ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
052 01 Spišská Nová Ves

J. Fabiniho 1

______________________________________________________________________________

SPRÁVA
Podľa vyhlášky 435/2020 Z.z. Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky za školský rok 2020/2021

1. Prerokované a schválené pedagogickou radou školy

21.09. 2021

Mgr. Mariana Kacvinská, DiS.art.
riaditeľka ZUŠ

2. Prerokované a schválené radou školy

13.10.2021

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 2020/2021

za zriaďovateľa: Ing. Pavol Bečarik.
primátor mesta

SPRÁVA
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
škôl a školských zariadení za školský rok 2020/2021
Podľa vyhlášky 435/2020 Z.z. Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky
a/ údaje o škole
Názov školy: Základná umelecká škola
Adresa školy: J. Fabiniho 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Kontakty:
tel. kancelária: 053 – 4461240
www:
www.zussnv.sk
e-mail:
info@zussnv.sk, mariana.kacvinska@zussnv.sk
Vedúci zamestnanci školy
riaditeľ:
Mgr. Mariana Kacvinská, DiS.art.
štatutárny zástupca:
Mgr. Zuzana Lukáčová, DiS.art.
Rada školy
predseda : Mgr. Andrej Cpin (zástupca za zriaďovateľa)
pedagogickí zamestnanci: Mgr. Michaela Formelová, počas MD zastupuje Mgr. Gabriela
Váradi, 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
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,(MD), Mgr. Alena Mušutová od marca 2021
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.
Pedagogická rada: zložená zo všetkých členov pedagogického zboru.
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b/ údaje o zriaďovateľovi
Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, t.č. 053/4176611,
4176610
c/ informácie o činnosti rady školy, poradných orgánov riaditeľa školy
Rada školy pri ZUŠ sa schádzala a pracovala v zmysle schváleného štatútu. Bola informovaná
o počte prijatých žiakov, uplatňovaných učebných plánoch, ŠKvP v ZUŠ, výchovno-vzdelávacích
výsledkoch žiakov, plánu práce a čerpaní rozpočtu. Zasadnutie Rady školy prebehlo 9.10.2021 per
rollam Prijaté uznesenia sa nachádzajú v zápisnici zo zasadnutia, k dispozícií k nahliadnutiu
v ZUŠ.
Zasadnutia PK
PK klavír: 11.09.2020, 21.012021, 04.03.2021, 30.05.2021, 15.06.2021
PK sláčikové nástroje: 08.09.2020, 26.01.2021, 24.03.2021
PK akordeón a keyboard: 14.09.2020, 20.01.2021, 24.03.2021
PK dychové a bicie nástroje: 08.09.2020, 26.01. 2021, 24.03. 2021
PK gitara a spev: 14.09.2020, 21.01. 2021, 16.02 2021 (mimoriadna), 03.03. 2021
PK výtvarná výchova: 11.09.2020, 19.01. 2021, 02.03. 2021
PK tanec a LDO: 27.08.2020, 26.01.2021, 29.03.2021
Umelecká rada: 14.09.2020
Porady pedagogickej rady:
26.08. Pracovná porada
29.09. Pracovná porada + pedagogická rada
12.10. Mimoriadna pracovná porada
10.11. Online pracovná porada cez meet
15.12. Online pracovná porada cez meet
28.01. Online pracovná porada + klasifikačná porada za I. polrok cez meet
30.03. Online pracovná porada cez meet
27.04. Online pracovná porada cez meet
22.06. Koncoročná klasifikačná porada
01.07. Hodnotiaca záverečná porada
d/ počet žiakov sú uvedené z výkazu 24-01 podľa skutočného stavu k 15. 9. 2020.
celkom:
966 žiakov
prípravné štúdium
47 žiakov
základné štúdium
919 žiakov
Individuálna forma vyučovania: 381 žiakov
Skupinová forma vyučovania: 585 žiakov
Počet žiakov podľa odborov:
hudobný
výtvarný
tanečný
literárno-dramatický

381 žiakov
341žiakov
166 žiakov
78 žiakov
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e/ počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov
počet všetkých zamestnancov ku 30. 6. 2021: 54 z toho
počet pedagogických zamestnancov celkom: 42 z toho
Hudobný odbor
31 učiteľov (z toho 1 učiteľka na MD)
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
f/ údaje o plnení kvalifikačného predpokladu 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%
rozširovanie kvalifikácie: Gabriel Kopilec –rozširujúce štúdium KU, spev
Peter Zajac – ukončený 2.r.magisterského štúdia na Ternopoľskej nacionalnej pedagogickej
univerzite na Ukrajine,
Klaudia Čikkelová – ukončenie bakalárského štúdia na VŠMU v Bratislave, tanec
g/ informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Každý odbor a oddelenie participuje na verejných koncertoch, usporiadaných školu. V tomto
školskom napriek ťažkej pandemickej situácii a náhradnému dištančnému vyučovaniu sa učitelia
a ich žiaci pripravovali na verejné prezentácie svojej práce, a to prostredníctvom koncertov, ktoré
sa konali online na www. youtube.com.
Usporiadané koncerty:
1.
Jesenný koncert - 11. 11. 2020
2.
ZUŠka domArt - 18. 11. 2020
3.
Vianočný koncert - 15. 12. 2020
4.
Vianočná prskavka - 25. 12. 2020
5.
Tanečný videokoncert – 03.02.2021
6.
Polročný koncert – 10. 2. 2021
7.
Koncert mladších žiakov - 3. 3. 2021
8.
Jarný koncert – 31. 3. 2021
9.
ZUŠka domArt - 28. 4. 2021
10.
ZUŠka domArt - 29. 4. 2021
11.
2 rodinné koncert - 15. 5. 2021 o 17.15 a o 18.30
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12.
13.

Záverečný koncert - 23. 6. 2021
Rozlúčkový koncert - 30. 6. 2021

Žiaci VO prezentovali svoje práce na výstave s názvom Na plote II. Výstava trvala od novembra
2020 do konca školského roka.
Absolventské podujatia:
Absolventské koncerty sa z vyššie uvedených dôvodov konali vo forme videokoncertov a jeden
v koncertnej sále Reduty.
1. videokoncert absolventov: 16. 6. 2021 - online
2. videokoncert absolventov: 21. 6. 2021 – online
3. absolventský koncert 21. 6. 2021 v Redute prezenčne
16.6.2021 - Absolventská výstava žiakov VO bola po prvý krát odprezentovaná s úspešným
ohlasom v exteriéri pred Radnicou, kde prebehlo aj slávnostné vyradenie absolventov. Výstavu
inštalovali učitelia VO Mgr. art. Jana Ceterová, Mgr. Eva Bavalová
18.6.2021 – dve online Absolventské predstavenia Klaun a Klaudinka , alebo o Divadle, v ktorom
sa nesmie smiať, z triedy Alžbety Tekáčovej, DiS.art. a Videoprojekt – individuálne tvorivé lyrické
spracovanie témy “voda“ z triedy Evy Kopperovej, DiS.art.
Koncerty jednotlivých oddelení:
Klavírne oddelenie zorganizovalo 4 klavírne video koncerty na youtube – 13. 1. 2021, 17. 2. 2021,
14. 4. 2021 a 26. 5. 2021.
Triedne koncerty:
Technická náročnosť spracovania nahrávok do online podoby neumožnila učiteľom usporiadať
v každej triede triedny koncert. Technicky zručnejší pedagógovia usporiadali triedne koncerty
online
.
Mimoškolské vystúpenia:
Napriek nepriaznivej situácii naša škola
prispela programom na niekoľkých kultúrnospoločenských akciách v meste v období prezenčného vyučovania na našej škole. Viď príloha č. 1.
Súťaže:
Okresné
 september 2020 Juliana Kukurová , 2/II , druhé miesto vo fotosúťaži „Príď a odfoť
Smižany“ ktorú organizovalo Obecné kultúrne centrum v Smižanoch
 Okresné kolo súťaže CINEAMA 2021:
Júlia Erbanová (4/2/I.)- kategória: experiment, videoklip, 2. miesto, postup do krajského
kola, Samuel Uharček (2/2/I) kategória: hraný film, 3.miesto, postup do krajského kola,
z triedy Mgr.art. Tomáša Ceteru

Vesmír očami detí, Kristína Nociarová (2/1/I.) - 2. miesto, z triedy Mgr. Evy Bavalovej

Okresné kolo recitačnej súťaže „Hviezdoslavov Kubín- jún 2021
Saskia Palenčárová - 2. miesto, Martin Petruščák - 1. miesto, Martin Kokoruďa 2. miesto, Sofia Pavlová - 2. miesto, Filip Tomaščík - 3. miesto, Petra Olejníková 2. miesto, z triedy Evy Koperovej, DiS.art.
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Krajské

Krajské kolo Košického kraja CINEAMA 2021:
Júlia Erbanová (4/2/I.)- kategória: experiment, videoklip, Čestné uznanie
Samuel Uharček (2/2/I) kategória: hraný film, Čestné uznanie

Celoslovenské

december 2020 - „Modrý svet očami umenia“ ZUŠ Bardejov
Karolína Hudáčeková - 2. miesto, Natália Hudáčeková - 1.miesto, Eliška Marciová 1.miesto, Martin Debnár - cena poroty, z triedy Alžbety Tekáčovej, DiS.art.

11. 5. 2021 Smižianska gitara ZUŠ, Smižany - Šimon Štapinský, 1./1./I. z triedy
Mgr. Z Lukáčovej, DiS. art. - 2. miesto v zlatom pásme, Šimon Bečarik, 1./1./I. z triedy
Mgr. art. M. Regecovej - 1. miesto v zlatom pásme, Richard Geci, 4./1./I. z triedy Mgr.
art. M. Regecovej - strieborné pásmo, Hugo Bizub, 3./1./I. z triedy Mgr. Z. Dudžákovej,
DiS. art. - strieborné pásmo

Mária Pidíková ,2./2./I. sa prebojovala do TOP 20 najkrajších návrhov na obal žiackej
knižky v celoslovenskej súťaži „O najkrajší návrh na obálku žiackej knižky.“ organizovanej
spoločnosťou ŠEVT a.s. v Bratislave z triedy Mgr. Dominiky Vojtášovej

Celoslovenská výtvarná súťaž "Celoslovenský ornament očami Spišiakov 2021"
C. kategória: Základné umelecké školy - žiaci 1. časti I. stupňa
3. miesto: Aneta Klimeková (3./1./I.), názov diela: „Farebný folklór“
D. kategória : Základné umelecké školy, žiaci 2. časti I. stupňa
3. miesto: Leona Žoldáková (2./2./I.), názov diela: „Slovenské jarné tradície“
E. kategória: Základné umelecké školy, žiaci II. stupňa
1. miesto: Lenka Dzurňáková (2./II.), názov diela: „Čepčenie nevesty“
čestné uznanie: Alexandra Repaská (2./II.), názov diela: „Slnečná krajina“,
žiaci z tr. Mgr. Dominiky Vojtášovej
F. kategória: pedagógovia a neprofesionálni umelci,
1. miesto: Mgr. Dominika Vojtášová, názov diela: „Odetá v kroji“

Anjel Vianoc – Čestné uznanie za kolektívnu prácu žiakov z ročníka 2./2./I., žiaci z tr. Mgr. Evy
Bavalovej
Medzinárodné
 24. október 2020 - Medzinárodná súťažná prehliadka Júliusa von Beliczayho v sólovej hre
na husliach a v komornej hre rôznych nástrojových zoskupení, Komárno, Tamara
Gurčíková, 4./2./I z triedy PaedDr. Mgr. art. Petra Šterbáka. - strieborne pásmo
Iné:
 Počas dištančného vyučovania prebiehala pravidelná propagácia našej ZUŠ a VO na
facebookovej stránke. Uverejňovali sa práce žiakov všetkých učitelov VO a MMO (p.uč. J.
Nahálková, D. Vojtášová, E. Bavalová, J. Ceterová, T. Cetera, O. Kondel). Príspevky
pridávala p. uč. Ceterová a p. uč. Vojtášová, každý týždeň aj niekoľko krát. Nejednalo sa
len o fotografie žiackych prác ale aj prezentácie, videá a gif. súbory, kt. učitelia VO
vytvárali aby zaujali čo najviac divákov na sociálnych sieťach.
 grafická, video tvorba – Mgr. Dominika Vojtášová
 tvorba plagátov a obálok do programov, oznámení, spracovanie fotografií na absolventské
tablá: Mgr.art. Dominika Vojtášová
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 grafická úprava fotografií a príprava banerov na výstavu Na plote II. – Mgr.art. Jana
Ceterová
 grafická úprava fotografií a príprava banerov na absolventskú výstavu - Mgr.Eva Bavalová
 grafická úprava a realizácia odznakov pre absolventov VO - Mgr.art. Jana Ceterová
 fotenie učiteľov na tablo, úprava fotografií - Mgr.art. Jana Ceterová
 výroba spoločného tabla - Mgr.art. Jana Ceterová, Mgr. Dominika Vojtášová
 fotenie žiackych prác pri príležitosti Absolventskej výstavy - Mgr.art. Jana Ceterová, Mgr.
Eva Bavalová
 výroba online adventného kalendáru - Mgr. Jana Nahálková
 výroba plagátu na absolventské a záverečné podujatia – Mgr. Jana Nahálková
 koncepčné vytvorenie propagačných videí pre VO, LDO, HO – Mgr.art. Tomáš Cetera,
propagačné video TO spracovala Mgr. Gabriela Váradi
 natáčanie a postprodukcia propagačných videí - Mgr.art. Tomáš Cetera
 technická pomoc a tvorba videosekvencií pre učiteľov rôznych odborov ZUŠ - Mgr.art.
Tomáš Cetera
h/ informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená
Výtvarný odbor
Marec 2021 – Maľovanie vajíčok
Od 4.marca do 22.apríla 2021 Hranice neformálneho vzdelávaniaNové alternatívy neformálneho vzdelávania v prostredí múzeí, galérií a pamiatok. Išlo o osem
online seminárov konajúcich sa, kde sa preberali témy ako napr.:
- Didaktické aspekty a ciele galerijnej, múzejnej a pamiatkovej pedagogiky.
- Kreativita, emocionalita, expresia – fenomény v zážitkovom učení.
- Oživené učebnice a iné vzdelávacie projekty na pozadí výskumnej paradigmy histórie a múzejnej
pedagogiky.
- Vizuálna komunikácia v podobe komiksu v edukácii a pod. – Mgr. Jana Nahálková, Mgr.art. Jana
Ceterová
- 30.04.2021 – Online workshop, stretnutie s umelcom Erikom Binderom, Slovenská národná
galéria –Mgr. art. Jana Ceterová
Aktivity učiteľov
 12.03.2021 – Účasť v porote výtvarnej súťaže Vesmír očami detí 2021 – okresné kolo
Spišské osvetové stredisko, Mgr. Dominika Vojtášová
 07.05.2021 – Účasť v porote na súťaži Slovenský ornament očami Spišiakov + online
vernisáž, ZUŠ Smižany, Mgr. Eva Bavalová
i/ informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

V školskom roku 2020/2021 v našej ZUŠ nebola vykonaná Štátna školská inšpekcia.
j/ informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy

Priestory školy a učebne
počet využívaných učební: 47
počet elokovaných tried: 1 trieda VO (2 skupiny) ZŠ Komenského , 1 trieda VO (2 skupiny), 1
trieda TO (2 skupiny) ZŠ Ing. O. Kožucha, 1 trieda TO Hutnícka (2 skupiny)
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 Miestnosti na realizáciu koncertov a predstavení: veľká koncertná sála, malá koncertná
sála, divadelné štúdio
 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, inými povinnými pomôckami. Jednotlivé triedy HO, TO,
LDO, VO, HN sú vybavené tabletom, notebookom, alebo počítačom, ktoré môžu vyučujúci
využívať na vedenie pedagogickej dokumentácie v informačnom systéme pre Základné umelecké
školy - iZUŠ, na využitie v prípade potreby dištančného vzdelávania a takisto vo vyučovacom
procese. Triedy hudobnej náuky sú vybavené lavicami, stoličkami, stierateľnou
tabuľou, edukačným programom, zvonkohrami, rytmicko a melodicko ľahko ovládateľnými
nástrojmi aj školským notebookom/PC. Jedna trieda hudobnej náuky s prístupom na internet je
vybavená novými počítačmi, interaktívnou tabuľou, projektorom, premietacím plátnom, novým
edukačným hudobným softvérom, druhá trieda je vybavená tabletmi, projektorom, premietacím
plátnom a programom. Spevácke triedy sú naviac vybavené mikrofónom. 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. Koncertné sály sú vybavené klavírnymi krídlami so stoličkou ku klavíru, pódiom
a stoličkami pre divákov. Každý vyučujúci vlastní školský flash disk, tablet, pc, alebo notebook
a v každej triede je umožnený prístup na internet. Pedagógovia majú prístup k trom školským
počítačom, ktoré sú umiestnené v zapisovateľni.
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 vo všetkých triedach
nainštalovaná interaktívna tabuľa a školský počítač. Všetky triedy majú zabezpečné umývadlo. Vo
výtvarnom odbore máme zriadenú jednu triedu pre odbor Multimediálna tvorba so zameraním na
fotografiu, digitálnu kresbu, animáciu a elektronické média. Pod tento odbor sa začlenil aj
nepovinne voliteľný predmet PC-Grafika. Daný odbor vedie p. uč. Mgr.art. Tomáš Cetera. Trieda
je vybavenú počítačmi, farebnou tlačiarňou, 3D tlačiarňou, kompaktným fotoaparátom,
premietacím plátnom, animačnými programami a tiež aj videokamerou s kamerovým statívom.
Počítače majú špecifický edukačný softwér potrebný k výučbe daného predmetu. Na vyučovanie
predmetu fotografia slúži fotoateliér s potrebnými 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...). 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. Skladové priestory pre výtvarný odbor má
každý učiteľ vo svojej triede, kde má pre tieto potreby skrine na materiál, regály a zásuvky na
archiváciu prác žiakov. Odborná knižnica vybavená monografiami, dejinami umenia, odbornými
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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 a reproduktormi na
reprodukovanie hudby. Kostýmové vybavenie pre potreby tanečných choreografií je uskladnené
v kostýmovej miestnosti. V šatniach sú nové skrine na ukladanie kostýmov do oboch šatní, ktoré
spĺňajú hygienické a bezpečnostné požiadavky.
Odborná učebňa s vyhradeným priestorom pre spoločné činnosti LDO je vybavená požadovanými
pomôckami ako je katedra, stoličky, lavice, notebook pre vyučujúcu a 2 počítače pre žiakov
s pripojením na internet, druhá učebňa je vybavená pc, interaktívnou tabuľou, internetom,
reproduktormi a mikrofónom. Odborná učebňa pre vyučovanie dramatiky, prácu v súbore
a základy dramatickej tvorby 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.
.
k/ informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a v ktorých má škola nedostatky
Prehľad prijatých žiakov na stredné a vysoké školy
Meno žiaka

Škola

Pripravil

Šimon Širilla
Filip Tomaščík
František Pluta

Konzervatórium Timonova ul. Košice
KonzervatóriumTimonova ul.Košice
Filozof. Fakulta prešovskej univerzity
Učiteľstvo hudobného umenia
Štátne konzervatórium Bratislava
Konzervatórium Exnárová ul. Košice
Konzervatórium Timonova ul. Košice
SPgŠ Levoča
SOŠ pedagogická sv Cyrila a Metoda,
Košice
SOŠ drevárska, Spišská Nová Ves
Škola umeleckého priemyslu, Košice
Škola umeleckého priemyslu, Bratislava
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Nitra, záhradná a krajinná architektúra

Eva Kopperová, DiS.art.
Eva Kopperová, DiS.art.
Mgr. Olena Ringošová

Tamara Gurčíková
Alex Ratan Štencel
Sára Závecká
Lenka Raczeková
Karolína Lesnická
Ivan Petruščák
Sára Lesňáková
Klára Kočíková
Ema Puškárová

PaedDr,Mgr.art.Peter Šterbák
Mgr. Peter Zajac, DiS.art.
Mgr. Denisa Kotradyová, DiS.art
Mgr. Denisa Kotradyová, DiS.art
Mgr. Eva Bavalová
Mgr. Eva Bavalová
Mgr,art. Jana Ceterová
Mgr. Dominika Vojtášová
Mgr. Dominika Vojtášová

Silné stránky školy
 monopolné postavenie školy
 záujem o účasť na súťažiach
 vysoká úspešnosť pri prijatí žiakov na stredné a vysoké školy
 dlhodobé úspechy na súťažiach až po medzinárodnú úroveň
 výborná spolupráca s miestnymi kultúrnymi inštitúciami
 dobrá medziodborová spolupráca
 podiel školy na kultúrnom rozvoji mesta a regiónu /množstvo mimoškolských vystúpení /
 vysoká úspešnosť prijatia žiakov na SŠ a VŠ s umeleckým zameraním
 využívanie IKT technológií vo vyučovacom procese
 zavedenie elektronického systému na vedenie školskej dokumentácie
 udržiavanie ľudových tradícií
 automatický systém na ľahšie otváranie vstupných dverí do budovy školy
 čakacia miestnosť pre rodičov
 pripojenie na internet, wifi v priestoroch školy
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 triedenie odpadu
Slabé stránky
 zastaralá a chátrajúca budova
 nedostatočne zabezpečený vstup do budovy pre handicapovaných občanov/žiakov

(5)
a/ informácie o finančnom zabezpeční výchovno-vzdelávacej činnosti školy
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. 6/2020 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
VO, TO, LDO skupinové odbory

80€
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.
d/ iné skutočnosti, ktoré sú pre školu podstatné
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
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Uplatňované rámcové učebné plány:
 schválené MŠVVaŠ SR dňa 09. 02. 2018 pod číslom 2018/3131:1-10A0 s platnosťou
od 01. 09. 2018
Vyučovanie počas karantény v období od 15.10.2020 do 10.5.2021
1. Prerušené vyučovanie v ZUŠ
Od 15.10.2020 do 10.mája 2021 dištančnou formou. Výnimku z opatrení mali žiaci 1.-4. ročníka
individuálneho štúdia prvej časti prvého stupňa v hudobnom odbore, ktorí sa mohli vzdelávať
prezenčne od februára 2021. Od 10.mája 2021 sa obnovilo prezenčné vyučovanie za stanovených
hygienických podmienok.
2. Dochádzka žiakov
Dochádzka žiakov prebiehala do 15.10.2020 prezenčne. Od februára 2021 bolo umožnené
individuálne štúdium žiakom, ktorí navštevujú I. stupeň ZŠ. Nasledujúce obdobie trvajúce do
10.5.2021 sa vyučovalo dištančne v skupinovom vyučovaní a v individuálnom vyučovaní žiakov
II. stupňa ZŠ a SŠ. Po tomto termíne sa vyučovalo až konca školského roka prezenčne aj na
individuálnom aj skupinovom vyučovaní.
3. Zápis v triednych knihách
V triednych knihách sa v dochádzke uvádzalo dištančné vzdelávanie a do poznámky sa uvádzala
aplikácia pomocou ktorej prebiehalo vyučovanie. V triednych knihách komorná hra, štvoršesťručná hra, hra v orchestri/súbore, ľudová hudba, ľudový spev, zborový spev bol uvedený
zápis: prerušenie vyučovania. Žiakom sa uvádzalo do dochádzky voľno.
4. Metódy, formy a spôsob vyučovania
Vyučovanie individuálnych hodín
Vyučovanie prebiehalo dištančnou formou prostredníctvom: online hodín, konzultácií cez telefón,
pomocou mobilných aplikácií (Viber, WhatsApp, Skype, Facebook, Messenger, Zoom, Meet).
Niektorí vyučujúci pripravovali počas karantény pre žiakov aj inštruktážne videá a korepetítori
nahrávali korepetície ako podklad pre cvičenie žiakov doma.
Vyučovanie hudobnej náuky, korepetícií a ostatných predmetov HO
Vyučovanie hudobnej náuky prebiehalo online a žiakom boli zadávané aj úlohy prostredníctvom
emailov a web stránky. Úlohy posielali žiaci mailom.
Vyučovanie a preberaná látka zohľadňovali mimoriadnu situáciu. Väčšina žiakov reagovala
pravidelne, takže môžeme zhodnotiť, že naplánované tematické celky boli splnené. 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
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Vyučovanie v čase karantény vo VO prebiehalo online formou prostredníctvom video hovorovaplikácia google meet. Učitelia komunikovali so žiakmi a aj rodičmi pomocou rôznych aplikácii,
sms správ, telefonicky, cez sociálne siete a pod.
Dištančné vyučovanie prebiehalo u väčšiny žiakov kladne pripájali sa na vyučovanie pravidelne,
práce odovzdávali formou fotografií včas.
Avšak dištančné vyučovanie prinášalo aj mnoho úskalí a nepredvídateľných situácií, na ktoré bolo
nutné promptne reagovať. Problémom vo vyučovaní VO sa stával aj nedostatok výtvarného
materiálu, ktorý deťom pri domácej výučbe dochádzal, alebo ho nemali, a nemohli si ho nikde
zakúpiť, ani si poň prísť do školy. Učitelia VO a MMO si vymenili svoje skúsenosti, postupy
a témy, ktoré sa osvedčili počas dištančného vyučovania, aj také, ktoré boli oživením online výuky.
Navrhovali rôzne témy, mnohé z nich sa zameriavali na postprodukciu fotografie, postprodukciu
videa, tvorbu animácie, rôzne land-artové témy, intermediálne presahy a kombinované techniky.
Učitelia vyučovali alternatívne či klasické techniky, digitálnu kresbu, maľbu, digitálnu koláže.
Žiaci pracovali aj s rôznymi mobilnými aplikáciami a taktiež PC programami.
Učitelia VO a MMO sa snažili aj počas dištančného vzdelávania zapájať sa so svojimi žiakmi do
výtvarných, animačných súťaží a online workshopov.
U väčšiny mladších žiakov bol viditeľný pozitívny, zodpovedný prístup k práci, ktorý v takejto
neľahkej situácii hravo a s humorom preniesli do svojich prác. U starších žiakov bolo badať
výraznejší problém zapájať sa na online vyučovanie.
Učitelia VO a MMO pravidelne prezentovali výsledky dištančnej výuky na facebookovej stránke
školy.
Učitelia VO a MMO sa snažili nahradiť žiakom prezenčnú formu výuky, v čo najkvalitnejšej
náhradnej podobe - dištančného vzdelávania a je im úprimne ľúto, že táto ich snaha bola občas aj
zatienená nespokojnosťou niektorých rodičov, alebo komunikačnými nedorozumeniami, ktoré sa
prirodzene objavovali vzhľadom na množstvo a počet žiakov vo VO a MMO.
Učitelia sa zhodli v tom, že aj napriek ich veľkej snahe a pozitívnym reakciám na ich vyučovanie,
dlhotrvajúca nepriaznivá pandemická situácia a absencia prezenčnej formy vyučovania sa
odzrkadlila v postupnej absencii žiakov na dištančnom vyučovaní a u niektorých aj následnom
ukončení štúdia na ZUŠ.
Učitelia LDO sa detailnejšie venovali individuálnemu online vzdelávaniu žiakov v oblasti
prednesu, kultivácie reči a prejavu, ako aj prehlbovaniu zručností v tvorbe krátkych videí. Na
spoločných hodinách sa venovali čítaniu a rozboru dramatických diel a vytváraniu online projektov
na rôzne témy. Žiaci zasielali svoje videá a fotografie, ktoré potom spracovali do umelecky pútavej
formy a prezentovali v online priestore na FB stránke našej školy. Zúčastňovali sa tiež všetkých
verejných online koncertov, organizovaných našou ZUŠ na YouTube portáli. Žiaci sa pomerne
disciplinovane zapájali do všetkých aktivít, vzorne sa pripájali na online hodiny a usilovne plnili
všetky im zadané úlohy.
Dištančné vyučovanie v TO bolo počas celého problematického obdobia realizované
prostredníctvom internetu a dostupných aplikácií ako messenger, whatsApp, zoom, meet. Žiaci sa
pripájali na hodiny pravidelne a veľmi rýchlo si zvykli na tento spôsob vyučovania. Veľmi kladne
a zodpovedne možno hodnotiť aj spoluprácu rodičov. Hlavne pri organizácii vyučovania nižších
ročníkov, kde je veľmi dôležitá súčinná spolupráca rodiča s pedagógom a dieťaťom.
Na tanečnom odbore sa v čase karantény konali postupové skúšky žiakov 3. ročníka II. stupňa
a v závere školského roka aj absolventské skúšky žiakov prvého, druhého stupňa a žiakov PŠ. Aj
keď v čase skúšok už vyučovanie prebiehalo prezenčnou formou pedagógovia tanečného odboru
využili možnosť skúšok v online priestore. Za týmto účelom bola zriadená online učebňa, kde
boli vložené videá žiakov aj s návrhom triedneho učiteľa na hodnotenie. Po spoločnej konzultácii
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pedagógov tanečného odboru boli žiaci ohodnotení. Aj napriek tomu, že online priestor sa za
posledné obdobie stal pre študentov nie práve obľúbeným a preferovaným spôsobom štúdia, všetci
žiaci k skúškam pristúpili veľmi zodpovedne a svoje výkony mnohí prezentovali na online
koncertoch ZUŠ.
Po zlepšení epidemiologickej situácie sa žiaci vrátili od 10.5.2021 k prezenčnej forme vyučovania.

Vypracovali:
Mgr. Mariana Kacvinská, DiS.art.,riad.
Mgr. Zuzana Lukáčová, ,DiS.art., zást.

V Spišskej Novej Vsi, 20. 09.2021
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Príloha č.1

Vystúpenia
1.
29.04.2021 Vystúpenie pri pamätníku M.R. Štefánika, program. Flautový súbor Syrinx, z tr.
Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS.art.
2.
05.05.2021 otvorenie putovnej výstavy na Gymnáziu, program: Samuel Barila z tr. Mgr.
Denisy Kotradyovej, DiS.art.
3.
16.06.2021 otvorenie absolventskej výstavy pred Radnicou, program: Flautový súbor
Syrinx, z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS.art.
4.
24.06.2021 Otvorenie futbalového turnaja, program: Žiaci 4/2/I, TO, z tr. Mgr. Gabriely
Váradi
5.
29.06.2021 Vystúpenie v Domove dôchodcov, program: žiaci z triedy Mgr. Mariany
Kacvinskej, DiS.art. a Mgr. Martina Richnavského
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