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1. VÝCHODISKÁ A PODKLADY 

 

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

školy Valaská v školskom roku 2019/2020  je spracovaná v súlade s: 

 Vyhláška Ministerstva školstva SR c. 9/2006 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre a 

obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a 

školských zariadení 

 Metodické usmernenie MŠ SR c. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR c. 9/2006 Z. z. 

 Plán práce ZUŠ Valaská na školský rok 2019/2020  

 Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií ZUŠ Valaská 

 Vyhodnotenie prospechu a dochádzky žiakov ZUŠ Valaská v šk. roku 2019/2020 

 Vyhodnotenie prezentácie a reprezentácie školy v jednotlivých odboroch ZUŠ Valaská 

2. IDENTIFIAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

Názov:  Základná umelecká škola 

Adresa školy:  Záhradná 46/1, 976 46 Valaská 

Riaditeľka školy: PaedDr. Adriána Škrváňová DiS.art 

Kontakt:   048/617 67 14 

              zusvalaska@gmail.com 

Právna forma: škola s právnou subjektivitou 

Štatutár:   riaditeľka školy 

Zriaďovateľ:   obec Valaská 

IČO školy:   42310997 

 

3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY A INÝCH PORADNÝCH ORGÁNOV  

 

predseda Vlasta Pastorková 

pedagogickí zamestnanci Martin Fačko DiS.art 

ostatní zamestnanci  Denisa Lepiešová 

zástupcovia rodičov  Mgr. Monika Jenčová 

   Monika Senčeková 

za zriaďovateľa  Jozef Vrbovský 

  Martin Krupa 
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Zoznam predložených zásadných a prerokovaných materiálov v Rade školy: 

 

 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ. 

 Správa o hospodárení ZUŠ. 

 Koncepčný zámer rozvoja školy. 

 Návrh rozpočtu ZUŠ. 

 Návrhy o počte prijímaných žiakov do ZUŠ. 

 Školský vzdelávací program ZUŠ – jeho inovácie. 

 Plán práce ZUŠ. 

 Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu ZUŠ. 

 Koncepčný zámer školy pre nasledujúce obdobie, príprava projektov (prerokovanie). 

 

3.1 Združenie rodičov školy 

 

V školskom roku 2019/2020 boli členmi združenia títo rodičia: 

  

Združenie rodičov školy 

Alena Kureková 

Denisa Lepiešová 

Ing. Lucia Ťažká 

Mgr. Janeta Nitková 

 

3.2 Umelecká rada  

 

 Členmi sú vedúci odborov a predmetových komisií (ďalej „PK“) jednotlivých umeleckých 

odborov, schádza sa podľa potreby, najmenej raz za pol roka. 

Prerokované materiály: 

 Pedagogicko-organizačné pokyny MŠVVaŠ SR v školskom roku 2019/2020. 

 Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu ZUŠ v školskom roku 2019/2020. 

 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za uplynulý školský rok. 

 Správa o hospodárení za uplynulý kalendárny rok. 

 Koncepčný zámer školy pre nasledujúce obdobie, príprava projektov. 

 Plán práce ZUŠ na školský rok 2019/2020 (návrhy, realizácia, hodnotenie). 

 Schválenie Školského vzdelávacieho programu. 

 Plány práce PK jednotlivých umeleckých odborov a predmetov.  

 Konkrétna činnosť PK (štvrťročné, polročné, trištvrteročné a záverečné hodnotenie). 
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 Odborná umelecká celoročná príprava koncertov, súťaží, interných i externých 

podujatí školy (návrhy, realizácia, hodnotenie, spätná väzba). 

 Príprava a realizácia projektov školy, predovšetkým kooperatívny projekt s MŠ  ku 

Dňu matiek. 

 

3.3 Pedagogická rada 

Členmi sú pedagogickí zamestnanci ZUŠ (ďalej „PZ“), schádza sa podľa potreby, najmenej 

päť krát do roka, operatívne porady podľa potreby.  

Prerokované materiály: 

 Poriadky ZUŠ – Pracovný poriadok, Vnútorný a Školský poriadok, Prevádzkový 

poriadok, Organizačný poriadok a organizačná štruktúra školy, Rokovací poriadok, 

Plán vnútroškolskej kontroly, Bezpečnostný projekt, Kritéria hodnotenia 

zamestnancov ZUŠ, Interné smernice školy. 

 Postup pri poskytovaní prvej pomoci, agenda BOZP a PO. 

 Pedagogicko-organizačné pokyny MŠVVaŠ SR v školskom roku 2019/2020. 

 Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu ZUŠ v školskom roku 2019/2020. 

 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za uplynulý školský rok.  

 Správa o hospodárení za uplynulý kalendárny rok . 

 Koncepčný zámer školy pre nasledujúce obdobie, príprava projektov (prerokovanie, 

schválenie). 

 Informácie zo zasadnutí Rady školy, Rodičovského združenia pri ZUŠ Valaská. 

 Plán práce ZUŠ na školský rok 2019/2020 (návrhy, realizácia, hodnotenie). 

 Pedagogická dokumentácia, triedna agenda, pracovné plány: individuálne plány práce, 

mesačné plány práce, harmonogram koncertov, súťaží, festivalov a ďalších podujatí, 

termínované úlohy. 

 Schvaľovanie plánov práce PK jednotlivých umeleckých odborov, konkrétna činnosť 

PK.  

 Odborná umelecká celoročná príprava koncertov, súťaží, interných i externých 

podujatí školy (návrhy, realizácia, hodnotenie, spätná väzba). 

 Celoročný plán práce Umeleckej rady ZUŠ – návrhy, schválenie. 
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 Koncepcia práce triedneho učiteľa. 

 Hodnotenie žiakov – kritéria klasifikovania (štvrťročná, polročná, trištvrteročná, 

záverečná hodnotiaca rada). 

 Plán kontinuálneho vzdelávania zamestnancov – návrhy, aktuálnosť a vhodnosť 

ponúkaných programov pre potreby školy, kritéria priznávania kreditov, schvaľovanie 

riaditeľkou školy (v prípade RŠ – zriaďovateľom školy). 

 Osobný plán profesijného rastu pedagogického zamestnanca, kariérové pozície – ich 

aktualizácia. 

 Plán výkonov pedagogického zamestnanca, pracovné úväzky PZ – ich aktualizácia. 

 Schválenie Školského vzdelávacieho programu.  

 Príprava a realizácia projektov školy.  

 

3.4  Pracovná rada   

Členmi sú všetci zamestnanci ZUŠ, schádza sa podľa potreby. 

Prerokované materiály: 

 Oboznámenie sa s platnými poriadkami a internými smernicami školy. 

 Informácie RŠ o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu ZUŠ v školskom roku 2019/ 2020. 

 Celoročné návrhy k plynulému organizačno-technickému zabezpečeniu 

pripravovaných projektov, koncertov, podujatí, umeleckých výjazdov školy 

(pravidelná kontrola, hodnotenie, spätná väzba). 

 Oboznámenie sa s platnými predpismi v oblasti BOZP, PO a CO (aktualizácia podľa 

aktuálnych legislatívnych zmien). 

 Oboznámenie sa s platnými predpismi v oblasti zabezpečenia ochrany osobných 

údajov, Plán kontrol k dodržiavaniu bezpečnostných smerníc Bezpečnostného projektu 

ZUŠ. 

 Príkaz riaditeľky školy na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov školy k 31. 

12. 2019 (určenie komisií). 

 Aktuálne informácie a požiadavky hospodársko-správneho úseku, zber štatistických 

údajov. 

 Kontrola platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za štúdium. 



Základná umelecká škola, Záhradná 46/1, 976 46 Valaská 

2019/2020 

 

 Pravidelné ekonomické analýzy – podklady čerpania finančných prostriedkov školy 

pre reálnosť uskutočnenia plánovaných podujatí. 

 Organizačné a technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, koncertov, 

podujatí, riešenie prevádzkových problémov. 

 Informácie zo zasadnutí Rady školy, Rodičovského združenia, Porady riaditeľov škôl 

a školských zariadení.  

 Požiadavky na aktualizáciu webového sídla školy a infotabúľ školy. 

3.5  Predmetové komisie 

Predmetové komisie sú v jednotlivých umeleckých odborov (PK oddelenia dychy a spev, PK 

klávesového oddelenia, PK strunového oddelenia, PK medziodborové – skupinové formy 

výučby) – podľa vlastného plánu práce. 

4. ORGANIZÁCIA METODICKEJ PRÁCE V ZUŠ V ŠKOLSKOM ROKU  2019/2020 

 

Priority a kľúčové úlohy: 

 orientácia činnosti metodických orgánov v poradných orgánoch a komisiách pri ZUŠ s 

cieľom skvalitnenia a zefektívnenia vyučovacieho procesu, 

 uplatňovanie progresívnych a inovatívnych metód a foriem práce, ďalšie vzdelávanie, 

školenia a odborné semináre PZ, 

 skvalitňovanie práce učiteľov (zvýšené kritéria a požiadavky na vzdelávacie 

štandardy, postupné zavádzanie exemplifikačných úloh). 

 

V školskom roku 2019/2020 pracovali v ZUŠ Valaská tieto metodické orgány: 

 

 

 Umelecká rada 

Predseda: Ján Jenča 

HO: Mgr. art. Martina Škantárová 

VO: Mgr. Rastislav Turňa 

TO: Bc. Tatiana Jánošová 

Predsedovia predmetových komisií 

  Predmetové komisie 

Názov PK predseda členovia 
Klávesové 

nástroje 

Mgr.art. Martina Škantárová Ing. Peter Pisár, Eva Brucháčková, Vlasta Pastorková 

Mgr. Iveta Rogožanová 
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Metodické orgány sa riadili vlastným plánom práce, schváleným pedagogickou radou 

a riaditeľkou školy, ktorý bol zameraný na aktivizáciu výchovno-vzdelávacej práce, výmenu 

teoretických a praktických skúseností, na štúdium odbornej literatúry so zámerom dosiahnuť, 

čo najvyššiu kvalitu a efektivitu vyučovania, inovácie a modernizácie vyučovacieho procesu. 

PZ sa zúčastnili odborných školení s aktuálnymi témami v rámci Slovenska v umeleckých 

programoch a promptne ich riešili. Predmetové komisie a Umelecká rada ZUŠ pružne 

reagovali na ohlásené zmeny v podujatiach a verejných koncertov školy, alebo verejnosťou 

požadovaných umeleckých programoch a promptne ich riešili. 

 

5. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV 

5.1 Prehľad počtu žiakov v šk. r. 2019/2020 v členení na odbory k 15.9 2019 

 Výkaz 20-01 Výkaz 40-01 

Individuálna forma - Hudobný odbor 165 163 

Skupinová forma     - Výtvarný odbor 112 94 

                                   - Tanečný odbor           60 60 

                                                                Spolu žiakov 337 317 

 

Hudobný odbor Výtvarný odbor Tanečný odbor 

Meno pedagóga počet 

žiakov 

v 

triede 

Meno pedagóga počet 

žiakov 

triede 

Meno pedagóga počet 

žiakov 

triede 

Brucháčková 8 Mgr. Rastislav Turňa 112 Bc. Tatiana Jánošová 43 

Mgr.art.Bundová   19   Alžbeta Mjartanová 10 

Ciglerová DiS.art. 10   Radovan Kliment 7 

Mgr. Dilský 4     

Fačko DiS.art 21     

Faško-Rudášová                12     

Bc.Gajdošová DiS 12     

Jenča 9     

Pastorková 21     

Ing. Pisár 19     

Mgr. Rogožanová 9     

Mgr. art.Škantárová 18     

PaedDr.Škrváňová DiS.art 3     

Spolu žiakov 165  112  60 

Dychové nástroje Mgr. Adriana Bundová Ján Jenča, Mariana Faško-Rudášová, Mgr. Jaroslav Dilský  

Spev PaedDr. Adriána Škrváňová  Andrea Ciglerová 

Strunové nástroje Martin Fačko DiS.art Bc. Martina Gajdošová DiS 

Výtvarný odbor Mgr. Rastislav Turňa - 

Tanečný odbor Bc. Tatiana Jánošová Alžbeta Mjartanová, Radovan Kliment 
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5.2 Prehľad počtu žiakov v šk. r. 2019/2020 v členení na stupne a ročníky štúdia  

 

Hudobný odbor  Výtvarný odbor 

Ročník Počet žiakov    Ročník Počet žiakov  

Prípravné štúdium 35 Prípravné štúdium 11 

Prvý stupeň, prvá časť Prvý stupeň, prvá časť 

1.ročník 22 1.ročník 14 

2.ročník 22 2.ročník 20 

3.ročník 19 3.ročník 22 

4.ročník 12 4.ročník 9 

Prvý stupeň, druhá časť Prvý stupeň, druhá časť 

1.ročník 17 1.ročník 8 

2.ročník 16 2.ročník 9 

3.ročník 11 3.ročník 3 

4.ročník 10 4.ročník 71 

-  5.ročník  

Druhý stupeň Druhý stupeň 

1.ročník  1.ročník  

2.ročník  2.ročník 3 

3.ročník  3.ročník 2 

4.ročník 4 4.ročník 1 

ŠPD študujúci do 25  ŠPD nad 25 rokov  

 

Tanečný odbor 

Prvý stupeň, prvá časť Počet žiakov 

PŠ 11 

1.ročník 7 

2.ročník 12 

3.ročník 8 

4..ročník 12 

Prvý stupeň, druhá časť 

1.ročník 7 

2.ročník 3 

 

Prehľad počtu žiakov, ktorí počas školského roka 2019/2020 vystúpili 

 Na začiatku školského 

roka 

stav k 15.9.2019 

Vystúpili Na konci školského roka  

stav k 30.6.2020 

HO 165 3 162 

VO 112 0 112 

TO 60 3 57 

Spolu žiakov 337 6 331 
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6. VÝSLEDKY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE  

 

Kontrola a hodnotenie žiakov ZUŠ vychádzali zo všeobecných pedagogických a  

psychologických zásad, rozpracovaných v Metodickom pokyne č. 21/2009-R na klasifikáciu a 

hodnotenie žiakov základných umeleckých škôl, vydaného MŠ SR. 

 

Zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov školy v školskom roku 2019/2020:  

 

Cieľom hodnotenia bolo preveriť kvalitu vedomostí, zručností a návykov žiaka 

získaných v jednotlivých učebných predmetoch podľa požiadaviek učebných osnov. Podklady 

pre klasifikáciu žiaka sa získavali najmä priamym pozorovaním činnosti žiaka a pripravenosti 

na vyučovanie takou formou, ktorá je špecifická pre obsah a organizáciu v jednotlivých 

predmetoch. Poznatky sa overovali predovšetkým prakticky, formou ústneho alebo 

písomného overovania  a preukázanie zručnosti, podľa charakteru vyučovacieho predmetu. V 

procese hodnotenia sme uplatňovali primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, 

rešpektovanie práva dieťaťa a humánne sa správanie voči žiakovi. Hodnotenie žiakov sa 

realizovalo klasifikáciou a slovným hodnotením, spĺňalo informatívnu, korekčnú a motivačnú 

funkciu. V slovnom hodnotení ako jednou z foriem priebežného hodnotenia, boli výsledky 

obsiahnuté v slovnom komentári predovšetkým s pozitívnou motiváciou, kde učiteľ a žiak 

vzájomne poskytoval spätnú väzbu v kvalite zvládnutia daného predmetu. Snahou bolo 

objektívne hodnotenie a poukázanie na nedostatky práce žiaka so zreteľom na jeho 

individuálne schopnosti a usilovnosť. Súčasťou slovného hodnotenia bolo aj sebahodnotenie 

žiaka. Rozsah a štruktúra slovného hodnotenia bola plne v právomoci učiteľa. Slovné 

hodnotenie nenahrádzalo známkovanie predmetov. 

Aj v tomto školskom roku sme prioritne uplatňovali klasifikáciu ako ďalšiu formu 

hodnotenia, kde výsledky vyjadrovali prospech žiaka (vyhláška MŠ SR č. 324/2008 Z. z.), 

určený stupňom na štvorbodovej stupnici. Prospech žiaka v jednotlivých predmetoch sa 

klasifikoval stupňami: 

a) 1. stupeň – výborný 

b) 2. stupeň – chválitebný 

c) 3. stupeň – uspokojivý 

d) 4. stupeň – neuspokojivý 
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Celkové hodnotenie žiaka vychádzalo z výsledkov súhrnnej klasifikácie na konci prvého 

polroka a druhého polroka príslušného školského roka a vyjadrovalo sa stupňami: 

a) prospel s vyznamenaním 

b) prospel 

c) neprospel 

 

Žiak prospel s vyznamenaním, ak bol z hlavného predmetu klasifikovaný stupňom 1 –

výborný, v žiadnom z povinných predmetov nebol klasifikovaný stupňom horším ako 2 –

chválitebný a z povinných predmetov nemal horší priemerný prospech ako 1,5. Žiak prospel, 

ak ani v jednom z povinných predmetov nebol klasifikovaný stupňom neuspokojivý. Žiak 

neprospel, ak mal aj po opravnej skúške z niektorého povinného predmetu stupeň 4 –

neuspokojivý. 

Žiaci v prípravnom štúdiu v jednotlivých umeleckých odboroch sa neklasifikovali, ich 

štúdium bolo prípravou na prijatie na základné štúdium v ZUŠ. Podmienkou prijatia na 

základné štúdium bolo splnenie požadovaných predpokladov a hodnotenie s odporúčaním 

triedneho učiteľa. Toto hodnotenie s odporúčaním pokračovať alebo nepokračovať v 

základnom štúdiu sa vykonávalo slovne na konci školského roka po absolvovaní prípravného 

štúdia na tlačive schválenom ministerstvom školstva. 

Správanie žiaka ZUŠ sa osobitne neklasifikovalo a neovplyvnilo ani klasifikáciu v 

učebných predmetoch. Ojedinelé prípady, kedy má správanie žiaka negatívny vplyv na 

dosahované výsledky sme v tomto školskom roku nezaznamenali. O prospechu a správaní 

žiaka informovali jeho zákonného zástupcu triedni učitelia alebo riaditeľka školy. 

6.1 Prehľad celkového prospechu žiakov na konci šk. r. 2019/2020  podľa odborov 

 

Stupeň 

celkového  

hodnotenia  

v odboroch 

Prospeli s 

 vyznamenaním 

Prospeli Neprospeli PŠ 

absolvovali 

PŠ 

PHV 

Kontrahovanie 

Počet žiakov Počet 

žiakov 

Počet žiakov Počet žiakov Počet 

žiakov 

Počet žiakov 

Hudobný 

odbor 

110 17 0 29 6 2 

Výtvarný 

odbor 

99 0 0 7 6 4 

Tanečný 

odbor 

47 0 0 8 2 0 

Spolu 256 17 0 44 14 6 

331 
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Vzhľadom na situáciu COVID-19, ktorá poznamenala celý národ, boli  školy zatvorené od 

16.3.2020 do júna 2020. Starosta obce Valaská ZUŠ povolil otvoriť až 15.6.2020. V tejto  

pandemickej situácii aj klasifikácia prebehla iným spôsobom. Ministerstvo školstva vydalo 

dňa 28.4.2020 rozhodnutie o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní 

žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020. 

Záverečné hodnotenie a známka prebehlo administratívnym spôsobom. Boli vymenované 

komisie pre všetky tri odbory a členovia vypracovali aritmetický priemer známok, a výsledok 

určil koncoročnú známku na vysvedčení. Vypracovanie podkladov pre koncoročnú známku sa 

s trojčlennou komisiou pre všetky odbory konalo 27.5.2020. 

 

6.2 Vyhodnotenie priebehu a úrovne záverečného hodnotenia absolventov základného 

štúdia 

 

Prehľad počtu absolventov 

Absolventi štúdia hudobný odbor výtvarný odbor tanečný odbor 

I. stupeň prvá časť 12 9 11 
I. stupeň druhá časť 10 4 - 
II. stupeň  - 1 - 
ŠPD - 1 - 

Spolu 22 15 11 
 

 hudobný odbor výtvarný odbor tanečný odbor 

Prípravné štúdium 28 7 9 
spolu 44 

 

 V hudobnom odbore s konečným výsledkom prospel s vyznamenaním absolvovalo  20 

žiakov, s konečným výsledkom  prospeli 2 žiaci. Vo výtvarnom odbore s konečným 

výsledkom prospel s vyznamenaním absolvovalo  15 žiakov, v tanečnom odbore prospelo 

s vyznamenaním 11 žiakov. Výsledky absolventských administratívnych skúšok boli zapísané 

v protokole o výsledku záverečných absolventských skúšok žiakov. 
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7.  ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ŠTÚDIU V ZUŠ 

7.1 Zoznam študijných odborov a ich zameraní 

V školskom roku 2019/2020 nevznikli nové študijné odbory. ZUŠ Valaská pracuje stabilne 

v troch umeleckých odboroch: 

 Hudobný odbor (HO): prípravné štúdium, hra na klavíri, hra na keyboarde, hra na 

zobcovej a altovej flaute, hra na priečnej flaute, hra na klarinete, hra na plechových 

dychových nástrojoch, hra na akordeóne, hra na gitare, spev a hudobná náuka. 

 Výtvarný odbor (VO): kresba, maľba, modelovanie, sochárska tvorba, grafická 

tvorba, počítačová grafika, fotografia, animácia, keramika, tvorba šperku – tvorivé 

experimentovanie s materiálmi, technikami, postupmi a štúdie k samostatnej kreativite 

a operatívnosti. 

 Tanečný odbor (TO): klasický tanec, ľudový tanec, moderný tanec s prvkami jazzu, 

hiphop a breakdanc, tanečná prax, kreatívny tanec. 

Telesá v ZUŠ Valaská: Detský spevácky zbor, Komorný orchester ZUŠ. 

 

  V predškolskom vzdelávaní detí ponúka ZUŠ Valaská Hudobno-pohybovú výchovu 

a predškolské výtvarné činnosti, kde je vyučovanie organizované formou hravých výtvarných 

činnosti sprostredkujúcich spoznávanie jednoduchých výrazových prostriedkov, technických 

postupov a materiálových využití v spojení so spontánnym sebavyjadrovaním. Výučba 

prebieha priamo v priestoroch materských škôl – elokovaných pracoviskách (Podbrezová a 

Hronec) a v budove ZUŠ Valaská kvalifikovanými učiteľmi ZUŠ. 

7.2 Uplatňované učebné plány, učebné osnovy, Školský vzdelávací program 

 Základná umelecká škola vo Valaskej dodržiava tieto záväzné dokumenty pre 

základné umelecké školy:   

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

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

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 4. februára 2015 pod 

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

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

ZUŠ, predstavuje prvú rámcovú úroveň dvojúrovňového participatívneho modelu 

vzdelávania a je východiskovým dokumentom pre tvorbu školského vzdelávacieho 
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programu každej ZUŠ. Úpravy ŠVP pre ZUŠ formou dodatkov sa uskutočnili k 15. 

júnu 2015 a k 20. januáru 2016.  

2. Vzdelávacie štandardy pre jednotlivé umelecké odbory ZUŠ. 

3. Školský vzdelávací program Základnej umeleckej školy Valaská. 

4.  Rámcové učebné plány, ktoré schválilo Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky dňa 9.2.2018 pod číslom 2018/3131:1-10A0. 

5. Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu v základnej umeleckej škole. 

8. ÚDAJE O ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 

Pedagogickí zamestnanci 

 

Nepedagogickí zamestnanci 

zamestnanec pracovná pozícia 

1 Denisa Lepiešová upratovačka, hospodárka 

2 Mgr. Zlatica Starke  personálno-mzdová pracovníčka 

3 Ing. Diana Račáková od 1.2.2019 ekonómka 

4 Viera Zelenčíková kurička 

5 Ing. Peter Pisár školník 

 

Zamestnanci organizácie spolu 

 

Rok 

Počet 

pedagogických 
zamestnancov  

Počet 

nepedagogických 
zamestnancov  

Zamestnanci 

spolu  

Počet zamestnancov 

na pracovnú zmluvu 

Počet zamestnancov na 

dohodu o pracovnej 
činnosti  

2019/2020 16 5 21 18 3 

Pedagóg / zamestnanec predmet 

1 Mgr. art. Adriana Bundová dychové nástroje 

2 Andrea Ciglerová DiS.art spev, obligátny klavír 

3 Mgr. Jaroslav Dilský plechové dychové nástroje 

4 Martin Fačko DiS.art. gitara 

5 Mariana Faško-Rudášová dychové nástroje, HN 

6 Bc. Martina Gajdošová DiS husle, HN 

7 Bc. Tatiana Jánošová tanec 

8 Ján Jenča dychové nástroje, korepetítor  

9 Radovan Kliment tanec 

10 Alžbeta Mjartanová tanec 

11 Vlasta Pastorková akordeón, keyboard 

12 Ing. Peter Pisár klavír 

13 Mgr. Iveta Rogožanová hudobná náuka, klavír 

14 Mgr. art. Martina Škantárová klavír, zborový spev 

15 PaedDr. Adriána Škrváňová DiS.art. spev, komorný spev 

16 Mgr. Rastislav Turňa výtvarná výchova 
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Štruktúra zamestnancov podľa vzdelania  

Skupina vzdelania Počet  pedag. 

zamestnancov 

Počet nepedag. 

zamestnancov 

Zamestnanci  

spolu 

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s I. atestáciou 2 - 2 

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 5 3 8 

Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa 2  2 

Vyššie odborné vzdelanie 6  6 

Úplné stredné vzdelanie 1 2 3 

 

Informácie o kvalifikačnom raste zamestnancov 

Profesijný rozvoj zamestnancov upravuje zákon NR SR č. 138/2019 Z. z. 

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov § 40 profesijný rozvoj. Profesijný rozvoj je proces prehlbovania, 

zdokonaľovania a rozširovania kvalifikácie a profesijných kompetencií. Vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov sa organizuje ako: 

 kvalifikačné vzdelávanie, 

 funkčné vzdelávanie, 

 špecializačné vzdelávanie 

 adaptačné vzdelávanie, 

 predatestačné vzdelávanie 

 inovačné vzdelávanie 

 aktualizačné vzdelávanie.  

Profesijný rozvoj ako súčasť celoživotného vzdelávania je sústavný proces 

nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavania, obnovovania, 

zdokonaľovania, rozširovania a dopĺňania profesijných kompetencií pedagogického 

zamestnanca potrebných na výkon pedagogickej činnosti.  

Prehľad zamestnancov absolvujúcich vzdelávanie: 

Názov vzdelávania Školský rok 2019/2020 

Aktualizačné vzdelávanie 16 

Atestačné vzdelávanie 1 
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9. ÚDAJE O AKTIVITÁCH ŠKOLY A JEJ PREZENTÁCII NA VEREJNOSTI 

 

Aktivity hudobného odboru 

P.č. Názov podujatia / akcie / krátke zhrnutie  Obdobie 

realizácie 

1 Výročie založenia Hasičského zboru vo Valaskej – JD Valaská 6.9.2019 

2 Medzinárodný deň zborového spevu + Úcta k starším  DSS Hron Dubová 18.10.2019 

3 Jubilanti Matice Slovenskej - Valaská 18.10.2019 

4 DSS Brezno LUNA 13.11.2019 

5 Mikulášsky koncert – KS ZUŠ Valaská 6.12.2019 

6 Vianočný koncert - Predajná 10.12.2019 

7 Vianočný koncert - Podbrezová 13.12.2019 

8 Muzikál Snehulienka a sedem trpaslíkov – PREMIÉRA  15.12.2019 

9 Muzikál Snehulienka a sedem trpaslíkov – repríza  2x 16.12.2019 

10 Živý Betlehem - Valaská 20.12.2019 

11 Polročný triedny koncert: Škantárová, Fačko, Ciglerová, Pastorková 22.1.2020 

12 Polročný triedny koncert: Pisár, Jenča 24.1.2020 

13 Polročný triedny koncert: Podbrezová 24.1.2020 

14 Polročný triedny koncert: Bundová, Fačko, Gajdošová, Škrváňová 27.1.2020 

15 Polročný triedny koncert: Predajná 28.1.2020 

16 Školský ples ZŠ - Hronec 7.2.2020 

17 Regionálna súťaž v hre na keyboarde v Brezne 13.2.2020 

18 Absolventský koncert - v sprísnených hygienických podmienkach (Covid19) 18.6.2020 

 

Aktivity tanečného odboru 

P.č. Názov podujatia / akcie / krátke zhrnutie  Obdobie 

realizácie 

1 Muzikál Snehulienka a sedem trpaslíkov – PREMIÉRA  15.12.2019 

2 Muzikál Snehulienka a sedem trpaslíkov – repríza  2x 16.12.2019 

3 Polročný triedny koncert: Tanečný odbor v KD Valaská 31.1.2020 

 

Výstavy a aktivity výtvarného odboru 

P.č.  Názov podujatia / akcie / krátke zhrnutie  Obdobie 

realizácie 

1 Stretnutia a tvorivé workšopy s bývalými žiakmi vrámci prípravy výstavy 

spoločenstva EXZU. 

september 

2019  

2 Tvorivý workšop „Cíndej 01“ 14.9.2019   

3 Vernisáž výstavy spoločenstva EXZU   27.9.2019   

4 Exkurzia do kaštieľa v Divíne a do galérie v Lučenci (Výstava „Terakotová 

armáda“) 

28.9.2019  

 

5 Tvorivý workšop „Cíndej 02“ 12.10.2019   

6 Exkurzia (Banská Štiavnica, hrad Levice, Arborétum v Mlyňanoch) 13.10.2019  

7 Tvorivý workšop „Cíndej03“ 25.10.2019   

8 Exkurzia (Belgické mestá Charleroy, Brusel, Antverpy, Lauen, Oostende, 

Bruby, Nivelles) 

30.10-

4.11.2019  

9 Exkurzia - Zimný prieskum semestrálnych prác na VŠVU v Bratislave 14.12.2019  

10 Muzikál Snehulienka a sedem trpaslíkov – PREMIÉRA  15.12.2019 

11 Muzikál Snehulienka a sedem trpaslíkov – repríza  2x 16.12.2019 
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12 Stretnutia s členmi spoločenstva EXZU na príprave marcovej výstavy. 

 

Október 2019-

marec2020  

13 Exkurzia (galérie a múzeá v Londýne) 25.2-1.3.2020 

14 Vernisáž absolventov – v sprísnených hygienických podmienkach (Covid19) 12.6.2020 

10. ZAPOJENIE ŠKOLY DO PROJEKTOV 

 

Interné projekty ZUŠ 

 Spolupráce spoločenstva EXZU – výtvarný odbor. 

 Muzikál – Snehulienka a sedem trpaslíkov. Hudbu upravil Ján Jenča. Spolupráca 

s umelcom Michalom Ďurišom a Slavomírom Macákom – postava rozprávač, hlas 

v zrkadle 

 Profesionálna nahrávka piesne: Ján Jenča - Úsmev je dar, nahral a naspieval spevácky 

zbor a pedagógovia ZUŠ Valaská: 

https://www.youtube.com/watch?v=JnOk86pmEMw  

11. ÚČASŤ NA SÚTAŽIACH 

 

V školskom roku sa Základná umelecká škola zapojila do súťaží: 

 Dátum Súťaž Miesto 

konania 

súťaže 

Umiestnenie 

1 13.2.2020 Regionálna súťaž v hre na keyboarde  Brezno 1. miesto -  Plavúchová 

12.ÚDAJE O VYKONANEJ INŠPEKCNEJ A KONTROLNEJ ČINNOSTI 

 

V školskom roku 2019/2020 nebola v ZUŠ Valaská vykonaná inšpekčná činnosť. 

13. VNÚTROŠKOLSKÁ KONTROLA ZAMESTNANCOV ZUŠ 

 

V školskom roku 2019/2020 bolo v ZUŠ Valaská riaditeľkou a vedúcou hudobného 

odboru školy vykonané hospitácie vo všetkých umeleckých odboroch školy. Vedenie školy 

sledovalo dôsledné plnenie pracovných povinností vyplývajúcich z aktuálneho Pracovného 

poriadku, dodržiavanie termínov podľa pracovných úloh, profesionálne správanie 

zamestnancov, ich komunikáciu so žiakmi založenú na spätnej väzbe, komunikáciu s rodičmi. 

Hodnotenie práce vo výchovno-vzdelávacom procese sa zameriavalo nielen na kvalitu práce 

učiteľa, koncepciu jeho práce a konečný výsledok výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj na 

umeleckú činnosť pedagóga a jeho žiakov.  

https://www.youtube.com/watch?v=JnOk86pmEMw
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Jedným z kritérií hodnotenia bolo aplikovanie nových foriem práce pri vyučovaní v 

uplatňovaných študijných programoch v zmysle schváleného Školského vzdelávacieho 

programu ZUŠ Valaská, využívanie inovatívnych postupov s dôrazom na individualitu a 

talent žiaka, napr. práca s notačným programom, výroba hudobných aranžmánov, grafické 

návrhy výtvarníkov pre potreby školy, celkové využívanie IKT v hudobnom procese, 

nápaditosť tanečných choreografií.  

Vedenie školy venovalo pozornosť aj podpore vzdelávania, ako súčasti kariérneho 

rastu pedagógov, s cieľom zvyšovania sledovanej kvality výchovy a vzdelávania v škole. 

Posudzovala sa aj práca v metodických orgánoch ZUŠ, najmä v umeleckej rade a 

predmetových komisiách. Medzi ďalšie kritéria patrilo sledovanie mimoškolskej činnosti, 

spočívajúcej v prezentácii školskej práce s talentovanými žiakmi mimo pôdy školy. 

Dôležitým aspektom bola nielen kvantita, ale tiež kvalita pripravovaných programov pre 

verejnosť.  

Jedinečnou prezentáciou práce učiteľov a žiakov sú vernisáže, koncerty, podujatia, z 

ktorých aj interné vystúpenia žiakov majú mimoriadne vysokú úroveň. Väčšinu zamestnancov 

školy možno charakterizovať ako nielen skvelých pedagógov vykonávajúcich si pedagogickú 

prácu nad rámec svojich povinností, ale aj ako známe osobnosti kultúrneho života, 

nástrojových virtuózov, skvelých maliarov s výborným prístupom k deťom, čo je pre školu a 

žiakov obrovským prínosom. Aj tento školský rok ako po predchádzajúce roky možno 

pozitívne hodnotiť aj prácu nepedagogických zamestnancov školy, ktorí často nad rámec 

svojich pracovných povinností vychádzali v ústrety vedeniu školy pri zabezpečení 

hospodársko-materiálneho chodu ZUŠ.  

Kontrolná a hospitačná činnosť 

August:          

1. Pripravenosť priestorov na vyučovanie       

2. Personálna pripravenosť         

September: 

1. Kontrola vypracovania plánu umeleckej činnosti      

2. Kontrola triednych kníh          

3. Kontrola rozvrhov hodín         

Október: 

1.Kontrola poriadku a hygieny v učebných priestoroch     



Základná umelecká škola, Záhradná 46/1, 976 46 Valaská 

2019/2020 

 

2. Kontrola zoznamov žiakov         

3. Inventarizácia         

4. Kontrola           

5. Osobné spisy učiteľov         

November: 

1.Kontrola plnenia povinností zamestnancov       

2. Kontrola dochádzky          

3. Kontrola hospodárenia 

4. Kontrola zaplatenia školného 

 

December: 

1. Kontrola dodržiavania hodnotenia práce žiakov      

2. Kontrola a analýza  účtov          

3. Návrhy na doplnenie inventára        

Január: 

1. Kontrola dochádzky          

2. Kontrola plnenia ČTP a triednych kníh       

3. Kontrola vypisovania vysvedčení        

4. Plán  čerpania dovoleniek a NV        

Február: 

1. Kontrola prípravy žiakov na súťaže        

2. Kontrola prípravy triednych koncertov       

3. Kontrola prípravy účtovnej uzávierky        

4. Kontrola dodržiavania harmonogramu rozvrhov hodín     

Marec: 

1. Kontrola daňových priznaní         

Apríl: 

1. Kontrola dochádzky, výkazov         

2. Kontrola čerpania rozpočtu         

3. Kontrola hospodárenia         

4. Kontrola prípravy žiakov na súťaže – nerealizovali sa pre pandemickú situáciu  

5. Kontrola činnosti, plánu práce – nerealizovali sa pre pandemickú situáciu   
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Máj: 

1. Kontrola talentových a ročníkových skúšok – nerealizovali sa pre pandemickú situáciu 

2. Kontrola prípravy záverečného koncertu, vernisáže – nerealizovali sa pre pandemickú 

situáciu 

3. Kontrola a objednávka tlačív 

4. Kontrola zaplatenia školného za II. polrok 

     

Jún: 

1. Kontrola stavu a uzavretia dokumentácie       

2. Kontrola a vyhodnotenie umeleckej činnosti školy      

3. Uloženie dokumentácie do archívu        

4. Kontrola vypisovania vysvedčení  

 

14. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 

PODMIENKACH ŠKOLY 

 

V ZUŠ sa nachádza  11 tried, v ktorých počas minulých rokov prebehla úprava stien  

a stropov. Úprava takýchto parametrov chýba už len v  koncertnej sále a v zborovni. Do 

budúcna by bolo dobré zrekonštruovať, alebo vymeniť dvere  na prízemí – dve triedy, dvere 

do sociálneho priestoru a vstupnej chodby na poschodie.  

Škola by však potrebovala väčšiu triedu na výučbu Hudobnej náuky. Priestor 

výtvarného odboru je málo vyhovujúci – bol to priestor skladu uhlia, čiže je tam nízky strop, 

vlhký priestor a vzhľadom na počet detí by mal byť táto trieda – resp. ateliér omnoho väčší, v 

prípade novej výtvarnej triedy, táto by mohla poslúžiť ako sklad, pretože s tým ZUŠ 

nedisponuje, alebo by tam mohla byť umiestnená zborovňa.  

 ZUŠ Valaská disponuje vhodným počtom hudobných nástrojov a informačnej 

techniky,  ale je potrebné ich dopĺňať a nahrádzať novými, pretože niektoré sú už veľmi staré. 

Na elokovaných pracoviskách bude nutné doplniť chýbajúce nástroje a didaktický materiál - 

nové učebnice a pracovné zošity na hudobnú náuku. 

Počas školského roka 2019/2020 sa ZUŠ podarilo z rozpočtu školy zadovážiť  

Hudobné nástroje:   

 Husle - SCHONBACH komplet v kufríku 

 Yamaha flauta piccolo YPC 62 

 tamburíny, rumbagula 
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Didaktické pomôcky:  

 22  LED philips FHD DVI HDMI -  PC monitor + komponenty (počítač) 

 HP 250 G7 15,6 FHD (nottebook) 

 Mikrofon the t. bone Hand held - 590 MHz 

 set porty 2 ks + komponenty 

 

Nové plány v priestorovo-materiálnom zabezpečení - návrh. 

Interiér 

 Priebežne zadovážiť hudobné nástroje podľa potreby.  

 Vymeniť staré rebrové radiátory v triedach – predovšetkým v koncertnej sále, ktorá sa 

používa aj na tanec – bezpečnosť žiakov,  zborovni a na chodbách (nové radiátory sú 

len v  piatich triedach). 

 Upraviť steny a strop v koncertnej sále. 

 Upraviť steny a strop v zborovni a v kancelárii ekonómky a hospodárky. 

 Výmena alebo úprava dvier – 4 ks. 

 Úprava podlahy pred zborovňou 

 Prestavba podkrovia – na nový výtvarný ateliér. 

Exteriér 

 Esteticky upraviť exteriér školy (kvety, kvitnúce kríky, živý plot). 

 Upraviť priestor za budovou školy – praská betónový chodník okolo školy. 

 Izolácia zadnej steny budovy  - je vlhká stena kotolne a pri veľkých dažďoch vyráža 

spodná voda na podlahy 

 Zabezpečiť odtok vody zo strechy cez žľaby do odpadu – momentálny stav 

samoodtok.  

15. ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-

VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY 

 

Príjmy organizácie   
 Schválený 

rozpočet 

2019 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

plnenie 

k 31.12.2019 

Príjmy a poplatky za ZUŠ  15 300 € 15 300 € 14 879 € 

platby za stravné 223 4800 € 4 800 € 4 228 € 

dobropisy 0 € 712 € 712 € 

dary 0 1 800 € 1 800 € 

Vzdelávacie poukazy 0 € 2 010 € 2 010 € 

Spolu 20 100 € 24 622 23 629 € 
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Výdavky organizácie 

výdavky organizácie hradené v súlade s VZN 

Ekonomická 

klasifikácia 
rozpočtovej 

klasifikácie 

Názov  Schválený 

rozpočet 

2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2019  

610 Tarifné platy, príplatky, odmeny 192 830 € 192 828 € 

620 Poistné , príspevky 71 810 € 70 980 € 

631.. Cestovné náhrady 50 € 50 € 

632... El. energia, vodné, stočné, poštové služby 6 660€ 6 120 

633... Prevádz. stroje, prístroje, všeobecný mat., knihy, 

časopisy 

6 061  10 706 

635... Údržba výpočtovej a prevádzkovej techniky, budov 2 600 € 3 247 

637... Služby – školenia, súťaže, stravovanie, poistné, 

prídel do soc. fondu, členské príspevky 

16 560 € 17 162 

642... Členské príspevky 50 € 50 

 Spolu 296 621 € 301 143 € 

 

 

16. VYHODNOTENIE CIELA A KONCEPČNÉHO ZÁMERU ŠKOLY V 

ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019 A ICH PLNENIE 

 

Základným úspechom je kvalita školy, ktorá musí propagovať a prezentovať výsledky 

svojej  práce, zapájať sa do kultúrneho diania obce. Preto by sme chceli zabezpečiť prepojenie 

činností v rámci školy a mimo nej, kooperovať so školami v regióne, ale aj mimo regiónu.  

S pomocou všetkých zamestnancov školy vytvoriť určité kroky, aby sa škola stala 

plnohodnotnou umeleckou, modernou školou, v ktorej hlavným poslaním je poskytovať 

komplexné služby v oblasti kultúry, výchovy a vzdelávania, a tak vychovávať deti a žiakov 

ako harmonicky rozvinuté osobnosti.  

Analýza na začiatku školského roka 2019/2020: 

SWOT analýza 

Silné stránky školy: 

- škola s dlhodobou výbornou tradíciou,  

- škola je konkurencie schopná, 

- prítomnosť silných umeleckých a pedagogických osobností, 

- vysoké pracovné nasadenie pedagogických aj nepedagogických zamestnancov 

(víkendové prázdninové sústredenie, umelecké vystúpenia, letný tábor, večerné 

koncerty), 

- odborné vyučovanie, 



Základná umelecká škola, Záhradná 46/1, 976 46 Valaská 

2019/2020 

 

- zodpovednosť, spoľahlivosť a lojalita pedagogického zboru, využitie inovatívnych 

a kreatívnych metód, 

- vysoká návštevnosť podujatí ZUŠ a pozitívne ohlasy na verejnosti, 

- pomoc rodičov, 

- nízka hodnota školného, 

- rodinné prostredie školy, 

- výborná spolupráca so zriaďovateľom, s Radou školy, Rodičovským združením, 

s Občianskym združením Zuškárik pri ZUŠ Valaská, Pekný deň, Podbrezovské 

slniečko s riaditeľmi školy ZŠ Valaská, ZŠ Podbrezová, ZŠ Predajná. 

 

Slabé stránky školy: 

- absencia literárno-dramatického odboru, 

- neexistujúca spolupráca s inými ZUŠ, 

- nevedomosť rodičov v rozlišovaní kvality vzdelávania na ZUŠ a kvantitatívne 

ponúkaných záujmových nekoncepčných krúžkov. 

 

Príležitosti: 

- modernizácia a postupné dopĺňanie materiálno-technického zabezpečenia, 

- získať primeranými racionalizačnými opatreniami optimálne množstvo finančných 

prostriedkov na lepšie zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, 

- získať finančné prostriedky z grantov, darov, vzdelávacích poukazov, z 2% daní, 

- prezentovanie a medializovanie školy, 

- odbornú štruktúru edukácie skvalitniť na 100%, 

- ísť za dieťaťom – výučba prípravkárov, 

- vyhľadávanie nadaných žiakov v MŠ, ZŠ, 

- spolupráca  so ZUŠ v regióne, 

- umelecká prezentácia v zahraničí, 

- tvorba projektov. 

Hrozby: 

- nepriaznivá legislatíva, normatívne financovanie žiakov, 

- slabá finančná motivácia učiteľov, 

- racionalizačné opatrenia, 

- zvýšenie školného, 

- vznik organizácií, ktoré pod rovnakým označením školy ponúkajú svoje produkty 

a nie sú povinné dodržiavať časové ani obsahové normy viažuce sa k značke ZUŠ.

  

Plán vo výchovno-vzdelávacom procese 

Cieľ 

Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces s tvorivou interpretáciou 

Úlohy 

1  Využívať nové moderné informačné technológie najmä v skupinovom vyučovaní. 

2 Podporovať medzipredmetovú spoluprácu. 

3 Rozvíjať a podporovať projektové vyučovanie. 

4 Využiť a podporiť inovatívne metódy.  

5  Poskytnúť žiakom a pedagógom možnosť účasti na umeleckých podujatiach. 

6 Organizovať deň otvorených dverí. 
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7 Organizovať interné a verejné koncerty. 

8 Zväčšiť sláčikové oddelenie    

9 Zväčšiť dychové oddelenie. 

10 Vytvoriť hudobné telesá. 

11 Zväčšiť spevácky zbor. 

12 Zorganizovať sústredenia mimo školy. 

13 Pripraviť a zrealizovať koncert na Vianoce a záverečný koncert.  

14 Osloviť ZUŠ na Slovensku k družobnej spolupráci. 

 

Plán v hudobnom odbore:  

 koncert k sviatku úcty k starším, 

 koncert v budove školy, 

 vianočný koncert v budove školy ročníky 1 – 4, 

 vianočné koncerty v elokovaných pracoviskách, 

 Muzikál – Snehulienka a sedem trpaslíkov 

 polročné koncerty jednotlivých tried a pedagógov buď samostatne alebo 

v medzitriednej spolupráci, 

 repríza muzikálu Snehulienka a sedem trpaslíkov 

 koncert ku Dňu matiek, 

 absolventský koncert, 

 koncoročné triedne koncerty, 

 

Plán vo výtvarnom odbore: 

 výstavy k vybraným témam  v jednotlivých obdobiach podľa výberu pedagóga, 

 obmena žiackych prác v priestoroch budovy a ich aktualizácia k ročným obdobiam, 

 podpora k výrobe dokumentárnych filmov s výtvarnými metódami a ich  inováciami, 

prezentované na súťažiach, 

 spolupráca pri realizácii scény na muzikál Snehulienka a sedem trpaslíkov,  

 spolupráca s hudobným odborom pri tvorbe koncertu ku Dňu matiek, 

 výroba rekvizít k pripravovaným koncertom, 

 výroba výtvarných diel na podporu a skrášľovania v exteriéri školy  

 absolventská výstava a vernisáže k vybraným témam. 

 

Plán v tanečnom odbore: 

 spoločná prezentácia v muzikáli Snehulienka, 

 polročné tanečné predstavenie, 

 záverečné tanečné predstavenie, 

 podpora v účasti na tanečných súťažiach. 

Vytýčené ciele a úlohy v školskom roku neboli všetky splnené pre pandemickú situáciu 

COVID -19. Nerealizovala sa repríza muzikálu Snehulienka a sedem trpaslíkov, koncert ku 

Dňu matiek, záverečné triedne koncerty a všetky plánované akcie vo výtvarnom a tanečnom 

odbore od marca 2020. 
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 Napriek zlej situácii sa škole podarilo plniť hlavný cieľ výchovno-vzdelávacej práce 

vo všetkých stupňoch vzdelávania ZUŠ, aj keď sme od 23.3.2020 do 16.6.020 vyučovali 

online. Podmienky boli sťažené, ale napriek tejto situácii všetci pedagógovia urobili čo bolo 

v ich silách. Veľkým pozitívnym prvkom bola spolupráca a online porady, kde si navzájom 

kolegovia odovzdávali skúsenosti, rady a technické možnosti,  aby vyučovanie prebiehalo 

v čo najlepšej edukačnej kvalite. Kládol sa dôraz na zaujímavosť vyučovania a  upriamila sa 

pozornosť na emocionálny zážitok žiaka – radosť z hudby a z tvorivej zmysluplnej práce. 

Úspechom školy bolo nahratie piesne so zborom a pedagógmi školy, za posledné dva júnové 

týždne, ako sa povolilo vyučovanie v budove ZUŠ 

 

17. CIEĽ A KONCEPČNÝ ZÁMER ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020 

 

Koncepčný zámer školy v školskom roku 2020/2021 vychádza z dlhodobých zámerov ZUŠ 

Valaská podrobnejšie spracovaných v Koncepcii ZUŠ Valaská 2019 - 2024. 

Pedagogická koncepcia 

Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces s tvorivou interpretáciou 

Úlohy 

1 Využívať nové moderné informačné technológie vo vyučovaní. 
2 Podporovať medzipredmetovú spoluprácu. 

3 Rozvíjať a podporovať projektové vyučovanie. 
4 Využiť inovatívne metódy.  

5 Poskytnúť žiakom a pedagógom možnosť účasti na umeleckých podujatiach. 
6 Podporiť účasť na súťažiach. 

7 Organizovať deň otvorených dverí. 

8 Pokračovať v projekte Prázdniny so ZUŠ alebo Hudobný tábor. 

9 Zorganizovať sústredenia v škole. 
10 Zväčšiť sláčikové oddelenie. 
11 Zväčšiť dychové oddelenie. 

12 Vytvoriť a ustáliť hudobné telesá. 
13 Neustále podporovať spevácky zbor a zaraďovať vhodný a zaujímavý repertoár. 

14 Organizovať interné a verejné koncerty. 

15 Interpretovať už naštudované muzikály . 

16 Osloviť ZUŠ na Slovensku k družobnej spolupráci. 

 

 Zameranie ZUŠ Valaská v školskom roku 2020/2021 

 Celý školský rok bude závislí od situácie v štáte pre COVID 19. Od toho sa budú vyvíjať 

plány a realizácie  v jednotlivých odboroch ale aj v samotnej výučbe. Ale aj napriek 
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nepriaznivým aspektom sa budeme zameriavať na poskytovanie kvalitnej formy štúdia a 

prepojiť ju s modernými edukačnými metódami a formami výučby. Budeme sa zameriavať na 

objavovanie umeleckého potenciálu žiakov a rozvoju  umeleckého cítenia a zručností. Našou 

snahou bude vychovávať  moderným, kreatívnym a individuálnym prístupom v rozvoji 

talentu žiakov. 

Konkrétne úlohy na školský rok 2020/2021 

V hudobnom odbore:  

 pripraviť vianočný koncert v KD Valaská 

 vianočný koncert v budove školy ročníky 1- 4 

 vianočné koncerty v elokovaných pracoviskách 

 polročné koncerty jednotlivých tried a pedagógov buď samostatne alebo 

v medzitriednej spolupráci 

 Koncert ku Dňu matiek v KD Valaská 

 absolventský koncert 

 koncoročné triedne koncerty 

 záverečný koncert, kde budú zastúpené všetky odbory v škole 

 

Vo výtvarnom odbore: 

 výstavy k vybraným témam  v jednotlivých obdobiach podľa výberu pedagóga 

 obmena žiackych prác v priestoroch budovy a ich aktualizácia k ročným obdobiam 

 podpora k výrobe dokumentárnych filmov s výtvarnými metódami a ich  inováciami, 

prezentované na súťažiach 

 spolupráca s hudobným odborom pri tvorbe koncertov 

 výroba rekvizít k pripravovaným koncertom 

 výroba výtvarných diel na podporu a skrášľovania v exteriéri školy 

 

V tanečnom odbore: 

 spoločná prezentácia v období Vianoc 

 polročné a záverečné tanečné predstavenie 

 podpora v účasti na tanečných súťažiach 

 

18. SPOLUPRÁCA ŠKOLY S INŠTITÚCIAMI, ODBORNOU I LAICKOU 

VEREJNOSŤOU 

 

ZŠ Jaroslava Simana Valaská Občianske združenie Pekný deň 

MŠ Valaská Chrámový zbor Valaská 

ZŠ Podbrezová Zbor Lipka Valaská 

MŠ Štiavnička Tanečný orchester Valaská 

ZŠ Predajná  

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov  
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19. ZÁVER 

 

Základná umelecká škola Valaská v školskom roku 2019/2020 aj napriek všetkým 

negatívnym vplyvom Covidu-19 dosiahla úspech. V kooperácii so všetkými oddeleniami,  

pedagógmi ako aj v spolupráci s umeleckými pracovníkmi – členom ŠO Banská Bystrica a aj 

známym umelcom Michalom Ďurišom, sa jej podarilo vytvoriť muzikál Snehulienka a sedem 

trpaslíkov. Zanietení zamestnanci využili na realizáciu muzikálu všetky možnosti, ktoré našli 

vo vlastnej kreativite a aj u účinkujúcich, ktorí boli  veľmi citlivo vnímaní, pretože ich pocity 

sa pretavili v diele so skúsenosťami autorov realizačného tímu.  

Škola tak potvrdila, že má mimoriadne disponovaný a fundovaný tím pedagogických 

zamestnancov, ktorí vedia pôsobiť nielen na edukačnej platforme, ale sami vytvárajú 

umelecké hodnoty – tvorba a aranžovanie hudby: Ján Jenča, režisérska a choreografická 

taktovka bola tiež z radov pedagogických zamestnancov. Aj týmto muzikálom škola 

potvrdila, že je dôstojnou školskou inštitúciou vplývajúcou na formovanie pozitívneho vzťahu 

detí a mládeže k umeleckému vzdelávaniu a tým splnila hlavný zámer, cieľ a podstatu 

umeleckej edukácie. 

Celková evalvácia školy je výsledkom všetkých zamestnancov a žiakov, ich koncentrácie, 

znalostí, zručností a schopnosti vyjadriť to k ďalšiemu subjektu. Tento aspekt sa prejavil aj po 

zatvorení škôl v celom štáte. Aj v tomto ohľade si škola poradila s online vzdelávaním, 

vyrovnala sa s technickými problémami a snažila sa dodržať pritom všetky učebné plány ako 

aj vzdelávacie štandardy. Zároveň po ukončení núdzového stavu, nabrala nové sily a 

skonsolidovala sa v posledných dvoch júnových týždňoch k spolupráci niektorých pedagógov 

a žiakov tak, aby profesionálnou nahrávkou piesne  „Úsmev je dar“ zanechala v deň 

vysvedčenia na sociálnych sieťach posolstvo k hodnotám života a aj takouto formou 

zviditeľnila obec Valaská a potvrdila výslednú evalváciu. 

 

 

 

 

 

 

Vo Valaskej dňa 23.9.2020                                                  PaedDr. Adriána Škrváňová DiS.art 
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20. STANOVISKÁ K SPRÁVE O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJCINNOSTI, JEJ 

VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ZA ŠK. ROK  2019/2020 ZUŠ VALASKÁ 

 
 
 
Pedagogická rada školy ZUŠ Valaská 

 

 

 

Základná umelecká škola, Záhradná 46/1, 975 13 Valaská 

 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy Valaská v školskom roku 

2019/2020 

 

 

Predkladateľ : PaedDr. Adriána Škrváňová DiS.art 

                          riaditeľka 

 

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

školy vo Valaskej v školskom roku 2019/2020 (ďalej len „Správa“) bola vypracovaná v 

zmysle vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o 

výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

 

Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade školy dňa 23. 9. 2020, Pedagogická rada 

ZUŠ Valaská vzala túto Správu na vedomie bez pripomienok. 

 

 

 

 

..................................................................................... 

PaedDr. Adriána Škrváňová DiS.art, riaditeľka ZUŠ Valaská 
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Rada školy pri ZUŠ Valaská 

 

 

RADA ŠKOLY 

ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY VALASKÁ 

Záhradná 46/1, 976 46  Valaská 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

Vyjadrenie k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Základnej umeleckej školy Valaská 

 

Rada školy pri ZUŠ Valaská vyjadruje týmto súhlas s obsahom prezentovanej Správy o 

výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy 

Valaská v školskom roku 2019/2020, ktorú dňa 7.10.2020 per rollam Rade školy, predložila 

riaditeľka ZUŠ Valaská PaedDr. Adriána Škrváňová DiS. art. 

 

Rada školy ZUŠ Valaská súčasne odporúča zriaďovateľovi ZUŠ Valaská túto „Správu“ 

schváliť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................. 

Vlasta Pastorková 

predsednícka RŠ pri ZUŠ Valaská 


