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Základné identifikačné údaje  

Názov školy Základná umelecká škola Zlaté Moravce 

Adresa Janka Kráľa 4, 95301 Zlaté Moravce 

IČO 37865161  

Kontakt - tel. číslo 037/6423558, 037/6426211  

Web www.zuszm.sk  

Mail zuszm@zuszm.sk  

Riaditeľ školy Mgr. art. Zuzana Mičkeová 

Zriaďovateľ Mesto Zlaté Moravce 

Elokované pracoviská Župná 315, Zlaté Moravce 

 Robotnícka 25, Zlaté Moravce 

Predkladateľ  Mgr. art. Zuzana Mičkeová 

Druh školy Rozpočtová organizácia 

 

Škola v školskom roku 2019/2020 vyučovala a pracovala podľa štátneho vzdelávacieho 

programu pre ZUŠ a jeho sprievodných materiálov platných od 1.9.2015 

 

Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky 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. Koncepcia rozvoja Základnej umeleckej školy  

4. Inovovaný ŠVP a ŠkVP rok 2018-2019 

5. Informácie o činnosti Rady školy pri ZUŠ v Zlatých Moravciach  

6. Ďalšie podklady: plány koncertov, plány súťaží a plány mimoškolských kultúrno-

spoločenských akcií . (IZUŠ, webová stránka)  
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Vedúci zamestnanci školy 

Meno a priezvisko Pozícia Mail 

Mgr. art. Zuzana Mičkeová Riaditeľka  školy mickeova@zuszm.sk 

Veronika Rajnohová Ekonómka  školy ekonom@zuszm.sk 

Ing. Veronika Petrovičová Referent školy vpetrovicova@zuszm.sk 

Mgr. Zuzana Hudecová, DiS. 

art. 
Zástupca školy molnárovázuzka@gmail.com 

 

Rada školy 

Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.291/2004 Z.z. ,ktorou sa určujú podrobnosti o 

spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a 

finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z.z. s pôsobnosťou v rámci školy, pri 

ktorom je zriadená. Rada školy je iniciatívnym a poradným orgánom, ktorý vyjadruje a 

presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a 

ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej 

kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky. 

 

Meno a priezvisko Pozícia Mail 

Ľubica Lastovicová, DiS. art. 
predsedníčka rady 

školy 
lastovicova@zuszm.sk 

Mgr. Michaela Borčinová 
za pedagogických 

zamestnancov 
borcinova@zuszm.sk 

Ing. Veronika Petrovičová 
za nepedagogických 

zamestnancov 
vpetrovicova@zuszm.sk 

Ing. Jana Kramárová zástupca rodičov jankakramarova3@gmail.com 

Ing. Vladimír Kováč zástupca rodičov vladimir.kovac44@gmail.com 

Ing. Lívia Orgoníková zástupca rodičov livia.orgonikova@gmail.com 

MUDr. Milena Dodoková zástupca rodičov salmed.dodokova@gmail.com 

mailto:mickeova@zuszm.sk
mailto:ekonom@zuszm.sk
mailto:vpetrovicova@zuszm.sk
mailto:lastovicova@zuszm.sk
mailto:borcinova@zuszm.sk
mailto:vpetrovicova@zuszm.sk
mailto:livia.orgonikova@gmail.com
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MVDr. Marta Balážová 
zástupca 

zriaďovateľa 
mavetmarta@gmail.com 

PaedDr. Klaudia 

Ivanovičová 

zástupca 

zriaďovateľa 
klaudia.ivanovicova@yahoo.co.uk 

Marta Ekhartová 
zástupca 

zriaďovateľa 
martae@zoznam.sk 

PaedDr. Pavol Petrovič 
zástupca 

zriaďovateľa 
pali.petrovic@gmail.com 

 

Poradné orgány školy 

Umelecká rada sa vyjadruje sa k závažným koncepčným zámerom školy, k 

operatívnym rozhodnutiam a organizačným opatreniam vedenia školy. Je užším poradným 

orgánom riaditeľa školy. Riaditeľovi školy predkladá odporúčania, námety, návrhy na 

skvalitňovanie riadiacej, kontrolnej a organizačnej práce. Iniciuje nové nápady pre umelecký 

rast žiakov. Jej členovia tiež tvoria komisiu pri výbere žiakov na verejné vystúpenia. 

Zasadanie Umeleckej rady zvoláva riaditeľ školy podľa plánu organizácie školského roku. 

 

Poradné orgány školy Zastúpenie predmetov Vedúci 

Umelecká rada, PK dychové a bicie nástroje  Mgr. art. Štefan Jurík  

 strunové oddelenie  Ladislav Kondé  

 klavírne oddelenie  Ľubica Lastovicová, DiS. 

Art 

 akordeónové a keyboardové 

oddelenie  

Katarína Bošanská  

 spevácke oddelenie  Soňa Meňhertová, DiS. art. 

 LDO,  tanečný a výtvarný 

odbor 

Mgr. Michaela Borčinová 

Pedagogická rada  všetci pedagogickí 

zamestnanci 

 

mailto:klaudia.ivanovicova@yahoo.co.uk
mailto:martae@zoznam.sk
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Predmetové komisie sú zriadené školou (ďalej PK) a sú poradnými orgánmi riaditeľa 

školy a slúžia na zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Pre ich efektívne 

fungovanie sa vedenie školy snaží správne vyberať ich vedúceho a vymedziť mu potrebné 

kompetencie. Členmi PK sú všetci učitelia príslušného predmetu. Ak predmet vyučujú menej 

ako traja učitelia, vytvárame PK spoločne z príbuzných predmetov. Vedúci jednotlivých PK 

majú jasne vymedzené kompetencie: 

1. Plánovanie riadenia práce jednotlivých vyučujúcich zaradených do PK  

2. Sú zodpovední za stav úrovne vyučovania v určených predmetoch  

3. Spracovanie podkladov na analýzu výchovno-vzdelávacieho procesu v určených 

predmetoch pre vedenie školy  

4. Predkladanie účinných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v určených 

predmetoch  

5. Účasť na zasadnutiach vedenia školy  

6. Navrhovanie kritérií na hodnotenie členov PK 

7. Koordinácia spolupráce medzi vyučujúcimi  

8. Predkladanie požiadaviek na odstránenie zistených nedostatkov v určených predmetoch  

9. Účasť na zasadnutiach vedenia školy  

10. Predkladanie požiadaviek na materiálno-technické vybavenie tried  

11. Kontrola činnosti jednotlivých vyučujúcich (dodržiavanie schválených učebných osnov, 

časovo-tematické plány a pod.)  

12. Plánovanie a vedenie zasadnutí PK  

 

Pedagogickí zamestnanci  

V školskom roku 2018/2019 škola zamestnávala 23 pedagogických zamestnancov, 

z toho 1 materská dovolenka, 5 externých pedagogických zamestnancoch a 5 

nepedagogických zamestnancov. Veková štruktúra pedagogického zboru je 24- 62 rokov. 

 

Titul, Meno a Priezvisko Pracovné zaradenie Ukončená kvalifikácia 

Ľubica Lastovicová, DiS. art. Hra na klavíri Konzervatórium 

Mgr. Tomáš Kečkéš 
Hra na klavíri 

Hra na keyboarde 
Konzervatórium, UKF Nitra 

Anna Horská Hra na klavíri Konzervatórium 
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Hra na keyboarde 

Bc. Mária Kukučková, DiS. 

art. 
Hra na klavíri Konzervatórium, UKF Nitra 

Katarína Bošanská, DiS. art. Hra na akordeóne Konzervatórium 

Mgr. Zuzana Molnárová, DiS. 

art. 
Spev, hlasová výchova Konzervatórium, UKF Nitra 

Mgr. Regína Kozolková 
Hra na keyboarde 

Hudobná náuka 
Pedagogická fakulta 

Soňa Meňhertová, DiS. art. Spev, hlasová výchova Konzervatórium 

Gabriela Šabová, DiS. art. Spev, hlasová výchova Konzervatórium 

Mgr. Zuzana Chrenová, DiS. 

art. 

Spev, hlasová výchova 

Hra na keyboarde 

Konzervatórium, 

UKF Nitra 

Erika Beňušová, DiS. art. Hra na husliach Konzervatórium 

Mgr. Veronika Ridekyová Hra na husliach Konzervatórium, UKF Nitra 

Ladislav Kondé Hra na gitare Konzervatórium 

Marek Kadlec Hra na gitare Konzervatórium 

Vojtech Cigáň, DiS. art. Hra na gitare Konzervatórium 

Mgr. art. Štefan Jurík 

Hra na zobcovej flaute 

Hra na priečnej flaute 

Hra na klarinete 

Hra na saxofóne 

Hra na tenore 

Hra na barytóne 

Konzervatórium 

VŠMU 

Miroslav Žember, DiS. art. 

Hra na zobcovej flaute 

Hra na priečnej flaute 

Hra na trubke 

Konzervatórium 

 

Mgr. Michaela Borčinová 

Tanečný odbor 

Literárno-dramatický 

odbor 

Konzervatórium, UKF Nitra 

Mgr. art. Zuzana Mičkeová Výtvarný odbor VŠVU Bratislava 

Mgr. art. Martin Partl Výtvarný odbor VŠVU Bratislava 

Gejza Hlavatý, DiS. art. 
Hra na klavír, Hra na 

keyboard, Hra na 
Konzervatórium 
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akordeón 

Bc. Erika Sýkorová Tanečný odbor UKF Nitra 

Mgr. Martin Partl, DiS. art. Hra na bicie nástroje Konzervatórium, VŠ 

  

Kvalifikovanosť                                                                                                                                                                                                               

Vedenie školy zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces kvalifikovanými 

zamestnancami. Plní sa krátkodobý cieľ školy znižovať vekový priemer pedagogických 

zamestnancov. V hudobnom odbore nám chýbal 1 vyučujúci v hre na klavír, v hre na husle 

a v speve. Verejnosť bola informovaná o činnosti školy prostredníctvom webovej stránky 

ZUŠ a sociálnej sieti. 

 

Kvalifikácia Počet 

zamestnancov 

Počet pedagogických zamestnancov           24 

Počet pedagógov s vyšším vzdelaním (konzervatórium – 

absolutórium)  

         6 

Počet pedagógov s VŠ vzdelaním 1 stupňa           2 

Počet pedagógov s VŠ vzdelaním 2 stupňa           9 

Počet pedagógov s 1 atestáciou            3 

Počet pedagógov s 2 atestáciou            3 

Počet nekvalifikovaných zamestnancov            0 

 

 

Priebežné vzdelávanie 

Typ vzdelávania Počet 

zamestnancov 

Funkčné vzdelávanie            1 

Kreditné vzdelávanie          0 
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Kontinuálne vzdelávanie – ukončené            0 

Adaptačné vzdelávanie            0 

Zvyšovanie kvalifikácie            1 

 

Nepedagogickí zamestnanci 

 

Titul, meno a priezvisko Pracovné zaradenie 
Ing. Zuzana Černická Ekonóm – materská dovolenka 

Ing. Veronika Petrovičová   Referent  

Štefan Hudec Školník, údržbár  

Mária Frajková  Upratovačka  

Jana Tomová Upratovačka  

Veronika Rajnohová Ekonóm 

Mária Špirková Upratovačka 

 

Občianske združenie rodičov pri Základnej umeleckej škole 

Pri ZUŠ pracuje Občianske združenie rodičov. Vo svojej činnosti sa riadi 

organizačným stanovami občianskeho združenia. Predsedom Občianskeho združenia rodičov 

pri ZUŠ v Zlatých Moravciach je od 20.10.2015 Mgr. Jana Hoksová, hospodárkou Ing. Jana 

Kramárová.  

 

Rada rodičov  

Radu rodičov tvoria riadne zvolení zástupcovia rodičov detí našej školy. V rade 

rodičov je zastúpený vždy jeden rodič z každej triedy v škole. Členovia rady rodičov si 

spomedzi seba zvolia predsedu, ktorý je oprávnený vystupovať v mene Rady rodičov. Na 

svojich zasadnutiach prejednáva zásadné otázky výchovy a vzdelávania, rieši pripomienky a 

požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania svojich detí. Pri riešení výchovných a 

vzdelávacích otázok je Rada rodičov školy prostredníctvom svojich zástupcov v kontakte s 

vedením školy. Rada rodičov školy podporuje finančné požiadavky školy prostredníctvom 

finančných prostriedkov získaných z príspevkov rodičov. Rada rodičov sa stretáva počas roka 

na svojich zasadnutiach. 
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Titul, Meno a Priezvisko 

Mgr. Jana Hoksová 

Ing. Veronika Petrovičová 

Ing. Jana Kramárová  

Mgr. Zuzana Molnárová, DiS. 

art. 

Miroslav Tonka 

Ing. Vladimír Kováč  

Ing. Ingrid Kováčová  

Mudr. Milena Dodoková 

Mgr. Alexandra Bodo  

Mgr. Elena Ujčíková 

Ing. Emil Lintner 

PhDr. Miroslava Veľká 

Mgr. Mária Pániková 

Mgr. Lenka Krchňavá 

Ing. Ján Adamec  

Zuzana Ďatková. 

Alžbeta Šprláková. 

Ing. Lívia Orgoníková 

Mgr. Katarána Puháková 

Jana Galabová. 

Mgr. Katarína Pršanová 

Slávka Gálová. 

 

Prehľad študijných odborov, oddelení a predmetov v ZUŠ 

Študijný odbor Oddelenie Predmet 

Hudobný odbor Klavírne oddelenie Hra na klavíri 

Hudobný odbor Keyboardové a akordeónové 

oddelenie 

Hra na keyboard 

Hra na akordeón 

Hudobný odbor Strunové oddelenie Hra na gitare 
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Hra na husliach 

Hudobný odbor Dychové oddelenie Hra na zobcovej flaute 

Hra na priečnej flaute 

Hra na klarinete 

Hra na saxofóne 

Hra na trúbke 

Hra na tenore 

Hra na barytóne 

Hra na bicích nástrojoch 

Hudobný odbor Spevácke oddelenie Hlasová výchova, spev 

Hudobný odbor Hudobná náuka Hudobná náuka 

Tanečný odbor  hudobno-pohybová výchova 

tanečná príprava 

tanečná prax 

klasický tanec 

ľudový tanec 

kreatívny tanec 

moderný tanec 

džezový tanec 

dejiny tanca 

Literárno-dramatický 

odbor 

 Prednes 

Pohyb 

Dramatická príprava 

Výtvarný odbor  Kresba 

Maľba 

Grafika 

Dekoratívne činnosti 

Práca s materiálom 

Modelovanie a priestorová 

tvorba 

Textilná tvorba 

Vybrané state z dejín umenia 
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Údaje o počte žiakov školy – v školskom roku 2019/2020 

Žiaci na základnej umeleckej škole celkom 507 

Žiaci vekovú hranicu pre normatívy  480 

Žiaci prípravného štúdia 33 

Žiaci  základného štúdia I. a II. Stupeň 458 

Štúdium dospelých na základnej umeleckej škole celkom 0 

 

Novoprijatí žiaci na štúdium v školskom roku 2019/2020 

Žiaci prijatí na štúdium celkom 95 

Hudobný odbor 40 

Tanečný odbor 18 

Výtvarný odbor 32 

Literárno-dramatický odbor 5 

 

Absolventi v školskom roku 2019/2020 

Študijný odbor Počet absolventov 

Hra na akordeóne 1 

Hra na priečnej flaute 1 

Hra na keyboarde 4 

Hra na klavíri 2 

Spev 3 

Hra na husliach  3 

Výtvarný odbor 4 

Tanečný odbor 8 

 

Predpokladané a zistené dôvody odchodu žiakov:  

- neuspokojivá a nepravidelná domáca príprava na vyučovanie, táto skutočnosť bola zistená 

vo všetkých odboroch  

- rozdielna predstava žiakov a rodičov so záujmovou činnosťou, s výučbou 
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- nepravidelná a neuspokojivá dochádzka na vyučovanie v odboroch  

- nedostatky v spolupráci s rodičmi (komunikácia učiteľa s rodičmi, častejší jav – rodičia 

nekomunikujú s vyučujúcim a podceňujú domácu prípravu svojich detí) 

- problémy s nástrojom, rodičia nezabezpečujú dieťaťu podmienky na domácu prípravu, 

napríklad klavír nahrádzajú keyboardom, rodičia nedohliadajú na dostatočný časový priestor, 

ktorý by mal žiak venovať domácej príprave 

- zdravotné problémy žiaka 

- výchovné problémy 

- zmena učiteľa a pod. 

- nezáujem o online výučbu 

- uvoľnená disciplína žiakov, počas karanténnych opatrení proti ochoreniu COVID-19 

 

Odporúčania:  

- dodržiavať právne normy a zintenzívniť kontrolnú činnosť ich plnenia  

- obhajovať záujmy a potreby školy dostupnými formami a možnosťami  

- zamestnávať kvalifikovaných pedagógov so záujmom učiť a so záujmom o tvorivú činnosť 

- komunikovať a diskutovať s rodičmi o vhodnosti voľby študijného zamerania žiaka a jeho 

zaradenia do ZUŠ  

- neustále sa snažiť inovovať vyučovací proces a zatraktívniť tak výuku v očiach detí – nové 

metódy, vyučovania jednotlivých predmetov, väčšia interakcia učiteľ - žiak 

- zintenzívniť komunikáciu učiteľa s rodičmi po triednom koncerte alebo inom účinkovaní 

žiaka. Zabezpečiť účasť rodičov na plenárke OZR 

- užšia spolupráca medzi rodičmi a školou, aktívne podieľanie sa na organizácii rôznych 

aktivít školy – súťaže, vystúpenia, koncerty... 

 

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti  
  

 Neodmysliteľnou súčasťou našej umeleckej činnosti a taktiež zavŕšením snahy 

pedagóga ja jeho žiaka v tvorivom pedagogickom procese je prezentácia a verejný výstup 

našich žiakov a učiteľov školy. Poďakovanie patrí koncertujúcim učiteľom a žiakom, ktorí 

reprezentovali našu školu do marca 2019. OD marca prebiehala výuka na škole online, avšak 
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aj počas tejto neľahkej situácie sa škola aj pedagógovia snažili zviditeľňovať našu školu 

a jednotlivé odbory prostredníctvom sociálnych sietí a dostupných virtuálnych médií. 

V tabuľke sú uvedené všetky koncerty, workshopy a iné aktivity v školskom roku 2018/2019 

 

Por. 

číslo 
Dátum Názov akcie Miesto akcie 

1 28.8.2019 Program k 75.výročiu SNP (Beňušová E.) 

 

Pamätník SNP 

 

2 27.9.2019 Zlatomoravecký jarmok (Lastovicová Ľ.) Zlaté Moravce 

3 6.10.2019 Objavujeme talenty (Molnárová Z.) MSKŠ 

4 
15. 10.2019 

 

Koncert a interview Carmina Vocum v 

rádiu Mária (Molnárová/ 

Rádio Mária 

Bratislava 

5 16.10.2019 DSS Úcta k starším (Beňušová E.) 

 

CVC 

 

6 16.10.2019 Plenárna schôdza rodičov (Molnárová Z.) 
Župná 315 - 204 

Koncertná sála 

7 23.10.2019 
Úcta starším-Jednota dôchodcov 

Slovenska (Beňušová E.) 

Zámok 

Topoľčianky 

8 23.10.2019 
ZŤP vystúpenie pre členov (Molnárová 

Z.) 

ZŤP mestská 

klubovňa 

9 23.10.2019 Interný koncert (Lastovicová Ľ.) 
Župná 315 - 204 

Koncertná sála 

10 6.11.2019 
Triedne prehrávky Erika 

Beňušová,DiS.art,Mgr.Tomáš Kečkéš 

Župná 315 - 107 

LDO 

11 10.11.2019 12 slov (Molnárová Z.) MSKŠ 

12 20.11.2019 Interný koncert (Lastovicová Ľ.) 
Župná 315 - 204 

Koncertná sála 

13 24.11.2019 
Spomienkový koncert Carmina 

Vocum (Molnárová Z.) 

Dolný kostol Zlaté 

Moravce 

14 27.11.2019 Interný koncert (Lastovicová Ľ.) 
Župná 315 - 204 

Koncertná sála 

https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=109
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=112
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=115
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=138
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=138
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=139
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=118
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=135
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=135
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=136
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=119
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=124
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=124
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=110
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=120
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=154
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=154
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=121
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15 1.12.2019 
Benefičný koncert rádia Mária v 

Petržalke (Molnárová Z.) 

Bratislava- 

Petržalka, Kostol 

Sedembolestnej 

Panny Márie 

16 2.12.2019 
riedne prehrávky Erika 

Beňušová,DiS.art,Mgr.Tomáš Kečkéš 

Župná 315 - 107 

LDO 

17 4.12.2019 
Spevácka súťaž Miloša Ruppeldta 

Bratislava (Molnárová Z.) 

ZUŠ Miloša 

Rubpeldta 

Bratislava 

18 4.12.2019 
Triedne prehrávky s vianočnou tématikou 

husľová a klavírna 

Župná 315 - 107 

LDO 

19 5.12,2019 Ocenenie darcov krvi (Molnárová Z.) 
MSKŠ Zlaté 

Moravce 

20 8.12,2019 Mikuláš v meste (Mičkeová Z.) Námestie A.Hlinku 

21 10.12.2019 
Triedny koncert Soňa 

Meňhertová (Meňhertová S.) 

Župná 315 - 204 

Koncertná sála 

22 12.12.2019 
Vianočný koncert Erika Beňušová Dis.art. 

a Mgr. Tomáš Kečkéš (Beňušová E.) 

Župná 315 - 204 

Koncertná sála 

23 1312.2019 
Zoznam vianočných úloh - tanečno-

dramatické predstavenie 
MSKŠ 

24 
14. 12.2019 

 

Adventný koncert na Radave (Molnárová 

Z.) 
Radava 

25 17.12.2019 Adventný koncert,CVČ (Lastovicová Ľ.) 
CVČ, Zlaté 

Moravce 

26 18.12.2019 Vianočný koncert ZUŠ (Lastovicová Ľ.) 
Župná 315 - 204 

Koncertná sála 

27 6.1.2020 Trojkráľový koncert (Molnárová Z.) 

Kostol Božského 

Srdca Ježišovho, 

Zlaté Moravce 

28 15.1.2020 
Triedny koncert Ľubica Lastovicová 

Dis.art. (Lastovicová Ľ.) 

Župná 315 - 204 

Koncertná sála 

29 16.1.2020 
Tanečné vystúpenie triedy Eriky 

Sýkorovej (Borčinová M.) 

 

MSKŠ 

https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=155
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=155
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=151
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=151
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=147
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=147
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=152
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=152
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=141
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=142
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=127
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=127
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=117
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=117
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=116
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=116
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=114
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=156
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=122
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=144
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=129
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=129
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=123
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=123
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30 17.1.2020 Program pre diabetikov (Beňušová E.) Calex-učilište 

31 17.1.2020 
Triedny koncert Mgr.art. Štefan Jurík a 

Mgr. Zuzana Molnárová Dis.art. (Jurík Š.) 

Župná 315 - 204 

Koncertná sála 

32 22.1.2020 
Triedny koncert Katarína Bošanská 

Dis.art. (Bošanská K.) 

 

Župná 315 - 204 

Koncertná sála 

22 

33 24.1.2020 
Triedny koncert Gejza Hlavatý (Hlavatý 

G.) 

Župná 315 - 204 

Koncertná sála 

34 24.1.2020 Otvorenie plesu vo Vione (Borčinová M.) 

 

Vion 

 

35 27.1.2020 
Triedny koncert Anna Horská, Regina 

Kozolková (Kozolková R. 

Župná 315 - 204 

Koncertná sála 

36 27.1.2020 
Triedny koncert Gabriela Šabová (Šabová 

G.) 

MSKŠ Zlaté 

Moravce 

37 31.102020 

Triedny koncert Bc.Mária Kukučková 

DiS.art., Mgr. ZuzanaChrenová, Miroslav 

Žember Dis.art. (Kukučková M.) 

Župná 315 - 204 

Koncertná sála 

38 10.2.2020 

Javiskový škriatok - prehliadka a súťaž 

detskej dramatickejtvorivosti (Borčinová 

M.) 

Šaľa 

39 10.2.2020 
Triedny koncert Ladislav Konde,Vojtech 

Cigáň dis art (Kondé L.) 

Župná 315 - 204 

Koncertná sála 

40 12.2.2020 Prehrávky husľovej triedy (Beňušová E.) 
Župná 315 - 107 

LDO 

41 14.2.2020 Triedny koncert Kadlec (Kadlec M.) 
Župná 315 - 204 

Koncertná sála 

42 26.2.2020 Erazmus (Beňušová E.) 
MSKŠ Zlaté 

Moravce 

43 2.3.2020 Interný koncert (Lastovicová Ľ.) 
Župná 315 - 204 

Koncertná sála 

https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=157
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=130
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=130
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=134
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=134
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=162
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=163
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=150
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=150
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=167
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=132
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=132
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=132
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=177
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=177
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=177
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=131
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=131
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=160
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=148
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=184
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=171
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44 10.3.2020 Home office. (Mičkeová Z.) 

 

Župná 315 - 105 

Zborovňa 

 

45 17.6.2020 

Koncoročná klasifikačná porada a porada 

pre zamestnancov, ktorí sú v 

odboroch (Mičkeová Z.) 

Hlavná budova - 

130 Riaditeľňa 

46 22.6.2020 

Administratívna pedagogická činnosť: 

triedna dokumentácia, ukončenie 

školského roka, tlačenie 

vysved (Mičkeová Z.) 

Hlavná budova - 

130 Riaditeľňa 

 

Projekty, do ktorých bola škola zapojená 

Názov projektu Popis projektu Vybavoval Rozhodnutie 

Zateplenie 

obvodových 

konštrukcií 

a rekonštrukcia 

budovy ZUŠ Zlaté 

Moravce 

Zateplenie fasády, 

kúrenie, strecha. 

Realizácia Mgr. art. 

Zuzana Mičkeová. 

Realizácia 

v šk.r.2018/2019 

a 2019/2020 

 

 

Priestorové a materiálno - technické podmienky školy 

Vyučovanie v ZUŠ prebieha v troch budovách. Dve budovy má škola vlastné, 

výtvarný odbor je v prenajatých priestoroch ZŠ Robotnícka. Vyučovací proces prebiehal v 

sťažených podmienkach, keďže budova školy na Janka Kráľa 4 bola v rekonštrukcii a tanečný 

odbor a HN sa vyučovali v provizórnych podmienkach na ZŠ Robotníckej. V budove ZUŠ na 

Župnej ulici prebehla v roku 2017/2018 čiastočná rekonštrukcia interiéru a vykurovania. 

Výmenou vykurovacích telies sa problém s teplom odstránil, naďalej však pretrváva únik 

tepla z dôvodu poškodenej strechy a problém s plesňami na chodbách a v triedach, v ktorých 

sa vyučuje.. Vysoké náklady za energie zapríčiňujú, že škola má nedostatok finančných 

prostriedkov na tovary a služby z toho dôvodu škola zakupuje učebné pomôcky, hudobné 

https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=190
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=196
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=196
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=196
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=197
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=197
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=197
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=197
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=197
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nástroje podľa finančných možností a snaží sa využívať dotácie pre základné umelecké školy 

v spolupráci s Občianskym združením rodičov pri Základnej umeleckej škole. Snahou 

vedenia školy je získať finančné prostriedky nie len na skultúrnenie, ale aj na odborné 

zabezpečenie jednotlivých priestorov školy, ako aj zmodernizovanie tried a chodu školy. 

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

školy  

Financovanie školy v roku 2019 je zabezpečované z podielových daní formou dotácie 

cez mesto Zlaté Moravce. Čiastočná úhrada nákladov stanovená VZN bola realizovaná 

zákonnými zástupcami žiakov alebo žiakmi nad 18 rokov. Dotácia zo štátneho rozpočtu na 

žiaka v individuálnom vyučovaní bola v roku 2019 určená zriaďovateľom na 1335,16 - €/rok. 

V skupinovom vyučovaní bola výška dotácie na žiaka stanovená na 427,79 - €/rok. Výšky 

dotácií za posledné roky sú žiaľ nedostatočné na pokrytie základných požiadaviek na dôstojný 

chod školy. Každý rok stúpajú náklady školy spolu so zvyšovaním platov, zvyšovaním 

kvalifikácie zamestnancov, pribúdajúcimi požiadavkami štátneho vzdelávacieho programu, 

ako aj mnohých nových povinností vyplývajúcich z legislatívy. Škola sa ocitá každý rok v 

podvyživenej kondícii a nie je zďaleka výnimkou v Slovenskom merítku. Riešením tejto 

situácie by bola zmena financovania, čiže prechod z originálnych kompetencií na prenesené. 

 

Schválený rozpočet školy na rok 2020 

 
Bežné výdavky /600/  504.050     

z toho kategória 610 mzdy  341.000            

           kategória 620 odvody  120.050             

           kategória 630 tovary a služby  43.000              

           kategória 640 transfery 

(odchodové) 

0                        

kapitálové výdavky 0                        
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Rozpočet školy po zmenách 

Bežné výdavky /600/                                          515.371 

Z toho kategória 610 mzdy 347.040 

            kategória 620 odvody 122.160 

            kategória 630 tovary a služby 43.000 

            kategória 640 transfery (odchodné) 3171 

kapitálové výdavky 0 

 

SWOT Analýza 

Silné stránky školy Záujem o štúdium na ZUŠ zo strany rodičov 

a žiakov  

Poloha školy 

Ponuka rôznych umeleckých odborov, 

žánrov a štýlov umeleckého vzdelávania 

v súčasnosti rozvinutá o LDO 

Pestrá ponuka umeleckých aktivít  

Kvalitná spolupráca s družobnými školami a 

s inými kultúrno-spoločenskými subjektmi  

Podpora ďalšieho vzdelávania učiteľov zo 

strany vedenia školy  

Schopnosť kolektívu ZUŠ umelecky sa 

prezentovať na verejnosti a vychovávať 

mladých a talentovaných umelcov  

Kvalita pedagogických zamestnancov a ich 

kreativita  

Dobrá komunikácia s pedagógmi 

Výborný prístup pedagógov k žiakom 

Tvorivá aktivita a výborné výsledky 

dosiahnuté na koncertoch, súťažiach  



20 
 

a mimoškolských aktivitách  

Spolupráca s mestom  

Podpora Rady školy OZR pri získavaní 

finančných prostriedkov  

Zvýšenie propagácie aktivít a koncertnej 

činnosti ZUŠ prostredníctvom softvéru 

IZUŠ, sociálnej sieti a webovej stránky  
 

Slabé stránky školy Zlý technický stav budov, nutná 

rekonštrukcia  

Nedostatočné materiálno-technické 

vybavenie školy (zastaralé vybavenie tried, 

hlučné prostredie, absencia kvalitných 

hudobných nástrojov a ozvučovacích 

zariadení),  

Nedostatok finančných prostriedkov na 

ohodnotenie zamestnancov vo forme 

odmien alebo osobných príplatkov  

Nedostatok finančných prostriedkov na 

rekonštrukciu a materiálno- technické 

vybavenie školy  

Problém získať stálych kvalifikovaných 

pedagógov  

Príležitosti školy Modernizácia a postupné dopĺňanie 

materiálno-technického zabezpečenia školy  

Zvýšenie finančných prostriedkov zo strany 

zriaďovateľa, od sponzorov a 

prostredníctvom 2% daní (Rodičovské 

združenie)  

Zapojenie do projektov na získanie financií  

Zapojenie do projektov na materiálne 

vybavenie školy  

Podporovanie záujmu o zapájanie 

pedagógov do vzdelávacích projektov a tak 
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umožniť získavanie financií pre 

zabezpečenie lepšieho vybavenia školy  

Medializácia a propagácia školy (koncertná 

činnosť)  

Vytváranie nových umeleckých projektov – 

workshopy, koncerty, predstavenia... a tak 

zatraktívniť školu v povedomí širokej 

verejnosti 

Podporovať pedagógov a zamestnancov 

ZUŠ vo zvyšovaní kvalifikácie a v ďalšom 

vzdelávaní v rámci svojho oboru a zvyšovať 

tak kvalifikačnú a odbornú úroveň školy 

Ohrozenia školy Limitované prideľovanie finančných 

prostriedkov v rámci normatívneho 

financovania  

Nízke a nedostačujúce finančné ohodnotenie 

zamestnancov v školstve  

Slabá podpora umeleckého vzdelania a 

umenia  

Nevhodné priestory školy pre jej ďalší rast 

a umeleckú činnosť 
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Ciele rozvoja školy a ich plnenie  

 Cieľom v školskom roku 2019/2020 bolo neustále modernizovať a zaktualizovať 

vyučovací proces o nové inovatívne metódy a umelecké techniky výučby (práca 

s interaktívnou tabuľou, spájanie jednotlivých odborov v rámci výuky a umeleckého 

prednesu...) ďalej si škola dala za cieľ zvýšiť účasť všetkých odborov na súťažiach a záujem 

pedagógov a žiakov o workshopy a iné kurzy pre jednotlivé odbory ZUŠ v zmysle 

rozširovania si umeleckých obzorov. Cieľ školy sa z roka na rok darí plniť vďaka kreativite, 

húževnatosti a pracovitosti našich pedagógov a aj keď je tento cieľ dlhodobý, už teraz je 

vidno umeleckých rast našich študentov a absolventov. STOP škola dostala prostredníctvom 

karanténnych opatrení, kde sa naša aktivita, čo sa týka účinkovania na verejnosti, 

koncertovania a súťaženia výrazne znížila, je to však pochopiteľné vzhľadom na vzniknutú 

situáciu – zdravie je prvoradé. 

Bez finančnej podpory zo strany rodičov by však tento rozvoj nebol možný, za čo im touto 

cestou srdečne ďakujeme.  

Ďalším cieľom rozvoja školy bude posilnenie stagnujúcich tried k zvýšenej činnosti a 

efektivite vo vyučovacom procese, snaha o väčšiu interakciu medzi jednotlivými odbormi 

školy sa každým rokom mení na hudobné zoskupenia, akými sú teleso Carmina Vocum, 

kapela, či zbor. Ďalej máme za ciel intenzívne sa približovať verejnosti našou prácou, 

umením a hudbou. 

 

Informácie o Základnej umeleckej škole Janka Kráľa 4 v Zlatých Moravciach je tiež 

možné nájsť na webovej stránke školy www.zuszm.sk. Akékoľvek nápady a návrhy na 

zlepšenie našej školy uvítame na mailovej adrese: zuszm@zuszm.sk 

  

mailto:zuszm@zuszm.sk
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Práca a aktivity ZUŠ počas karantény - COVID-19 

Súčasťou správy  školského roka 2019/2020 je dodatok o zvládnutí situácie s COVID-19. 

Dodatok sa týka situácie s COVID-19, ktorá nastala celoplošne v rámci celej republiky 

a súvisela s nariadeniami Ministra školstva SR a hlavného hygienika SR. 

Dňa 10.3.2020 sa vedenie školy rozhodlo prijať preventívne opatrenie v súvislosti s vírusom 

COVID-19. Od 10.3.2020 sa na ZUŠ Zlaté Moravce nevyučovalo, ale pedagógovia 

a nepedagogickí zamestnanci zostali na pracovisku. 11.3.2020 mali zamestnanci prácu na 

doma - home office. Do konca tohto marcového týždňa sme oficiálne ostali na home office 

a sledovali sme situáciu. O ďalšom postupe aktuálnom stave aj o zmene vyučovacieho 

procesu boli odoslané mailom a sms všetkým žiakom a rodičom na škole. Učitelia tiež 

individuálne kontaktovali svojich žiakov a oboznamovali ich o novovzniknutej situácii. 

Dňa 16.3.2020 vydala riaditeľka školy Mgr. art. Zuzana Mičkeová oficiálne vyjadrenie 

k situácii s COVID- 19 v znení: Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnych opatrení vlády SR, sme 

ako škola pristúpili k absolútnemu plneniu nariadení v rámci zamedzenia šírenia vírusu 

COVID-19 nasledovne: 

1. Vyučovanie sa zrušilo s platnosťou od 16.3.2020 - 17.3.2020, alebo dovtedy, kým 

vláda SR nerozhodne inak. 

2. Vyučovanie prebiehalo on-line, mailom, cez sociálne siete a mobil. Tým každý 

pedagóg kontinuálne doplnil vyučovanie svojim žiakom počas týždňov bez priamej 

vzdelávacej činnosti. 

3. Pedagóg nečerpal dovolenku, ani OČR. 

4. Vo všetkých rozhodnutiach postupovalo vedenie školy podľa rozhodnutí a nariadení 

zriaďovateľa t.j. Odboru školstva mesta Zlaté Moravce a následne sa nimi riadilo. 

5. Zamestnanci ZUŠ pravidelne dostávali maily od vedenia školy a riadili sa aktuálnymi 

informáciami v nich. Vedenie školy sa snažilo promtne reagovať na každý 

novovzniknutý podnet. Informácie prichádzajúce z médií po následnom spracovaní 

zriaďovateľom sa do školy následne dostávali vo forme oficiálnych nariadení, ktoré 

škola v plnej miere akceptovala. 

6. Učitelia neustále sledovali svoje pracovné maily , fb, a všetky komunikačné siete, aby 

boli v neustálom spojení s vedením školy. 

7. Vedenie školy sa snažilo vyjsť v ústrety každému učiteľovi v uchopení edukačných 

on-line techník pre plynulé zvládnutie vyučovacieho procesu. 
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Dňa 30.3.2020 bolo vyučovanie na celom území SR prerušené na neurčito, preto vedenie 

školy vydalo pokyn pokračovať v aktívnom kontinuálnom vyučovaní on-line podľa vlastného 

úsudku a kreativity. Učitelia mali za úlohu kontaktovať svojich žiakov podľa rozvrhu. Žiak 

zvládal úlohy, ktoré boli učiteľom minimálne jedenkrát v týždni kontrolované 

prostredníctvom sociálnych sietí. Ak žiak nemal možnosť on-line kontaktu s pedagógom, 

pedagóg kontaktoval žiaka telefonicky. 

Prioritou týchto neľahkých chvíľ bolo nestratiť kontakt so žiakom. 

Dňa 27.3.2020 bol výchovno-vzdelávací proces na ZUŠ už mimo priameho vyučovacieho 

módu. Všetok kontakt so žiakom a pracovná aktivita sa presunula na home office on-line, 

alebo telefonicky. Pedagógovia počas týchto troch týždňov situáciu zvládali a vyučovanie 

pokračovalo kontinuálne ďalej. 

Povinnosťou každého zamestnanca bolo pristupovať k novovzniknutej situácii a on-line 

novému prístupu s maximálnou zodpovednosťou, čo sme zvládli na vysokej úrovni a svedčí 

o tom aj spokojnosť zo strany rodičov a žiakov našej školy s výchovno-vzdelávacím 

procesom v on-line systéme. 

Riaditeľka školy sa rozhodla zaviesť oficiálne pokyny a opatrenia pre pedagogických 

zamestnancov. 

Tieto opatrenia sa týkali hlavne preukázania pedagogickej činnosti počas karantény zo strany 

učiteľa a monitorovania jeho aktivity.  

Povinnosťou učiteľa bolo raz týždenne vypracovať report výchovno-vzdelávacej činnosti, 

report – časovo-tematický plán pre obdobie jedného týždňa v rozsahu jednej normostrany A4. 

Reporty posielali učitelia na adresu zuszm@zuszm.sk, alebo napísali report rukou a vložili do 

schránky na budove školy, kde si ich následne vybrala zástupkyňa školy.  

Report obsahoval  hlavičku školy, celotýždenný harmonogram vyučovacieho procesu podľa 

rozvrhu pondelok až piatok. Ďalej obsahoval podrobný rozpis kontaktu so žiakom ( meno 

žiaka, ako prebiehala výuka, úlohy a plnenie aktivít a spôsob komunikácie), prílohy – fotky, 

obrázky a videá práce a komunikácie so žiakmi. 

Report mohol obsahovať aj prípravu na vyučovanie mimo priamej pedagogickej činnosti. 

Učitelia zasielali reporty vždy do piatku 24:00h.  

mailto:zuszm@zuszm.sk


25 
 

Reporty od pedagógov následne kompletizovala a kontrolovala zástupkyňa školy. Všetky 

reporty z celého obdobia karantény sú uložené v riaditeľni ako súčasť dokumentácie 

výchovno-vzdelávacej, pedagogickej a administratívnej činnosti školy. 

Report od 10.3.2020 - 13.3.2020 bolo nutné doplniť. Report obsahoval individuálnu prípravu 

pedagóga a stotožnenie sa so situáciou, predstavu každého pedagóga akým spôsobom on-line 

obohatiť edukačný proces – nápady , návrhy a spôsoby on-line komunikácie so žiakmi. 

Report bolo nutné odovzdať do nedele 29.3.2020. Ostatné reporty už boli vypracovávané 

podľa nariadení riaditeľa školy. 

Učitelia dokumentovali práce a videá od svojich žiakov a následne zasielali vedeniu školy. 

Všetky informácie boli uložené v osobných zložkách pedagógov a slúžia na preukázanie 

aktivity počas karantény a on-line vyučovania na našej škole. 

Koronavírus a s ním spojená karanténa zasiahla náš vyučovací proces v plnej miere, to ale 

neohrozilo vyučovací proces. Vedenie školy neustále monitorovalo pedagógov a riešilo 

technické problémy on-line vyučovania, aby výchovno-vzdelávací proces mohol nerušene on-

line prebiehať až do odvolania Ministerstvom školstva pri zlepšení situácie s covid-19. 

Pedagogickí pracovníci vyučovali v plnej miere a v rozsahu im prislúchajúcemu rozvrhu 

a s ním spojenej pracovnej doby, ktorá bola podpísaná zamestnancom v pracovnej zmluve 

a týkala sa pracovno-právnych vzťahov medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Odučení 

čas každým pedagógom bol v plnom rozsahu ako v práci, jediné čo bolo zmenené bolo miesto 

výkonu práce a teda home office. 

Počas celej doby on-line vyučovania pedagóg využíval na svoju činnosť všetky komunikačné 

možnosti v jeho vlastnej réžii t.j. mail, telefón a siete. Škola zabezpečila notebooky, ktoré sú 

už aj dnes štandardným vybavením počas vyučovacieho procesu. 

Pedagóg kontaktoval žiaka podľa pokynov vedenia školy a podával o svojej činnosti 

pravidelné reporty. Žiaci boli kontaktovaní mailom, telefonicky, cez sociálne siete. Každý 

pedagóg následne získaval od žiakov spätnú väzbu a naďalej zadával úlohy a vyžadoval ich 

plnenie. 

Úlohou pedagóga bolo systematicky si ukladať práce od každého žiaka, výstupy, videá, fotky 

a iné dokumenty z hodín od žiakov. 

V prípade akejkoľvek požiadavky zo strany pedagógov ich on-line vyučovania bolo vedenie 

vždy nápomocné a venovalo všetku svoju pozornosť plynulej výchovno-vzdelávacej činnosti. 
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Dňa 13.5.2020 v súčinnosti s nariadeniami Ministerstva školstva SR o hodnotení, organizácii 

záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov Základných umeleckých škôl v čase 

mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 rozhodlo nasledovne: 

Záverečná skúška z hlavného predmetu  

4.ročník 1.časť, 4.ročník 2.časť, 4.ročník 2.stupeň 

Záverečná skúška z predmetu Hudobná náuka 

4.ročník 1.časť, 4.ročník 2.časť 

Sa uskutočnila slovne. Žiaci boli hodnotení slovom ABSOLVOVAL. 

Podklady k pribežnému hodnoteniu a záverečnému hodnoteniu výchovno-vzdelávacích 

výsledkov žiakov získaval učiteľ v čase mimoriadnej situácie prerušenia školského 

vyučovania v školách najmä prostredníctvom on-line vyučovania, portfólií žiackych prác, 

rozhovorov so žiakmi prípadne konzultáciami so zákonnými zástupcami. Za podklady mohli 

slúžiť prezentácie, projekty, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej 

prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.  

V školskom roku 2019/2020 prebehlo hodnotenie na Základných umeleckých školách 

a záverečné skúšky ADMINISTRATÍVNE. 

Hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získavalo ako aritmetický priemer zo 

známok príbuzných vyučovacích predmetov. Do aritmetického priemeru známok 

s započítavali koncoročné známky zo všetkých ročníkov príslušného druhu a stupňa štúdia 

a polročné známky z posledných dvoch ročníkov príslušného druhu a stupňa štúdia. 

Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľoval na celé číslo. V čase mimoriadnej situácie 

nemohol byť žiak hodnotený stupňom neuspokojivý t.j. nemohol opakovať ročník. Pokiaľ sa 

stalo, že žiak v predchádzajúcom období dosiahol známku neuspokojivý dala škola možnosť 

absolvovania komisionálnej skúšky najneskôr do 31.augusta 2020. 

Každý pedagóg vypracoval klasifikáciu vo svojej vlastnej triede. Klasifikácia bola podľa 

nariadení MŠ SR uzatvorená do 28.5.2020. záverečné protokoly boli následne uzatvorené 

a vytlačené na záver školského roka. 
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Dňa 29.5.2020 zasadala komisia, ktorá kontrolovala správnosť aritmetických priemerov 

výsledných známok, ktorá následne po overení správnosti známok, známky a ich správnosť 

potvrdila  a s konečnou platnosťou uzatvorila. 

Členmi komisie boli: Ľubica Lastovicová, DiS. art. - vedúca komisie, Mgr. art. Štefan Jurík - 

člen, Katarína Bošanská, Dis. art.- člen. 

Hodnotiaca komisia bola schválená na zasadnutí umeleckej rady jednohlasne. Zasadnutie 

umeleckej rady sa uskutočnilo on-line dňa 28.5.2020. 

Vedenie školy spolu s umeleckou radou rozhodlo o nasledovných otázkach záverečných 

štandardných umeleckých podujatí nasledovne: 

- Absolventský koncert  sa z dôvodu mimoriadnej situácie neuskutočnil, jeho predbežný 

termín bol stanovený na október 2020 po prerokovaní umeleckej rady po nástupe do 

zamestnania v auguste 2020. 

- Tablo absolventov bolo vystavené počas celého júna v OPUS Zlaté Moravce. 

- Noviny ZUŠ literárno-dramatického odboru boli vydané na konci mája 2020 a boli 

zaslané žiakom, rodičom a pedagógom na e-mail. 

- Záverečná vernisáž výtvarného odboru sa bude konať v priebehu októbra. Jej termín 

bol stanovený na prvej pracovnej porade v auguste, ktorá sa konala 24.8.2020. 

Dňa 1.6.2020 v súčinnosti s nariadeniami MŠ SR a Odboru školstva začala na našej škole 

riadna výuka s obmedzeniami pre skupinové vyučovanie. Obmedzenia sa týkali tanečného 

odboru, literárno-dramatického odboru a výtvarného odboru. Hudobný odbor v individuálnej 

forme mal zelenú , obmedzenie v ňom platilo len pre hudobnú náuku, čo je skupinový 

predmet. Skupinové vyučovanie aj naďalej prebiehalo on-line až do konca školského roka. 

Individuálne vyučovanie už prebiehalo v pnej miere u všetkých pedagógov s prihliadnutím na 

dobrovoľnosť výuky zo strany žiakov a zákonných zástupcov. Rodič a žiak sa v tomto období 

mohol rozhodnúť akú formu vyučovacieho procesu si zvolí.  

Od 15.6.2020 podľa nariadení MŠ začala prebiehať výuka odborov so skupinovým 

vyučovaním. 

V našej škole prevládala forma on-line len vo výnimočných prípadoch, čomu sme sa veľmi 

tešili, pretože každý učiteľ už cítil potrebu osobného kontaktu so svojimi žiakmi. 
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Individuálna výuka pre žiakov, ktorí sa v období júna rozhodli navštevovať hodiny prebiehala 

za prísnych hygienických opatrení podľa nariadení MŠ SR a Odboru školstva. 

Dňa 30.6.2020 sme riadne administratívne uzatvorili školský rok. Žiaci si za prísnych 

hygienických podmienok mohli prísť prevziať vysvedčenia. Pokiaľ si pre vysvedčenia neprišli 

bola im daná možnosť prísť si prevziať vysvedčenia počas celého júla, alebo posledný 

augustový týždeň. 

Verím, že sme situáciu, ktorá bola neštandardná a postavila nás pedagógov pred nové výzvy 

v oblasti on-line vyučovania zvládli s kreativitou nám vlastnou o čom svedčí aj veľký záujem 

o štúdium na našej škole a kladné referencie o uchopení  výchovno-vzdelávacej činnosti počas 

koronakrízy zo strany zákonných zástupcov  žiakov. 
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Záver 

Škola sa zaväzuje dodržiavať štátny a školský vzdelávací program. Dodržiavať 

začlenenie učebných plánov, správne zadeľovanie žiakov do ročníkov, vypracovanie 

poznámok pre všetky odbory pôsobiace na ZUŠ, viesť dokumentáciu dlhodobo 

systematickým spôsobom. 
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