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Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ
za školský rok 2020/2021

I.
a/ Základné identifikačné údaje o škole:
Názov školy: Základná umelecká škola
Adresa školy: Lipové námestie 294/26, 992 01 Modrý Kameň
Elokované pracoviská ZUŠ Modrý Kameň:







Senohrad –hudobný odbor
Veľká Čalomija – hudobný odbor, výtvarný odbor
Bušince – hudobný odbor, výtvarný odbor
Dolná Strehová – hudobný odbor, literárno-dramatický odbor, výtvarný odbor
Želovce – hudobný odbor
Cerovo – hudobný odbor

Telefónne čísla školy: 0911160054, 0911931754
Internetová a elektronická adresa: www.zakladnaumeleckaskola.sk
zus.modrykamen@gmail.com
Zriaďovateľ: Mesto Modrý Kameň, Mariánske nám.1,992 01 Modrý Kameň
Mená vedúcich zamestnancov školy: PaedDr. Lívia Hrušková, riaditeľka

1

Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:
Zloženie rady školy pri ZUŠ Modrý Kameň:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ing. Monika Adamová – zástupca zriaďovateľa /od 30.06.2020/
Mgr. Katarína Hanková Jančeková – zástupca zriaďovateľa
Anna Ivaničová– zástupca zriaďovateľa
Ing. Janka Marenišťáková – zástupca rodičov
Mgr. Darina Račková– zástupca rodičov - tajomníčka
Bc. Katarína Kováčová– zástupca rodičov
Mgr. Monika Hegedüšová – zástupca pedagogických pracovníkov
Mgr. Mária Petríková– zástupca pedagogických pracovníkov - predsedníčka
Ing. KatarínaVargová, PhD.– zástupca nepedagogických zamestnancov

Spolupráca riaditeľstva školy s Radou školy pri ZUŠ v Modrom Kameni v školskom roku
2020/2021 bola obmedzená protiepidemiologickými opatreniami, spojenými so šírením
vírusu COVID-19. Rada školy z uvedeného dôvodu v uvedenom školskom roku nezasadala.
Komunikácia medzi jednotlivými členmi bola elektronická, príp. telefonická. Preto nenastala
výmena člena RŠ za pedagogických pracovníkov na miesto Mgr. Moniky Hegedüšovej, ktorá
v uvedenom školskom roku už na škole nepracovala. Nové voľby za doplňujúceho člena RŠ
za pedagogických pracovníkov sa uskutočnili v septembri 2021, kde bola za novú členku RŠ
zvolená Monika Ružinská, DiS.art.
Rada školy ZUŠ Modrý Kameň sa vyjadrovala sa a brala na vedomie dôležité otázky
týkajúce sa chodu a vedenia školy – vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok
2019/2020, počet prijatých žiakov, personálne obsadenie školy, činnosť elokovaných
pracovísk, rozpočet a úpravu rozpočtu školy.
Vyučovanie v uvedenom školskom roku prebiehalo striedavo prezenčne a dištančne
z dôvodu šírenia pandémie. Už na začiatku školského roka sa skupinové vyučovanie
vyučovalo dištančne, ku ktorému zanedlho pribudlo aj individuálne vyučovanie. Všetky
triedne i školské koncerty sa v predvianočnom období konali ON-LINE.
7. apríla 2021 sa obnovilo prezenčné vyučovanie v individuálnom štúdiu pre žiakov 1. stupňa
základnej školy okrem spevu a dychových nástrojov. Tie sa vyučovali, tak ako aj skupinové
vyučovanie, dištančne.
Od 26. apríla 2021 sa individuálne vyučovanie pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ vyučovalo
prezenčne, okrem spevu a dychových nástrojov. Skupinové vyučovanie naďalej tiež
prebiehalo dištančne.
Riadne prezenčne vo všetkých odboroch sa začalo vyučovať až od 17. mája 2021.
Za toto neľahké obdobie je nutné pochváliť všetkých pedagógov školy za maximálne úsilie
a zodpovednosť v období, keď boli školy zatvorené, ľudia boli izolovaní v domácnostiach,
nemohli sa stretávať a komunikovali len prostredníctvom sociálnych sietí. O tom, že učitelia
brali svoju prácu zodpovedne svedčí aj fakt, že v individuálnom štúdiu hudobného odboru
sme nemali znížený počet žiakov, ba niektorí žiaci sa pripravovali na vyučovacie hodiny ešte
zodpovednejšie. Veľmi dobrá bola aj spolupráca medzi pedagógmi a rodičmi.
Žiaľ, v skupinovom vyučovaní VO a LDO nastal pokles počtu žiakov počas školského roku,
z dôvodu celoročného dištančného vzdelávania.
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Umelecká rada pri ZUŠ Modrý Kameň:
1. Mária Cmoriková - predsedníčka
2. Eva Guttenová, DiS.art. – člen
3. Barnabáš Szabó, DiS.art. - člen
4. PaedDr. Lívia Hrušková – člen
5. Mgr. Izabela Bayerová, DiS.art. - člen
6. Mgr. Art. Silvia Svákusová– člen
7. Jozef Škamla– člen
8. Mgr. Milan Strenátka– člen
9. Mgr. Katarína Bariaková– člen
10. Mgr. Rastislav Ferov - člen
Metodické združenie pri ZUŠ
1. Eva Guttenová, DiS.art.– vedúca MZ, predseda PK organového oddelenia cirkevnej
a chrámovej hudby
2. Mária Cmoriková – predseda PK klavírneho oddelenia
3. Mgr. Mária Petríková – predseda PK keyboardového oddelenia
4. Jozef Škamla - predseda PK akordeónového oddelenia
5. PaedDr. Lívia Hrušková – predseda PK hudobnej náuky
6. Mgr. Izabela Bayerová, DiS.art. – predseda PK speváckeho oddelenia
7. Barnabáš Szabó, DiS.art.– predseda PK sláčikového oddelenia
8. Mgr.art. Rastislav Ferov – predseda PK gitarového oddelenia
9. Mgr.art. Silvia Svákusová – predseda PK literárno–dramatického odboru
10. Mgr. Katarína Bariaková – predseda PK výtvarného odboru
V školskom roku 2020/2021 bola vedúcou MZ ZUŠ Modrý Kameň p. uč. Eva
Guttenová, DiS.art. Učitelia pracovali podľa jednotlivých odborov - oddelení
prispôsobenými aktuálnej situácie, súvisiacej so šírením vírusu COVID-19. V prípade
rovnakých a príbuzných tém sa spájali
Začínajúcim učiteľom bola poskytnutá odborná pomoc - konzultácie s kvalifikovanými
a uvádzajúcimi učiteľmi. Zo strany riaditeľstva školy bolo uskutočnených niekoľko hospitácií
na vyučovacích hodinách, triednych koncertoch a vystúpeniach. Záznamy z hospitácií tvoria
súčasť kontrolnej činnosti riaditeľstva školy a školskej dokumentácie. Adaptačné vzdelávanie
sa neuskutočňovalo.
Podnetné a obľúbené boli družobné partnerské vzťahy s ostatnými ZUŠ Novohradu,
Hontu a Gemera (spolu 14 ZUŠ) koordinované ZUŠ Poltár. Nadregionálne súťaže
a prehliadky „Pódium mladých umelcov“ a „Paleta mladých umelcov“ sa nekonali. Ako
náhrada bol zostavený ON-LINE koncert PMU 2021, na ktorom účinkovali vybraní žiaci z
13 základných umeleckých škôl Gemera, Hontu a Novohradu. Našu školu reprezentovala
žiačka Katarína Guttenová hrou na klavíri. Interpretovala skladbu Franza Schuberta Impromtu
op. 90 č. 2 /pedagóg: Eva Guttenová, DiS.art./.
Z dôvodu hygienických opatrení, spojených so šírením vírusu COVID-19, sa tento rok už
po druhýkrát nekonal tradičný spoločný koncert ZUŠ Frydricha Fayla vo Veľkej Čalomiji.
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Zasadnutia Metodického združenia a metodické dni sa konali:
Zasadnutia MZ , školenia a semináre boli tiež obmedzené:
18.05.2021 – metodický deň učiteľov hudobného odboru v ZUŠ Poltár na tému „Mesiace
a čísla“, ktorý bol zahrnutý do plánu profesijného rozvoja ZUŠ ako aktualizačné
vzdelávanie.
Lektori: Mgr.art. Ivan Šiller, Art.D., Mgr. Art. Tomáš Boroš, PhD., Art.D.
Účastníci z našej ZUŠ: PaedDr. Lívia Hrušková, Mária Cmoriková, Michaela Kováčová,
DiS.art.
b/ Údaje o počte žiakov školy:
Základná umelecká škola v Modrom Kameni evidovala v školskom roku 2020/2021
k 15.septembru 2020 spolu 247 žiakov:
v hudobnom odbore v oddeleniach: klávesové /klavír, keyboard/, akordeónové,
gitarové, sláčikové, dychové, spevácke 165 žiakov
v literárno-dramatickom odbore
18 žiakov
vo výtvarnom odbore
64 žiakov
c/ Do PŠ a 1. ročníka základného štúdia pre šk. rok 2020/2021 bolo zapísaných
k 15.09.2020 42 žiakov:
na HO
29 žiakov
na LDO
13 žiakov
na VO
11 žiakov
Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach pre šk .rok 2020/2021 bola 100%.
Absolventi v školskom roku 2020/202021: 7 absolventov
I.

stupeň základného štúdia

Hudobný odbor:
1. Zlatica Alakšová

klavír

tr.uč. Eva Guttenová, DiS.art.

2. Katarína Guttenová

klavír

tr.uč. Eva Guttenová, DiS.art.

3. Miriama Chlpošová

klavír

tr.uč. Eva Guttenová, DiS.art.

4. Kristína Petrovičová

klavír

tr.uč. Eva Guttenová, DiS.art.

5. Marianna Slúková

klavír

tr.uč. Eva Guttenová, DiS.art.

6. Charlotte Surovcová

klavír

tr.uč. Eva Guttenová, DiS.art.

7. Simona Kováčová

klavír

tr.uč. Monika Ružinská, DiS.art.
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Absolventi prvej časti primárneho vzdelávania:
Hudobný odbor:
1. Simona Berkyová
2. Nela Vámošová
3. Matúš Hvodlik
4. Simona Hvodliková
5. Martin Karafa
6. Ema Dvorská
7. Alexandra Seková
8. Patrícia Šoucová
9. Sidónia Klimentová
10. Richard Gubáni
11. Victoria Sadie White
12. Alexa Zólyomiová
13. Sofia Dolinská

zborový spev
spev
klavír
klavír
klavír
klavír
klavír
klavír
klavír
gitara
gitara
klavír
husle

Výtvarný odbor:
1. Boris Balla
2. Nina Ivaničová
3. Eva Kremničanová
4. Filip Rimóci
5. Žaneta Vrbovkaiová
6. Matej dobra
7. Viktória Hívešová
8. Alexa Zólyomiová

kresba, maľba
kresba, maľba
kresba, maľba
kresba, maľba
kresba, maľba
kresba, maľba
kresba, maľba
kresba, maľba

Literárno – dramatický odbor:
1. Sidónia Klimentová

tr.uč. Bayerová
tr.uč. Bayerová
tr.uč. Cmoriková
tr.uč. Cmoriková
tr.uč. Cmodriková
tr.uč. Guttenová
tr.uč. Guttenová
tr.uč. Guttenová
tr.uč. Kováčová
tr.uč. Pelant
tr.uč. Pelant
tr.uč. Ružinská
tr.uč. Szabó
tr.uč. Balga
tr.uč. Balga
tr.uč. Balga
tr.uč. Balga
tr.uč. Balga
tr.uč. Bariaková
tr.uč. Bariaková
tr.uč. Bariaková
tr.uč. Svákusová

Kontrahačné skúšky
V uvedenom školskom roku sme neevidovali žiadosti o kontrahačné skúšky.
d/ Údaje o počte absolventov ZUŠ prijatých na stredné školy umeleckého zamerania:
V školskom roku 2020/2021 sa zúčastnila prijímacích pohovorov a bola prijatá na
Konzarvatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici – hra na klavíri žiačka
Katarína Guttenová z triedy p.uč. Evy Guttenovej, DiS.art.
e/ Údaje o výsledku hodnotenia a klasifikácie žiakov na konci školského roku 2020/2021
Počet klasifikovaných žiakov 199
z toho:
prospelo s vyznamenaním 182 žiakov
absolvovali PŠ
10 žiakov
prospelo
5 žiakov
neprospeli
2 žiaci
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Ostatní žiaci sa v priebehu školského roka na základe žiadosti rodičov odhlásili zo štúdia.
Poznámka: klasifikácia v I. a II. polroku 2020/2021 /viď príloha č. 2/

f/ Zoznam študijných odborov:
Celkový počet študijných odborov :
1. Odbor hudobný s oddeleniami: klavírne, keyboardové, akordeónové, gitarové,
sláčikové, dychové, spevácke
2. Odbor literárno-dramatický
3. Odbor výtvarný
Z dôvodu nedostatočného naplnenia tried tanečného odboru sa daný odbor v školskom roku
2020/2021 nevyučoval.
g/ Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy:
Pedagogickí zamestnanci ZUŠ Modrý Kameň
1. PaedDr.Lívia Hrušková, riad. školy, učiteľka hud. náuky, hry na klavír
Pedagogická fakulta Banská Bystrica, aprobácia slovenský jazyk–hudobná výchova
2. Mária Cmoriková učiteľka hry na klavír, keyboard,, hud. náuka, korep., 4-ruč.hra
Štátne konzervatórium Košice – klavír
3. Eva Gutenová, DiS.art. učiteľka hud. náuky, hry na klavír a sopr. zob. flaute, kom.
hra, zbor Konzervatórium J. L. Bellu Banská Bystrica – organ
4. Jozef Škamla učiteľ hry na akordeón, komorná hra
Štátne konzervatórium Košice – akordeón
5. Mgr.art. Rastislav Ferov učiteľ hry na gitaru, kapela
VŠMU Bratislava - gitara
6. Mgr. Mária Petríková /od 1.2.2020 po PN/ učiteľka hry na keyboard, klavír, spev
UKF Nitra – hudobná výchova —náboženská výchova
7. Mgr. Beatrix Feterik, učiteľka hry na keyboard, hud. náuky
UMB Banská Bystrica – hud. výchova – etická výchova
8. Barnabáš Szabó, DiS.art. - učiteľ hry na husle, komornej hry a korepetície
Konzervatórium Košice – kontrabas
9. Mgr. Ľubica Pavčová – učiteľka hry na sopr. zob. flautu, komornú hru
UMB Banská Bystrica – I. stupeň ZŠ
10. Michaela Kováčová, DiS.art. - učiteľka hry na klavír , 4-ruč. hru, keyboard, korep.,
hud. náuky
Konzervatórium J. L.Bellu Banská Bystrica - klavír
11. Mgr. Jozef Malček, učiteľ hry na akordeón, klavír, 4- ruč. hra, hud. náuky, kom. hry
UMB Banská Bystrica – hudobná výchova, slov. jazyk
12. Mgr. Miroslava Pelant Longauerová – učiteľka hry na gitaru , komor. hru
Žilinská univerzita – hra na gitaru, Konzerv. Žilina - gitara
13. Mgr. Milan Strenátka – učiteľ hry na priečnu flautu , saxofón, klarinet
UMB Banská Bystrica – hudobná pedagogika
Štátne konzervatórium Žilina – hra na pozainu
14. Monika Ružinská, DiS.art. – učiteľka hry na klavír, keyboard, 4-ruč., hud. náuku
Konzervatóriu Košice - klavír
15. Mgr.art. Peter Balga – učiteľ výtvarného odboru
VŠMU Bratislava – výtvarné umenie - grafika
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16. Mgr. Katarína Bariaková, učiteľka výtvarného odboru
UMB Banská Bystrica – výtvarná vých. – nemecký jazyk
17. Mgr. Miroslav Straka, učiteľ hry na sopr. zob. flautu
Konzervatórium Žilina – trubka, UMB B. Bystrica - TV
18. Mgr.Izabela Bayerová, DiS.art - učiteľka spevu, zbor, korep., klavíra, hud. náuky
Konzervatórium D. Kardoša Topoľčany – spev
UMB Banská Bystrica – hud. umenie a vedenie umeleckých súborov
UMB Banská Bystrica – hud. umenie a školské hud. súbory
19. Mgr.art. Silvia Svákusová – učiteľka LDO
Fakulta dramat. umení Akadémia umení Banská Bystrica - herectvo
Počet pedagogických pracovníkov k 15.09.2020 spolu: 19
Z toho kvalifikovaní:
19
nekvalifikovaní: 0
Počet učiteľov na plný úväzok: 6 učitelia
na neúplný úväzok: 5 učitelia
na čiastočný úväzok: 8 učitelia
Prepočítaný počet pedagogických zamestnancov: 11,37
Prepočítaný počet tried: 13,5
Nepedagogickí zamestnanci ZUŠ Modrý Kameň:
1. Simona Demušová, upratovačka, školníčka/úv. 0,53/
2. Ing. Katarína Vargová, PhD., ekonómka, personalistka, mzdárka, adm. prac. /úv. 1/
Pracovné porady zamestnancov školy v šk. roku 2020/2021
16.09.2020 – pracovná porada
22.01.2021 – polročná klasifikačná porada
09.03.2021 – pracovná porada
19.05.2021 – pracovná porada
23.06.2021 – koncoročná klasifikačná porada
h/ Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy:
Kvalifikáciu si dopĺňali:
Kvalifikáciu si zvyšovali:
1. Mgr. Lucia Dobrocká – 1. kvalifikačná skúška
2. Mgr. Miroslava Pelant Longauerová – 1. kvalifikačná skúška
Obe na Katolíckej univerzite Ružomberok.
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Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov:
V rámci profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov sa uskutočnilo 1 aktualizačné
vzdelávanie – seminár – pre učiteľov hudobného odboru pod názvom „Mesiace a čísla“
v ZUŠ Poltár. Zúčastnili sa ho: PaedDr. Lívia Hrušková, Mária Cmoriková, Michaela
Kováčová, DiS.art.
Školenia, odborné semináre a porady:
25.08.2020 – stretnutie riaditeľov škôl okresu Veľký Krtíš – zasadačka MsÚ Veľký Krtíš
12.05.2021 – ON-LINE seminár „Príplatky za profesijný rozvoj pedagógov“
Lektor: Bedlovičová
Účastník: PaedDr. Lívia Hrušková
Hospitácie vykonané riaditeľstvom školy
15.10.2020 – hospitácia na vyučovaní hudobného odboru na elokovanom pracovisku
V Dolnej Strehovej v triede p. uč. Márie Cmorikovej
Ďalšie hospitácie boli vykonané na triednych besiedkach v júni 2021.
Triedne besiedky pre Vianocami 2020 sa konali ON-LINE.
Vystúpenia a účinkovanie v programoch
Máj 2021 – príspevok do mestského rozhlasu v Modrom Kameni pri príležitosti „Dňa matiek“
20.05.2021 – vystúpenie žiakov LDO na workshope v KD Dolná Strehová/Svákusová/
07.06.2021 – vystúpenie v Domove dôchodcov vo Veľkom Krtíši /Petríková/
28.06.2021 – vystúpenie žiakov LDO - „Madáchove dni“ v Dolnej Strehovej /Svákusová/
28.08.2021 – vystúpenie žiakov dychového oddelenia na podujatí „Posledný výdych“
organizovanom ako spomienka na históriu dychovej hudby Hradčianka
Lipové nám. Modrý Kameň /p. uč. Straka, Pavčová, Kováčová/
Koncerty
ON-LINE KONCERTY:
Október 2020 – koncert k 60. výročiu založenia školy /zostavila p. uč. Guttenová/
December 2020 – „Hudobný december“ /zostavila p. uč. Guttenová/
December 2020 – Adventný koncert v Cerove /zostavil p. uč. Malček/
December 2020 – celoškolský vianočný koncert /zostavila p. uč. Guttenová/
December 2020 – Vianočný koncert z Cerova /zostavil p. uč. Malček/
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Január 2021 – celoškolský novoročný koncert /zostavila p. uč. Guttenová/
Máj 2021 . celoškolský koncert ku „Dňu matiek“ /zostavila p. uč. Guttenová/
ŠKOLSKÉ KONCERTY:
09.06.2021 – 1.koncert absolventov 1.časti, I. stupňa základného štúdia – Hrad Modrý Kameň
10.06.2021 – 2.koncert absolventov 1.časti.,Istupňa základného štúdia – Hrad Modrý Kameň
16.06.2021 – koncert absolventov 1.stupňa základného štúdia – Hrad Modrý Kameň
27.06.2021 – koncert žiakov speváckeho odd. – Dom obradov Malý Krtíš /p. uč. Bayerová/
27.06.2021 – koncert žiakov hud. odboru - kostol v Senohrade /p. uč. Guttenová, Malček/
18.08.2021 – Benefičný koncert „Svetielko nádeje“ pre detskú onkológiu v Banskej Bystrici
Kostol v Senohrade /p. uč. Guttenová/
Výchovné koncerty
12.06.2021 - výchovný a náborový koncert pre žiakov ZŠsMŠ v Modrom Kameni – sála KD
28.06.2021 – výchovný koncert pre ZŠsMŠ Dolná Strehová – sála KD
Triedne koncerty
ON-LINE triedne koncerty – Michaela Kováčová, DiS.art
Monika Ružinská, DiS.art.
Mgr. Miroslav Straka
Mgr. Jozef Malček
Eva Guttenová, DiS.art.
Koncoročné triedne koncerty
15.06.2021 – triedna besiedka HO v Bušinciach /Kováčová, Ružinská/
18.06.2021 – triedna besiedka HO v Modrom Kameni /Hrušková/
21.06.2021 – triedna besiedka HO v Modrom Kameni /Cmoriková/
23.06.2021 – triedna besiedka HO v Modrom Kameni /Kováčová, Petríková, Pelant, Škamla/
24.06.2021 – triedna besiedka HO vo Veľkej Čalomiji /Straka, Feterik/
a výstava prác žiakov VO /Balga/
24.06.2021 – triedna besiedka žiakov HO v Dolnej Strehovej /Szabó/
25.06.2021 – triedna besiedka žiakov HO v Dolnej Strehovej /Cmoriková, Pelant/
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27.06.2021 – triedna besiedka HO v Cerove /Malček/
28.06.2021 – triedna besiedka HO v Modrom Kameni /Pavčová, Strenátka/
Iné aktivity:
27.08.2020 – ladenie klavírov na škole /Ondrej Gál/
09.04.2021 . ladenie nového klavíra v učebni HN /Damján Mrva/
10.05.2021 – skartácia – odovzdávanie starých spisov do Štátneho archívu vo Veľkom Krtíši
17.06.2021 – vystúpenie spev zboru Nádej na Valnom zhromaždení OO Matice slovenskej
Vo Veľkom Krtíši
29.06.2021 – spoločné posedenie kolektívu „Pri guľáši“ na Farme v Obeckove
Zájazdy
Z dôvodu protiepidemiologických opatrení sa zájazdy nekonali
Účasť a umiestnenie žiakov na súťažiach v šk.roku 2019/2020:
Literárno-dramatický odbor:
28.06.2021 – ON LINE okresné kolo v prednese poézie a prózy „Škultétyho Zornička“
vo Veľkom Krtíši
Sidónia Klimentová
3. kateg.
poézia
1.miesto
Ema Hájniková
1. kateg
poézia
1.miesto
Obidve žiačky postúpili na krajské kolo „Sládkovičovej Radvane“ do Banskej Bystrice.
j/ Údaje o projektoch, do ktorých bola škola zapojená:
ZUŠ Modrý Kameň sa v školskom roku 2020/2021 podieľala na realizácii projektov:
 MILÉNIA - národného programu výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike,
schváleného vládou SR uznesením č.1193/2001
 EURÓPA V ŠKOLE – medzinárodný program zameraný na rozvoj myšlienky
európanstva-politickej a kultúrnej spolupatričnosti národov Európy
 Národný projekt „Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov“
 Národný projekt „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách“
k/ Inšpekcie a kontroly výchovno-vzdelávacieho procesu:
16.04.2021 – kontrola ÚVZ Veľký Krtíš na dodržiavanie protiepidemiologických opatrení a
formu dištančného a prezenčného vyučovania
06.05.2021 – kontrola archivácie spisov, príprava na odovzdanie do ŠA vo Vekom Krtíši
l/ Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy:
Vyučovanie v ZUŠ Modrý Kameň sa uskutočňovalo v 8 triedach na druhom poschodí
budovy na Lipovom nám. 294/26. Okrem toho sa vyučovalo aj v koncertnej sále. Škola
pociťuje nedostatok priestorov najmä na vyučovanie výtvarného odboru, ktorý by potreboval
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vlastnú triedu /ateliér/ a v budúcnosti aj triedu tanečného odboru. Koncertná sála školy tiež
nevyhovuje svojou veľkosťou.
Ďalej pokračovalo vyučovanie na pobočkách v ZŠ s MŠ Senohrad, Dolná Strehová, Veľká
Čalomija, Bušince, Želovce, Cerovo.
Elokované pracoviská boli riadne zaregistrované na MŠ SR v Bratislave.
Ďalšie priestory: riaditeľňa, ekonomické oddelenie, zborovňa, 1 sklad, sociálne zariadenie pre
žiakov a učiteľov
Na elokované pracoviská boli zabezpečené CD prehrávače, hudobné nástroje, ľahko
ovládateľné nástroje a stojany pre hudobný odbor. Z inventára školy je na vyučovanie
a cvičné účely žiakov na pobočkách k dispozícii: pianíno v Senohrade, keyboard a klavír vo
Veľkej Čalomiji a Bušinciach, keyboard v Dolnej Strehovej. Dbali sme o údržbu hudobných
nástrojov. Po nasťahovaní školy do pôvodnej budovy boli v auguste 2020 naladené všetky
klavíry v hodnote 340 € a na jar 2021 v hodnote 150 €.
V priebehu celého školského roka sme dôsledne dbali na dodržiavanie čistota poriadku na
škole.
Z rozpočtu školy bol v priebehu šk. roku 2020/2021zakúpený nasledovný inventár:
Súprava CD nosičov na hudobnú náuku /13 ks/
58,50 €
Ventilátory a ohrievače /2 ks/
179,80 €
Encyklopédia známych osobností Slovenska
290,00 €
Zo vzdelávacích poukazov:
Witter mechanický metronóm /2 ks/
100,00 €
Otočná stolička ku klavíru
92,00 €
Podnožka gitarová
12,90 €
Savarez 540 J Allianze /struny na gitaru 6 ks/
77,40 €
Gitara 3/4 Martinez MCG 20 Junior
145,00 €
Puzdro na ¾ gitaru Martinez Gigbag Deluxe
21,90 €
Stojan na akustickú gitaru Rockstand RS 2080 1B
9,90 €
Kľuka na navíjanie strún na gitaru Dunlop StringWinder /2 ks/ 5,00 €
Ctibor Süsser: Cvičenia a skladby pre začiatočníkov 1 - noty 15,90 €
Spolu: 1008,30 €
Darovaný inventár od p. riad. Hruškovej:
Obývacia stena
Písací stôl

1 ks
1 ks

0€
0€

V školskom roku 2020/2021 boli na škole vykonané kontroly:
-

Inventúra - za inventár v triedach boli zodpovední triedni učitelia, za inventár
hudobnín /noty, knihy a učebnice/ poverení učitelia. O výpožičkách si viedli presnú
evidenciu a v prípade straty rozdiel vyrovnali na účet školy.
Kontrola spotreby energií – dôsledne bola sledovaná spotreba vody, tepla a elektriny
a prijaté opatrenia na ich šetrenie. V triedach, kde sa nevyučovalo najmä počas doby
dištančného vyučovania, boli vo vykurovacom období odstavené radiátory. V období
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vedľajších prázdnin sme zriaďovateľovi pravidelne nahlasovali dni, kedy sa na škole
nevyučovalo. Vo vykurovacom období bola zabezpečená dostatočná vlhkosť
v miestnostiach odparovačmi, v rámci starostlivosti o hudobné nástroje. Za kontrolu
šetrenia energiami bola zodpovedná upratovačka
m/ Údaje o finančnom a činnosti školy:
Čerpanie finančných prostriedkov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti v šk.
roku 2020/2021sa odvíjalo od výšky rozpočtov na roky 2020 a 2021:
pokožky
rozpočtu

Výdavky
Vlastné
príjmy
Dotácia z
mesta

Rozpočet
2020

skutočnosť za
09-12/2020

Rozpočet
2021
(upravený)

skutočnosť za
01-08/2021

skutočnosť za
šk.rok
2020/2021

251.750,00

113:017,05

234.579,00

137.597,96

250.615,01

19.000,00

8.243,00

19.000,00

44.418,15

52.661,15

232.750,00 85.034,62,00 215.579,00

143.720,00

228.754,62

Na financovanie činnosti školy v školskom roku 2019/2020 bol čerpaný rozpočet- výdavky
z rozpočtu roku 2020 za mesiace 09-12..........113.017,05 €
z rozpočtu roku 2021 za mesiace 01-08..........137.597,96 €
spolu v celkovej výške ...................................250.615,01 €
Na financovanie boli použité vlastné príjmy vo výške 52.661,15 € a prevod štátnej dotácie od
zriaďovateľa vo výške 228.754,62 €.
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom bol zriaďovateľom
školy stanovený podľa § 33 ods.5 písm. a)b)c) Zákona č.596/2003 Z.z. o školskej správe
v školstve a školskej samospráve stanovený vo výške:
9,00€ mesačne na žiaka v individuálnom štúdiu
11,00€ mesačne na žiaka v štúdiu pre dospelých IŠ
7,00€ mesačne na žiaka v skupinovom štúdiu
10,00€ mesačne na žiaka v štúdiu pre dospelých SŠ
10,00 € mesačne na žiaka v rozšírenom štúdiu
Vlastné príjmy školy zo školného boli prevádzané na účet Mesta Modrý Kameň. V školskom
roku 2020/2021 bolo odvedené celkom 19.635,50 €.
Z toho:
v roku 2020 - (09-12) suma 8.003,00 €
v roku 2021 - (01-08) suma 11.632,50 €
Akcie školy - koncerty, vystúpenia, súťaže boli uskutočnené s príspevkov sponzorov z okresu
Veľký Krtíš a cez RZ ZUŠ Modrý Kameňa z príspevkov rodičov.
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n/ Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere školy:
1. Vyučovanie v školskom roku 2020/2021 sa uskutočňovalo podľa inovovaného Školského
vzdelávacieho programu školy, vytvoreného podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre
základné umelecké školy pod číslom 2015-6346/5841:1.10 AO ,schváleného 4.februára 2015,
ktorý je platný od 1. septembra 2015 a Rámcových učebných plánov Štátneho vzdelávacieho
programu základnej umeleckej školy, schváleného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky dňa 20. januára 2016 pod číslom 2016-85997/1575:1-10AO pre
základné umelecké školy s účinnosťou od 20. januára 2016.
2. Umelecké vzdelávanie sa uskutočňovalo podľa nového ŠVP v školskom roku
2020/2021v nadväznosti na ustanovenie § 161 ods. 8 školského zákona v prípravnom štúdiu,
v prvej časti I. stupňa základného štúdia, v druhej časti I. stupňa základného štúdia a v prvom
ročníku II. stupňa základného štúdia a štúdia pre dospelých, okrem štúdia vo výtvarnom
odbore. V každom nasledujúcom školskom roku sa bude podľa neho postupovať v príslušnom
nasledujúcom ročníku II. stupňa základného štúdia a štúdia pre dospelých.
Do obdobia, keď sa rámcové učebné plány nového ŠVP začnú uplatňovať aj v príslušných
ročníkoch II. stupňa základného štúdia a v štúdiu pre dospelých sa bude na tomto stupni
štúdia v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore postupovať podľa
Učebných plánov pre základnú umeleckú školu, ktoré schválilo Ministerstvo školstva
Slovenskej republiky dňa 22. decembra 2003 pod číslom 11215/2003 s platnosťou od 1.
septembra 2004“ a učebných osnov schválených ministerstvom.
3.Pri tvorbe ŠkVP sme využívali Manuál na tvorbu ŠkVP pre ZUŠ, ktorý je zverejnený na
webovom sídle ŠPÚ www.stadpedu.sk.
4. Podľa požiadaviek na základné a odporúčané materiálno-technické a priestorové vybavenie
výchovno-vzdelávacieho procesu v ZUŠ riaditeľ školy v spolupráci so zriaďovateľom školy
zabezpečovali vhodné priestorové a materiálno-technické podmienky umožňujúce realizovať
umelecké vzdelávanie v príslušných umeleckých odboroch v závislosti od finančných
prostriedkov.
5. Riaditeľka školy vysielala učiteľov ako pedagogický sprievod, pozorovateľov alebo
predsedov a členov odborných komisií a porôt na súťaže, tvorivé dielne a prehliadky formou
pracovných ciest, ktoré boli hradené z prostriedkov RZ ZUŠ Modrý Kameň.
Vedenie školy efektívne riadilo a kontrolovalo výkon pedagogickej činnosti aj na
elokovaných pracoviskách, zamerali sme sa na zvýšenie kvality vedenia pedagogickej
a ostatnej dokumentácie, dodržiavanie metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu.
Cieľom školy
1. je žiak s hlbokým citom pre krásu, estetiku a pochopenie hudby, ktorej inštrumentálnu či
vokálnu formu si osvojuje a prehlbuje počas celého štúdia na základe individuálnych
schopností, zručností a návykov pod vedením svojho triedneho učiteľa i ostatných pedagógov
školy.
U žiakov LDO to bolo vzbudenie záujmu o hovorené slovo, jeho umelecký prednes,
kladný vzťah k materinskej reči a jej správnu artikuláciu, reprodukciu, objavovanie krásy
slovenčiny a jej rozvíjanie, rozvoj hereckých a pohybových schopností žiakov.
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V TO je to rozvíjanie pohybovej kultúry, správne držanie tela, rozvíjanie jednotlivých
krokových variácií, choreografia, súlad, práca s výrazom, zladenie tanečných techník,
pohybovo-tanečné vyjadrenie hudby.
Vo VO je rozvíjanie schopností v kresbe a maľbe, správneho esteticko-výtvarného cítenia
žiakov v závislosti od ich individuálnych schopností.
2. Vedenie žiakov k samostatnému reprodukovaniu a vnútornému prežívaniu skladieb (hudby)
a zvyšovanie ich umeleckej úrovne.
3. Učiť žiakov vystupovať na verejnosti, prezentovať výsledky svojej práce, celkovému
spoločenskému správaniu sa na koncertoch i ostatných akciách organizovaných školou
a inými spoločensko-kultúrnymi organizáciami. Byť zodpovedný za svoj výkon, šíriť dobré
meno školy a mesta.
4. Rešpektovať a riadiť sa všeobecne záväznými a platnými predpismi, smernicami,
metodickými pokynmi a usmerneniami platnými pre základné školy, ďalej nariadením vlády
SR č. 2/2004 Z.z, ktorými sa stanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo
štátneho rozpočtu pre základné umelecké školy a školské zariadenia v znení neskorších
predpisov.
5. Podporovanie účasti žiakov ZUŠ na súťažiach, ktoré sa konali v súlade s organizačnými
poriadkami zaregistrovanými MŠ SR, ďalej súťaží, ktoré sa považujú za integrálnu súčasť
výchovno-vzdelávacieho procesu.
6. V súlade so schválenou Koncepciou štátnej politiky vo vzťahu k deťom a k mládeži v SR
sme vytvorili podmienky pre rozvoj mimoriadne nadaných detí a talentovanej mládeže
prostredníctvom ich zapájania do súťaží a prehliadok zameraných na umenie, literatúru,
hudbu a tanec.
7. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa škola:
a./ podporovala a umožňovala rešpektovanie nárokov žiakov a ich účasť vo všetkých
oblastiach, ktoré sa ich v rámci školy dotýkali,
b./sprístupňovali sme deťom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania
a odbornej prípravy na stredné a vysoké školy umeleckého a pedagogického zamerania,
c./ pre zlepšenie disciplíny na škole sme prijímali opatrenia zlučiteľné s ľudskou
dôstojnosťou žiaka.
8. V zmysle akčného plánu sme predchádzali všetkým formám diskriminácie, rasizmu,
xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
9. Zabezpečovali sme ďalšie vzdelávanie pedagógov a spolupracovali sme s mimovládnymi
organizáciami.
10. Vytvárali sme priaznivú multikultúrnu politiku.
11. Realizovali sme projekty drogovej prevencie.
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12. Aktívne sme spolupracovali so zriaďovateľom Mestom Modrý Kameň pri organizovaní
osláv v rámci mesta, mestským úradom vo Veľkom Krtíši i obecnými úradmi v okrese Veľký
Krtíš a Krupina, s „ Asociáciou AZUŠ EMU Slovakia“.
13. V pedagogicko-organizačnej oblasti a výchovno-vzdelávacej činnosti sme sa riadili
„Sprievodcom školským rokom 2020/2021,“ aktuálnym pre ZUŠ a platnou legislatívou.
14. Podporovať vzdelanosť, ovládanie práce a využívanie informačno-komunikačných
technológií v príprave na vyučovanie, vo vyučovacom procese a vystúpeniach na verejnosti.
o / Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky.
-

Úspechy žiakov na súťažiach okresného, nadregionálneho, krajského, celoslovenského
a medzinárodného charakteru/viď časť „účasť a umiestnenie žiakov na súťažiach v šk.
roku 2020//2021
- Vzorná reprezentácia školy, mesta, okresu na kultúrnych podujatiach
- Vzorná reprezentácia školy, mesta, okresu a Slovenska
- Úspešná spolupráca s ostatnými ZUŠ v rámci regiónov Novohrad, Gemer, Hont
- Dobrá spolupráca s Radou školy a Radou rodičov pri ZUŠ Modrý Kameň
- V školskom roku 2020/2021pracovali na škole nasledovné komorné telesá:
1. komorný akordeónový súbor pod vedením p. uč. Jozefa Škamlu
2. detský komorný spevácky zbor pod vedením Mgr. Izabely Bayerovej
3. kapela modernej hudby pod vedením Mgr.art. Rastislava Ferova a Mgr. Márie
Petríkovej
a/ Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania na škole sú na veľmi dobrej
úrovni. Správanie žiakov je vzorné. V priebehu školského roka sme nezaznamenali žiadne
nedostatky v porušovaní školského poriadku. K vystúpeniam a reprezentácii školy
pristupovali žiaci pod vedením pedagógov s maximálnou zodpovednosťou. Žiaci dodržiavali
čistotu a poriadok na škole, správali sa voči sebe tolerantne, bez náznakov diskriminácie,
rasizmu či xenofóbie.
b/ Voľnočasové aktivity školy:
Žiaci v mimoškolskej činnosti vystupovali a boli zapojení do mnohých kultúrnych
a spoločenských podujatí v rámci obcí (trvalého bydliska). Vedomosti a zručnosti
nadobudnuté na našej škole využívali aj vo svojich materských školách /ZŠ, SŠ, Gymnáziu
a pod./
c/Mimoškolská činnosť pedagógov:
1. PaedDr. Lívia Hrušková - dirigentka a umelecká vedúca ženského speváckeho zboru
„NÁDEJ“ pri ev. cirkvi a.v. vo Veľkom Krtíši.
2. Eva Gutenová, DiS.art. - dirigentka a umelecká vedúca zmiešaného speváckeho zboru
„SCHOLACANTORUM“, vedúca detského folklórneho súboru „Hrášok“ v Senohrade.
5. Michaela Kováčová. DiS.art. – členka a korepetítorka speváckeho zboru „Nádej“.
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Mimoškolské vystúpenia pedagógov v školskom roku 2020/2021:
17.06.2021 – vystúpenie speváckeho zboru Nádej na Valnom zhromaždení MO Matice
Slovenskej vo Veľkom Krtíši.
d/ Spolupráca školy a rodičov bola počas celého školského roka veľmi dobrá. Bez pomoci
rodičov by sa mnohé podujatia, či súťaže organizované školou nemohli uskutočniť na takej
úrovni ako boli. Najväčšiu pomoc sme ocenili pri sponzorovaní a zabezpečení dopravy žiakov
na vystúpenia, súťaže, organizácii absolventských skúšok, absolventského koncertu a iné.
Zloženie výboru Rodičovského združenia pri ZUŠ Modrý Kameň v školskom roku
2020/2021:
Z dôvodu zákazu zhromažďovania a konania verejných akcií a podujatí sa v školskom roku
2020/2021 neuskutočnilo ani jedno stretnutie členov výboru, ani plenárna schôdza . Členovia
výboru RZ komunikovali navzájom prostredníctvom sociálnych sietí a telefonicky. Preto výbor
pracoval v zložení ako po minulý školský rok.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ing. Janka Marenišťáková, predsedníčka
Mgr. Erika Majorošová, pokladníčka
Eva Cinkotová, kontrolórka
Lucia Guttenová
Bc. Katarína Kováčová
Mgr. Darina Račková, tajomníčka
JUDr. Roman Balga

Triedne chôdze RZ sa na škole a ostatných elokovaných pracoviskách školy konali po
uvoľnení opatrení v júni 2021v rámci triednych besiedok.
Zoznam odborných časopisov, ktoré škola odoberala v šk. roku 2020/2021:
1. Hudobný život
Spolupráca s kultúrnymi inštitúciami, organizáciami, samosprávami:
Mesto Modrý Kameň (ZPOZ)
Slovenské národné múzeum Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Hrad Modrý Kameň
Hontiansko- ipeľské osvetové stredisko v Lučenci pracovisko vo Veľkom Krtíši
Evanjelický cirkevný zbor a.v. vo Veľkom Krtíši
Škultétyho spoločnosť, OV Matice slovenskej vo Veľkom Krtíši
MO Jednoty dôchodcov vo Veľkom Krtíši a v Modrom Kameni
Mesto Veľký Krtíš – ZPOZ
Obecné úrady okresu Veľký Krtíš a Krupina
Skúšky v školskom roku 2020/2021:
Skúšky absolventov 1. a 2. časti I. stupňa základného štúdia sa konali len protokolárne
Prijímanie pohovory na školský rok 2021/2022 sa konali v dňoch 14. - 18.júna 2021.
Dodatočné prijímacie pohovory sa konali v dňoch 02. – 15.septembra 2021.
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Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ za šk. rok 2020/2021 bolo vypracované
podľa Vyhlášky Ministerstva školstva SR zo 16.decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
Vydalo Ministerstvo školstva SR podľa § 14 ods.5 písm.e/ zákona č.596/2003 Z.z o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení zákonov § 1,2,3,4 s účinnosťou
od 1. februára 2006.
Poznámka: programy triednych a školských koncertov (interných a externých) sa nachádzajú na riaditeľstve školy a tvoria
súčasť kroniky školy.

Modrom Kameni, 28.09.2021

Vypracovala: ....................................................
PaedDr. Lívia Hrušková
riaditeľka
ZUŠ v Modrom Kameni

_______________________________________________________________________
Prílohy:
1. Klasifikácia a počty žiakov školského roku 2020/2021
2. Programy uskutočnených vybraných koncertov v školskom roku 2020/2021
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Správa „Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ za školský rok 2020/2021“
bola prerokovaná:

v pedagogickej rade dňa: 13. októbra 2021

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

na zasadnutí Rady školy ZUŠ Modrý Kameň dňa: 6. októbra 2021 ............................................
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