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SPRÁVA O VÝCHOVNO - VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY V POPRADE
V ŠKOLSKOM ROKU 2020 /2021
1. ÚDAJE O ŠKOLE










Názov školy: Základná umelecká škola
Adresa školy: Ul. Štefánikova 99/72, 058 01 POPRAD
Elokované pracovisko 1 – Francisciho ul. 910/8, 058 01 POPRAD
Elokované pracovisko 2 – Life Academy, Rovná 597/15, 058 01 POPRAD
Elokované pracovisko 3 – ZŠ s MŠ V. A. Scherfela, Fraňa Kráľa 2086/2
058 01 POPRAD
Elokované pracovisko 4 – ZŠ s MŠ Tajovského ul. 2764/17, 058 01 POPRAD
Telefón: +421 (0)52/7722040, mobil: 0910 890 447, -448, -449
Webové sídlo: www.zuspoprad.sk
Elektronická pošta: kocisova@zuspoprad.sk, dankova@zuspoprad.sk



Vedúci zamestnanci školy

Mgr. Katarína Kočišová, DiS. art., riaditeľka školy
Mgr. Perla Danková, DiS. art., zástupkyňa riaditeľky














Rada školy

Mgr. Gabriela Leštachová Rošková - predseda - zástupca pedagogických zamestnancov
Jozef Solus – podpredseda - zástupca pedagogických zamestnancov
Lýdia Meltzerová – zapisovateľka - zástupca nepedagogických zamestnancov
Ing. Marián Barilla – zástupca rodičov
Mária Hujsiová - zástupca rodičov
Ing. Martin Rečičár - zástupca rodičov
Mgr. Vladimír Tobis - zástupca rodičov
Ing. Ondrej Kavka – zástupca zriaďovateľa
PaedDr. Anna Ondrušeková – zástupca zriaďovateľa
PaedDr. Mária Vojtaššáková - zástupca zriaďovateľa
Mgr. Igor Wzoš – zástupca zriaďovateľa

2. ÚDAJE O ZRIAĎOVATEĽOVI






Názov: Mesto Poprad
Sídlo: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad
Webové sídlo: www.poprad.sk
Telefónne číslo: +421/(0)52/7167111
Elektronická pošta: podatelna@msupoprad.sk
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3. INFORMÁCIA O ČINNOSTI RADY ŠKOLY A
PORADNÝCH ORGÁNOV RIADITEĽA


O ČINNOSTI

Rada školy

Rada školy pracovala vo vyššie uvedenom zložení od marca 2020, kedy sa uskutočnilo jej
ustanovujúce zasadnutie.
Vzhľadom na pandémiu a prerušenie prezenčného vyučovania od 12. októbra 2020, jesenné
zasadnutie rady školy nebolo zvolané prezenčne, ale riaditeľka školy predložila Správu
o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2019/2020 na schválenie per rollam.
Správa bola odporučená zriaďovateľovi na schválenie.
Ďalšie zasadnutie sa konalo dňa 21. 06. 2021 prezenčnou formou. Rade školy bola predložená
správa o činnosti rady školy za uplynulý rok (predkladala predsedníčka RŠ Mgr. G. Leštachová
Rošková), správa o hospodárení školy (predkladala ekonómka školy p. Meltzerová), koncepčný
zámer rozvoja školy a návrh personálneho a organizačného zabezpečenia školského roka
2021/2022 (predkladala riaditeľka školy Mgr. K. Kočišová).


Poradné orgány riaditeľa školy a ich činnosť

Hlavným poradným orgánom riaditeľa školy je pedagogická rada, ktorá sa riadila plánom
zasadnutí a rokovala prezenčne, alebo online formou.


Pedagogická rada



02. 09. 2020 – slávnostné zasadnutie PR prezenčnou formou (privítanie nových
zamestnancov, prerokovanie organizačného, personálneho, priestorového a materiálnotechnického zabezpečenia vyučovacieho procesu, organizáciu školského roka,
najdôležitejšie vnútroškolské predpisy, hygienické protiepidemiologické opatrenia).
10. 11. 2020 – rokovanie online, príprava na hodnotenie za 1. štvrťrok, analýza stavu
v súvislosti s prechodom na dištančnú formu vyučovania od 12. 10. 2020 (počty žiakov,
prospech, účasť žiakov na vyučovaní, využívané formy a prostriedky, počty žiakov
s prerušeným a predčasne ukončeným štúdiom, prijaté opatrenia na zlepšenie
komunikácie s rodičmi a vzájomnej informovanosti).
20. 01. 2021 – rokovanie online, hodnotenie a klasifikácia za 1. polrok (informácie
o počtoch žiakov študujúcich, s prerušeným, alebo predčasne ukončeným štúdiom,
údaje o prospechu, účasti na vyučovaní, metódach a formách vyučovania a o zistených
skutočnostiach rozhodujúcich pre hodnotenie a klasifikáciu a nastavenie opatrení.
Prijaté uznesenie o spôsobe hodnotenia a klasifikácie).
19. 04. 2021 – rokovanie online, hodnotenie za 3. štvrťrok. Od 01. 02. 2021 došlo
k obnoveniu prezenčného vyučovania v individuálnej forme u žiakov 1. časti štúdia,
okrem predmetov spev a hra na dychových nástrojoch. Skupinové vyučovanie
pokračovalo dištančne. Pedagogická rada hodnotila uplynulé obdobie, pedagógovia
písomnou formou odovzdali údaje o počtoch žiakov, prospechu, účasti na vyučovaní,
výsledkoch prijímacích skúšok na školy s umeleckým zameraním, o formách
a metódach využívaných pri dištančnom vyučovaní a o prijatých a realizovaných
opatreniach. Pedagogická rada prerokovala možnosti zabezpečenia individuálneho
prezenčného vyučovania pre čo najväčší počet žiakov.
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22. 06. 2021 - rokovanie prezenčne, záverečné hodnotenie a klasifikácia. Vzhľadom
k špecifickej situácii súvisiacej s pandémiou , ktorou bolo poznamenané vyučovanie
v školskom roku 2020/20 pedagogická rada prerokovala možnosti a spôsoby
hodnotenia tých žiakov, ktorý v priebehu školského roka mali na istý čas prerušené
štúdium a schválila uznesenie o hodnotení a klasifikácii.
30. 06. 2021 – slávnostné zasadnutie pedagogickej rady spojené s ukončením školského
roka, vyhodnotením výchovno-vzdelávacej činnosti školy a poďakovanie
zamestnancom za dosiahnuté výsledky a celoročnú prácu.

Okrem týchto zasadnutí sa rokovala pedagogická rada najmenej raz mesačne, počas obdobia
prerušeného vyučovania častejšie na operatívnych online pracovných poradách, na ktorých
sa priebežne riešili prevádzkové problémy súvisiace so zabezpečením dištančného
vyučovania, s hygienickými opatreniami, legislatívou a pracovno-právnymi otázkami
a bežnými organizačnými záležitosťami.


Metodické orgány školy – predmetové komisie

Poradným orgánom riaditeľa školy v metodickej a vzdelávacej oblasti, ako aj v oblasti
materiálno-technického zabezpečenia vyučovacieho procesu sú predmetové komisie.
Sú rozdelené podľa odborov a nástrojových oddelení a majú najmenej troch členov:










PK oddelenia klávesových nástrojov – predseda: Mgr. Eva Karhútová, DiS. art.
PK oddelenia dychových nástrojov – predseda: Mgr. art. Tomáš Kvasnica
PK oddelenia sláčikových nástrojov – predseda: Mgr. art. Terézia Novotná
PK oddelenia strunových nástrojov – predseda: Mgr. Bibiána Házerová,
PK speváckeho oddelenia – predseda: Darina Šurinová, DiS. art.
PK oddelenia hudobnej náuky - predseda: Mgr. G. Leštachová Rošková, DiS. art.
PK výtvarného odboru- predseda: Mgr. Vladislav Leštach
PK tanečného odboru – predseda: Mgr. Jozef Solus
PK literárno-dramatického odboru – predseda: Mgr. Zuzana Krupková

Počas školského roka každá predmetová komisia zasadala najmenej trikrát a operatívne podľa
potreby. Plánované rokovania sa uskutočnili:
- v týždni od 26. 08. – 30. 08. 2020 – ustanovilo sa zloženie komisií a voľba predsedov,
náplňou rokovaní bola tvorba plánu činností komisií, zadelenie žiakov do tried a skupín,
návrhy pre vedenie školy na zlepšenie výchovno-vyučovacieho procesu, požiadavky na
materiálno-technické zabezpečenie v jednotlivých odboroch a oddeleniach,
- v týždni od 20. – 27. 01. 2021 – rokovania sa zamerali na metodické problémy pri
dištančnom vzdelávaní, výmenu skúseností a prax. Prerokovali sa možnosti účasti na
online súťažiach a realizácia online podujatí školy (prezentácia formou výstav, súťaží
koncertov a pod.). Prerokovali a vypracovali návrhy na spôsob hodnotenia
a klasifikácie za obdobie dištančného vyučovania, ktoré následne boli schválené
v pedagogickej rade,
- v týždni od 17. – 24. 06. 2021 - vyhodnotenie činností a výsledkov jednotlivých
odborov a oddelení za školský rok 2020/2021, vyhodnotenie absolventských skúšok
a podujatí, komisionálnych skúšok, prijímacích skúšok, predbežné rozdelenie prijatých
žiakov a prerokovanie úväzkov, príprava podkladov na záverečnú klasifikáciu
a hodnotenie výsledkov školy.
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Umelecká rada

Členmi umeleckej rady sú vedúci predmetových komisií, ktorí rokovali v školskom roku
dvakrát online formou, a to 11. 12. 2020 a 22. 04. 2021. Obsahom rokovaní bola príprava
umeleckých podujatí organizovaných školou, a to vianočné koncerty, výstavy a výtvarné
súťaže, jarné online koncerty, zapojenie žiakov do online hudobných a výtvarných súťaží,
príprava absolventských prezentácií.

4. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV
Na základe zápisu na školský rok 2020/21 bolo k 15. 9. 2020 v štúdiu všetkých odborov ZUŠ
evidovaných 974 žiakov.
Počet žiakov evidovaných v ZUŠ
k 15. 9. 2020

Odbor

Hudobný
Výtvarný
Literárno – dramatický
Tanečný
Spolu

419
329
61
165
974

Na základe vykonaných prijímacích talentových skúšok a zápisu na rok 2021/22 bolo k 31.
08. 2021 do štúdia v ZUŠ prijatých celkom 257 nových žiakov.



Odbor

Počet žiakov zapísaných na štúdium
k 30. 06. 2021

Hudobný
Výtvarný
Literárno-dramatický
Tanečný
Spolu

86
122
14
35
257

Údaje o absolventoch
Odbor

Hudobný
Výtvarný
Literárno- dramat.
Tanečný
Spolu

1.časť
prvého
stupňa

51
36
6
17
110

2.časť
prvého
stupňa

19
11
1
0
31

II. stupeň

5
5
0
3
13

Štúdium pre
dospelých

Spolu

0
0
0
0
0

75
52
7
20
154
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Údaje o žiakoch prijatých na školy s umeleckým zameraním
HUDOBNÝ ODBOR
 Mária Jendrušáková – Cirkevné konzervatórium, Bratislava, odbor spev (ped.
príprava D. Gorecká, P. Danková
VÝTVARNÝ ODBOR
 Zuzana Skybjaková – Akadémia umení Banská Bystrica, odbor maľba (ped. A.
Fedáková),
 Marianna Lipárová – VŠMU Bratislava, Filmová a televízna fakulta, Ateliér
animovanej tvorby (ped. V. Leštach),
 Natália Raková – Škola umeleckého priemyslu Košice, odbor Animovaná tvorba
(ped. V. Károlyiová),
 Daniela Michalková – SPŠ stavebná a geodetická, odbor Architektúra a interiérový
dizajn (ped. V. Károlyiová),
 Nina Pažáková – STU Bratislava, ČVUT Praha – architektúra (ped. B. Dunajová)
 Samuel Hollý – STU Bratislava, ČVUT Praha – architektúra (ped. B. Dunajová)
 Stanislav Oravcová – STU Bratislava – architektúra (ped. B. Dunajová)
 Peter Illenčík – STU Bratislava – architektúra (ped. B. Dunajová),
 Oliver Daníšek –STU Bratislava – architektúra (ped. B. Dunajová)
 Viktória Koščáková – VŠP Nitra – záhradná architektúra (ped. B. Dunajová)

5. ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH
Odbor

Oddelenie/Predmet

HUDOBNÝ
ODBOR

Hra na klavíri
a korepetície

Oddelenie
klávesových
nástrojov

Oddelenie
strunových
a sláčikových
nástrojov

Meno zamestnanca
Miriam Bednárová, DiS. art
PhDr. Lucia Boroňová, PhD, DiS. art.
Bc. Simona Borovská, DiS. art.
Katarína Bočkayová, DiS., art.
Fatima Danišovská, DiS. art.
Mgr. Perla Danková, DiS. art.
Mgr. Valéria Endreszová
Mgr. Elena Haviarová, DiS. art.
Mgr. Eva Karhútová, DiS. art.
Mgr. Katarína Kočišová, DiS. art.
Mgr. Andrea Mašlejová, PhD, Dis. art.
Mgr. Jana Rajštaterová, DiS. art.

Hra na akordeóne a Hra na
keyboarde

Gulia Kovalchik
Mgr. Marián Šabla
Mgr. art. Ján Zeman
Štefan Karhút – korepetície v TO

Hra na gitare

Mgr. Zuzana Dudžáková. DiS. art.
Mgr. Bibiána Házerová
Mgr. Pavol Hučko
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Ing. Tomáš Hulka, DiS. art.
Ľubomír Chládek, DiS. art.
Mária Radušovská, DiS. art.
Hra na husliach
Hra na violončele
Oddelenie
dychových a bicích
nástrojov

Spevácke oddelenie

Hra na zobcovej flaute a na
drev. dych. nástrojoch:
Hra na priečnej flaute

Silvia Balogová, DiS. art
Mgr. Gabriela Leštachová Rošková, DiS. art.

Hra na hoboji a saxofóne
Hra na klarinete a saxofóne

Mgr. art. Tomáš Kvasnica
Mgr. art. Ján Zeman

Hra na bicích nástrojoch

Mgr. art. Tomáš Kvasnica

Spev a hlasová výchova

Darina Šurinová, DiS. art.
Mgr. Andrea Marchynová, DiS. art. (MD od
01. 2021)
Dominika Gorecká, DiS. art. (od 01. 2021)
Mgr. Andrea Mašlejová, PhD, DiS. art.
Katarína Bočkayová, Dis. art.

Zborový spev

Hudobno-teoretické
oddelenie

Mgr. art. Terézia Novotná
Ľubomír Husár, DiS. art.
Mária Radušovská, DiS. art.

Hudobná náuka a Prípravná
hudobná výchova

Mgr. Zuzana Krupková
Mgr. Gabriela Leštachová Rošková, DiS. art.
Mgr. Valéria Endreszová
Katarína Bočkayová, Dis. art.
Mgr. Jana Rajštaterová, DiS. art.

VÝTVARNÝ
ODBOR

Mgr. Iveta Brejčáková
Bernardína Dunajová
Mgr. art. Anna Fedáková
Mgr. Veronika Károlyiová
Mgr. Vladislav Leštach
Mgr. Jana Murinová
Mgr. Eva Oravcová

TANEČNÝ
ODBOR

Lívia Baselidesová, DiS. art.
Mgr. Eva Oravcová
Mgr. art. Jozef Solus

LITERÁRNODRAMATICKÝ
ODBOR

Mgr. Zuzana Krupková
Bc. Michal Novák
Dušan Kubaň
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6. ÚDAJE O POČTOCH A PLNENÍ KVALIFIKAČNÉHO
PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
Odbor

Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Tanečný odbor
Liter. – dram. od.
Spolu

Pedagogickí
zamestnanci
spolu

Kvalifikovaní

29
7
3
3
42

29
7
3
1
40

Nekvalifik.

0
0
0
2
2

1. atestácia

9
7
2
1
19

2. atestácia

1
0
0
0
1

7. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA
VEREJNOSTI


Hudobný odbor





Online koncert klavírnej triedy A. Mašlejovej,
Online koncert flautového súboru pod vedením G. Leštachovej Roškovej,
December 2020 – Vianočný dar 1 – online vianočný koncert hudobného
a tanečného odboru – dramaturgia a technické spracovanie G. Leštachová Rošková,
December 2020 – Vianočný dar 2 – online vianočný koncert hudobného
a tanečného odboru – dramaturgia a technické spracovanie G. Leštachová Rošková,
Máj 2021 – Mamičkám z lásky – online koncert hudobného a tanečného odboru –
dramaturgia a technické spracovanie G. Leštachová Rošková,
Máj 2021 – Májový koncert – online koncert hudobného – dramaturgia a technické
spracovanie G. Leštachová Rošková,
Online koncert klavírnej triedy S. Borovskej,
Online koncert žiakov klavírnych tried E. Haviarovej a V. Endreszovej,
Online koncert žiakov klavírnej triedy F. Danišovskej,
31. 05. 2021 – koncert žiakov husľovej triedy T. Novotnej,
09. 06. 2021 – koncert klavírnych tried K. Bočkayovej a J. Rajštaterovej,
09. 06. 2021 – koncert žiakov klavírnej triedy L. Boroňovej na EP vo Veľkej,
10. 06. 2021 – koncert žiakov speváckych tried D. Šurinovej a D. Goreckej,
11. 06. 2021 – slávnostný koncert absolventov hudobného odboru (dramaturgia
a príprava E. Karhútová a P. Danková),
15. 06. 2021 – koncert žiakov violončelovej a gitarovej triedy M. Radušovskej,
16. 06. 2021 – koncert žiakov klavírnej triedy A. Mašlejovej
18. 06. 2021 – koncert žiakov klavírnej triedy E. Karhútovej,
22. 06. 2021 – koncert žiakov gitarovej triedy T. Hulku,
23. 06. 2021 – koncert žiakov flautovej triedy S. Balogovej,
24. 06. 2021 – koncert klavírnych tried žiakov P. Dankovej a K. Kočišovej a súboru
M&RI pod vedením T. Kvasnicu,
29. 06. 2021 – koncert žiakov akordeónových tried G. Kovalchik, M. Šablu a J.
Zemana,
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08. 07. 2021 – Koncert husľového orchestra Tereza a jej deti v Hoteli Morava (T.
Novotná),
09. 07. 2021 – Koncert husľového orchestra Tereza a jej deti v rámci projektu
Medzinárodného husľového orchestra vo vysokých Tatrách (organizácia a umelecká
príprava T. Novotná).



Tanečný odbor



05. 12. 2020 – účinkovanie žiakov a pedagógov tanečného odboru v online programe
Mesta Poprad Príchod Mikuláša (J. Solus),
07. 08. 2021 – Majstrovstvá Slovenska v desiatich tancoch – Aréna Poprad organizácia J. Solus a TK Solus Dance Palace, spoluorganizácia Mesto Poprad,
Slovenský zväz tanečného športu a ZUŠ Poprad, prezentácia žiakov tanečného a
hudobného odboru školy.





Literárno-dramatický odbor



28. 06. 2021 – prezentácia divadelného súboru Šťastlivec v Divotvornej scéne DK
(príprava Z. Krupková)



Výtvarný odbor



Posaď strom, zasaď dom – výstava žiakov výtvarného odboru - Dom kultúry práce žiakov z ateliérov V. Leštacha, J. Murinovej, I. Dunajovej, a E. Oravcovej,
 E - ateliér – priebežná online prezentácia výtvarných prác, ktoré vznikli počas
dištančného vyučovania a prác zo školských súťaží:
- Portfólio – práce žiakov, ktorí sa pripravovali na talentové skúšky na vysoké
školy (ped. B. Dunajová)
- Môj vianočný anjel – ocenené práce zo školskej vianočnej súťaže,
- Moja planéta – môj domov – ocenené práce zo školskej súťaže,
 Absolventi – výstava prác absolventov výtvarného odboru v Dome kultúry,
 Triedne výstavy – v priestoroch vestibulov ZUŠ v Dome kultúry a na elokovaných
pracoviskách na Francisciho ulici (A. Fedáková), v ZŠ s MŠ V. A. Scherfela vo
Veľkej (E. Oravcová) a v Life Academy (V. Károlyiová a I. Brejčáková).


SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY

Hudobný odbor


Hnúšťanský akord, celoslovenské kolo Hnúšťa (13. - 14. 09. 2020) – súťaž
družstiev v hudobnej náuke
- 1. miesto družstvo kat. B - Tibor Králik, Natália Šuňavská, Barbora Bryjová
- 2. miesto družstvo kat. C - Matej Bryja, Alexandra Barillová, Liliana Sarah
Pálová
(ped. príprava G. Leštachová Rošková)
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XI. Celoslovenská online gitarová súťaž Smižany (11. 05. 2021)
- 1. miesto v zlatom pásme – Nela Mašlejová
- 2. miesto v zlatom pásme - Mária Vicianová
- 3. miesto v zlatom pásme – Ema Matiková
- Strieborné pásmo – Andreas Tobis
(všetci ped. príprava B. Házerová)
- Cena pre najmladšieho účastníka - Matúš Proner
- Strieborné pásmo – Natália Kubaská
(všetci ped. príprava Z. Dudžáková)



Deti majú talent – celoslovenská internetová súťaž
- 1. miesto - Lívia Ivanová – kat. Hudba a spev
(ped. A. Marchynová)

Tanečný odbor


Pohár primátora mesta Brezno (19. 06. 2021)
- Lukáš Košalko, Anna Rejničová – 6. miesto kat. Junior E
(ped. príprava J. Solus)



Majstrovstvá Slovenska v desiatich tancoch, Poprad (07. 08. 2021)
- Juraj Pavličko, Tereza Ďurtová – 4. miesto kat. Dospelí
(ped. príprava J. Solus)



Majstrovstvá Slovenska v latinsko-amerických tancoch, Nové Zámky (28. 08.
2021)
- Juraj Pavličko, Tereza Ďurtová – 11. miesto kat. Dospelí
(ped. príprava J. Solus)

Výtvarný odbor


XXII. Žitnoostrovské pastelky – medzinárodná súťaž detí predškolského veku,
Dunajská Streda (700 účastníkov, z toho udelených 60 cien, 200 prác vystavených)
- Valentína Kuchtová – ocenená práca
- Emma Michaličková - ocenená práca
- Tobias Štrbka – vystavená práca
(ped. príprava A. Fedáková)
- Cena pre pedagóga – Anna Fedáková



Európska zelená dohoda – výtvarná súťaž organizovaná regionálnou kanceláriou
EÚ
- 1. miesto – Laura Horníková
- 2. miesto - Dorota Taušová
- 3. miesto – Soňa Budzáková
(ped. príprava V. Károlyiová)



Animanie Plzeň 2020 – medzinárodná súťažná prehliadka animovaných filmov
- Lucia Halčinová – postup do užšieho výberu
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- Martina Lipárová – postup do užšieho výberu
(ped. príprava V. Leštach)
 Môj vianočný anjel – celoškolská online výtvarná súťaž
(organizácia I. Dunajová, E. Oravcová a J. Murinová)
 Moja planéta – môj domov – celoškolská výtvarná súťaž
(organizácia I. Dunajová, E. Oravcová a J. Murinová)


ZÁJAZDY, TVORIVÉ DIELNE, SÚSTREDENIA A OSTATNÉ MIMOŠKOLSKÉ
AKTIVITY

Mimoriadne aktivity školy nad rámec rozvrhov hodín boli zamerané na nácvik a zlepšenie
umeleckých zručností, rozvoj tvorivosti a rozšírenie umeleckého rozhľadu žiakov. Súviseli aj
s činnosťou financovanou prostredníctvom vzdelávacích poukazov. V hodnotenom školskom
roku sa realizovali podujatia:









Zájazd do Štátneho divadla Košice – 17. 11. 2020 - predstavenie Milada Horáková
(org. zab. Z. Krupková),
Zájazd do DJZ v Prešove – 22. 11. 2020 – predstavenie Ťapákovci (org. zab. Z.
Krupková),
Permakultúra a umenie – 13. – 14. 06. 2021 - tvorivá dielňa permakultúry pre žiakov
a rodičov VO v záhrade EP na Francisciho ulici v spolupráci s OZ Eviana a účastníkmi
Univerzity tretieho veku (ped. A. Fedáková).
Divadlo zvonku – múzeá, galérie a architektúra Košíc – 12. a 19. 06. 2021 – zájazd
žiakov z krúžku Deti a divadlo (ped. Z. Krupková),
Letná škola enkaustiky – 02. – 06. 07. 2021 - výtvarné kurzy pod vedením I.
Dunajovej, E. Oravcovej a J. Murinovej v ateliéroch Domu kultúry,
Mimoškolské sústredenie husľového orchestra Tereza a jej deti – 4. – 10. 07.
2021vo Vysokých Tatrách (ped. T. Novotná)
Mimoškolské sústredenie speváckeho zboru Popradčatá – 05. – 09. 07. 2021 –
Vyšné Ružbachy (ped. A. Mašlejová).
Prázdninová výtvarná dielňa – 27. – 28. 7. 2021 – tvorba v záhrade elokovaného
pracoviska na Francisciho ul. pod vedením A. Fedákovej.

8. PROJEKTY


Národný projekt „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých
školách“

V apríli 2021 požiadala ZUŠ o príspevok z projektu „Podpora udržania zamestnanosti
v základných umeleckých školách“, ktorý sa realizoval vďaka podpore Európskeho sociálneho
fondu v rámci operačného programu „Ľudské zdroje.“ Tento projekt reagoval na situáciu v čase
pandémie COVID-19, ktorej následkom nebolo možné v tomto sektore zabezpečiť vyučovanie
v plnom rozsahu a tým došlo k poklesu žiakov, poklesu príjmov a k ohrozeniu pracovných
miest. Škola získala prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade príspevok v celkovej výške 124 500,-€.
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9. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI
V školskom roku 2020/2021 nebola v ZUŠ vykonaná inšpekčná činnosť.

10.

ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO
- TECHNICKÝCH PODMIENKACH
1. Priestorové vybavenie
Centrom činnosti školy sú priestory ZUŠ v Dome kultúry:
- škola užíva priestory na 1. a 2. poschodí Domu kultúry s vlastnou koncertnou sálou s
kapacitou 100 osôb,
- k dispozícii je 21 učební pre hudobný odbor, 1 učebňa pre literárno-dramatický odbor 3
ateliéry výtvarného odboru a 2 tanečné sály s príslušenstvom (šatňa, sprcha).
Doplnkovým priestorom je Divotvorná scéna, ktorej prenájom je dlhodobo dohodnutý
so zriaďovateľom pre vyučovanie a prezentácie literárno-dramatického odboru,
- príslušenstvo v objekte: sociálne zariadenia, príručná kuchynka, administratívna
miestnosť pre ekonomické oddelenie, sklad, archív, technická miestnosť.
Elokované pracovisko č. 1 – Francisciho ulica:
- k dispozícii je 1 tanečná sála s príslušenstvom (šatňa, sprcha) a 2 učebne výtvarného
odboru,
- ďalšie príslušenstvo: 2 sklady, kuchynka a sociálne zariadenia.
Elokované pracovisko č. 2 – Life Academy Rovná 597/15:
- vyučovanie hudobného odboru v triedach školy Life Academy, k tomu 1 malá samostatná
učebňa pre individuálne vyučovanie a 1 menší ateliér pre výtvarný odbor, tanečný odbor sa
vyučuje v školskej telocvični, kde sú k dispozícii panely so zrkadlom.
Elokované pracovisko č. 3 – ZŠ s MŠ Veľká:
- k dispozícii 1 samostatná učebňa hudobného odboru, 1 samostatná učebňa výtvarného
odboru, pre tanečný odbor je k dispozícii učebňa v priestoroch materskej školy
s prenosnými zrkadlovými panelmi.
Elokované pracovisko č. 4 – ZŠ s MŠ Tajovského ul.:
- k dispozícii je samostatná učebňa pre výtvarný odbor.
2. Materiálno-technické vybavenie
V rámci obnovy a údržby materiálno-technického zabezpečenia vyučovacieho procesu sme
doplnili a zmodernizovali zariadenie a vybavenie jednotlivých učební vrátane elokovaných
pracovísk vo všetkých odboroch podľa aktuálnych potrieb a taktiež v súlade
s požiadavkami Štátneho vzdelávacieho programu pre ZUŠ.
Z bežných výdavkov prideleného rozpočtu sme investovali do týchto oblastí:


nákup audiovizuálnej a digitálnej techniky:
- 5 ks notebook a softvér,
- 1 ks interaktívna tabuľa s príslušenstvom a programom ALF GOLD pre
vyučovanie hudobnej náuky,
- 3 ks televízne prijímače s pripojením na internet pre vyučovanie tanečného
odboru.



elektrospotrebiče a zariadenia:
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-

2 ks elektrické prietokové ohrievače vody,
germicídne žiariče,
ventilátory,
mikrovlnná rúra,
elektrické gitarové combo,
JBL reproduktory.



nákup hudobných nástrojov, učebných pomôcok, zariadení a materiálu pre odbory:
- 1 ks akustická gitara,
- 1 ks elektrická gitara,
- náradie, pomôcky a spotrebný materiál do výtvarného odboru,
- odborná knižná literatúra pre všetky odbory,
- notová literatúra pre hudobný odbor,
- náradie a pomôcky pre tanečný odbor,



interiérové vybavenie a úpravy priestorov:
- rekonštrukcia chodby a miestnosti pre upratovačky,
- nábytok do 4 učební hudobného odboru,
- nábytok na elokované pracoviská 1 a 3
- chodbové lavice a stolíky,
- skrine a regály.










opravy a údržba hudobných nástrojov (ladenie klavírov, opravy nástrojov),
opravy a údržba výpočtovej a kancelárskej techniky,
úhrady nájmu, energií, poštových a telekomunikačných služieb,
úhrady za školenia a semináre,
tlač plagátov, propagácia školy a reklama,
poplatky bezp. a požiarny technik, PZS, odvoz odpadu,
nákup kancelárskych potrieb a drobného materiálu na údržbu,
čistiace a hygienické potreby na zabezpečenie opatrení pred ochorením COVID-19.

Zo vzdelávacích poukazov sme čerpali na:
 nákup materiálu pre výtvarný odbor,
 úhradu nákladov na mimoškolské sústredenia a tvorivé dielne,
 úhradu cestovného a vstupeniek (návšteva divadelných a koncertných podujatí,
výstav),
 nákup notového materiálu pre hudobný odbor,
 nákup kancelárskych potrieb (papier, tonery, obaly a pod.),
 doplnenie vybavenia, rekvizít, kostýmov a pomôcok.
Občianske združenie Umenie ako dar zo svojich finančných prostriedkov prispelo na:




účasť žiakov na súťažiach, prehliadkach a festivaloch - štartovné,
zabezpečenie mimoškolských aktivít a sústredení,
nákup darčekových knižných poukážok a kvetov pre absolventov.
.
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11. OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ VÝSLEDKY
A OBLASTI, V KTORÝCH MÁ ŠKOLA NEDOSTATKY
 Zvýšiť digitálne zručnosti pedagógov, potrebných pre zabezpečenie kvalitnejšieho
Situačná správa o dištančnom vyučovaní počas obdobia mimoriadne prerušeného
vyučovania z dôvodu pandémie COVID-19
Rozhodnutím ministra školstva č. 2020/17294:1-A1810 bolo s účinnosťou od 12. októbra 2020
prerušené skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách. Individuálne vyučovanie
pokračovalo prezenčnou formou. Rozhodnutím č. 17949:1-A1810 zo dňa 23. 10. 2020 bolo
s účinnosťou od 26. 10. 2020 úplne prerušené vyučovanie v základných umeleckých školách,
preto škola prešla na dištančné vzdelávanie vo všetkých odboroch.
V individuálnom aj v skupinovom vyučovaní sme pracovali priamo, interaktívne na online
hodinách cez rôzne aplikácie (Skype, Zoom, Google Meets, Microsoft Teams, WhatsApp,
Messenger a pod.) Ďalšou formou bolo zasielanie tvorivých zadaní a konzultácie k nim a po
zaslaní vypracovanej úlohy (výtvarnej práce, nahrávky z výkonu a pod.) učiteľ podal spätnú
hodnotiacu väzbu. Učitelia tiež spracovávali inštruktážne videá, ktorými demonštrovali správny
výkon, alebo poskytli návody na riešenie. Individuálne konzultácie sme poskytovali žiakom,
ktorí sa pripravovali na talentové skúšky na školy s umeleckým zameraním. Zapojenosť žiakov
do dištančného vyučovania v hudobnom odbore bola takmer 100%. Neúčasť niektorých žiakov
bola spôsobená najmä tým, že nie všetci mali možnosť kvalitného internetového pripojenia,
alebo nedokázali zvládnuť prácu prostredníctvom médií bez priameho kontaktu s učiteľom.
Zapojenosť žiakov skupinového vyučovania bola oveľa nižšia, ako v individuálnom vyučovaní
a viac ako 150 žiakov, resp. zákonných zástupcov požiadalo o prerušenie štúdia počas trvania
dištančnej formy. Zdôvodňovali to zaneprázdnením, prílišnou časovou záťažou školskými
povinnosťami a keďže ide o nepovinné záujmové vzdelávanie, na ktoré finančne
prispievajú, nepovažujú dištančnú formu za plnohodnotnú náhradu. Väčšina žiakov však
pracovala systematicky. Pedagógovia vytvorili z prác a výstupov online koncerty, galérie
a prezentácie.
Rozhodnutím ministra školstva č. 2021/10079:1 – A1810 dňa 05. 02. 2021 bolo s účinnosťou
od 08. 02. 2021 obnovené individuálne vyučovanie pre žiakov 1. stupňa ZŠ s výnimkou
vyučovania spevu a dychových nástrojov. Tieto predmety, ako aj všetky odbory skupinového
vyučovania prebiehali aj naďalej dištančne. Plnohodnotné vyučovanie vo všetkých stupňoch
štúdia a vo všetkých odboroch začalo až na základe Rozhodnutia ministra školstva č.
2021/13405:1-A1810 s účinnosťou od 17. mája 2021. Pedagogická rada na základe všetkých
skutočností rozhodla o spôsobe hodnotenia, organizácie záverečnej skúšky a prijímacieho
konania. Ukončenie štúdia absolventov na všetkých stupňoch a vo všetkých častiach štúdia sa
realizovalo prezenčne. Žiaci, ktorí mali viac, ako pol roka prerušené štúdium, neboli za daný
školský rok klasifikovaní. Pedagogická rada na svojom rokovaní 22. 06. 2021 rozhodla o tom,
že neklasifikovaní žiaci budú v novom školskom roku zaradení do toho istého ročníka
a kontrahovaním formou komisionálnej skúšky za 1. polrok postúpia do vyššieho ročníka.
Pozitíva:
- rozšírenie miery zručností pedagógov i žiakov pri využívaní digitálnych technológií,,
nových aplikácií, foriem a metód dištančného vyučovania,
- v porovnaní s uplynulým rokom zvýšenie organizačných zručností pri plánovaní hodín
a príprave didaktických materiálov,
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-

spolupráca rodičov pri dištančnom vyučovaní, dôvera, podpora a posilnenie
vzájomných väzieb,
väčšia pohoda a sebaistota žiaka, ktorý pracoval vo svojom bezpečnom priestore,
vyššie zručnosti žiakov pri samostatnej práci,
zmapovanie stavu domácich hudobných nástrojov.

Negatíva:
- náročnosť na organizáciu práce školy za neustále sa meniacich podmienok,
kombinovanie prezenčnej a dištančnej formy,
- slabá kvalita signálu a prenosu, kvôli ktorej sa objektívne nedalo pracovať na
umeleckom vypracovaní diel a výstupov,
- pri vyučovaní nástrojov, ktoré vyžadovali ladenie (strunové, dychové) nebolo možné
pracovať bez osobnej asistencie učiteľa,
- pokles záujmu žiakov skupinového vyučovania o dištančnú formu,
- pokles úrovne umeleckých zručností niektorých žiakov a nenaplnenie časovotematických plánov,
- výrazne obmedzené možnosti prezentácie žiackych výkonov (koncerty, predstavenia,
výstavy), ktoré sa mohli realizovať len v online priestore,
- zrušenie súťaží ako efektívneho nástroja motivácie,
- neistota pri plánovaní vzdelávania a organizačných aktivít,
- únava pedagógov a žiakov.

12. SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODIČMI A VEREJNOSŤOU
a) Spolupráca s Občianskym združením Umenie ako dar
V školskom roku 2020/2021 pracovala rada OZ Umenie ako dar v tomto zložení:













Ing. Martin Rečičár – predseda
Ing. Martin Mašlej - podpredseda
Martina Dominiková – zapisovateľka
Mária Hujsiová – hospodárka
Aneta Hrebeňárová – členka
Mgr. Vladimír Tobis - člen
Mgr. Eva Oravcová – členka
MUDr. Janka Globinovská, - členka
Lenka Babony – členka
Revízna komisia:
Martina Martinková
JUDr. Natália Hudáková
Ján Michalko

Občianske združenie v hodnotenom školskom roku podporilo:
- účasť žiakov na súťažiach (štartovné) a na sústredeniach,
- nákup materiálu a pomôcok pre výtvarný odbor,
- aktivity spojené s ukončením štúdia absolventov (bulletin, knižné poukážky a kvety),
- podporilo materiálne vybavenie pre letné školy – výtvarné workshopy v ZUŠ a v
záhrade na elokovanom pracovisku na Francisciho ulici, finančná podpora sústredení
súborov Popradčatá a Tereza a jej deti,
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-

svojou činnosťou sa podieľalo na skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu
a prispelo k prepojeniu školy a rodiny aktívnou účasťou rodičov a detí na spoločných
aktivitách.

b) Spolupráca s inými inštitúciami
Partnermi školy pri zabezpečovaní úloh v uplynulom školskom roku boli najmä tieto
subjekty:
-

-

-

-

-

Mesto Poprad – zriaďovateľ školy, s ktorým škola spolupracuje pri riešení finančného,
materiálno-technického, priestorového a organizačného zabezpečenia a v oblasti
metodického a odborného riadenia,
Mesto Poprad – oddelenie kultúry - kooperácia pri organizácii kultúrnych podujatí,
Asociácia základných umeleckých škôl Slovenskej republiky,- profesijné združenie
zabezpečujúce informovanosť
a jednotnú stratégiu pri presadzovaní záujmov,
odborných a legislatívnych otázok základných umeleckých škôl – zastúpenie riaditeľky
školy v predsedníctve AZUŠ za Prešovský kraj,
Kultúrne a vzdelávacie inštitúcie Tatranská galéria, Podtatranské múzeum,
Podtatranská knižnica, Podtatranské osvetové stredisko, Slovenský zväz tanečného
športu a i.,
materské, základné a stredné školy v meste Poprad a okolí stredné a vysoké školy
s umeleckým zameraním – spolupráca pri príprave žiakov na talentové skúšky,
spolupráca v metodickej oblasti a vzdelávacej činnosti učiteĺov
partnerské ZUŠ a súbory,
osobnosti umenia, kultúry, hudobní skladatelia a interpreti, výtvarní umelci, taneční
pedagógovia a umelci,
médiá – propagácia činnosti školy.

ZÁVER
Správa bola spracovaná v zmysle Vyhlášky č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
Podkladmi pre správu boli správy predsedov predmetových komisií a vedúcich umeleckých
súborov školy, písomné podklady pedagogických zamestnancov – hodnotiace hárky ku
klasifikácii za každý štvrťrok školského roka, evidencia podujatí podľa mesačných plánov
aktivít a správa ekonómky školy o hospodárení.
Správa bola prerokovaná na zasadnutí pedagogickej rady dňa 14. 9. 2021 a predložená na
vyjadrenie rade školy na jej zasadnutí dňa 15. 10. 2021.

Mgr. Katarína Kočišová, DiS. art.
riaditeľka školy
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