabriela Kopilca a žiaci z tr. Štefana Vansača
20.
14.12.2019 Vianočné trhy - pred Radnicou, program: ĽH Spišanček, z tr. Mgr. Martina
Richnavského a Štefana Vansača a žiaci z tr. Mgr. Michaely Formelovej a Mgr. Gabriela Kopilca,
DiS.art.
21.
16.12.2019 Vianočné posedenie - NsP, oddelenie ODCH, program: žiaci z tr. Evy
Kopperovej, DiS.art.
22.
20.12.2019 Vianočné posedenie - Brantner Nova, program: súrodenci Pechovci z tr.
Mariana Kamenického, DiS.art.
23.
20.12.2019 Vianočný večierok Mestského úradu - Reduta, program: súrodenci Pechovci
z tr. Mariána Kamenického, DiS.art.
24.
20.01.2020 Stretnutie s poéziou Jána Motulku - Spišská knižnica, program: duo Marek
Krivda a Dominika Vojtkovská z tr. Bc. Aleny Mušutovej, DiS.art.
25.
24.01.2020 PlesLesy mesta - Reduta, program: súrodenci Pechovci, z tr. Mariána
Kamenického, DiS.art. a Dance Sapiens z tr. Klaudie Čikkelovej, DiS.art.
26. 13.02. 2020 Športovec roka - Športová hala SNV, program: moderovanie Ažbeta Tekáčová,
DiS.art, žiaci TO z tr. Klaudie Čikkelovej, DiS.art. a Mgr. Gabriely Váradi, spev Estera Dunková
z tr. Mgr. Michaely Formelovej.
27.
14.02.2020 Teplákový ples - Spišské Tomášovce, program: súrodenci Pechovci, z tr.
Mariána Kamenického, DiS.art., žiaci TO z tr. Mgr. Gabriely Váradi, trio-Sofia
Gánovská, Katarína Hvizdošová, z tr. Mgr. Mariany Kacvinskej, DiS.art. a Estera Dunková z tr.
Mgr. Michaely Formelovej.
28.
09.03. 2020 – Vansovej Lomnička - GUS, program: Estera Dunková z triedy Mgr. Michaely
Formelovej, korepetícia Mgr. Lucia Štapinská, DiS. art.
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29.
01. 06. 2020 – televízna relácia „Kapura“, program: Miroslav Pecha z triedy Romana
Barabasa, DiS. art.
30.
22. 06. 2020 – Zasadenie lipy k 100. výročiu založenia Matice Slovenskej - GUS, program:
flautový súbor SYRINX a Viktória Jakubcová z triedy Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS. art.
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Príloha č.2

Súťaže
1.
25.09.2019 - Šarkaniáda, Košiarny briežok, 1. miesto získali Maxima Korkošová, Veronika
Omastová, Natália Mikolajová, 2. miesto Emili Koťuhová, Jakub Šebest, Elička Pacanovská.
3. miesto získali Zuzana Muchová a Júlia Legátov z triedy Mgr. Ondreja Kondela
2. 07.11.2019 v oblastnom a diecéznom kole recitačnej súťaže „Piráti krásy“ v Spišskej Novej Vsi
v II. kat. získala Petra Olejníková 1. miesto, z tr. Evy Kopperovej, DiS.art.
3.
15. 11. 2019 – Karaoke Show – Smižany - semifinále: Estera Dunková z triedy Mgr.
Michaely Formelovej 3. miesto a Sarah Lišková z triedy Mgr. Gabriela Kopilca získala čestné
uznanie.
4.
21.11.2019 Celoslovenská tanečná súťaž „Tanec v srdci“ – Košice. TS Dance Sapiens 2. miesto z tr. Klaudie Čikkelovej, DiS.art.
6. 03.12.2019 – okresné kolo súťaže Hnúšťanský akord: zúčastnili sa 2 družstvá v kat. „A“ a „B“
z tr. Mgr. Stanislava Dvorského, obe družstvá postupili do krajského kola
7.
december 2019 – Medzinárodná keramická súťaž „Nebo nad hlavou“: 1. miesto získali
absolventky Lucia Mroceková a Natália Omastová z tr. Mgr.art. Jany Ceterovej
8.
február 2020 – Regionálne kolo Celoslovenskej výtvarnej súťaž Vesmír očami detí 2020 –sa
3. miesto Boris Dublan z tr. Mgr. Evy Bavalovej, ČU získala Ema Slebodníková z tr. Mgr.art. Jany
Ceterovej, 1. miesto Lillia Kyshko z tr. Mgr. Dominiky Vojtášovej
9. 24.02.2020 Krajské kolo vedomostnej súťaže „Hnúšťanský akord“- SNV: družstvo „A“
v zložení Stela Kleinová, Richard Geci a Ela Molitorisová a družstvo „B“ v zložení Marek
Malejčík, Patrícia Nováková a Alexandra Lauková získali 1. miesto z tr. Mgr. Stanislava
Dvorského – postúpili do celoslovenského kola do Hnúšte.
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Príloha č.3

Správa o vyučovaní v ZUŠ čase karantény od 16.03.2020 do 30.06.2020
1. Prerušené vyučovanie v ZUŠ
Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v
súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. V ZUŠ
Spišská Nová Ves bolo vyučovanie prerušené do konca školského roka 2019/2020.
2. Dochádzka žiakov
Dochádzka žiakov bola evidovaná ako dištančná a od uvedeného dátumu sa nezapočítavala do
vymeškaných hodín žiakov. Dochádzka sa pre účely vysvedčenia sa evidovala iba do 12.3.2020,
nakoľko 13.03.2020 bolo v ZUŠ vyhlásené riaditeľské voľno z dôvodu šírenia koronavírusu.
3. Zápis v triednych knihách
V triednych knihách bola uvedená formula: Vyučovanie prerušené do odvolania. Pod uvedeným
zápisom bola zapisovaná látka, ktorá bola so žiakom prebratá, ak prebehla online hodina, prípadne
hodnotenie, ktoré malo motivačný charakter a tiež aj spôsob kontaktu a realizácia hodiny.
V triednych knihách komorná hra, štvor-šesťručná hra, hra v orchestri/súbore, ľudová hudba,
ľudový spev, zborový spev bol uvedený zápis: Prerušenie vyučovania do odvolania s dochádzkou
dištančná forma. Dochádzka žiakov sa od 16.03.2020 nezarátavala do konečných vymeškaných
hodín na vysvedčení.
4. Metódy, formy a spôsob vyučovania
Vyučovanie individuálnych hodín
Vyučovanie individuálnych hodín spevu a hre na hudobnom nástroji prebiehalo dištančnou formou
cez online hodiny. Žiaci mali zabezpečený kontakt, minimálne jedenkrát do týždňa, ale zväčša mal
každý žiak hodinu tak ako v bežný školský rok, teda 2x do týždňa. Využívali sa rôzne spôsoby na
realizáciu hodín (aplikácie - Zoom, Messenger, WhatsApp, Viber, Facebook, Skype,. Mailová
komunikácia, zasielanie videonahrávok, audionahrávok, telefonický kontakt a pod.)
Vyučovanie hudobnej náuky, korepetícií a ostatných predmetov HO
Vyučujúci hudobnej náuky vytvorili pre potreby dištančného vzdelávania web stránky cez portál
webnode. Učitelia pravidelne zasielali domáce úlohy každej skupine. Komunikácia prebiehala
mailovou formou. Žiaci posielali vypracované domáce úlohy mailom a učitelia ich následne
hodnotili, radili, pripomienkovali. Vyučovanie a preberaná látka zohľadňovali mimoriadnu
situáciu. Väčšina žiakov reagovala pravidelne, takže môžeme zhodnotiť, že naplánované tematické
celky boli splnené. Korepetície neboli realizované. Vyučovanie ostatných predmetov - komorná
hra, štvor-šesťručná hra, hra v orchestri/súbore, ľudová hudba, ľudový spev, zborový spev nebola
realizovaná, nakoľko nebolo možné naplniť ciele vyučovacích predmetov kvalitnou
a plnohodnotnou výučbou. Online hodiny cez aplikácie sa neuskutočnili, nakoľko simultánna hra
nie je možná v reálnom čase pri hre viacerých nástrojov naraz.
Vyučovanie v skupinovej forme
Pedagógovia skupinového vyučovania komunikovali s rodičmi a žiakmi pomocou špeciálne
vytvorených triednych webových stránok vo výtvarnom odbore, prostredníctvom komentárov,
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zdieľania úloh, zdieľania prác žiakov natáčaním inštruktážnych videí s konkrétnymi zadaniami.
Vyučovanie vo VO prebiehalo aj prostredníctvom prezentácií (vo Worde, PDF formáte, či
Powerpointe) stránok, obrázkov, či filmov a dokumentárnych filmov o výtvarnom umení, štúdiu
odbornej literatúry, z ktorej podávali informácie svojim žiakom počas výučby a vzdelávali sa aj
v rôznych činnostiach a zručnostiach, ktoré môžu v budúcnosti využiť na hodinách VV (či už ide
o rôzne výtvarné techniky a zručnosti, alebo digitálne, či elektronické znalosti). V tanečnom
odbore vyučujúce aktívne nahrávali tanečné tréningy, ktoré posielali žiakom aj s komentárom na
správne cvičenie. Podarilo sa im zostrihať aj niekoľko tanečných choreografií. V literárnodramatickom odbore prebiehali vyučovacie hodiny podľa naplánovaných spoločných stretnutí cez
aplikácie. Žiaci sa zapájali do video koncertov nacvičenými prednesmi.
Každý učiteľ si našiel a zvolil svoj spôsob komunikácie a zadávania domácich úloh, ako aj svoj
spôsob kritérií k hodnoteniu jednotlivých prác a skupín. Vo vyšších ročníkoch boli praktizované aj
online video hodiny.
5. Spôsob hodnotenia v čase prerušenia vyučovania – individuálne vyučovanie
Priebežné hodnotenie malo charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas
procesu učenia sa. Malo motivačný charakter, pričom sa pomenovali žiakom chyby, ktoré robia
a navrhol sa postup pri ich odstraňovaní. Priebežné hodnotenie malo značne individualizovaný
charakter, zohľadňovalo sa socioekonomické prostredie, v ktorom žiak vyrastá, jeho vekové a
individuálne osobitosti a prihliadalo sa na momentálnu psychickú a fyzickú disponovanosť žiaka.
Žiaci sa hodnotili priebežne aj známkou a to s prihliadnutím predovšetkým na osobitosti, možnosti
a individuálne podmienky na domácu prípravu žiaka.
5.1 Spôsob hodnotenia v čase prerušenia vyučovania– komorný spev
Z predmetov skupinového vyučovania bola realizovaná výučba komorného spevu pomocou online
hodín aplikáciou zoom. Ak bola realizovaná online hodina, tak sa využívalo aj sa priebežné
motivačné hodnotenie formou známky.
5.2 Hodnotenie na vysvedčení
Známkou bol hodnotený hlavný predmet. Ostatné predmety všetkých odborov boli hodnotené
slovne – absolvoval/a. Riaditeľkou školy bolo vydané usmernenie k hodnoteniu žiakov, podľa
ktorého sa postupovalo. Spôsob hodnotenia bol prerokovaný pedagogickou radou online. Pri
ukončení stupňa vzdelania sa vykonávala záverečná skúška administratívne, ako aritmetický
priemer známok zo skupiny príbuzných vyučovacích predmetov. Do aritmetického priemeru
známok sa započítali koncoročné známky zo všetkých ročníkov príslušnej časti a stupňa štúdia a
polročné známky z posledných dvoch ročníkov príslušnej časti a stupňa štúdia. Praktické
vykonanie záverečnej skúšky nebolo realizované.
6. Plnenie plánov
Podarilo sa nám so žiakmi postupne napĺňať nastavený cieľ. Žiaci všetkých odborov sa
prezentovali na 7- ich videokoncertoch, ktoré boli v tomto mimoriadnom čase realizované na you
tube kanáli. Každý žiak mohol byť hodnotený na vysvedčení známkou z hlavných predmetov.
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7. Materiálne podmienky zabezpečenia vyučovania
Vyučujúci využívali na realizáciu vyučovania dištančnou formou školské notebooky, školské
tablety a vlastné notebooky a počítače. Internetové pripojenie využíval každý učiteľ z vlastných
zdrojov.
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