
 S p r á v a
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

Základnej umeleckej školy v Hnúšti
za školský rok 2019/2020

Predkladá:

Mgr. Anna Černáková, PhD.
riaditeľka ZUŠ

                                                                                  Správa bola prerokovaná
                                                                                  v pedagogickej rade ZUŠ
                                                                                  dňa             a odsúhlasená podpismi   
                                                                    
                                                                                  Vyjadrenie Rady školy:
                                                                                  Rada školy odporúča zriaďovateľovi
                                                                                  Mesto Hnúšťa
                                                                                  schváliť
                                                                                  Správu o výsledkoch a podmienkach
                                                                                  výchovno-vzdelávacej činnosti
                                                                                  ZUŠ za školský rok 2019/2020

                                                                                  …...........................................................
                                                                                             
                                                                                                predseda Rady školy
                                                                                                   pri ZUŠ v Hnúšti

                                                                                Stanovisko zriaďovateľa:

                                                                                Mesto: Hnúšťa
                                                                                Schvaľuje
                                                                                Správu o výsledkoch a podmienkach
                                                                                výchovno-vzdelávacej činnosti
                                                                                ZUŠ v Hnúšti
                                                                                za školský rok 2019/2020

            

                                                                               ….....................................................................
                                                                                                       za zriaďovateľa



Vypracovala : Mgr. Anna Černáková, PhD. – riaditeľka školy
Východiská a podklady:
Správa je vypracovaná v zmysle:
1.Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 324/2008 Z.z. zo 6.augusta 2008 o štruktúre a obsahu správ 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
2.Metodické usmernenie MŠ SR č. 21/2009-R na klasifikáciu a hodnotenie žiakov ZUŠ.
3.Plán práce ZUŠ na školský rok 2019/2020.
4.Informácie o Rade školy pri ZUŠ.
5.Vystúpenia, súťaže, prehliadky, prezentácia školy 
6. Odporučenia MŠVVaŠ v súvislosti s pandémiou COVID 19...a ďalšie podklady. 

S p r á v a
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

Základnej umeleckej školy v Hnúšti za školský rok 2019/2020

Základné identifikačné údaje o škole 

Vedúci zamestnanci školy:

Mgr. Anna Černáková, PhD.            

1. Názov školy:             Základná umelecká škola

2. Adresa školy:           Nábrežie Rimavy 457

3. Telefónne číslo:         047/5422207, 0911444890

4. Internetová adresa:    www.zushnusta.sk       e-mailová adresa: zus@hnusta.sk

5. Zriaďovateľ:               Mesto Hnúšťa

    štatutárny zástupca: PhDr. Roman Lebeda

6. Adresa:                    Mestský úrad, Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa                   

7. Telefónne číslo:        047/5423251                faxové číslo:

8. Internetová adresa:   www.hnusta.sk    e-mailová adresa: info@hnusta.sk, primator@hnusta.sk



Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:
Údaje o rade školy:

 Rada školy pri ZUŠ v Hnúšti bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov po voľbách 13.3.2019, kedy začalo jej funkčné obdobie.

Členovia rady školy:

1. PhDr. Margita Féderová                                delegovaný poslanec MsZ
2. Mgr. Katarína Moncoľová                            delegovaný poslanec MsZ
3. Ing. Danka Kiráľová                                     delegovaný poslanec MsZ
4. Edina Füssyová                                             volený zást. za rodičov 
5. Ing. Ján Antal                                                volený zást. za rodičov 
6. Mgr.Miroslav Bračo                                      volený pedagogický zamestnanec
7. Martina Ďurianová                                        volený nepedagogický zamestnanec do 30.05.2020, 

    kedy zaniklo jej členstvo z dôvodu ukončenia prac. 
    pomeru.

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2019/2020:

Rada školy v šk. roku 2019/2020 zasadala 3x . 10.10.2019, 29.01.2020, 29.06.2020. Z dôvodu 
pandémie COVID 19 sa nekonalo plánované zasadnutie v marci. Počas zasadnutí rada školy riešila 
aktuálne otázky školy. 30.05.2020 ukončila činnosť v rade školy Martina Ďurianová.

Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach – poradných orgánoch riaditeľa
školy:

V školskom roku 2019/2020 sa uskutočnilo:  4x zasadnutia pedagogickej rady
(z dôvodu pandémie COVID19 sa neuskutočnila 
ped. rada ku trištvrteročnej klasifikácii)

                                                                         7x pracovná porada
                                                                         3x operatívna prac. porada

  1x online konferencia ( počas pand. COVID 19)

Predmetové komisie zasadali nasledovne: PK – klavír 1x 
                                                                    PK – husle 1 x
                                                                    PK – dychové nástroje 1 x
                                                                    PK – hudobná náuka 1 x
                                                                    PK – tanečný odbor  1x

         PK -  keyboard – pre pandémiu zrušený

Metodický deň:                                                               
                                    MD – výtvarný odbor ( uč. Bračo, Černáková)-ZUŠ Lučenec - MD sa 
uskutočňujú v spolupráci ZUŠ regiónu Novohrad, Gemer, Malohont (14 ZUŠ)

MD – hudobný workshop (uč. Füssyová, Majoroš)-ZUŠ Poltár 
MD – hudobný odbor ( uč. Füssyová+žiaci) -ZUŠ Tisovec



Údaje o žiakoch za školský rok 2019/2020 

Hudobný odbor:        64 žiakov k 30.09.2019                  56  žiakov k 30.06.2020

Výtvarný odbor:       96  žiakov k  30.09.2019                 91 žiakov k 30.06.2020

Tanečný odbor  :       31  žiakov k 30.09.2019                 27 žiakov k 30.06.2020
 
               Spolu :       191 žiakov  k 30.09.2019               174  žiakov k 30.06.2020                              

Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka prvej časti prvého stupňa základného štúdia    
Do prvého ročníka prvej časti prvého stupňa základného štúdia primárneho umeleckého 
vzdelávania v septembri 2019 v hudobnom odbore nastúpilo 22 žiakov, vo výtvarnom odbore 14 
žiakov,  v tanečnom odbore 0 žiakov.

Údaje o počte zapísaných žiakov do prípravného štúdia v ZUŠ v šk. roku 2019/2020
Počet žiakov prípravného štúdia: hudobný odbor -   6
                                                      výtvarný odbor - 14
                                                      tanečný odbor   -   0               

Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné a vysoké školy:
Peter Farkaš - Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici (Hra na bicích nástrojoch - šk. rok 
2020/2021, denné štúdium.

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania. 
Koncoročná klasifikácia podľa celkového prospechu, ďalej podľa ročníkov priemerný prospech z 
jednotlivých predmetov)

Prospech žiakov podľa odborov:
                                                         II. polrok

PsV  P  N Spolu

 Spolu 143 11 3 157

 Hudobný odbor 40 11 3 54

Výtvarný odbor 76 0 0 76

 Tanečný odbor 27 0 0 27

PsV – prospel s vyznamenaním
P     - prospel 
N    - neprospel

Na  komisionálne  skúšky  z  HN  sa  dostavili  2  žiaci  a  skúšky  úspešne  absolvovali,  3žiaci  sa
nedostavili,  pričom 1 z nich sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov, preto mu bolo umožnené
vykonať skúšku v náhradnom termíne. Komisionálne skúšky sa konali 25.08.2020



Hodnotenie žiakov – hudobný odbor – hra na hudobný nástroj

                                                        II. polrok        

Nástroj   PsV    P    N     Spolu

Klavír 13 8 0 21

Husle 7 1 0 8

Zobcová flauta 1 1 1 3

Keyboard 10 0 0 10

Spev 9 0 2 11

Bicie 0 1 0 1
                                                              

Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2019/2020 - schválené  
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 4. februára 2015 
pod číslom 2015-6346/5841:1-10A0 pre základné umelecké školy s platnosťou od 1. septembra
2015 

 Odbor   Nástroj   Číslo učebného plánu

 HO  klavír  č. 3 (2015)

 keyboard  č. 3(2015)

 husle  č. 4, 20(2015) 

 spev  č. 8,22(2015)

 zobcová flauta  č. 5. (2015)

 bicie  č.7(2015)

 VO  č. 52, 53, 54, 56, 58(2015)

 TO  č.  36, 37(2015)

Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 
zamestnancov školy ku dňu koncoročnej klasifikácie 

      Základná umelecká škola          Počet

Zamestnanci ZUŠ - spolu 11

Z toho PZ* 9

Plný úväzok – zamestnanci ZUŠ 6

Skrátený úväzok – zamestnanci ZUŠ 3

Na dohodu 1

- kvalifikovaní 8

- nekvalifikovaní 1

- dopĺňajú si vzdelanie 1



- materská dovolenka 1

Z toho NZ** 2

Z počtu NZ

- školníčka, upratovačka 1

Spolu počet zamestnancov 11

Vysvetlivky: PZ* - pedagogickí zamestnanci,  NZ** - nepedagogickí zamestnanci

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Forma vzdelávania Počet vzdelávaných ukončilo pokračuje začalo

Funkčné 
Aktualizačné
Kurzy
Štúdium na VŠ

1

1
1

1
1

1

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Prezentácia žiakov na podujatiach organizovaných školou:

V školskom roku 2019/2020 sa uskutočnili:
    
2 interné tematické žiacke koncerty
1 verejný koncert-Vianočný koncert,
1 výstava žiakov VO – ŠPD - interná pre žiakov VO 

verejné vystúpenie žiakov TO – Rozlúčkový tanec-neuskutočnil sa v dôsledku pandémie COVID19
absolventský koncert – neuskutočnil sa v dôsledku pandémie COVID19
výstavy žiakov VO - 4.roč.I.časti I.stupňa a 5.roč.II.časti ,  Dni mesta - Hrebendova kapsa 

neuskutočnili sa v dôsledku pandémie COVID19

Čiastočná prezentácia školy na verejnosti prebiehala aj formou článkov a príspevkov na webovej 
stránke školy, facebookovej stránke a mesta Hnúšťa.

Na základe žiadosti ZUŠ, súhlasov zákonných nástupcov J.Valacha a kladných stanovísk mesta, 
ŠŠI, Okresného úradu školstva v Ban. Bystrici, sa čaká na prepožičanie čestného názvu školy: 
ZUŠ Jána Valacha.

Účasť žiakov a učiteľov na podujatiach organizovaných inými organizáciami:

ZUŠ pravidelne zabezpečuje kultúrny program na podujatia spoločenských organizácií. Účinkujú 
na nich učitelia a žiaci klávesového, sláčikového, dychového, speváckeho oddelenia, ako aj žiaci 
výtvarného a tanečného odboru.



V priebehu školského roka sa uskutočnili nasledovné akcie:

27.08.2019 Školenie IKT – iZUŠ- učitelia ZUŠ
11.09.2019 Hudobná dielňa pre žiakov ZŠ JFR (uč. Fussyová, Majoroš) 
12.09.2019 Husľový workshop – P. Šporcl – ZUŠ Revúca – zúčastnilo sa sláčikové oddelenie
03.10., 04.10.,09.10.2019 Hudobný workshop pre ZŠ JFR  a
15.10., 16.10.,19.10., 24.10.2019 Hudobný workshop pre ZŠ Klokočova - Plody jesene – 

(uč. Fussyová, Majoroš)
16.10.2019 Výtvarný workshop – MŠ NR (uč. Černáková, Bračo)
17.10.2019 Žiacky koncert (uč.hudobného odboru)
24.10.2019 PK tanec spojený s tanečným workshopom ( uč. Mikušová)
25.10.2019 Metodický deň VO – Lučenec ( uč. Černáková, Bračo)
28.10.2019 Vystúpenie v klube dôchodcov (spevácke oddelenie)      
29.10.2019 Metodický deň Poltár -Hudba a čin(uč. Majoroš, Fussyová)         
28.11.2019 Odborný seminár (riad. Černáková)
13.11.2019 Tanečný workshop a seminár (uč. Mikušová)
10.12.2019 Verejný Vianočný koncert (Popoluškine vianočné želania) 16:30, MsKS (všetci 
učitelia)
12.12.2019 Interný žiacky koncert (Anjelske Vianoce) 16:30, konc.miestnosť (učitelia 
hud.odboru)   
14.01.-17.01.2020 Hudobné tvorivé dielňe (4ročné obdobia) – (uč. Fussyová, Majoroš)
15.01.2020 Vernisáž PMU – Lučenec (uč. Bračo,Černáková)
23.01.2020 MD Tisovec (uč. Fussiová+žiaci husľového odd.)

Tvorivé dielne pre ZŠ Klokočova (uč. Fussyová, Majoroš)
07.02-09.02 Hudobná olympiáda Praha – (uč.Fussyová)
11.02.2020  - 13.02.2020 – Funkčné vzdelávanie (riad.Černáková)
12.02.2020 HA – Krajské kolo – Hriňová - B, C kat. (uč. Fussyová)
20.02.2020 Tvorivé dielne pre MŠ Nábrežie Rimavy (uč.Černáková, Bračo)
20.02.2020 Žiacky koncert
22.02. 2020 Dni obce – Hrachovo (uč. Fussyová, Majoroš + 3 huslisti)
03.03.2020 Preberanie ocenení Vesmír očami detí (uč. Bračo)
23.04.2020 Koncert na kolesách – Klavírne duo A. Baráz + A. Yasimi – ZRUŠENÝ pre 

pandémiu COVID 19
22.04.2020 – 25.04.2020 IMO Cyprus Agia Napa – PRELOŽENÁ na nov. 2020 pre pandémiu 

COVID 19

-celoročná spolupráca uč. P. Majoroša s Tanečným orchestrom v Rimavskej Sobote, s RS6 -
Rimavsko-Sobotská šestka, s Dychovou hudbou v Hnúšti , Dychovou hudbou Magnezitár Jelšava
-  celoročná spolupráca výtvarného odboru s MŠ Nábrežie Rimavy, MŠ Klokočova, ZŠ Klokočova, 
ZŠ JFR  NR, MsKS Hnúšťa, CVČ 
a hudobného odboru so ZŠ Klokočova a ZŠ JFR
           

          
                



Dosiahnuté výsledky
Vyhodnotenie skúšok
Záverečné skúšky  v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore boli na základe rozhodnutia 
MŠVVaŠ SR vykonané administratívne z dôvodu pandémie COVID19

4. ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia ukončili v HO 3 žiaci .
         VO 12 žiaci
         TO 7 žiakov.

5 ročník 2.časti prvého stupňa základného štúdia ukončilo  vo     VO 7 žiakov

Súťaže:
HUDOBNÝ ODBOR

Hnúšťanský akord:  

– okresné kolo – postup žiakov ZUŠ Hnúšťa na krajské kolo
– krajské kolo -  kat. A – 2.miesto S. Füssy, T. Turčan, J.Ovčiarik

         -  kat. B – 3. miesto S. Ikheloufi, A. Sabacká, D. Šufliarsky
vyučujúca: G. Füssyová

      -    celoslovenské a medzinárodné kolo – ZRUŠENÉ MŠVVaŠ kvôli pandémii COVID 19 – 
náhradný termín určený na september 2020

Hrášok:   ZRUŠENÝ kvôli pandémii COVID 19
Husľová zlatá strunka: Celoslovenská husľ. súťaž, na ktorú sa pripravovali žiaci D. Radič a A. 
Krištofová, bola ZRUŠENÁ kvôli pandémii COVID 19

VÝTVARNÝ ODBOR

„Vesmír očami detí “ - február - okresná súťaž – Rimavská Sobota 
M. Kamoďa 1.miesto /4.kat.
Z. Stejskalová 3.miesto/5.kat.

Obe práce postúpili do celoslovenského kola
                                   vyučujúci: M. Bračo

 „Vesmír očami detí “- apríl – celoslovenská súťaž Hurbanovo                                     
M. Kamoďa, Z. Stejskalová – ocenené práce

„Paleta mladých umelcov“ - ocenené práce: A. Kasáčová -vyučujúci: A. Černáková
   G. Szigeti –   vyučujúci: M. Bračo



Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Názov projektu Termín začatia 
realizácie projektu

Termín ukončenia 
realizácie projektu

Výsledky

Hnúšťanský akord Február r. 1996 trvá

Hrebendova kapsa r. 2007 trvá Zhudobnené a výtvarne 
spracované víťazné literárne 
práce

Paleta mladých 
umelcov a
Pódium mladých 
tanečníkov

r. 1994
a
r. 2004

trvá Možnosť konfrontácie 
hudobných vystúpení, 
výtvarných prác žiakov a 
tanečných prehliadok

Keď sa chce...
(spoločné aktivity 
žiakov HO, VO, TO, 
základných a 
stredných škôl v 
meste a rodičov ZUŠ
Hnúšťa)

01.09.2011 trvá Podľa ponuky predstavení
 

Umenie z blízka 2005 Trvá každé 2 roky Priblíženie  a zoznamovanie sa 
so súčasnou tvorbou výtvarných
umelcov

Hrášok 2019 trvá Priblíženie jubilujúcich 
hudobných skladateľov tvorbou 
a prezentáciou žiackych 
projektov

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Školská inšpekcia na škole sa uskutočnila dňa 08.04.2016 Predmetom školskej inšpekcie bol stav a 
úroveň organizačného, personálneho a materiálnotechnického zabezpečenia výchovno-
vzdelávacieho procesu v ZUŠ. 
Škola obdržala kladné vyjadrenie ŠŠI k žiadosti o prepožičanie čestného názvu školy dňa 
29.01.2020

Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy
Priestorové a materiálno-technické podmienky školy:
Hudobný odbor a riaditeľstvo školy sa nachádza na Nábreží Rimavy 457. Priestory sú súčasťou
budovy školskej jedálne ZŠ JFR, ale majú samostatný vchod. Tvorí ich 6 učební na individuálne
vyučovanie, menšia koncertná sála, ktorá je aj triedou na skupinové vyučovanie, denná miestnosť,
archív, riaditeľňa, miestnosť spomienok (archivovaná dokumentácia HA) a sociálne zariadenia pre
žiakov a učiteľov. V týchto priestoroch vyučovalo 5 učiteľov.
Materiálno-technické vybavenie učební je na dobrej úrovni. Modernizovanie vyučovania a
zavedenie projektového vyučovania v náväznosti na to žiakom zabezpečuje interaktívna tabuľa,
ktorá je využívaná hlavne na hodinách hudobnej náuky, prezentáciách a koncertoch. Notové
materiály a iné špecifické pomôcky potrebné pre nerušený priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti v
tomto odbore boli priebežne dopĺňané podľa finančných možností školy. Do budúcnosti by bolo
vhodné a potrebné doplniť vybavenie hudobným softwérom. Údržba hudobných nástrojov je
zabezpečovaná raz ročne. Ako dar ZUŠ získala osobný organ Jána Valacha. Odcudzenie notebooku
keyboardu Yamaha – riešené políciou - nevyšetrené



Výtvarný odbor sídli v budove na ulici Poľnej č. 396. ZUŠ dostala túto budovu do správy od
mesta. Výhodou je, že budova je majetkom mesta a teda škola za jej užívanie neplatí žiaden nájom.
Prevádzkové náklady sú uhrádzané z rozpočtu školy. Z hľadiska žiakov a rodičov je budova dobre
lokalizovaná – nachádza sa priamo na najmladšom sídlisku mesta a je prístupná aj z ostatných
sídlisk mesta. Budova má po rekonštrukcii dve učebne, prípravovňu, malú učebňu s počítačom,
šatňu a sociálne zariadenia. Vo výtvarnom odbore sú zamestnaní dvaja učitelia. Do budúcnosti je
našou víziou rozšíriť možnosti výuky v tomto odbore. Vybavenie VO je na dobrej úrovni. Štetce,
farby, ceruzky a iný materiál sa každoročne dopĺňa hlavne zo zdrojov rodičovského združenia. K
vybaveniu učební patria stoly, stojany, PC, farebná tlačiareň, fotoaparát, CD prehrávač, grafický lis,
vypaľovacia pec, náradia na pyrografiu, gravírovanie skla.

Tanečný odbor  sídli v priestoroch MsKS v Hnúšti na ulici Rumunskej armády 195. Prenajaté sú
dve miestnosti: učebňa a šatňa. Učebňa je vybavená zrkadlami, madlami, gymnastickým kobercom,
žinenkami, HI-FI vežou,kamerou, DVD a televízorom. Vyučovanie zabezpečovala nekvalifikovaná
učiteľka. Jedna  učiteľka je na materskej dovolenke.

Učebne výtvarného  odboru i tanečného odboru boli odsúhlasené ako elokované pracovisko.

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Správa o hospodárení za kalendárny rok 2019 

        Základná umelecká škola,  je verejná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Hnúšťa.
Financovanie školy sa uskutočňuje v rámci originálnych kompetencií prostredníctvom podielových
daní mesta. Na základe požiadavky pri tvorbe rozpočtu boli schválené prostriedky od zriaďovateľa
z rozpočtu mesta vo výške 214 400,00 € Do plánu financovania boli zahrnuté aj vlastné príjmy z
mesačných príspevkov, vratky,  projekty vo výške 14 716,-  €. Dotácia  zo štátneho rozpočtu na
vedomostnú súťaž žiakov ZUŠ Hnúšťanský akord 2019 činila 6 116,00 €. 
      Schválené finančné prostriedky boli použité na mzdy, poistné do poisťovní, energie .

Financovanie originálnych kompetencií: 

Rozpočet v € Čerpanie v €

ZUŠ 214 400,00 € 197 400,00 €

Mzdy 122 867,27 € 112 118,22 €

Poistné do poisťovní 45 900,00 € 39 904,68 €

Tovary a služby a transfery 45 072,60 €+560,13 € 45 072,60 €+560,13 €

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a 
vyhodnotenie jeho plnenia 

- udržanie stavu žiakov – úloha  splnená čiastočne 

- podporovanie celoživotného vzdelávania učiteľov – úloha splnená čiastočne

-pokračovanie tradície žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka – úloha splnená

- návštevy kultúrnych podujatí priamo v divadlách/galériách – úloha nesplnená



- zavedenie IKT do vyučovacieho procesu – úloha splnená čiastočne

- rozvíjanie spolupráce so školami a organizáciami v meste – úloha splnená

Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy:

KONCEPČNÝ ZÁMER ROZVOJA ZUŠ v Hnúšti 
1/ VÍZIA ZUŠ

Výchova umením (formovanie osobnosti), k umeniu (rozvoj kompetencií tvoriť a prijímať 
umenie) a pre umenie (príprava na profesionálnu umeleckú činnosť).

2/ POSLANIE ŠKOLY

Umelecké školstvo poskytuje mladej generácii možnosť rozvíjať svoje nadanie v niektorej z 
tvorivých disciplín, zahŕňa v sebe výchovu žiaka ako samostatnej osobnosti a zohľadňuje jeho 
jedinečnosť.

3/ STRATÉGIA ŠKOLY

Strategické východiská Základnej umeleckej školy v Hnúšti

1. Finančné zabezpečenie školy

2. Priestorové zabezpečenie školy

3. Skvalitnenie materiálno-technického zabezpečenia školy

4. Personálne zabezpečenie školy

5. Vytvorenie ponuky štúdia pre širšiu verejnosť v skupinovom a individuálnom vyučovaní

4/ STRATEGICKÝ CIEĽ ŠKOLY

Skvalitnenie umeleckého vzdelávania, rozšírenie možností sebarealizácie žiakov a učiteľov v 
Základnej umeleckej škole v Hnúšti.

ŠPECIFICKÉ CIELE
–integrácia a interakcia vo vyučovacom procese
–užšia spolupráca s rodičmi – spoločné aktivity
–aktívne zapájanie žiakov do súťaží, rôznych kultúrnych podujatí organizovaných školou ako aj 
inými organizáciami



Hudobný odbor:
–zapojiť žiakov do tvorby hravých foriem overovania si vedomostí na hodinách HN – úloha splnená
–organizovať žiacke koncerty pri rôznych príležitostiach – úloha splnená
–zapojiť žiakov do rôznych súťaží a prehliadok – úloha splnená čiastočne
–zapojiť žiakov do skupinových činností (komorná hra, hudobné workshopy) – úloha splnená

Výtvarný odbor:
–zapojenie žiakov do akcií a projektov hudobného a tanečného odboru – úloha splnená čiastočne
–zapojenie žiakov do mestských akcií – úloha splnená čiastočne
–zapojenie žiakov do regionálnych, celoslovenských a medzinárodných súťaží – úloha splnená 
čiastočne

Tanečný odbor:
–zapojenie žiakov do kultúrnych akcií mesta – úloha splnená čiastočne
–zapojenie žiakov do tanečných súťaží – úloha splnená čiastočne
–zapojenie žiakov do akcií a projektov hudobného odboru – úloha nesplnená

Nesplnenie cieľov v očakávanej miere z veľkej časti súvisí so zatvorením škôl v dôsledku 
pandémie COVID19

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba 
úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení
Silné stránky Slabé stránky

-odbornosť pedagogických zamestnancov
-dlhoročné skúsenosti vyučujúcich
- tvorivosť a nápaditosť
- vytváranie podmienok pre sebarealizáciu 
učiteľov a ich celoživotné štúdium
- zapojenosť žiakov do súťaží 
- organizácia koncertov pre rodičov žiakov a 
občanov mesta
- organizácia výstav pre širokú verejnosť
- tradícia súťaže Hnúšťanský akord
- spolupráca medzi učiteľmi  z rôznych škôl
- spolupráca s ostatnými školami a 
organizáciami v meste
- dobrá dostupnosť školy
- vybavenosť školy učebnými a didaktickými 
pomôckami

- nepripravenosť žiakov na vyučovacie hodiny
- slabá počítačová gramotnosť niektorých 
učiteľov
- nedostatočná flexibilita niektorých učiteľov vo 
vnímaní nových metód vyučovania
-atmosféra v kolektíve

Príležitosti Riziká

- zlepšenie podmienok pre vzdelávanie žiakov
- funkčná spolupráca s organizáciami v meste
- postupné zavádzanie nových vyučovacích 
postupov
- spolupráca a partnerstvo so ZUŠ na celom 
Slovensku a v Čechách
- možnosť integrácie umeleckých odborov 
- rodičia a verejnosť

- bezplatné krúžky, ktoré sú organizované 
školami v čase po vyučovaní, lákajú žiakov
- demografické zloženie obyvateľstva
- nedostatočná vytrvalosť žiakov
- kríza, ktorá sa prejavuje s nástupom puberty
- zlá finančná situácia rodičov



- istota v správnej voľbe trávenia voľného času 
detí

Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Rodičovské združenie pri ZUŠ Hnúšťa prostredníctvom rady rodičov spolupracuje s vedením školy.
Zabezpečuje školskú účasť žiakov na súťažiach, pamiatkové darčeky k záverečným skúškam, 
Prispieva čiastočne na materiál, pomôcky do jednotlivých odborov.

Dochádzka žiakov na vyučovanie a vymeškané hodiny pedagogických zamestnancov

Vymeškané hodiny učiteľov – celkom 119

Priemer na jedného učiteľa 14,8

Vymeškané hodiny žiakov - celkom 977,25

Priemer na jedného žiaka 5,62



Vyučovanie počas pandémie COVID19

1 Voľba riaditeľa, činnosti rady školy 
Počas obdobia uzatvorenia ZUŠ z dôvodu pandémie nebola v pláne voľba na post riaditeľa školy,
ani zmeny v rade školy. Rada školy v tomto čase nezasadala.

2 Metódy a formy
Po prerušení prevádzky školy vyučovanie prebiehalo naďalej dištančnou formou. Prvý týždeň bolo
úlohou zamestnancov kontaktovať žiakov resp. zákonných zástupcov, dohodnúť a vypracovať si
rozvrh prispôsobený dištančnej forme výučby.
Dištančná  výučba  začala  opakovaním  a  upevňovaním  prebratého  učiva.  Nakoľko  sa  doba
uzatvorenia škôl predlžovala, postupne žiaci v rámci možností dištančnej výučby napredovali  v
učive.
Okrem  vyučovacieho  procesu  sa  škola  zamerala  na  prehĺbenie  vzťahu  uč.-žiak,  uč.-rodič,
budovanie pozitívneho vzťahu k umeniu a umeleckému vzdelávaniu. Snahou bolo nestratiť kontakt
so žiakmi, nakoľko je štúdium v ZUŠ založené na záujme a dobrovoľnosti. 
Komunikačné  kanály  a  formy boli  ponechané  na  voľbe  pedagógov,  nakoľko  sa  prihliadalo  na
technické možnosti a zručnosti dotknutých. 
Konkrétne vyučovanie prebiehalo použitím aplikácií:  Messenger,  Zoom, Skype, prostredníctvom
mailovej a telefonickej komunikácie.
Metódy: 
Online vyučovanie – individuálne v HO, skupinové TO – priamo práca so žiakmi v reálnom čase
Online konzultácia – skupinová VO – konzultovanie prác, problémov, poukazovanie na pozitíva v
rozpracovanej úlohe (práca na zadanej úlohe neprebiehala v reálnom čase -online)

03.06.2020  -obnovenie  individuálneho  vyučovania  s  dodržiavaním  prísnych  opatrení:
Prevádzka školy 13:00-17:00

1. čestné prehlásenie o zdrav. stave pedagóga
2. každý žiak, resp. zákonný zástupca 1x do týždňa predloží prehlásenie o zdrav. stave

dieťaťa, resp. vlastnom zdrav. stave, pokiaľ sa jedná o dospelého žiaka
3. prísny vstup rodičom a cudzím osobám do priestoru školy
4. vstup do priestorov na zazvonenie  a v sprievode triedneho učiteľa
5. pri vstupe do priestorov - meranie telesnej teploty každému žiakovi
6. hygiena rúk dezinfekčným prostriedkom
7. každý učiteľ - do triedy vlastné hygienické prostriedky
8. učiteľ vyučuje s rúškom
9. po každom odučenom žiakovi – povinná dezinfekcie kľučky, klaviatúry a všetkých

predmetov, s ktorými žiak v rámci vyučovania prichádza do styku
10. medzi jednotlivými vyučovacími hodinami je potrebná prestávka na dezinfekciu.

Každý učiteľ si na základe záujmu rodičov vytvoril nový rozvrh s dotáciou 1x 45 min na 1 žiaka.
Zvyšná časová dotácia a rovnako aj skupinové vyučovanie prebieha naďalej dištančne.

15.06.2020 – obnovenie vyučovania vo všetkých odboroch
Vyučuje sa podľa rozvrhov platných pred uzatvorením škôl. Dodržiava sa sprísnená hygiena, zákaz
vstupu cudzích osôb do priestorov školy.

3 Spôsob hodnotenia
Priebežné hodnotenie: kombinácia slovného hodnotenia a klasifikácia známkou
Hodnotenie  žiakov  končiacich  jednotlivé  časti  štúdia:  Na  základe  rozhodnutia  MŠVVaŠ
prebehlo  hodnotenie  administratívne,  formou  vypočítania  priemeru  z  klasifikácie  jednotlivých
ročníkov danej časti štúdia. 
Hodnotenie žiakov nekončiacich:  Pedagogická rada počas online video konferencie rozhodla že



žiaci VO a TO budú vo všetkých predmetoch hodnotení slovom absolvoval. Rovnako aj v predmete
hudobná náuka.
Známkou budú na vysvedčení hodnotené predmety HO  vyučované individuálne.

Preskúšanie:
Termín preskúšania žiakov stanovila pedagogická rada na 25.08.2020. 
Forma preskúšania: ústna – u žiakov, ktorí v prvom polroku neboli klasifikovaní z hudobnej náuky.
Žiaci, ktorí neodovzdali úlohy z HN v druhom polroku ich do uvedeného termínu dopracujú. Z
celkového počtu žiakov 174 sa jedná o 7 žiakov HO. 

4 Zmestnanci
Do vyučovania počas pandémie sa zapojili všetci pedagogický zamestnanci. Práca bola vykonávaná
z domu. Riaditeľka školy vykonávala časť administratívnej práce priamo z pracoviska. 
Na základe rozhodnutia zriaďovateľa zamestnanci čerpali v mesiaci apríl dovolenky za kal.rok 2019
Nepedagogickí pracovníci: upratovačka – zabezpečovala hygienické nariadenia. 
Nikto zo zamestnancov nebol doma z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa.

5 Materiálne podmienky
Na výučbu používali učitelia prevažne súkromné  počítače, notebooky, mobilné telefóny.
Snaha zladiť sa s tech. a časovými možnosťami rodičov, nakoľko väčšina žiakov komunikovala
prostredníctvom  mobilov  svojich  rodičov,  resp.  za  asistencie  rodičov.  Učiteľom  sa  podarilo
skontaktovať  takmer  všetkých  žiakov.  Tí,  ktorí  nemali  zriadené  mailové  schránky  dostali  po
spustení prevádzky školy rovnaké úlohy ako ostatní žiaci na dopracovanie.
Učitelia  posielali  žiakom  videonahrávky  cvičení  (TO-pohybové  cvičenia),  skeny  notových
materiálov (HO), pracovné listy (HO), resp. zadania úloh formou mailov a správ (HO, VO)

6 Silné a slabé stránky 
silnými stránkami sú:

získanie prehľadu v možnostiach online komunikácie
nadobudnutie zručností manipulovať s aplikáciami pre komunikáciu na diaľku
prehĺbenie vzťahu učiteľ – rodič
zistenie, že online vyučovanie je vhodné ako krátkodobá alternatíva v prípade dlhodobej  
neprítomnosti  žiaka  na  hodine,  aby  nestratil  kontakt  s  pedagógom,  a  tiež  upevnil  už  
nadobudnuté vedomosti a zručnosti v tomto čase

slabé stránky:
absencia osobného kontaktu, ktorá je pre napĺňanie cieľov kľúčová
obmedzenia, ktoré prináša komunikácia na diaľku (napr. časové oneskorenie v súvislosti s 
korekciou chýb počas hrania na nástroji a tanci, komplikované usmernenia pri konzultáciách
výtvarných prác)
závislosť od kvality signálu prináša hrozbu neúspechu online výučby

7 Návrhy opatrení
Technické vybavenie vylepšiť aby sa práca pedagógov čo najviac zjednodušila.
Rozvíjať a prehlbovať technické zručnosti pedagógov.

8 Prijímacie skúšky
Termín prijímacích skúšok na šk. rok 2020/2021: 24.08.2020-10.09.2020

                                                                                                             Mgr. Anna Černáková, PhD.
riaditeľka školy


