Základná umelecká škola Karola Pádivého Trenčín

Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy
v školskom roku 2020/2021

A. Základné identifikačné údaje o škole
1. Názov školy: Základná umelecká škola Karola Pádivého
2. Adresa školy: Nám. SNP 2, 911 89 Trenčín
3. Telefónne a faxové čísla školy:
Sekretariát: 032 7435 521
Ekonómka školy: 032 7441 527 + fax
Riaditeľka školy: 032 7435 521, mobil 0902 911 283
Elokované pracovisko Svinná: 032 6487 200
Elokované pracovisko Kubrá
4. Internetová a elektronická adresa školy:
www.zustrencin.sk
eva.kulhankova@zustrencin.sk
zustrencin@zustrencin.sk
5. Údaje o zriaďovateľovi školy:
Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
6. Mená vedúcich zamestnancov školy:
Mgr. Eva Kulhánková
Martin Holúbek DiS.art.
Ing. Mária Špániková

riaditeľka školy
zástupca riaditeľky školy
ekonomická manažérka

7. Údaje o Umeleckej rade – členovia:
Mgr. Eva Kulhánková
Martin Holúbek DiS.art.
PaedDr. Zuzana Baranovič Janíčková
Jaroslav Oliš DiS.art.
Janette Strhárska DiS.art.
PaedDr. Lenka Sijková Sopoligová
Žofia Opatovská DiS.art.
Eva Kršková DiS.art.
PaedDr. Ľubica Kotlebová
Mgr. Veronika Staňková
Mgr. Peter Ježík

riaditeľka školy
zástupca riaditeľky
vedúca VO
vedúci HO a strunových nástrojov
vedúca LDO a TO
klavírne oddelenie
spevácke oddelenie
oddelenie dychových nástrojov
oddelenie HN, akordeón
oddelenie sláčikových nástrojov
vedúci elokov. pracoviska Svinná

8. Predmetové komisie – vedúci:
Klavírne oddelenie
Oddelenie sláčikových nástrojov
Spevácke oddelenie
Akordeónové oddelenie
Oddelenie dychových nástrojov
Oddelenie hudobnej náuky
Oddelenie strunových nástrojov

PaedDr. Lenka Sijková Sopoligová
Mgr. Veronika Staňková
Žofia Opatovská DiS.art.
PaedDr. Ľubica Kotlebová
Eva Kršková DiS.art.
PaedDr. Ľubica Kotlebová
Jaroslav Oliš DiS.art.

Výtvarný odbor
Odbor TO a LDO

PaedDr. Zuzana Baranovič Janíčková
Janette Strhárska DiS.art.

9. Rada školy pri ZUŠ je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý
vyjadruje a presadzuje záujmy rodičov, zriaďovateľa, pedagogických pracovníkov a
ďalších zamestnancov ZUŠ v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu kontroly
práce vedúcich zamestnancov ZUŠ Trenčín. V tomto školskom roku boli zvolení noví
členovia Rady školy. Po voľbách pedagogických zamestnancov (18.02.2020)
a nepedagogických zamestnancov (12.03.2020) boli v tomto roku dokončené voľby
zástupcov rodičov ( 08.06.2021). Voľba predsedu Rady školy sa uskutočnila 15.06.2021
tajným hlasovaním.
Rada školy začala pracovať v školskom roku 2020/2021 v tomto zložení:
Mgr. Andrej Staňo
Mgr. Michal Orechovský
Ing. Mária Špániková
Mgr. Xénia Tobolková Jarošová
Erika Filipová
Miriam Hoštáková
Jana Tvarožková
Eva Struhárová
Martin Barčák
Mgr. Kamil Bystrický
Dominik Gabriel

predseda, zástupca pedagogických zamestnancov
zástupca pedagogických zamestnancov
zástupca nepedagogických zamestnancov
zástupca rodičov
zástupca rodičov
zástupca rodičov
zástupca rodičov
delegovaný zástupca zriaďovateľa
delegovaný zástupca zriaďovateľa
delegovaný zástupca zriaďovateľa
delegovaný zástupca zriaďovateľa

Riaditeľkou školy je po výberovom konaní, ktoré sa konalo 07.07.2021 Mgr. Eva Kulhánková.
9. Rodičovské združenie pri ZUŠ – prostredníctvom rady rodičov spolupracujeme
s rodičovskou verejnosťou, ktorá ale bola v tomto roku obmedzená kvôli
celospoločensky nepriaznivej pandemickej situácii . V školskom roku 2020/2021 sa
výbor rodičovského združenia zišiel iba online formou. Členovia výboru sa stretávali
iba individuálne. Prvý krát od vzniku Rodičovského združenia sme v tomto školskom
roku neriešili zabezpečovanie školských akcií, z dôvodu, že boli zrušené pre pandémiu
Covid 19. Rozhodovalo sa o finančných prostriedkoch z 2 % dane z príjmov. Výbor
naďalej úzko spolupracuje s vedením školy.
Rodičovské združenie prijalo v tomto školskom roku rekordný príspevok 2% dane z príjmov od
darcov v celkovej výške 2858,21 €. V mesiaci januári 2021 sme zakúpili pre hudobný odbor
súpravu bicích, sadu činelov a puzdra na bubny v celkovej hodnote 1 243,80 €. Zvyšné finančné
prostriedky sa použijú na nákup v budúcom školskom roku.
10. Rodičovské združenie prispelo svojimi finančnými prostriedkami na:
o učebné pomôcky – kresliace potreby (výkresy, ceruzky, farby), materiál na
výrobu keramiky (hlina, glazúra) pre výtvarný odbor
o hudobné pracovné zošitky
o časopisy: Slniečko a Slávik 2021

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

úhradu nákladov na prepravu klavíra
účastnícke poplatky na online súťaže
úhradu nákladov na poštovné
zakúpenie tonerov do farebnej tlačiarne
výmenu termočlánku na keramickej peci
sady CD s nahrávkami
bezpečnostnú ochranu objektu – mesačná úhrada
vyhotovenie fotografií na tablá
kúpu darčekov pre absolventov
výrobu plagátov a nákup banerov

Návšteva hudobných, divadelných, tanečných predstavení
a výtvarných akcií hradených z príspevkov ZRŠ:
• Iventus Canti – medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina
• žiaľ všetky prezenčné súťaže a akcie boli v tomto školskom roku pozastavené
kvôli pandémii a presunuté do budúceho školského roku v prípade priaznivých
podmienok
Členovia Rady rodičov v školskom roku 2020/2021
Mgr. Xénia Tobolková Jarošová
Ing. Eva Adámechová
Ing. Mária Špániková
Ing. Zuzana Virguš
Mgr. Katarína Feniková

predseda
podpredsedníčka
hospodárka
člen
člen

Ing. Elena Remencová
Mgr. Veronika Staňková
Ľudo Kraus

predsedníčka revíznej komisie
členka revíznej komisie
člen revíznej komisie

B. Údaje o počte žiakov školy
Počet žiakov k 15.9.2020
Kolektívne (skupinové) vyučovanie

540 žiakov

Individuálne vyučovanie

537 žiakov

Hudobný odbor

537 žiakov

Výtvarný odbor

395 žiakov

Tanečný odbor

80 žiakov

Literárno-dramatický odbor

65 žiakov

spolu

1 077 žiakov

Absolventi školy v školskom roku 2020/2021

Primárne
umelecké
vzdelanie
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Tanečný
odbor
Literárnodramatický odbor
Spolu
absolventov
v odboroch

Sekundárne
umelecké
vzdelanie

II.stupeň
základného
štúdia

Štúdium
dospelých

50
33
8

29
45
9

14
1
0

0
0
0

8

11

0

0

99

94

15

0

Absolventov
spolu

pre

208

C. Údaje o počte prijatých žiakov do ZUŠ K. Pádivého na školský rok 2020/2021
Žiaci boli prijatí do ZUŠ K. Pádivého na základe talentových prijímacích skúšok konaných dňa
04.05. a 13.05.2020 a dodatočných prijímacích skúšok 05.09.2020.
HUDOBNÝ ODBOR
TANEČNÝ ODBOR
VÝTVARNÝ ODBOR
LITER-DRAMAT. ODB.

136
35
52
34

Spolu prijatých

257 žiakov

D. Údaje o žiakoch prijatých na stredné a vysoké školy umeleckého
a pedagogického zamerania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Meno žiaka
Chiara Emily Doktorová
Tadeáš Oravec
Dorota Jamborová
Júlia Maliariková
Simon Ježík
Natália Švančárková
Marek Štern
Adam Dorušinec
Daniela Dohnanská
Viola Žatková
Mária Novosadová
Lukáš Gieci
Soňa Maradíková

Triedny učiteľ
Z. J. Baranovč
Z. J. Baranovič
Z. J. Baranovič
I. Mosný
I. Mosný
L. Č. Horňáková
A. Salviany
L. Č. Horňáková
L. Č. Horňáková
L. Č. Horňáková
K. Hlistová
D. Švajdová
D.Švajdová

Názov školy, študijný odbor
SŠUP
ČVUT FA Praha
SŠUP
SŠUP
SŠUP
SŠUP
SŠUP
SŠUP
SŠUP
SŠUP
Konzervatórium Bratislava
Konzervatórium Žilina
Konzervatórium Bratislava

E. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov
Stav klasifikovaných žiakov k 16. 6. 2021 1 019 žiakov + 58 PŠ
Prospelo s vyznamenaním
Prospelo
Neprospelo

925
94
0

Žiaci prípravného štúdia vo všetkých odboroch nie sú klasifikovaní, ročník ukončujú na základe
potvrdenia o absolvovaní prípravného štúdia.

F. Zoznam učebných odborov a uplatňovaných učebných plánov
V škole sa vyučuje podľa Školského vzdelávacieho programu „Mladý človek a umenie“
UČEBNÉ ODBORY
Škola je plne organizovaná, sú v nej zriadené všetky štyri odbory
HUDOBNÝ ODBOR
Hra na klávesové nástroje / klavír,
akordeón, keyboard/
Hra na dychové nástroje / klarinet, zobcová
flauta, priečna flauta, pozauna, trúbka,
saxofón/
Hra na strunové nástroje / husle, viola,
violončelo, kontrabas, gitara, basová gitara,
cimbal
Hra na bicie nástroje
Spev, hlasová výchova
VÝTVARNÝ ODBOR
TANEČNÝ ODBOR
LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR
Škola organizuje prípravné štúdium, základné štúdium I. a II. stupňa, základné štúdium
s rozšíreným počtom vyučovacích hodín a štúdium pre dospelých.

UČEBNÉ PLÁNY
Vyučovanie v školskom roku 2020/2021 bolo realizované podľa učebných plánov pre základné
umelecké školy – odbory hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný, ktoré schválilo
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 9. februára 2018 pod číslom 2018/3131:1-10A0
pre základné umelecké školy s účinnosťou od 1. septembra 2018.

G. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného
pedagogických zamestnancov školy.

predpokladu

Počty pedagogických zamestnancov k 1.1.2021
Fyzický stav
ZUŠ

50

Prepočítaný
stav
44,84

Asistenti

Odborní
zamestnanci
xxxx

xxxx

Vychovávatelia
ŠKD
xxxx

Počty nepedagogických zamestnancov:
Základná škola

Školská jedáleň

Fyzický stav
Prepočítaný stav
ZUŠ
8
7,3
Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov:
Základná škola

Bez atestácie

ZUŠ

s I. atestáciou

40

Fyzický stav
xxxx

s II. atestáciou

7

3

Prepočítaný stav
xxxx

za profesijný
rozvoj
4

za profesijný
rozvoj
3

Odbornosť vyučovania vyjadrená v % :

ZUŠ K. Pádivého

Individuálna forma
100%

Skupinová forma
100%

Ostatné
xxxxxxx

Rozhodovacie konanie:
Výkon štátnej správy podľa §5 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov.
Počet vydaných rozhodnutí podľa §5 ods.:
ZUŠ
Počet rozhodnutí

5a
257

5b
33

5c
0

5d
30

Celkový prehľad pracovníkov školy v školskom roku 2020/2021
Por.
Č.

Priezvisko

Meno

Odbor, predmet

Pedagogickí zamestnanci
1
2
3
4
5

Bajtalová
Bánovec, MgA.
Baranovič Janíčková, PaedDr.
Bičan, DiS.art.
Blahunka, Bc.

Martina
Samuel
Zuzana
Ondrej
Radovan

gitara, akordeón
klavír, korepetície
výtvarný odbor
husle
husle

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Brindzák, DiS.art.
Čahojová, DiS.art.
Finkei, Mgr.
Fischerová, PaedDr., PhD.
Hlistová, Mgr.art.
Hodál, DiS.art.
Holúbek, DiS.art.
Horňáková Černayová, MgA.
Hricková, Mgr.art.
Chupáčová
Ilčíková, DiS.art.
Ježík, Mgr.
Kapušová Skybová, Mgr.art.
Kička, Mgr.
Klenová, Mgr.
Kotlebová, PaedDr.
Kozáček, Mgr.
Kršková, DiS.art.
Kudla, Mgr.
Kucharovicová, Mgr.
Kulhánková, Mgr.
Martinek, DiS.art.
Matúšová, DiS.art.
Meško, Mgr.
Mikulčíková, DiS.art.
Mosný, akad.soch.
Oliš, DiS.art.
Opatovská, DiS. art.
Orechovský, Mgr.
Piatková, DiS.art.
Piliš, DiS.art.
Pleva, DiS.art.
Púčiková, Bc.
Salviany, Bc.
Sijková Sopoligová, PaedDr.
Skovajsová, PaedDr.
Soukup, DiS.art.
Staňková, Mgr.
Staňo, Mgr.
Strhárska, DiS.art.
Šedivá, DiS.art.
Šepták, Mgr.art.
Ševčíková, Mgr.
Švajda, Bc.
Švajdová, DiS.art.
Švajdová, DiS.art.
Tkáč, DiS.art.

Jozef
Ľudmila
Eugen
Zuzana
Kristína
Ján
Martin
Lucia
Veronika
Eva
Milica
Peter
Eliška
Dušan
Daniela
Ľubica
Radim
Eva
Jozef
Jana
Eva
Vladimír
Lucia
Ján
Janka
Igor
Jaroslav
Žofia
Michal
Alena
Marek
Martin
Nikola
Alexander
Lenka
Martina
Ludvík
Veronika
Andrej
Janette
Dagmar
Lukáš
Zuzana
Tomáš
Dobroslava
Mária
Matej

zobcová flauta, trúbka, kontrabas
spev
výtvarný odbor
klavír
husle
bicie nástroje
spev
výtvarný odbor
výtvarný odbor, (MD)
tanečný odbor
klavír, korepetície
klavír, korepetície
výtvarný odbor, (MD)
klarinet
akordeón
akordeón, hudobná náuka
keyboard
zobcová flauta, flauta
klavír
klavír, korepetície
výtvarný odbor
bicie nástroje
spev
výtvarný odbor
keyboard, akordeón
výtvarný odbor
gitara
spev
gitara
husle
gitara
gitara
literárno-dramatický odbor
výtvarný odbor
klavír, korepetície
violončelo, hudobná náuka (MD)
saxofón, klarinet
husle
cimbal
tanečný odbor, LDO
klavír, korepetície
literárno-dramatický odbor
hudobná náuka, akordeón (MD)
klavír
spev
spev
violončelo

53
54
55
56

Vallová, DiS.art.
Zahradníková, Mgr.
Zajacová, PaedDr.
Zemene, DiS.art.

Adela
Veronika
Alica
Róbert

klavír
výtvarný odbor (MD)
hudobná náuka, LDO
husle

1
2
3
4
5
6
7
8

Nepedagogickí zamestnanci
Drábová
Hromník
Hulín
Žáková
Orságová
Repová
Špániková, Ing.
Valla

Stanislava
Jozef
Marián
Stanislava
Alica
Andrea
Mária
Pavol

upratovačka
údržbár
údržbár, vrátnik
upratovačka
ekonomická asistentka
upratovačka
ekonomická manažérka
vrátnik

H. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy.
Každoročne venujeme veľkú pozornosť ďalšiemu vzdelávaniu pedagogických pracovníkov.
Škola podporuje záujemcov o ďalšie vzdelávanie tak organizačne (úprava pracovnej doby,
zabezpečenie zastupovania), ako aj finančne (úhrada nákladov na odborné semináre).
Metodické dni sa v tomto školskom roku neuskutočnili pre pandémiu Covid-19.

I. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti.
Ako jedno z ďalších kritérií hodnotenia úrovne výsledkov práce školy sú verejné aktivity,
koncerty, výstavy a divadelné predstavenia. Od 26.10.2020 do 01.05.2021 prebiehalo
vyučovanie dištančnou formou, prostredníctvom elektronickej komunikácie, video hovorov,
videonahrávok, mailovou komunikáciou alebo telefonicky. Cieľom bolo pomôcť žiakom, aby
sa mohli naďalej vzdelávať v zmenených podmienkach.
HUDOBNÝ ODBOR
• verejné vystúpenia: sa v tomto školskom roku nekonali.
◦ video koncerty - na týchto koncertoch sa zúčastňovali všetci žiaci v rámci
jednotlivých tried z domáceho prostredia. Touto formou ich pedagógovia
motivovali aké získali skúsenosti a aj aby mali príležitosť ukázať, čo sa naučili
v online priestore – spolu 9 koncertov
▪ v prvom polroku sme uskutočnili online koncerty: Jesenný video koncert,
Cimbalové zrkadlenie, Vianoce hrejú – online zo Svinnej, Vianočný koncert,
Silvestrovský koncert a v druhom polroku sme nahrali ďalšie online koncerty:
Valentínsky, Dva jarné online koncerty a Koncert na ľudovú nôtu.
◦ dva absolventské koncerty – online
◦ medzinárodný koncert – koncert družobných škôl v ZUŠ Pavla Kalety v Českom
Těšíne spolu s hudobnou školou W. Kilara z poľského mesta Wodzislaw Slaski sa
neuskutočnil
◦ výchovné koncerty a workshopy
v tomto školskom roku sme neorganizovali výchovné koncerty ani workshopy
◦ mimoškolské vystúpenia (kultúrne brigády) – sme sa nezúčastňovali

◦ spoločné vystúpenia všetkých odborov, medziodborová spolupráca, súťaže
uskutočnili sme jeden koncert v spolupráci s KIC Trenčín, už v čase začiatku
prázdnin 02.07.2021- Hudobný piknik, na ktorom sa predstavili žiaci troch
odborov – HO,TO, LDO
LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR A TANEČNÝ ODBOR
Žiaci LDO a TO v tomto školskom roku založili dramaticko-pohybové divadlo, ktoré spája
obidva odbory do jedného súboru KAPA. Vedúcou súboru je Janette Strhárska.
Žiaci LDO a TO boli počas dištančného vzdelávania v kontakte so svojimi pedagógmi
prostredníctvom Skype, ZOOM, WhatApp. Svoje vystúpenia nahrávali v domácom prostredí a
vytvorili online prezentáciu Polrok na dištanc.
VÝTVARNÝ ODBOR
• V septembri bola v priestoroch našej Galérie v zábavno-obchodnom centre (ZOC)
MAX nainštalovaná výstava Zátišie a mesto, v decembri Vianočná koleda z domácich
prác z online vyučovania a v marci Chrobáky a chrobáci.
• pedagógovia VO spustili organizáciu 7. ročníka Bienále figurálnej kresby a maľby,
prvýkrát prostredníctvom projektu Erasmus +
• absolventská výstava žiakov výtvarného odboru bola zorganizovaná v priestore školy
Žiaci z elokovaného pracoviska v Svinnej kultúrne obohacujú život v obci, organizujú
triedne koncerty žiakov, účinkujú pre dôchodcov, robia výchovné koncerty pre materskú
školu. V tomto školskom roku pobočka v obci Svinná usporiadala dva online koncerty.

Súťaže a prehliadky
Okrem vystúpení a vernisáží, ktoré škola usporiadava pre verejnosť, si žiaci školy merajú svoje
sily aj na rôznych súťažiach a prehliadkach. Najlepší žiaci jednotlivých odborov a oddelení
súťažia so svojimi spolužiakmi na školských súťažiach. Najlepší žiaci školy reprezentujú svoju
školu a svoje mesto na súťažiach krajských, celoslovenských a medzinárodných. V tomto
školskom roku sa pre pandémiu COVID – 19 neuskutočnili žiadne prezenčné súťaže pre žiakov
základných umeleckých škôl.

VÝTVARNÝ ODBOR
Názov súťaže

1

Príroda, životné prostredie a deti,
Trenčín

2

Vesmír očami detí, Trenčín

Regionálna,
krajská,
celoslovenská
súťaž
Krajská súťaž

Krajská súťaž

Umiestnenie

David Hromčo CENA
Sofia Sanchez Mičová CENA
Adelka Maláčová CENA
Juraj Brindzák CENA
Simona Kasalová CENA
Lea Fedorov CENA
Ela Remencová CENA
Amélia Bernátová CENA
Samuel Hujo CENA

3

Lidická ruža, Lidice

Medzinárodná
súťaž

4

Bienále figurálnej kresby a maľby,
Trenčín

Celoslovenská
súťaž

5

Vianočná koleda, Trenčín

Školská súťaž

6

Bitola, Macedónsko

Medzinárodná
súťaž

7

Between black and white, Rybnik,
Poľsko
Talent, umenie, kumšt, Hodruša Hámre

Medzinárodná
súťaž
Celoslovenská
súťaž

Adela Baranovič ČESTNÉ UZNANIE
Oliver Baranovič ČESTNÉ UZNANIE
Lili Kočišová ČESTNÉ UZNANIE
Karolína Gajdúšková ČESTNÉ UZNANIE
Terezka Vargová ČESTNÉ UZNANIE

8

Laura Stropková 1.miesto
Sofia Sanchez Mičová 2.miesto
Natália Mrázová ČESTNÉ UZNANIE
Adela Skladaná ČESTNÉ UZNANIE
Terezka Vargová ČESTNÉ UZNANIE
Karolína Plánková CENA
Oliver Baranovič CENA
Lili Kočišová CENA
Gréta Laššová CENA
Katarína Kompasová CENA
Anya Kardum Valach CENA
Maxim Mišinec CENA
Samuel Herz CENA
Petra Barteková CENA
Maťko Mičo ŠPECIÁLNA CENA
GOLD PALLETE WINNERS 2021:
Samuel Jankovský a Lívia Farkašová
DIPLOMA WINNER 2021:
Karolína Plánková, Daša Čechovská,
Katarína Hujová, Nela Skladaná

J. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy.
Po vypracovaní revíznej správy pre elektroinštaláciu bude do budúcnosti potrebné vypracovať
projektovú dokumentáciu pre elektroinštaláciu, ktorú budova nemá. Okrem toho je
nevyhnutné začať s opravou rozvodov vody a odpadov a tak isto pripraviť projektovú
dokumentáciu.
V tomto školskom roku sme zriadili dve nové učebne pre výtvarný odbor – grafickú
a keramickú dielňu.
V tomto šk. roku sme upravili aj priestory na pobočke v obci Svinná aj na pobočke Kubrá.

K. Vyhodnotenie školského roka
Tento školský rok bol výnimočný, pretože sme museli plnenie našich výchovnovzdelávacích cieľov preorganizovať do online priestoru. Stále chýba pre pedagógov ZUŠ
vybavenie IT technikou, chýbajú tablety, dátové karty, ktoré potrebujú pre svoju prácu pri
dištančnom vyučovaní. ZUŠ sú vyčlené z projektov MŠ (Infoškola, Národný projekt (NP) edIT...)

Správa z obdobia prerušenia vyučovania
Od 26.10.2020 do 01.05.2021 minister školstva nariadil vyučovanie dištančnou
formou, učitelia vykonávali pedagogickú prácu z domu, tzv. „homeoffice“. Na zabezpečenie
vyučovania v súvislosti so vzniknutou situáciou riaditeľka školy určila režim, v akom budú
zamestnanci pracovať:
• komunikácia medzi vedením školy a zamestnancami (aj online porady) boli zabezpečené
prostredníctvom Office 365 a aplikácie Teams
• všetci pedagógovia odovzdávali každý mesiac vedeniu školy písomné podklady s rozsahom
učiva
• žiakov učitelia kontaktovali telefonicky, mailom, Messenger, Vibre, WhatsApp v čase,
na ktorom sa vopred dohodli, online hodiny v skupinových odboroch realizovali cez ZOOM
alebo Google meeting
• žiaci hudobného odboru dostávali pracovné listy z hudobnej náuky pre jednotlivé ročníky
do mailu a vypracované úlohy posielali späť svojim vyučujúcim
• v budove školy bola zabezpečená služba v dopoludňajších hodinách pre vyučujúcich, ktorí
nemali v domácom prostredí možnosť pripojenia internetu
• riaditeľka vydala rozhodnutie o zmenenom prijímacom konaní, prijímacie talentové skúšky
boli zabezpečené formou elektronickej prihlášky zverejnenej na webovej stránke školy od
01.04.2021 a v čase: 09. a 14.05.2021 sa uskutočnili prezenčne v hlavnej budove školy.
Dodatočný termín prijímacích talentových skúšok bol vypísaný 07.09.2021
• do školských koncertov sa dalo zapájať len formou videonahrávok a to len bez korepetície,
čo sa podpísalo na celkovej úrovni finálneho výsledku
• po návrate na prezenčnú formu vyučovania boli záverečné absolventské skúšky hudobného
odboru v koncertnej sále ZUŠ a prednesové skladby boli nahraté na videozáznam
• absolventské práce výtvarného odboru boli nainštalované v školskej Galérii ZUŠ
• počas dištančného vzdelávania museli učitelia zabezpečiť obrovské množstvo digitálneho
notového, výtvarného, divadelného a tanečného materiálu z vlastných zdrojov
• diskusia vedúcich predmetových komisií so svojimi členmi bola na dvojtýždňovej báze cez
Teams
Kladne môžem hodnotiť:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

základná umelecká škola nepatrí do siete škôl s povinnou školskou dochádzkou, preto
za pozitívny fakt považujem, že žiaci pracovali s veľkým záujmom o vybraný študijný
odbor
napriek zložitej situácii pri organizovaní talentových prijímacích skúškach, sme
nepocítili radikálny úbytok novoprijatých žiakov do nového školského roka
všetci pedagógovia vyvinuli maximálne úsilie pre zabezpečenie výuky v online
priestore, používali vlastné PC, vlastné mobilné a internetové dáta
100% kvalifikovanosť pedagogického zboru
vekovo rôznorodý pedagogický zbor
aktívne Rodičovské združenie, pomoc pri materiálnom vybavení školy
spoluprácu s rodičmi našich žiakov pri dištančnom vzdelávaní
účasť na súťažiach v online priestore
✓ Príroda, deti a životné prostredie
✓ Výtvarná súťaž Vesmír očami detí

✓ 40 years Jubille SMAL MONMARTRE - Bitola, Macedónsko
✓ Vianočná koleda – školská výtvarná súťaž
✓ VII. ročník Bienále figurálnej kresby a maľby – organizácia
celoslovenskej súťaže v rámci projektu ERASMUS+
✓ Medzinárodná výtvarná súťaž Lidická rúže, Lidice
✓ Iventus Canti – medzinárodná spevácka súťaž Imricha
Godina
✓ Cimbalové zrkadlenie pod záštitou predsedu Slovenskej
cimbalovej asociácie Martina Budinského v Galérii M.A.
Bazovského
▪
▪
▪
▪
▪
▪

záujem našich žiakov o umelecké stredné školy a konzervatóriá
kreatívny Školský vzdelávací program
propagáciu školy cez webovú stránku školy a Facebook školy
dobrú spoluprácu medzi jednotlivými odbormi (HO, VO, TO, LDO)
škola je naďalej dlhoročným členom EMU a EMCY/Európskej únie hudobných škôl/. Je
riadnym členom AZUŠ – EMU Slovakia /Asociácie základných umeleckých škôl/
spoluprácu so zahraničnými školami v Poľsku a Českej republike

Úlohy do budúceho školského roka:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

naďalej podporovať vyučovanie komornej hry, hry v súboroch a orchestroch,
v speváckom zbore a novovzniknutom divadelno-pohybovom súbore KAPA napriek
zložitej epidemiologickej situácii
vypracovať projektovú dokumentáciu elektrických rozvodov, vodovodných
a odpadových rozvodov
zabezpečiť 100% pokrytie internetového pripojenia v celej budove
začať rekonštrukciu toaletných zariadení
udržiavať komunikáciu žiak – rodič – učiteľ
podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov ako v oblasti
predmetových didaktík, pedagogiky a psychológie
zabezpečiť učiteľom ZUŠ digitálnu IT techniku
zabezpečiť aktualizačné vzdelávanie pre všetkých pedagogických zamestnancov

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku
2020/2021 bola schválená Radou školy 26.10.2021.

Trenčín 29. 10. 2021

Vypracovala: Mgr. Eva Kulhánková, riaditeľka školy

