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1. VÝCHODISKÁ A PODKLADY 

 

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

školy Valaská v školskom roku 2020/2021  je spracovaná v súlade s: 

 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu  Slovenskej republiky č. 435 

Z. z. zo 30. 12. 2020 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, účinnej od 1.1.2021 

 Plán práce ZUŠ Valaská na školský rok 2020/2021  

 Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií ZUŠ Valaská 

 Vyhodnotenie prospechu a dochádzky žiakov ZUŠ Valaská v šk. roku 2020/2021 

 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 

Telefónne čísla:  048/617 67 14, 0914 386 387 

Mailová adresa:  zusvalaska@gmail.com 

Webové sídlo:  www.zusvalaska.sk        

Adresa elektronickej pošty: Základná umelecká škola, Záhradná 46/1, Valaská 

Riaditeľka školy:  PaedDr. Adriána Škrváňová DiS.art 

Rada školy: 

 Zástupcovia pedagogických zamestnancov:   Vlasta Pastorková – predseda 

Martin Fačko DiS.art 

 Zástupca nepedagogických zamestnancov:  Denisa Lepiešová 

 Zástupcovia za rodičov:    Mgr. Monika Jenčová 

Monika Senčeková 

 Delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa:  Jozef  Vrbovský 

Martin Krupa 
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3. ÚDAJE O ZRIAĎOVATEĽOVI  

 

Zriaďovateľ:   obec Valaská 

Sídlo:   Nám.1.mája 460/8, 976 46 Valaská  

Telefónne číslo: 048/6711500 

Fax:   048/6711560 

Mailová adresa:  podatelna@valaska.sk,  alexandra.poliakova@valaska.sk, 

Adresa elektronickej pošty: Valaská 

4. INFORMÁCIE O ĆINNOSTI RADY ŠKOLY A ĆINNOSTI PORADNÝCH 

ORGÁNOV RIADITEĽA ŠKOLY 

4.1 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). 

4.2 Združenie rodičov školy 

 

V školskom roku 2020/2021 boli členmi združenia rodičov: 

Alena Kureková 

Denisa Lepiešová 

Ing. Lucia Ťažká 

Mgr. Janeta Nitková 

 

 

tel:048/6711500
tel:048/6711500
mailto:podatelna@valaska.sk
mailto:alexandra.poliakova@valaska.sk


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

2020/2021 

 

4.3 Umelecká rada  

 

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

odborov, schádza sa podľa potreby, najmenej raz za pol roka. pracuje v zložení: 

 

Predseda  Ján Jenča 

Hudobný odbor  Mgr. art. Martina Hricovíny DiS.art 

Výtvarný odbor  Mgr. Rastislav Turňa 

Tanečný odbor Sára Šajgalová DiS.art. 

Predsedovia predmetových komisií  

 

Prerokované materiály: 

 Sprievodca školským rokom  – organizačné pokyny MŠVVaŠ SR pre školský rok 

2020/2021 

 Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu ZUŠ v školskom roku 2020/2021. 

 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 2020/2021 (návrhy, realizácia, hodnotenie). 

 Schválenie Školského vzdelávacieho programu. 

 Plány práce PK jednotlivých umeleckých odborov a predmetov.  

 Konkrétna činnosť PK (štvrťročné, polročné, trištvrteročné a záverečné hodnotenie). 

 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. 

 

4.4 Pedagogická rada 

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

päť krát do roka, operatívne porady podľa potreby.  
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Prerokované materiály: 

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

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

Plán vnútroškolskej kontroly, Kritéria hodnotenia zamestnancov ZUŠ, Interné 

smernice školy. 

 Postup pri poskytovaní prvej pomoci, agenda BOZP a PO. 

 Sprievodca školským rokom 2020/2021, vydané Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky. 

 Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu ZUŠ v školskom roku 2020/2021. 

 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 2020/2021 (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. 

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

 Schválenie Školského vzdelávacieho programu.  

 Príprava a realizácia projektov školy.  

4.5  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 2020/ 2021. 

 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.  

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

12. 2020 (určenie komisií). 

 Aktuálne informácie a požiadavky hospodársko-správneho úseku, zber štatistických 

údajov. 

 Kontrola platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za štúdium. 

 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. 
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4.6  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. 

 

 

 

Poradné 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. 

Predmetové komisie a Umelecká rada ZUŠ pružne reagovali na zmeny v krajine ohľadne 

Pandemickej situácie - Covid. 

 

5. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV 

5.1 Prehľad počtu žiakov v šk. r. 2020/2021 v členení na odbory k 15.9 2020 

 Výkaz 20-01 Výkaz 40-01 

Individuálna forma  - Hudobný odbor 167 164 

Skupinová forma      - Výtvarný odbor 114 94 

                                    - Tanečný odbor           56 55 
                                                                Spolu žiakov 337 313 

 

Hudobný odbor Výtvarný odbor Tanečný odbor 
Meno pedagóga počet 

žiakov 

v 

triede 

Meno pedagóga počet 

žiakov 

triede 

Meno pedagóga počet 

žiakov 

triede 

Brucháčková 7 Mgr. Rastislav Turňa 114 Sára Šajgalová DiS.art. 38 

Mgr.art.Bundová   18    Alžbeta Mjartanová 17 

Ciglerová DiS.art. 10     

Mgr. Dilský 3     

  Predmetové komisie 
Názov PK predseda členovia 
Klávesové 

nástroje 

Mgr.art. Martina Hricovíny 

DiS.art. 

Ing. Peter Pisár DiS.art., Eva Brucháčková, Vlasta 

Pastorková 

Mgr. Iveta Rogožanová 

Dychové nástroje Mgr. art. Adriana Bundová Ján Jenča, Mariana Faško-Rudášová DiS.art., Mgr. 

Jaroslav Dilský  

Spev PaedDr. Adriána Škrváňová  Andrea Ciglerová DiS.art. 

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

Výtvarný odbor Mgr. Rastislav Turňa - 

Tanečný odbor Riaditeľka školy Sára Šajgalová, Alžbeta Mjartanová,  
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Fačko DiS.art 20     

Faško-Rudášová DiS.art               18     

Bc.Gajdošová DiS 9     

Jenča 7     

Pastorková 20     

Ing. Pisár DiS.art. 21     

Mgr. Rogožanová 11     

Mgr. art.Škantárová DiS.art. 19     

PaedDr.Škrváňová DiS.art 4     

Spolu žiakov 167  114  56 

5.2 Prehľad počtu žiakov v šk. r. 2020/2021 v členení na stupne, časti a ročníky štúdia  

 

Hudobný odbor  Výtvarný odbor 

Ročník Počet žiakov    Ročník Počet žiakov  

Prípravné štúdium 31 Prípravné štúdium               11 

Prvý stupeň, prvá časť Prvý stupeň, prvá časť 

1.ročník 25 1.ročník 25 

2.ročník 18 2.ročník               12 

3.ročník 21 3.ročník 16 

4.ročník 19 4.ročník 17 

Prvý stupeň, druhá časť Prvý stupeň, druhá časť 

1.ročník 11 1.ročník 7 

2.ročník 15 2.ročník 8 

3.ročník 11 3.ročník 7 

4.ročník 12 4.ročník 3 

-  5.ročník 2 

Druhý stupeň Druhý stupeň 

1.ročník 3 1.ročník 1 

2.ročník - 2.ročník 1 

3.ročník - 3.ročník 2 

4.ročník 1 4.ročník - 

ŠPD študujúci do 25 - ŠPD nad 25 rokov 2 

 

Tanečný odbor 

Prvý stupeň, prvá časť Počet žiakov 

PŠ 8 

1.ročník 12 

2.ročník 5 

3.ročník                           8 

4..ročník                           8 

Prvý stupeň, druhá časť 

1.ročník 8 

2.ročník 5 

3.ročník 2 

5.3 Prehľad počtu žiakov, ktorí počas školského roka 2020/2021 vystúpili 

 Na začiatku školského 
roka 

stav k 15.9.2020 

Vystúpili Na konci školského roka  

stav k 30.6.2020 

HO 167 3 164 

VO 114 1 113 

TO 56 6 50 
Spolu žiakov 337 10 327 
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6. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV  

Pedagogickí zamestnanci 

 

Nepedagogickí zamestnanci 

zamestnanec pracovná pozícia 
1 Denisa Lepiešová upratovačka, hospodárka 

2 Mgr. Zlatica Starke  personálno-mzdová pracovníčka 

3 Ing. Diana Račáková  ekonómka 

4 Viera Zelenčíková kurička 

5 Ing. Peter Pisár DiS.art. 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  

2020/2021 15 5 20 19 1 

 

7. ÚDAJE PLNENÍ KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU ZAMESTNACOV 

 

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 1  1 

Vyššie odborné vzdelanie -Konzervatórium s I. atestáciou 1  1 

Pedagóg / zamestnanec predmet 

1 Eva Brucháčková klavír, keyboard 

2 Mgr. art. Adriana Bundová dychové nástroje 

3 Andrea Ciglerová DiS.art spev, obligátny klavír 

4 Mgr. Jaroslav Dilský plechové dychové nástroje 

5 Martin Fačko DiS.art. gitara 

6 Mariana Faško-Rudášová DiS.art. dychové nástroje, HN 

7 Bc. Martina Gajdošová DiS husle, HN 

8 Mgr. art. Martina Hricovíny DiS.art. klavír, zborový spev 

9 Ján Jenča dychové nástroje, korepetítor  

10 Alžbeta Mjartanová tanec 

11 Vlasta Pastorková akordeón, keyboard 

12 Ing. Peter Pisár DiS.art. klavír 

13 Mgr. Iveta Rogožanová hudobná náuka, klavír 

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

15 Mgr. Rastislav Turňa výtvarná výchova 
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Vyššie odborné vzdelanie - Konzervatórium 5  5 

Vyššie odborné vzdelanie – Konzervatórium -študentka 1  1 

Úplné stredné vzdelanie  2 2 

spolu 15 5 20 

 

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 § 42 profesijný rozvoj. Profesijný rozvoj je proces prehlbovania, 

zdokonaľovania a rozširovania kvalifikácie a profesijných kompetencií. Vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov sa organizuje ako: 

a) kvalifikačné – je získanie vzdelania, ktorým pedagogický a odborný 

zamestnanec v príslušnom stupni vyžadovaného vzdelania získa kvalifikačný 

predpoklad na výkon pracovnej činnosti, 

b) funkčné vzdelávanie - zabezpečí získať profesijné kompetencie potrebné na 

výkon funkcie riaditeľa a na výkon činnosti vedúceho pedagogického 

zamestnanca, 

c) špecializačné vzdelávanie – zabezpečí získať profesijné kompetencie potrebné 

na výkon špecializovaných činnosti, 

d) adaptačné vzdelávanie – umožní získať profesijné kompetencie potrebné na 

výkon činností samostatného pedagogického alebo samostatného odborného 

zamestnanca, 

e) predatestačné - je získanie profesijných kompetencií na zaradenie do vyššieho 

kariérového stupňa, 

f)  inovačné vzdelávanie – umožňuje pedagogickým zamestnancom zdokonaliť si 

potrebné profesijné kompetencie v príslušnej kategórii alebo podkategórii 

pedagogického zamestnanca, 

g) aktualizačné vzdelávanie – poskytuje aktuálne poznatky a zručnosti potrebné 

na udržanie si profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej 

činnosti. Odborným garantom aktualizačného vzdelávania je pedagogický 

zamestnanec školy alebo samostatný odborný zamestnanec s druhou atestáciou. 

Ak v škole nie je pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou, odborným 

garantom aktualizačného vzdelávania je riaditeľ. Škola v závislosti od svojich 

potrieb upraví rozsah aktualizačného vzdelávania vo vnútornom predpise. 
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Vzdelávanie pedagogických zamestnancov je v dvoch rovinách: 

a) plánované vzdelávania 

b) príležitostné vzdelávania 

Plánované i príležitostné vzdelávania sú v dvoch smeroch: 

a) vzdelávania podľa priorít vedenia školy 

b) vzdelávania podľa priorít zamestnancov 

 

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 2020/2021 

Aktualizačné vzdelávanie 15 

Atestačné vzdelávanie 0 

Inovačné funkčné vzdelávanie 1 

Adaptačné vzdelávanie 1 

Kvalifikačné vzdelávanie 1 

 

8. INFORMÁCIE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŚKOLY NA VEREJNOSTI 

Aktivity ZUŠ sa v školskom roku 2020/2021 výrazne znížili, nakoľko situácia na Slovensku, 

ale aj v celom svete bola poznačená epidemiologickou situáciou  Covid 19.  

 Od 7.10.2020 boli niektorí pedagogickí zamestnanci ZUŠ pozitívni na Covid 19 a ostatní boli 

v karanténe.  

Vyučovanie  od 12.10.2020 prebiehalo prezenčne len v IF u tých ktorí neboli pozitívni a v SF 

sa učilo z budovy školy dištančne.  

26.10.2020 bolo vyučovanie na základe ministra školstva prerušené a prebiehalo len dištančne 

a PZ vyučovali z budovy školy. 

 OD 7.12.2020 sa obnovilo prezenčné vyučovanie v ZUŠ ale len IF prvý stupeň ZŠ, bez spevu 

a dychových nástrojov (tí pokračovali v dištančnom vzdelávaní, ako aj tanečný a výtvarný 

odbor).  

11.1.2021 - po Vianočných prázdninách sa vyučovanie na základe ministra školstva 

prerušilo, škola sa zatvorila. Všetci pracovali a učili z domu - online. 

22.2.2021 – po jarných prázdninách sa na základe rozhodnutia riaditeľky ZUŠ, všetci PZ 

vrátili z Home office do budovy ZUŠ, odkiaľ vyučovali všetci dištančnou formou online.  
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26.4.2021 – na základe rozhodnutia ministra a Covid semafóru (ružová farba) obnovilo  

prezenčné vyučovanie v budove školy, ale bez dychových nástrojov a spevu a skupinové 

vyučovanie bolo v max. počte 5 + 1 (učiteľ) 

10.5.2021 – obnovené  prezenčné vyučovanie aj speváckom a dychovom odbore. 

 

 Aj napriek všetkým týmto nepriaznivým situáciám ZUŠ Valaská nezaháľala a predsa 

vytvorila aktivity, s ktorými sa môže pochváliť a tak poukázať na flexibilitu zamestnancov 

a zviditeľniť tak aj samotnú obec Valaská. 

V decembri sa v budove školy nahral profesionálne ako po zvukovej, tak obrazovej stránke 

Vianočný pozdrav – dve skladby, v ktorom účinkovali žiaci speváckeho zboru, orchestra ako 

aj učitelia ZUŠ Valaská. Nahrávanie sa konalo v budove ZUŠ za prísnych hygienických 

podmienkach: 

https://www.youtube.com/watch?v=ymKyBpCzkjk&t=82s&ab_channel=Zu%C5%A1Valask

%C3%A1 

 

29.4.2021 – vyhlásená Prvá tanečná súťaž  ZUŠ Valaská – online formou. Výsledky  na deň 

detí, dňa 1.6.2021:  

https://www.youtube.com/watch?v=E0uSb2JA2yM&ab_channel=Zu%C5%A1Valask%C3%

A1 

 

14.5.2021 – zverejnenie videa učiteľa výtvarného odboru – Výtvarný kvíz online: 

https://www.youtube.com/watch?v=i_RtQtfkz-U&ab_channel=Zu%C5%A1Valask%C3%A1 

 

28.6.2021 - nahrávanie jednej piesne na CD, na pozvanie skupiny Pohoda z Banskej Bystrice. 

 

8.1 Aktivity hudobného odboru 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ymKyBpCzkjk&t=82s&ab_channel=Zu%C5%A1Valask%C3%A1
https://www.youtube.com/watch?v=ymKyBpCzkjk&t=82s&ab_channel=Zu%C5%A1Valask%C3%A1
https://www.youtube.com/watch?v=E0uSb2JA2yM&ab_channel=Zu%C5%A1Valask%C3%A1
https://www.youtube.com/watch?v=E0uSb2JA2yM&ab_channel=Zu%C5%A1Valask%C3%A1
https://www.youtube.com/watch?v=i_RtQtfkz-U&ab_channel=Zu%C5%A1Valask%C3%A1
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realizácie 

1 Vianočný pozdrav- hudobný odbor, videonahrávka dvoch piesní 23.12.2020 

2 Absolventsky koncert 18.6.2021 

3 Interný záverečný koncert v Predajnej – bez rodičov (divákov) 22.6.2027 

 

8.2 Aktivity tanečného odboru 

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

realizácie 

1 Vianočný pozdrav- hudobný odbor, videonahrávka dvoch piesní 23.12.2020 

2 I. ročník Tanečnej súťaže ZUŠ Valaská (Online forma) 29.4.-1.6.2021 

 

 

8.3 Výstavy a aktivity výtvarného odboru 

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

realizácie 

1 Maľba v plenéri. Tvorivé stretnutia na Lipovej vrámci prípravy 

výstavy k výročiu obce. 

29.8.2020 

2 Exkurzia -Fiľakovský hrad 5.9.2020 

3 Workšop zameraný na prácu s cínom spojený s opekačkou. 12.9.2020 

4 Exkurzia -Detva a okolie (zamerané na prírodné krásy regiónu) 20.9.2020 

5 Výstava Artspoločenstva EXZU „Artstretnutia III“ 

 

september2020-

december2020 

6 Výstava Artspoločenstva EXZU a vybraných projektov Výtvarného 

odboru v Slovenskom Národnom Múzeu na hrade Modrý Kameň. 

november 2020 - 

marec 2022 

 

7 Exkurzia -Modrý Kameň, Bzovík, Krupiná a Dobrá Niva 3.4.2021 

8 Exkurzia -Hronský Beňadik, Levice, Iža pri Komárne, Štúrovo 1.5.2021 

9 Zverejnenie videa – kvíz VO – Dejiny umenia 14.5.2021 

10 Exkurzia -Galérie v Bratislave, Rusovce 16.5.2021 

11 Vernisáž Záverečnej výstavy Výtvarného odboru  „Kultúry sveta II.“ 4.6.2021 

12 Exkurzia -Ružomberok a okolie 12.6.2021 

13 Exkurzia -Galérie vo Viedni 11.7-13.7.2021 

14 Cíndej 06 -Workšop zameraný na prácu s cínom spojený s opekačkou. 21.7.2021 

15 Exkurzia -Pamiatky na Liptove 23. -28.7.2021 

16 Exkurzia -Pomiatky na Považí 16.8.2021 

17 Exkurzia -Muráň, Slavošovce 22.8.2021 

18 Exkurzia -Pamiatky Novohradu (Ožďany, Šomoška, Fiľakovo) 28.8.2021 

 

9. INFORMÁCIE O PROJEKTOCH 

ZUŠ Valaská si vytvorila svoje vlastné projekty v umeleckej oblasti, ako sme už spomínali 

v kapitole 8. V hudobnom odbore  - Vianočný pozdrav; Tanečný odbor – tanečná súťaž (1x 

online)  a vo Výtvarnom odbore : Kvíz - Dejiny umenia ale aj vytvorenie vlastnej 

knihy: Dejiny umenia, pre potreby výtvarného odboru ZUŠ Valaská. 
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Základná umelecká škola Valaská sa zapojila do projektu cez operačný program Ľudské 

zdroje „PODPORA UDRŽANIA ZAMESTNANOSTI V ZÁKLADNÝCH UMELECKÝCH ŠKOLÁCH", 

vyhlásené Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, číslo 1/2021/§54 – ZUŠ v marci 2021. 

Financie nám boli vyplatené v sume 45 264, 49 €, ktoré nám síce obec previedla na náš účet 

vedený v banke, ale zároveň nám bol ponížený rozpočet, v júli 2021, ktorý bol na tento rok  

schválený o sumu:42 699 €. 

10. INFORMÁCIE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ 

ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU 

 

V školskom roku 2020/2021 nebola v ZUŠ Valaská vykonaná inšpekčná činnosť. 
 

11. INFORMÁCIE O PRIESTOROVÝCH PODMIENKACH A MATERIÁLNO-

TECHNICKÝCH PODMIENKACH 
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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. 

Počas školského roka 2020/2021 sa ZUŠ podarilo z rozpočtu školy zadovážiť  

Hudobné nástroje:   

Diatonické zvončeky 

Cajon 

Gitara -  akustická Hanika 

Klavír Yamaha P515 Black 

 

 Didaktické pomôcky: 

2 ks Interaktívna tabuľa s projektorom 

2 ks Notebook HP15 s-fg 1901nc natural silver 

1 ks Mixážny pult 

2 ks vokálny mikrofón + príslušenstvo 

1 ks prenosný reproduktor MUSE M -930 DJ čierny 

2 ks webcamera Ausdom AW615 

2 ks baletná tyč 

 

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. 
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 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 

 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.  

 vybudovať plot za budovou školy 
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12. ZÁVER 

Základná umelecká škola Valaská v školskom roku 2020/2021 aj napriek všetkým 

negatívnym vplyvom Covidu-19 zaznamenala aj aktivity, ktoré poukázali na flexibilnosť 

pedagogického zboru, zanietenosť žiakov a dokázala sa prezentovať širokej verejnosti.  

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

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

umelecké hodnoty. ZUŠ 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. Stále zanecháva posolstvo k hodnotám života a aj inou formou 

vzdelávania a prezentovania zviditeľnila obec Valaská a potvrdila tak výslednú evalváciu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo Valaskej dňa 23.9.2020                                                  PaedDr. Adriána Škrváňová DiS.art 
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13. 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 

2020/2021 

 

 

Predkladateľ : PaedDr. Adriána Škrváňová DiS.art 

                          riaditeľka 

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

školy vo Valaskej v školskom roku 2020/2021 (ďalej len „Správa“) bola vypracovaná podľa 

vyhlášky Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu  Slovenskej republiky č. 435 Z. z. zo 

30. 12. 2020 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach škôl a školských zariadení, účinnej od 1.1.2021 

 

 

Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade školy dňa 6. 10. 2021, 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 2020/2021, ktorú dňa.............., na riadnom zasadnutí Rady 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 
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Zriaďovateľ ZUŠ Valaská 

 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

 Základnej umeleckej školy Valaská v školskom roku 2020/2021 

 

 

Predkladateľ : PaedDr. Adriána Škrváňová DiS.art 

                          riaditeľka 

 

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

školy vo Valaskej v školskom roku 2020/2021 (ďalej len „Správa“) bola vypracovaná podľa 

vyhlášky Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu  Slovenskej republiky č. 435 Z. z. zo 

dňa 30. 12. 2020 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach škôl a školských zariadení, účinnej od 1.1.2021 

 

 

 

 

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

za predkladateľa 

 

 

Vyjadrenie zriaďovateľa školy k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach Základnej umeleckej školy Valaská: 

 

Zriaďovateľ ZUŠ Valaská, týmto schvaľuje - neschvaľuje Správu o výchovnovzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy Valaská v školskom roku 

2020/2021. 

 

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

za zriaďovateľa 
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NÁVRATKA 

 

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

  

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

Základnej umeleckej školy Valaská v školskom roku 2020/2021 

 

 

 

Predkladateľ : PaedDr. Adriána Škrváňová DiS.art 

                          riaditeľka 

 

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

školy vo Valaskej v školskom roku 2020/2021 (ďalej len „Správa“) bola vypracovaná podľa 

vyhlášky Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu  Slovenskej republiky č. 435 Z. z. zo 

dňa 30. 12. 2020 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach škôl a školských zariadení, účinnej od 1.1.2021 

 

 

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

za predkladateľa 

 

Vyjadrenie zriaďovateľa školy k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach Základnej umeleckej školy Valaská: 

 

Zriaďovateľ ZUŠ Valaská, týmto schvaľuje - neschvaľuje Správu o výchovnovzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy Valaská v školskom roku 

2020/2021. 

 

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

za zriaďovateľa 


