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Východiská a podklady
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021
Základnej umeleckej školy Tvrdošín, je spracovaná v zmysle:
1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 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.
2. Metodické usmernenie MŠ SR č.10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z.
3. Plán práce ZUŠ Tvrdošín na školský rok 2020/ 2021
4. Vyhodnotenie plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií
5. Vyhodnotenie prospechu a dochádzky žiakov ZUŠ v šk. roku 2020/2021
6. Vyhodnotenie prezentácie a reprezentácie školy v jednotlivých odboroch ZUŠ Tvrdošín

Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach za školský rok 2020/2021
Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.
§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje
Názov školy
Adresa školy
Telefón
E-mail
Zriaďovateľ

Základná umelecká škola , Školská 872 , 027 44 Tvrdošín
Školská 872, 02744 Tvrdošín
043/532 22 02
zustvrdosin@gmail.com
Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín

Vedúci zamestnanci školy
Meno, priezvisko
Riaditeľka Dana Pavkovová

Rada školy
Titl., meno, priezvisko
Ing. Dušan Žuffa
predseda
pedagogickí zamestnanci Mgr. Markéta Janoštínová
Mgr. art. Katarína Ondríková
Anna Benčíková
ostatní zamestnanci
Mgr. Marcela Garbiarová
zástupcovia rodičov
Mariola Kyselová
Mgr.Veronika Kumorová
zástupca zriaďovateľa

MUDr. Stanislav Fukas
PhDr. Miroslav Gabara
MUDr. Ján Jelenčík
Mgr. Dušan Šoltés

Umelecká rada školy
V zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 6. augusta 2008 o základnej
umeleckej škole č.324/2008 Z.z, § 3 bod 3 bola zriadená Umelecká rada ako poradný a iniciatívny
orgán riaditeľky školy v otázkach umeleckého vzdelávania žiakov.
Jej členmi sú: vedúci predmetových komisií HO, VO a iných pedagógov školy.
poradie Meno, priezvisko
funkcia
1.

Mgr. Katarína Zuberská,
DiS. art.

vedúca PK pre hudobnú náuku

2.

Alena Topalová , DiS. art.

vedúca PK klavírneho oddelenia

3.

Mgr. art. Jaroslav Maďara

vedúci PK akordeónového oddelenia, vedúci umeleckého
hudobného odboru

4.

Mgr. Zdeno Reguly

vedúci PK gitarového oddelenia

5.

Zuzana Suchánková

vedúca PK dychového oddelenia

6.

Mgr. Miroslava Kurajdová

vedúca PK výtvarného odboru a husľového oddelenia

7.

Mgr. Markéta Janoštínová

pedagóg klavírneho oddelenia a spevu

Poslaním Umeleckej rady je:




iniciovať nové nápady pre umelecký rast žiakov
zabezpečovať organizáciu a priebeh koncertov, spoločenských podujatí, súťaží a dbať o ich
o umeleckú úroveň
byť poradným orgánom pri riešení závažných problémov školy

Stretnutie UR sa uskutočnilo dvakrát, z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 a riešili sa najmä
problémy, ako adekvátne nahradiť prezentáciu našich žiakov, ako zviditeľniť ich prácu aj prácu
učiteľa.

Predmetové komisie
V zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 6. augusta 2008 o základnej
umeleckej škole č.324/2008 Z.z, § 3 bod 4 boli poverení:
Alena Topalová, DiS.art.
za vedúcu PK klavírneho oddelenia
za vedúceho PK akordeónového oddelenia

Mgr. art. Jaroslav Maďara

za vedúceho PK gitarového oddelenia

Mgr. Zdeno Reguly

za vedúcu PK husľového oddelenia

Mgr. Miroslava Kurajdová

za vedúcu PK dychového oddelenia

Zuzana Suchánková

za vedúcu PK výtvarného odboru

Mgr. Miroslava Kurajdová

za vedúcu PK hudobnej náuky

Mgr. Katarína Zuberská, DiS. art.

Predmetové komisie riešili odborno-metodické problémy vyučovania v umeleckých odboroch
a predmetoch. Každá PK mala svoj individuálny plán práce vychádzajúci z podkladov plánu práce
školy, stretnutia prebiehali podľa potreby a riešení aktuálnych problémov vo vyučovacom procese.
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Údaje o počte žiakov
Počet žiakov školy k 15.09.2020: 397

Počet žiakov školy k 30. 6. 2020: 382

Základná umelecká škola I. stupeň:
počet žiakov k 15. 09. 2020
Ročník

Počet žiakov
spolu

Počet žiakov HO Počet žiakov VO

PHV

29

29

0

1. ročník

70

60

10

2. ročník

63

46

17

3. ročník

52

38

14

4. ročník+rozšírené
štúdium

39
0

30
0

9
0

1. ročník/2.časť
+ rozšírené štúdium

32
1

22
1

10
0

2. ročník/2.časť +
rozšírené štúdium

31
1

22
1

9

3. ročník/2.časť

32

23

9

4. ročník/2.časť
+ rozšírené štúdium

30
0

25
0

5
0

5. ročník/2.časť

1

0

1

381

297

84

SPOLU

Základná umelecká škola I. stupeň:
počet žiakov k 30. 06. 2021
Ročník

Počet žiakov Počet žiakov HO Počet žiakov VO
spolu

PHV

32

32

0

1. ročník

64

55

9

2. ročník

57

43

14

3. ročník

50

38

12

4. ročník+rozšírené

38

30+0

8

1. ročník/2.časť+roz.

33

22+1

10

2. ročník/2.časť

30

22+1

7

3. ročník/2.časť

32

23

9

4. ročník/2.časť+roz.

30

25+0

5

5. ročník/2.časť

1

0

1

367

292

75

SPOLU

Základná umelecká škola II. stupeň:
počet žiakov k 15. 09. 2020
Ročník

Počet žiakov spolu

Počet žiakov HO

Počet žiakov VO

1.ročník+ rozšírené štúdium

4

2+1

1

2.ročník

4

4

0

3.ročník

0

0

0

4.ročník

7

7

0

SPOLU

15

14

1

Základná umelecká škola II. stupeň:
počet žiakov k 30. 06. 2021
Ročník

Počet žiakov spolu

Počet žiakov HO

Počet žiakov VO

1.ročník+ rozšírené štúdium

4

2+1

1

2.ročník

4

4

0

3.ročník

0

0

0

4.ročník

7

7

0

SPOLU

15

14

1

Základná umelecká škola ŠPD:
počet žiakov k 15. 09. 2020
Ročník

Počet žiakov Počet žiakov HO Počet žiakov VO
spolu

ŠPD

1

1

0

Počet žiakov k 15. 09. 2020
Počet
žiakov
spolu

PHV

HO
I.,II.

VO
I.,II.

ŠPD

397

29

282

85

1

Počet žiakov k 30. 06. 2021
Počet
žiakov
spolu

PHV

HO
I.,II.

VO
I.,II.

ŠPD

382

32

274

76

0
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Údaje o počte zapísaných žiakov do PHV a 1. ročníka ZUŠ k 15.09.2020
Počet
žiakov

PHV

1.ročník
HO

1.ročník
VO

58

29

10

19

Počet žiakov spolu

Hudobný odbor

Výtvarný odbor

397

312

85

Údaje o počte zapísaných žiakov do PHV a 1. ročníka ZUŠ k 30.06. 2021
Počet
žiakov

PHV

1.ročník
HO

1.ročník
VO

46

32

5

9

Počet žiakov spolu

Hudobný odbor

Výtvarný odbor

382

306

76

Základná umelecká škola má 3 elokované pracoviská:


Elokované pracovisko ZŠ s MŠ Zuberec



Elokované pracovisko ZŠ s MŠ Liesek



Elokované pracovisko ZŠ M. Medveckej

Údaje o počte zapísaných žiakov ZUŠ k 15.09. 2020

Počet žiakov
HO + VO
Tvrdošín

Počet žiakov
HO + VO
Zuberec

Počet žiakov
HO
Liesek

143 + 47 = 190

65 +38 = 103

104
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Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ
Lea Makanová z výtvarnej triedy Mgr. Moniky Švedovej - SUPŠ Ružomberok, Stredná umelecká
škola v Nižnej
Zuzana Grísová z klavírnej triedy Aleny Topalovej, DiS.art. – Stredná odborná pedagogická škola
v Turčianskych Tepliciach

Tatiana Durčáková z klavírnej triedy Mgr. art. Jaroslava Maďaru - Stredná odborná pedagogická
škola v Turčianskych Tepliciach
Ivana Mojšová z klavírnej triedy Mgr. art. Jaroslava Maďaru - Stredná odborná pedagogická škola
v Prešove

§ 2. ods. 1 e
Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa
vzdelania za I. polrok
Prospelo s vyznamenaním

274 žiakov

Prospelo

83 žiakov

Neklasifikovaní/odhlásení

7 / 0 žiak

neprospeli

4 žiak

absolvovali prípravné štúdium PHV

29 žiakov

Spolu

397 žiakov

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa
vzdelania za II. polrok
Prospelo s vyznamenaním

264 žiakov

Prospelo

83 žiakov

Neklasifikovaní

0 žiakov

Neprospeli

3 žiakov

Absolvovali prípravné štúdium PHV

32 žiakov

Neabsolvovali prípravné štúdium PHV

0 žiakov

Spolu

382 žiakov
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Odbory a učebné plány:
V hudobnom odbore bolo realizované:
 prípravné štúdium A a prípravné štúdium B - príprava ku hre na nástroji
 základné štúdium I. stupňa v hre na klavíri, husliach, gitare, akordeóne, heligónke,
sopránovej zobcovej a priečnej flaute, saxofóne
 základné štúdium II. stupňa v hre na klavíri, zobcovej a priečnej flaute, keyboarde,
akordeóne, husliach
 štúdium pre dospelých v hre na klavíri
Vo výtvarnom odbore bolo realizované:
 základné štúdium I. stupňa – základné disciplíny: kresba, maľba, grafika, dekoratívne
činnosti, modelovanie a práca s materiálom a vybraté state z dejín umenia
 základné štúdium II. stupňa - základné disciplíny: výtvarná tvorba II.
UČEBNÉ PLÁNY:
1. Inovovaný ŠkVP schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 15.
júna 2015 pod číslom 2015-6346/29045:3-10A0 pre základné umelecké školy s účinnosťou

od 1. septembra 2015 a „ schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa
20. januára 2016 pod číslom 2016-8597/1575:1-10A0 pre základné umelecké školy
s účinnosťou od 20. januára 2016
2. Učebné plány MŠ SR pre ZUŠ z 22.12.2003 pod číslom 11. 215/2003 s platnosťou od
1.9.2004
3. Školský vzdelávací program ZUŠ Tvrdošín
§ 2. ods. 1 g
Údaje o fyzickom počte zamestnancov ku dňu koncoročnej klasifikácie:

Zamestnanci
Počet pedagogických zamestnancov

25

Počet nepedagogických zamestnancov

2

Počet kvalifikovaných

16

9
Počet nekvalifikovaných
/16 pedagógov zamestnaných na plný úväzok a 5 pedagógov na čiastočný úväzok, 4 na dohodu /
Meno a priezvisko pedagóga
Elena Balleková, DiS. art.
Mgr.Katarína Cabanová
Michal Ďaďo
Mgr. Markéta Janoštínová
Mgr. Zuzana Korená
Anežka Kurajdová
Mgr. Miroslava Kurajdová
Mgr. art. Jaroslav Maďara
Mgr. Andrea Maďarová
Lena Mikulášová
Mgr. art. Katarína Ondríková
Mgr. Erika Paľová
Alexandra Pániková
Dana Pavkovová
Mgr. Martina Rajniaková
Mgr. Zdeno Reguly
Zuzana Suchánková
Mgr. Andrej Škuláň, DiS. art.
Mgr. Monika Švedová
Alena Topalová, DiS. art.
Mgr. art. Stanislav Vasek
Mgr. Zuzana Vaseková
Mgr. Katarína Zuberská, DiS. art.
Mgr. Štefan Žembéry
Lenka Žuffová, DiS. art.

aprobácia
Hra na akordeóne
Hra na husliach
Hra na husliach
Hra na klavíri, hra na husliach
Hudobná náuka, hra na akordeóne
Hra na husliach
Hra na husliach, výtvarná výchova
Hra na klavíri, hra na akordeóne
Hra na klavíri
Hra na klavíri
Hra na klavíri
Hudobná náuka, hra na klavíri
Hra na klavíri
Hra na klavíri, riaditeľka
Hra na zobcovú flautu
Hra na gitaru, zobcovú flautu, saxofón
Hra na zobcovú a priečnu flautu
Hra na klavíri, keyboarde
Výtvarná výchova
Hra na klavíri
Hra na akordeóne
Hudobná náuka, hra na klavíri
Hudobná náuka, hra na klavíri
Hra na gitare
Hra na klavíri

počet žiakov
IF/PHV/SF
11
6
4
13
8
4
15
17
6
20
17
9+22
17
5
4
18
18
6
71+14
19
17
12
11+8
16
9

Meno a priezvisko zamestnanca
Mgr. Mária Čierna
Mgr. Júlia Gašperová
PaedDr. Jana Mačňáková
Mgr. Alžbeta Žuffová

aprobácia
Hudobná náuka, hra na klavíri
Výtvarná výchova
Hudobná náuka
Hra na husliach

Zoznam nepedag. zamestnancov
zaradenie
administratívna pracovníčka
Anna Benčíková
upratovačka
Valéria Medvecká

MD, RP
MD
MD
MD
MD

plný úväzok
čiastočný úväzok

Predmety vyučované nekvalifikovane
Predmet
Hra na klavíri
Hra na dychové
nástroje
Hra na husliach
Hra na gitare

Počet učiteľov
4
1
3
1
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Vzdelávanie zamestnancov
Ďalšie vzdelávanie
1. kvalifikačná skúška
2. kvalifikačná skúška
špecializačné inovačné štúdium
špecializačné kvalifikačné
postgraduálne
doplňujúce pedagogické
vysokoškolské pedagogické

Počet absolventov
2
1
0
0
0
0
0

Počet študujúcich
0
0
0
0
0
0
0

§ 2. ods. 1 i

Aktivity a prezentácia na verejnosti
Všetky aktivity triedne prehrávky, školské besiedky, koncerty, niektoré súťaže naplánované na
obdobie september až jún sa nám nepodarilo zrealizovať prezenčne z dôvodu pandémie
ochorenia COVID-19.
§ 2. ods. 1 j

Projekty
Škola nie je zapojená do projektov.
§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti
Na škole prebehla kontrola inšpekčnej činnosti.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky
Materiálno-technické podmienky školy sú v hlavnej budove školy primerané potrebám
vyučovania až na chýbajúce triedy pre gitarové oddelenie. Výučba v hlavnej budove ZUŠ
prebiehala v 7 triedach hudobného odboru, v 2 triedach výtvarného odboru. Výtvarný odbor má
ešte k dispozícii miestnosť s keramickou pecou a miestnosť pre učebné pomôcky. V pláne blízkej
budúcnosti je potreba uskutočniť rekonštrukciu miestnosti s keramickou pecou. Z kontroly zo dňa
13. 06. 2017 a rozhodnutia RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne boli priestory 1. podzemného
podlažia uvedené ako nevyhovujúce a ich ďalšie využívanie nie je možné pre vyučovací proces
ihneď a trvale. Toto rozhodnutie zmenilo priestorovú situáciu pre našu školu a museli sme k tomu
prispôsobiť aj vyučovanie. Nie je to ideálne pre vyučovanie nástrojovej hry, a v tomto uhle pohľadu
pociťujeme nedostatočné priestory – chýbajúce triedy.
Nie celkom dostatočne vyhovujúce sú priestory pre vyučovanie v hudobnom a výtvarnom odbore
najmä učebne v priestoroch ZŠ M. Medveckej na Medvedzí, - učebne sú príliš veľké, v zimnom
období v popoludňajších hodinách dostatočne nevykúrené a pre hudobný odbor s nevyhovujúcou
akustikou, ale to je bežný jav všetkých ZUŠ na Slovensku, ktorých učitelia dochádzajú na
elokované pracoviská a učia na ZŠ.
Základná umelecká škola využívala v tomto školskom roku v ZŠ M. Medveckej 2 triedy v hlavnej
budove pre hudobný odbor a 1 trieda v prístavbe ZŠ pre hudobný a výtvarný odbor, na elokovanom
pracovisku ZŠ s MŠ Liesek 5 tried pre hudobný odbor a na elokovanom pracovisku ZŠ s MŠ
Zuberec – 4 triedy pre hudobný a výtvarný odbor a 2 samostatné vyhovujúce triedy - kabinety, nám
vedenie školy umožnilo využívať len pre vyučovanie žiakov ZUŠ.
Zlepšenie výchovno vzdelávacieho procesu zakúpením:





Multifunkčné zariadenie – 2 ks
Saxofón – 2 ks
Klavír Petrof pianino
Stojan a slúchadlá k stage pianu

Súčasný stav, potreby a pripravované plány :
§ 2. ods. 1 m








vyriešiť problém nedostatku WC pre žiakov a učiteľov v súlade s RÚVZ v najbližšom
období, v škole prebieha výučba vo veľmi náročných priestorových podmienkach!!!
zakúpiť minimálne 4 kusy notebookov, z dôvodu kvalitnej online výučby na hodinách
hudobnej náuky
škola nevyhnutne potrebuje zakúpiť nové klasické kvalitné nástroje pre výučbu klavíra,
akordeónu
postupne zakúpiť nový školský nábytok /lavice a stoličky/ pre výtvarný odbor a úložné
skrinky /veľmi opotrebované/
zakúpiť chýbajúce reprezentačné výstavné panely pre inštaláciu výtvarných prác
zakúpenie vonkajšieho senzorického osvetlenia nad hlavné vchodové dvere – potreba hlavne
v zimnom období
veľmi nevyhnutné sú nové priestory pre budovu ZUŠ, ktorá by bola reprezentačnou aj pre
mesto Tvrdošín, nakoľko pre rozvoj umenia je ideálne mať aj vhodné priestorové
podmienky aj z hľadiska zvukovej izolácie tried a väčších priestorov, ktoré v súčasnosti sú
veľmi stiesnené a obmedzujúce!!!

Finančné a hmotné zabezpečenie
Škola je bez právnej subjektivity, jej zriaďovateľom je Mesto Tvrdošín a podľa platného
VZN 3/2018 na rok 2019, 2020,2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ so
sídlom na území mesta Tvrdošín škola dostala dotáciu na žiaka
v IF vyučovania 1205,40 €
v SF vyučovania 393,60 €
Za obdobie IX. – XII. 2020 boli odvedené poplatky za úhradu školného vo výške 9533 €
Za obdobie I. – VI. 2021 boli odvedené poplatky za úhradu školného vo výške 13 964,5 €
V školskom roku 2020/2021 boli na účet zriaďovateľa odvedené poplatky za úhradu školného od
zákonných zástupcov žiakov vo výške 23 497,5 €
Všetky ostatné finančné výdavky sú vedené na finančnom oddelení Mesta Tvrdošín.
§ 2. ods. 1 n
Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy na šk. rok 2020/2021
1. Výchova k tvorivosti a využívanie takých foriem práce, ktoré budú aktivizovať žiakov k lepším
výsledkom:
 reprezentácia žiakov na triednych prehrávkach, interných a verejných koncertoch v HO a
vo VO prezentácia žiackych prác všetkých ročníkov /formou výstav/
 príprava žiakov na súťaže, odborné umelecké školy
 na konci šk. roka uskutočňovať záverečné skúšky žiakov prvej a druhej časti prvého stupňa
základného štúdia, druhého stupňa základného štúdia a v PŠ postupové skúšky.
 účasť na spoznávajúcom zájazde alebo exkurzii
2. Zabezpečiť aktívnu činnosť všetkých PK a umeleckej rady.

3. Spolupráca s odbornými inštitúciami /pomoc pri zvyšovaní úrovne vo vyučovacom procese
jednotlivých umeleckých výchov /Metodické centrum, Konzervatórium, VŠMU,SUPŠ a pod./
Spolupráca s Art Galériou Schürger na prezentáciu žiackych prác formou výstavy
s možnosťou zabezpečenia hudobného programu na vernisážach a uskutočniť absolventský
koncert pre dychové oddelenie v priestoroch galérie.
4. Zabezpečiť účasť pedagógov na: - odborných seminároch
- metodických dňoch
- odborné zvyšovanie kvalifikácie
5. Spolupráca s rodičmi
 organizácia plenárnej schôdze rodičov na elokovanom pracovisku Zuberec
 spolupráca s OZR pri ZUŠ na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a rôznych
aktivít počas školského roka pre žiakov z Tvrdošína a pre elokované pracovisko Liesek
 organizácia verejných koncertov a výstav v spolupráci s rodičmi žiakov školy
 konzultácie s rodičmi na triednych prehrávkach a iných podujatiach školy
6. Zlepšenie materiálno – technických podmienok a zabezpečenia školy.
Vyhodnotenie plnenia cieľa koncepčného zámeru:
1. - splnený k spokojnosti
2. - splnený k spokojnosti
3. - splnený k spokojnosti
4. - priemerná spokojnosť
5. - splnený k spokojnosti
6. - priemerná spokojnosť

Z výchovno-vzdelávacích výsledkov a činnosti školy vyplýva, že vytýčené priority rozvoja školy
boli splnené čiastočne ( najmä účasť na mnohých súťažiach, koncertoch a vystúpeniach pre
verejnosť sa nám v období mesiacov november - máj nepodarilo uskutočniť z dôvodu vyhlásenia
pandémie ochorenia COVID-19.
§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: súťaže, reprezentácia žiakov na verejnosti

Všetky aktivity triedne prehrávky, školské besiedky, koncerty, niektoré súťaže naplánované na
obdobie september až jún sa nám nepodarilo zrealizovať prezenčne z dôvodu pandémie ochorenia
COVID-19. Vyučujúci, každí podľa možnosti prezentovali prácu svojich žiakov pomocou nahrávok
a zverejnili tie najkvalitnejšie na stránke školy, alebo YouTube.
Pevne veríme, že sa nám podarí zachovať si priazeň rodičov a záujem žiakov sa naďalej umelecky
vzdelávať.

Hudobný odbor:
September 2020 úspešne sme začali školský rok 2020/2021 po veľmi náročnom období. Musím
pripomenúť, že naše zariadenie ZUŠ bolo zatvorené z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 od
26.10.2020 do 26.4.2021 a vyučovanie prebiehalo online.
Poďakovanie patrí všetkým mojim kolegom, no hlavne rodičom a žiakom, že nás podržali v tom najťažšom
období a prejavili nám dôveru na začiatku školského roka.
Podarilo sa nám uskutočniť prijímacie skúšky, do prípravného štúdia sa nám prihlásilo 29 nových žiakov
a do ročníka 29 nových žiakov. Tým nenastal pokles oproti minulému školskému roku.
Žiaci začali prezenčnou výučbou, však nie nadlho. 26.októbra 2020 sa situácia opäť zhoršila a naše
zariadenie bolo pre verejnosť zatvorené a výučba opäť prebiehala online.
Vyučujúci kontaktovali žiakov pomocou mobilov, notebookov cez aplikácie WhatsApp, Messenger, zoom
a podobne. Podľa možností vyučujúceho a žiaka, v spolupráci s rodičmi. S účinnosťou od 26.apríla 2021
v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID Automat-u sa postupne obnovilo vyučovanie
prezenčnou formou pre hudobný odbor s výnimkou pre dychové nástroje a vyučovanie hudobnej náuky
a taktiež pre vyučovanie vo výtvarnom odbore. Aj keď bol tento vyučovací proces veľmi náročný, priniesol
aj mnohé pozitíva. Počas online výučby vznikli nádherné nahrávky žiakov, ktoré si rodičia a verejnosť môžu
pozrieť na stránke školy alebo YouTube.
Počas online výučby prebehli aj postupové skúšky žiakov do vyššieho ročníka, záverečné a absolventské
skúšky, u niektorých vyučujúcich aj triedne prehrávky pomocou nahrávok, školská súťaž 2021 17.ročník (do ktorej sa zapojilo 96 detí) a takmer všetci boli ocenení. Aj tieto kvalitné výkony je možné si
pozrieť na stránke školy. Podarilo sa nám zrealizovať vystúpenie pre našich seniorov v Dome dôchodcov
v Tvrdošíne.
Online výučba na hodinách hudobnej náuky prebiehala aj zábavnejšou formou (osemsmerovky,
doplňovačky, kahoot quiz, hudobné pexeso...) a žiaci úspešne zvládli záverečné skúšky aj z tohto predmetu.
Podarilo sa vybojovať aj umiestnenie na celoslovenskej súťaži v hre na zobcovej flaute a drevených
dychových nástrojoch Čarovná flauta 2020 – 2.miesto Veronika Pániková, pod vedením Mgr. Z.
Regulyho ( tiež prostredníctvom nahrávky ).

Výtvarný odbor:
Začiatkom školského roka sme sa zapojili do súťaže „V krajine šarkanov“ organizovanou Centrom voľného
času Maják Námestovo a Občianskym združením Centráčik. Súťažné práce vznikli počas dištančného
vzdelávania, avšak nakoľko sme sa zúčastnili ako jediná Základná umelecká škola, tak súťaž v našej
kategórii neprebehla.
Počas online výučby sme sa v novembri venovali súťažnej téme „Vianočné želanie“ v súťaži „ Modrý svet
očami umenia“, ktorú vyhlásila Súkromná základná umelecká škola, Dlhý rad 30, Bardejov. V decembri sme
sa zapojili do 8. ročníka programu Umenie z blízka Galérie mesta Bratislavy.
Práce našich žiakov reprezentujú našu školu aj na 4.ročníku bienále fotografickej súťaže v Rimavskej
Sobote. Podarilo sa nám úspešne pripraviť 17.ročník školskej súťaže Výtvarné podoby hudby.
Z päťdesiatich vybraných prác bolo 27 ocenených.
Nádherné práce našich žiakov, ktoré vznikli počas online výučby, záverečné práce žiakov štvrtého ročníka
prvej časti, absolventské práce a víťazné práce školskej súťaže Výtvarné podoby hudby 2021 si môžete
pozrieť na stránke našej školy.

SWOT ANALÝZA
Silné stránky

Slabé stránky
o starostlivosť o nadaných žiakov,
o nie celkom dostatočná materiálna vybavenosť
o mladí kolektív zamestnancov, ich pozitívny
školy hlavne v klavírnom a akordeónovom
prístup k žiakom
oddelení kvalitnými novými nástrojmi
o kvalita vzdelávania v jednotlivých predmetoch,
o nedostatočné finančné ocenenie pedagogických
o kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov
aj nepedagogických zamestnancov školy,
školy,
o priestorové podmienky školy pre hudobný odbor
o záujem učiteľov o vzdelávanie,
– nedostatočný počet tried,
o prezentácia školy na verejnosti,
o nedostatočné materiálne vybavenie výtvarného
o primeraná výška školného
odboru, staré školské lavice a stoličky
o viac než 30. ročná história školy,
o chýbajúca zvuková izolácia tried (odhlučnenie),
o zapájanie sa a úspešnosť na rôznych súťažiach,
o priemerná počítačová gramotnosť u väčšiny
o verejné koncerty vážnej hudby i rôznorodých
pedagogických zamestnancov školy,
žánrov,
o nedostatok súborovej hry a orchestra na škole
o poloha budovy školy
o chýbajúci tanečný odbor z dôvodu nedostatku
o spolupráca s inými inštitúciami,
kvalifikovaného pedagóga
o spolupráca s rodičmi,
o príprava žiakov na ďalšie odborné štúdium
Príležitosti
Riziká
o v maximálnej miere uspokojovať požiadavky
o demografický pokles populácie
rodičov a ich detí, stredných a vysokých škôl
o nedostatok
finančných
prostriedkov
na
umeleckého zamerania, kultúrnych organizácií,
odmeňovanie pedagogických a nepedagogických
zriaďovateľa,...
zamestnancov školy,
o výmena pedagogických skúseností,
o nedostatočné vybavenie odborných učební
o umožniť ďalšie vzdelávanie zamestnancom
novými modernými pomôckami,
školy,
o nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých
o rozšíriť ponuku voliteľných predmetov podľa
rodinách,
požiadaviek,
o nedostatočná informovanosť
o rozvíjať
informačný
systém
slúžiaci
absolventom školy na výber stredných
o nepriaznivá situácia spojená s pandémiou
a vysokých škôl s umeleckým a pedagogickým
COVID 19
zameraním,
o neustále rozširovať spoluprácu pri výchove
a vzdelávaní žiakov materských, základných
a stredných škôl,
o trvalý záujem o tradíciu v kultúrnom dedičstve
o zmena štátnej školskej politiky,
o rozvoj
kompetencií
pedagogických
i nepedagogických zamestnancov školy,
o zlepšovanie (image) umeleckého vzdelávania
v školskom i spoločenskom systéme.

Záver

vypracovala: Dana Pavkovová

