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1a) Základné identifikačné údaje o škole:

Názov školy:

Základná umelecká škola Ladislava Stančeka

Adresa školy:

Rastislavova ulica 745/13, 971 01 Prievidza

Telefónne číslo:

046/5424222

Internetová stránka školy:

www.zuslstanceka.sk

Mailová adresa školy:

info@zuslstanceka.sk

Mailová adresa riaditeľa:

riaditel@zuslstanceka.sk

Údaje o zriaďovateľovi školy

Mesto Prievidza
MsÚ - Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza
IČO: 000318442

Vedúci zamestnanci školy:

Mgr. art. Anton Bakyta - riaditeľ
Eva Matiašková, DiS. art. - zástupkyňa riaditeľa
Elena Filipová, DiS. art. - zástupkyňa riaditeľa

Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch školy:

Rada školy
Helena Dadíková

predsedníčka RŠ

delegovaný zástupca zriaďovateľa

Mgr. Peter Krško

podpredseda RŠ

zástupca pedagogických zamestnancov

Katarína Čičmancová

členka RŠ

delegovaný zástupca zriaďovateľa

Juraj Polák
Mgr. Beáta Révayová
JUDr. Pavel Zajac

člen RŠ
členka RŠ
člen RŠ

delegovaný zástupca zriaďovateľa
delegovaný zástupca zriaďovateľa
zástupca rodičov

Ing. Monika Budd

členka RŠ

zástupca rodičov

Branislav Daubner

člen RŠ

zástupca rodičov

Stanislav Granec

člen RŠ

zástupca rodičov

Ing. Jana Mihálová

členka RŠ

zástupca nepedagogických zamestnancov

Mgr. Lucia Vrtelová

členka RŠ

zástupca pedagogických zamestnancov
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Umelecká rada

Meno

Funkcia

Oddelenie

vedie súbor

Mgr. art. Zuzana Haragová

predseda UR

klavírne

SZ Liberi Cantantes

Mgr. art. Anton Bakyta

riaditeľ

dychové

PDS

Eva Matiašková, DiS. art.
Elena Filipová, DiS. art.

zástupkyňa
zástupkyňa

tanečné
klavírne

Mgr. Peter Gonda, DiS. art.

člen UR

sláčikové

Kom. sláčikový orchester

Jakub Vida, DiS. art.

člen UR

gitarové

Gitarový súbor

Milan Barta, DiS. art.

člen UR

dychové

Rudolf Cipov, DiS. art.

člen UR

gitarové

Bc. Iľja Michalovič, DiS. art.
artartartart
Ing. Ján Glos

člen UR

sláčikové

OĽN

člen UR

akord.- keyb.

Školský orchester

Anton Jurík, DiS. art.

člen UR

bicie

SUBINA

členka UR

klávesových
nástrojov

Mgr. Nina Melišková

členka UR

hud. náuka

Boris Korec, DiS. art.

člen UR

sláčikové

Mgr. Oleg Cipov

člen UR

výtvarné

Jana Kočnerová, DiS. art.

členka UR

sláčikové

Mgr. Jarmila Bakusová

členka UR

LDO

Jana Pánisová, DiS. art.

členka UR

spevácke

Viera Pozsonyiová, DiS. art.
(do 15.04. 2020) (od 15.04.2020)

Eva Dražová, Dis. art.

Vysvetlivky:
SZ - spevácky zbor
PDS - prípravný dychový súbor
SPH - súbor populárnej hudby
OĽN - orchester ľudových nástrojov
SUBINA- súbor bicích nástrojov
LDO – literárno – dramatický odbor
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SPH
Prípr. sláčikový orchester

Výbor Združenia rodičov pri ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi

Branislav Daubner

predseda

Ing. Martina Drexlerová

člen

Eva Matiašková, DiS. art.

člen - revízna komisia

Mgr. Andrea Plšeková

člen - revízna komisia

Andrea Tvrdá

člen

Ing. Monika Budd

člen

Ing. Martin Meliško

člen - revízna komisia

Pedagogická rada:

Meno

Funkcia

Odbor

predmet

Mgr. art. Anton Bakyta

riaditeľ

HO

pozauna, Big Band

Eva Matiašková, DiS. art.

zástupkyňa riaditeľa

TO

tanec, predseda PK

Elena Filipová, DiS. art.

zástupkyňa riaditeľa

HO

klavír

Eva Balagová, DiS. art.

učiteľka

HO

klavír

Mgr. Jarmila Bakusová

učiteľka, preds. PK

LDO

Milan Barta, DiS. art.

učiteľ, predseda PK

HO

tuba, zobcová flauta

Róbert Berky, DiS. art.

učiteľ

HO

klarinet

Mgr. Oleg Cipov

učiteľ, predseda PK

VO

výtvarná výchova

Rudolf Cipov, DiS. art.

učiteľ, predseda PK

HO

gitara

Vladimír Darmovzal, DiS. art.

učiteľ

HO

husle

Eva Dražová, DiS. art.

učiteľka

HO

klavír

Bc. Zuzana Feketeová

učiteľka (od 1.4.2018 MD)

HO

spev

Eva Gardlíková

učiteľka

HO

Ing. Ján Glos

učiteľ

HO

Mgr. Peter Gonda, DiS. art.

učiteľ

HO

husle
akordeón, keyboard,
dirigent škol. orchestra
husle

Mgr. Lenka Gondová

učiteľka

HO

husle

Vanda Granecová, DiS. art.

učiteľka

HO

spev, HN

Mgr. art. Zuzana Haragová

učiteľka, pred. UR

HO

klavír, dirigentka SZ

Patrícia Horváthová, DiS. art.

učiteľka

HO

klavír

6

Mgr. Jana Chudá

učiteľka

HO

klavír

Anton Jurík, DiS. art.

učiteľ

HO

bicie nástroje

Mgr. art. František Kadera

učiteľ

HO

klavír, kompozícia

Jana Kočnerová, DiS. art.

učiteľka

HO

violončelo, gitara, HN

Mgr. art. Ivan Korec

učiteľ

HO

klavír

Mgr. art. Jana Korcová, ArtD.

učiteľka

HO

spev

Boris Korec, DiS. art.

učiteľ

HO

kontrabas, gitara, SPH

Mgr. Peter Krško, DiS. art.

učiteľ, predseda PK

HO

bicie nástroje

Mgr. Veronika Lachká

VO

výtvarná výchova

Bc. Alžbeta Mayerová

učiteľka
učiteľka - (od 1.9.2019

HO

klavír

Mgr. Nina Melišková

učiteľka, preds. PK

HO

hudobná náuka

Mgr. Iľja Michalovič, DiS. art.

učiteľ

HO

husle, OĽN

Elena Oršulová, DiS. art.

učiteľka

HO

klavír

Jana Pánisová, DiS. art

učiteľka, preds. PK

HO

spev

Tatiana Peciarová, DiS. art.

učiteľka

HO

klavír

Viera Pozsonyiová, DiS. art

učiteľka, preds. PK

HO

klavír

Mária Prievalská, DiS. art.

učiteľka

HO

flauta

Mgr. Mária Sedláková, PhD.

učiteľka

HO

gitara

Mgr. Alena Sluková

učiteľka

VO

výtvarná výchova

Branislav Stanko, DiS. art.

učiteľ

HO

trúbka

Ingrid Straňanková, DiS. art.

učiteľka

HO

akordeón

Mgr. Helena Ševčíková

učiteľka

HO

spev

Dušana Škultétyová, DiS. art.

učiteľka

LDO

Katarína Šotnárová, DiS. art.

učiteľka

HO

spev

PhDr. Dárius Štrba

učiteľ

TO

tanec

PaedDr. Jozef Varga

učiteľ, predseda PK

HO

klavír, organ

Mgr. Lucia Vrtelová

učiteľka

VO

výtvarná výchova

Jakub Vida, DiS. art.

učiteľ

HO

gitara

Martin Vida, DiS. art.

učiteľ

HO

bicie nástroje

MD)

Vysvetlivky:
HO - hudobný odbor
LDO - literárno-dramatický odbor
TO - tanečný odbor
VO - výtvarný odbor
PK - predmetová komisia
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UR - umelecká rada
HN - hudobná náuka
MD - materská dovolenka
OĽN - orchester ľudových nástrojov
SPH - súbor populárnej hudby
Predmetové komisie:

Hudobný odbor

Názov predmetovej komisie Predseda
Hudobná náuka
Klávesové nástroje

Mgr. Nina Melišková
Viera Pozsonyiová, DiS. art.
(od 15.04.2020) Eva Dražová, Dis. art.

Spev

Jana Pánisová, DiS. art.

Dychové nástroje

Milan Barta, DiS. art.

Sláčikové nástroje

Mgr. Peter Gonda, DiS. art.

Bicie nástroje

Anton Jurík, DiS. art.

Gitara

Rudolf Cipov, DiS. art.

Výtvarný odbor

Názov predmetovej komisie Predseda
Výtvarný odbor

Mgr. Oleg Cipov

Literárno-dramatický odbor

Názov predmetovej komisie Predseda
Literárno-dramatický odbor

Mgr. Jarmila Bakusová

Tanečný odbor

Názov predmetovej komisie Predseda
Tanečný odbor

Eva Matiašková, DiS. art.
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1b) Údaje o počte žiakov školy na začiatku a konci školského roka 2019/2020

Stav žiakov v septembri 2019

(podľa výkazu 40-01)

spolu

z toho od 5 do 25 rokov

z toho od 5 do 15 rokov

individuálna
forma
vyučovania
skupinová

554

492

437

460

389

369

spolu

1014

881

806

počet žiakov v odboroch

1087

939

860

počet rôznych žiakov

870

767

697

Celkový počet žiakov: (podľa výkazu 24-01)

1086
Počet žiakov

Odbor
Hudobný

595

Výtvarný

373

Tanečný

54

Literárno-dramatický

64

Stav žiakov vo februári 2020
Celkový počet žiakov:

1 046
Počet žiakov

Odbor
Hudobný

572

Výtvarný

372

Tanečný

34

Literárno-dramatický

70

Stav žiakov v júni 2020
Celkový počet žiakov:

1058
Počet žiakov

Odbor
Hudobný

594

Výtvarný

366

Tanečný

31

Literárno-dramatický

67
9

Žiaci prípravného štúdia

September 2019

Jún 2020

230

260

Celkový počet žiakov PŠ:

Počet žiakov

Odbor
Hudobný

110

141

Výtvarný

94

94

Tanečný

13

12

Literárno-dramatický

13
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1c) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov

PROSPECH ŽIAKOV
Odbor

Prospel s vyznamenaním Prospel

Neprospel Neklasifikovaní

Spolu

Hudobný

419

34

0

2

453

Výtvarný

272

0

0

0

272

Tanečný

19

0

0

0

19

LDO

54

0

0

0

54

Spolu

764

34

0

0

798

٭Poznámka:
Rozdiel v počte žiakov v júni 2019 a v počte klasifikovaných žiakov ( tabuľka 1b, 1e )
tvoria žiaci prípravného štúdia, ktorí sa neklasifikujú. ( rozdiel 260 žiakov)
1d) Údaje o počte prijatých žiakov prípravného štúdia ZUŠ vo všetkých odboroch:
Žiaci prípravného štúdia (september 2020)
Celkový počet žiakov PŠ
Celkový počet žiakov PŠ v jednotlivých odboroch
(podľa výkazu 40-01)

(podľa výkazu 24-01)

66

137
Odbor

Počet žiakov

Hudobný + Hudobno-pohybový

69

Výtvarný

47

Tanečný

15

Literárno-dramatický

6
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1e) Údaje o počtoch žiakov prijatých na ďalšie odborné štúdium (stredné, vysoké školy)

Žiaci prijatí na ďalšie odborné štúdium - stredné školy
Počet žiakov

Odbor
Hudobný

3

Výtvarný

4

Tanečný

0

Literárno-dramatický

2

Žiaci prijatí na ďalšie odborné štúdium - vysoké školy
Počet žiakov

Odbor
Hudobný

0

Výtvarný

1

Tanečný

0

Literárno-dramatický

0

1f) Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, zoznam
uplatňovaných učebných plánov:
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM :
1. 2. 3. 4. ročník primárneho umeleckého vzdelania a 1. 2. ročník nižšieho sekundárneho
umeleckého vzdelania vo všetkých odboroch (HO, VO, TO, LDO)
Hudobný odbor
Prípravné štúdium
Učebný plán 1a, 1b
I. stupeň - Základné štúdium
Učebný plán 2 - voliteľné vyučovacie predmety
Učebný plán 3 - Hra na klavíri, hra na keyboarde
Učebný plán 4 - Hra na husliach, violončele, gitare, cimbale, akordeóne
Učebný plán 5 - Hra na sopránovej zobcovej flaute
Učebný plán 7 - Hra na bicích nástrojoch
Učebný plán 8 - Hlasová výchova, Spev
Učebný plán 9 - Zborový spev
Učebný plán 10 - Hra na kontrabase, priečnej flaute, klarinete, fagote, saxofóne, B trúbke,
pozaune, tube
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Učebný plán 11 - Hra na kontrabase
Učebný plán 13 - Hra na priečnej flaute, klarinete, fagote, saxofóne, B trúbke, pozaune,
tube
Učebný plán 18a - Hra na basgitare
II. stupeň a Štúdium pre dospelých
Učebný plán 19 - voliteľné vyučovacie predmety
Učebný plán 20 - Hra na klávesových, sláčikových, dychových nástrojoch, cimbale,
gitare, akordeóne a bicích nástrojoch s možnosťou hry na príbuzných
elektrických a elektroakustických nástrojoch.
Učebný plán 21 - Hra na organe
Učebný plán 22 - Spev
Učebný plán 23 - Zborový spev
Učebný plán 24 - Tanečná a jazzová skupina
Učebný plán 26 - Hudobná kompozícia
Tanečný odbor
Učebný plán 36 - prípravné štúdium
Učebný plán 37 - tanec (PV)
Učebný plán 38 - tanec (NS)
Učebný plán 39 - tanec - variant A - II. stupeň
Literárno-dramatický odbor
Učebný plán 41 - prípravná dramatická výchova
Učebný plán 42 - dramatické a slovesné oddelenie
Učebný plán 44 - II. stupeň - dramatické oddelenie- záujmová umelecká činnosť
Výtvarný odbor
Učebný plán 52 - predškolská výtvarná výchova
Učebný plán 53 - výtvarná výchova (PV)
Učebný plán 54 - výtvarná výchova (NS)
Učebný plán 56 - stupeň II. stupeň - Výtvarná výchova zameraná na samostatnú tvorbu.
Učebný plán 58 - Výtvarná výchova zameraná na samostatnú tvorbu a záujmovú činnosť alebo
ľudovo-umeleckú činnosť.
Súbory a orchestre

Súbor

Komorný sláčikový orchester

vedúci
dirigent: Ing. Ján Glos
klavírna spolupráca: PaedDr. Jozef Varga
Eva Balagová, DiS. art.
Mgr. Peter Gonda, DiS. art.

Prípravný sláčikový orchester

Jana Kočnerová, DiS. art.

Gitarový súbor

Vida Jakub, DiS. art.

Súbor bicích nástrojov - SUBINA

Anton Jurík, DiS. art.

Školský orchester
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Súbor bicích nástrojov - RATATAP

Martin Vida, DiS. art.

Súbor jazzovej a populárnej hudby - SPH
Súbor jazzovej a populárnej hudby Viktory

Boris Korec, DiS. art.
Boris Korec, DiS. art.
Mgr. art. Anton Bakyta
dirigent: Mgr. art. František Kadera
Mgr. Iľja Michalovič, DiS. art.

Big Band
Orchester ľudových nástrojov
Prípravný detský spevácky zbor
Liberi cantantes minor

dirigent: Mgr. art. Zuzana Haragová
dirigent: Mgr. art. Zuzana Haragová
klavírna spolupráca: Mgr. Jana Chudá
Mgr. Helena Ševčíková

Detský spevácky zbor Liberi cantantes
Komorný spevácky zbor

1g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy
Celkový počet zamestnancov
Počet pedagogických zamestnancov
Počet nepedagogických zamestnancov

52
46
5

Plnenie kvalifikačného predpokladu:
Odbornosť vyučovania
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Tanečný odbor
Literárno-dramatický odbor
Priemer odbornosti spolu

87,48 %
100 %
100 %
100 %
96,87 %

1h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy:
Metodické dni, semináre, školenia, kontinuálne vzdelávanie:
-

Funkčné vzdelávanie: 0
Aktualizačné vzdelávanie : 0
Inovačné vzdelávanie : 0
semináre v rámci súťaží, prehliadok, festivalov.

Videoprezentácia na tému : Viola- Cinderella no More a
workshop - práca s komorným sláč. orchestrom pod vedením
Martina Rumana. Koncert lektora s hudobným sprievodom
Aleny Hučkovej.
24.10.2019 Gitarového kurzu s lektorkou Mgr. art. Denisa Benčovou sa
zúčastnilo 7 ZUŠ-iek a 40 účastníkov - žiakov i učiteľov.
31.1.2020 Predstavenie notového materiálu pre základné umelecké
školy, Zástupca vydavateľstva M. Jakabčic.
06.02.2020 Metodického dňa v predmete gitara sa zúčastnilo 22 učiteľov
z 13 ZUŠ-iek a 6 žiakov. Lektor Mgr. art. Martin Krajčo,
2.10.2019
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ZUŠ Ladislava
Stančeka Prievidza
ZUŠ Ladislava
Stančeka Prievidza
ZUŠ Ladislava
Stančeka Prievidza
ZUŠ Ladislava
Stančeka Prievidza

ArtD. si pripravil prednášku na tému "Komorná hra ako
dôležitý moment v procese výuky gitarovej hry" a gitarové
kurzy viedol popoludní s prítomnými žiakmi.
07.02.2020 Metodický deň - klavír. Súčasná tvorba - lektor Fero Király je ZUŠ Banská
absolventom Hudobnej fakulty VŠMU v Bratislave kde
Štiavnica
vyštudoval hru na klavír. Zaoberá sa hudobnými projektmi s
presahom do performance, soundartu, inštaláciami,
interpretáciám súčasnej hudby, hudobnými reinterpretáciami
výtvarných diel, ako aj edukačnými projektmi v oblasti
hudby, hudobnej kompozície a soundartu.
Ďalšie plánované akcie zrušené z dôvodu korona krízy.
1 i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:
Koncerty: 2019/2020

15.10.2019
24.10.2019
14.11.2019
21.11.2019
5.12.2019
06.12.2019
12.12.2019
19.12.2019
13.02.2020

25.6.2020

Koncert ZUŠ
Koncert ZUŠ
Klavírne dotyky - koncert oddelenia klávesových nástrojov
Koncert ZUŠ
I. Adventný koncert
Mikulášsky koncert pre najmenších 16:00
II. Adventný koncert
Vianočný gitarový koncert
Koncert ZUŠ
Ďalšie plánované koncerty zrušené z dôvodu korona
krízy.
Koncert súborov

Koncertná sála ZUŠ
Koncertná sála ZUŠ
Koncertná sála ZUŠ
Koncertná sála ZUŠ
Koncertná sála ZUŠ
Koncertná sála ZUŠ
Koncertná sála ZUŠ
Koncertná sála ZUŠ
Koncertná sála ZUŠ

Počiatok

ZUŠ Ladislava
Stančeka Prievidza
ZUŠ Ladislava
Stančeka Prievidza
ZUŠ Ladislava
Stančeka Prievidza
KaSS Prievidza

Koncertná sála ZUŠ

Výstavy:

1.10.2019

14.11.2019 Klavírne dotyky - výstava žiac. prác ku koncertu
Škôlkárkovo - Náš farebný svet, výstava z prác žiakov z
materských škôl
11.12.2019 Výstava žiackych prác / kresba, maľba, keramika /
pri príležitosti konania Vianočného koncertu
15.1.2020 Výstava výtvarných prác kontrahujúcich žiakov
3.2.2020
Komiks
3.12.2019

26.6.2020

Ďalšie plánované výstavy zrušené z dôvodu korona
krízy.
Absolventská výstava
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A pavilón
ZUŠ Ladislava
Stančeka Prievidza
ZUŠ Ladislava
Stančeka Prievidza

Výchovné koncerty:
04.12.2018 Výchovné koncerty pre MŠ - 9:00h, 10:00 h,
MŠ P. Dobšinského, Sv. Cyrila, A. Mišúta, PSŠ F. Hanáka
03.12.2019 Výchovný koncert pre žiakov MŠ
4.12.2019 Výchovný koncert pre žiakov MŠ
10.12.2019 Výchovný koncert pre žiakov ZŠ
5.2.2020
Výchovný koncert pre žiakov MŠ
Ďalšie plánované výchovné koncerty zrušené z dôvodu
korona krízy.

Koncertná sála ZUŠ
Koncertná sála ZUŠ
Koncertná sála ZUŠ
KaSS Prievidza
Koncertná sála ZUŠ

Kultúrne vystúpenia:
Etno-bubnovanie. Súbor bicích nástrojov SUBINA pod
RKC Prievidza
vedením Mgr. P. Kršku sa predstavil v krátkom hudobnom
programe na kultúrnej akcii organizovanej RKC Prievidza.
I napriek prázdninovému obdobiu sa žiaci na vystúpenie
zodpovedne pripravili.
7.9.2019
Banícky jarmok. V kultúrnom programe účinkovala skupina
Námestie J. C.
populárnej hudby pod vedením B. Korca, DiS. art Hronského
VIKTORY.
8.9.2019
Banícka omša. Predstavil sa školský orchester pod
Kostol najsv.
taktovkou Ing. J. Glosa v spolupráci s miešaným speváckym
Trojice
zborom Rozkvet.
27.9.2019 Slávnostný prológ podujatia Deň Prievidze pri príležitosti
Koncertná sála ZUŠ
Svetového dňa cestovného ruchu. Predstavili sa DSZ Liberi
cantantes, Orchester ZUŠ, MUCHA QUARTET.
Koncertom si prítomní uctili významnú osobnosť Prievidze
- hudobného skladateľa Ladislava Stančeka.
28.09.2019 Deň Prievidze - pokračovanie slávnostného programu k
Námestie slobody
podujatiu na Námestí slobody v Prievidzi. V kultúrnom
Prievidza
programe účinkovali žiaci školy:
- skupina bicích nástrojov Subina pod vedením Mgr. P.
Kršku
- tanečný odbor reprezentovali žiaci z triedy Mgr. D. Štrbu
- žiaci výtvarného odboru ZUŠ pod vedením Mgr. O.
Cipova, Mgr. V. Lachkej a Mgr. A. Slukovej sa predstavili
svojimi prácami cez rôzne výtvarné techniky. Video
prezentáciu pripravila Mgr. N. Melišková.
04.10.2019 Klobásový festival Bojnice 2019. V krátkom programe sa
Bojnice
predstavil súbor populárnej hudby Flash a žiačky zo
speváckeho oddelenia školy.
10.10.2019 Október je mesiacom úcty k starším, mesiacom kedy
Koniareň za
vyjadrujeme vďaku seniorom za ich prácu, výchovu detí a
Magurou
vnúčat. Žiaci ZUŠ Ladislava Stančeka si pre najstarších
občanov mesta Prievidza pripravili krátky darček v podobe
hudby a hovoreného slova. Flautové trio z triedy M.
Prievalskej, DiS. art., husľové duo z triedy E. Gardlíkovej,
15
10.8.2018

06.11.2019

06.11.2019
06.11.2019

19.11.2019

20.11.2019

2.12.2019

4.12.2019
5.12.2019

11.12.2019

11.12.2019
14.12.2019

17.12.2019

DiS. art. a DSZ pod vedením Mgr. art. Z. Haragovej
spestrili seniorom októbrové slávnostné podujatie. Okrem
hudobného odboru sa predstavili žiaci LDO z triedy Mgr. J.
Bakusovej, ktorá zároveň celý program žiakov základnej
umeleckej školy aj moderovala.
Vernisáž fotografii - autorka Mgr. art. Petra Cepková, ArtD.
Kultúrny program: gitarové duo Radoslav a Branislav
Mečárovci z triedy J. Vidu, DiS. art.
Tanečný program k výročiu založenie Gymnázia v
Novákoch pripravil Mgr. D. Štrba
Prievidzský rytier čiernej dámy. Akcia Strednej odbornej
školy obchodu a služieb Prievidza, Škola Biaristu a
Meridiana. 7. ročník súťaže v príprave kávy. Účinkoval
súbor bicích nástrojov SUBINA. Program pripravili : Mgr.
P. Krško, A. Jurík, DiS. art.
Slávnostné otvorenie nového vnútrobloku Zapotôčky
Prievidza. V kultúrnom programe sa predstavil súbor bicích
nástrojov RATATAP pod vedením M. Vidu, DiS. art.
Program pre jubilujúcich seniorov. Predstavili sa žiaci z
gitarovej triedy J. Vidu, DiS. art. - Branislav a Radoslav
Mečárovci a zo speváckej triedy K. Šotnárovej, DiS. art. Sára Kolláriková. Za literárno-dramatický odbor sa do
programu zapojili Michal Hlavenka, Alex Vlk, Alexandra
Ďurinová z triedy Dušany Škultétyovej, DiS. art.
Vianočný koncert. Účinkovali: DSZ Liberi cantantes, Liberi
cantantes minor pod vedením Mgr. art. Z. Haragovej,
Školský orchester pod vedením Ing. J. Glosa, Komorný
sláčikový orchester pod vedením Mgr. P. Gondu, DiS. art;
Súbor ľudovej hudby pod vedením I. Michaloviča a J.
Pánisovej, DiS. art; žiačky LDO z triedy D. Škultétyovej,
DiS. art. Programom sprevádzali D. Škultétyová, DiS. art a
Mgr. J. Bakusová
Kultúrny program k príchodu Mikuláša pripravil Mgr. D.
Štrba so svojimi žiačkami
Mozaika života III. Vernisáž výstavy z tvorby senioriek
mesta Prievidza. Hudobný hosť súbor bicích nástrojov
Drums Quartet.
Vianočný koncert pre seniorov mesta Prievidza - program
pripravili Sláčikový komorný orchester, Školský orchester v
spolupráci DSZ Liberi cantantes, Orchester ľudových
nástrojov spolu s tanečným vystúpením žiakov TO a PHV,
súbor Viktory a kom. spev. zbor
Vianočný koncert ZUŠ.
Vianočný koncert v Nitrianskych Sučanoch s tanečným
vystúpením spestrili žiačky z triedy Mgr. D. Štrbu.
Vianočný kultúrny program pre žiakov MŠ predstavil sa
detský spevácky zbor Liberi cantantes minor - pod vedením
Mgr. art. Z. Haragovej, klavírny sprievod - Eva Balagová,
DiS. art. S vianočnými vinšami program spestrili žiačky z
triedy E. Matiaškovej, DiS. art
Vianočné trhy - kultúrny program pripravili žiaci z
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RKC Prievidza
Gymnázium
Nováky

Zapotôčky
Prievidza
Senior centrum
Prievidza

Malá Lehôtka kultúrny dom

Kultúrne centrum
Bojnice
Art - Point
Prievidza
KaSS Prievidza

KaSS Prievidza
Kultúrny dom
Nitrianske Sučany
MŠ- Mišíka
Prievidza

Námestie slobody

19.12.2019 hudobného odboru ZUŠ L. Stančeka. Skupina populárnej
Prievidza
hudby Flash vedie B. Korec, DiS. art a speváčky z triedy: J.
Pánisovej, DiS. art., Mgr. art. J. Korcovej, ArtD., V.
Granecovej, DiS. art.
25.12.2019 Vianočná omša - účinkoval Školský orchester Základnej
Kostol najsv.
umeleckej školy Ladislava Stančeka pod vedením Ing. J.
Trojice
Glosa.
6.1.2020
Novoročná omša - účinkoval Školský orchester Základnej
Farský kostol sv.
umeleckej školy Ladislava Stančeka pod vedením Ing. J.
Bartolomeja
Glosa.
apoštola Prievidza
11.1.2020 Ples mesta Prievidza - v programe vystúpili žiačky
KaSS Prievidza
tanečného odboru pod vedením Mgr. D. Štrbu
18.1.2020 Vystúpenie hudobnej skupiny Nothing new Tonight na
Meridiana Prievidza
Benefičnom plese.
7.2.2020
Študentský ples - Piaristická škola F. Hanáka Prievidza.
DK Opatovce nad
Účinkovala skupina populárnej hudby Viktory.
Nitrou
8.2.2020
Vystúpenie hudobnej skupiny Nothing new Tonight na
Gymnaziálnom plese.
12.2.2020 Spoločný koncert gitaristov v KaSS Žiar nad Hronom. Na
KaSS Žiar nad
spoločnom koncerte sa predstavili žiaci zo ZUŠ Nováky,
Hronom
Prievidza, Handlová a Žiar nad Hronom.
14.2.2020 Ocenenie pracovníkov kultúry - Kultúra 2019. V programe
sa predstavil súbor bicích nástrojov SUBINA
21.02.2020 Ocenenie športovcov. Účinkoval žiak z gitarovej triedy
KaSS Prievidza
Mgr. M. Sedlákovej, PhD.
21.02.2020 Gymnaziálny ples 2020. Predstavila sa skupina populárnej
Gymnázium VBN
hudby Viktory pod vedením B. Korca, DiS. art.
Prievidza
Ďalšie plánované akcie zrušené z dôvodu korona krízy.

Výsledky súťaží (umiestnenie žiakov ZUŠ LS Prievidza)

27.9.2019

Gorazdove organové dni - XXIV ročník

Podpolianske
osvetové stredisko
Zvolen
Kultúrny dom mesta
Žarnovica

29.10.2019 4. ročník Žarnovické pódium 2019. Umiestnenie skupín
populárnej piesne ZUŠ na celoslovenskej súťaži kapiel:
FLASH v A1 kategórii do 15. rokov - 1. miesto, VIKTORY
v A2 kategórii nad 15 rokov 2. miesto.
7.11.2019 10. ročník Jesienka 2019.
ZUŠ L. Stančeka
Kategória A: Natália Zara Leškovská - zlaté pásmo 2.
Prievidza
miesto ( J. Pánisová, DiS. art.
Katagória B:
Sofia Hlinková a Sofia Hianik - zlaté pásmo ( Mgr. H.
Ševčíková ), Veronika Točeková - zlaté pásmo ( J. Pánisová,
DiS. art.), Beáta Balážová - strieborné pásmo ( Mgr. H.
Ševčíková), Dominika Kulichová - strieborné pásmo ( Mgr.
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H. Ševčíková).
Kategória C:
Linda Škorvánková - zlaté pásmo 1. miesto ( J. Pánisová,
DiS. art.), Sára Kolláriková - zlaté pásmo
( K. Šotnárová,
DiS. art. ).
Kategória F - autorská:
Sára Kolláriková - zlaté pásmo 1. miesto ( K. Šotnárová,
DiS. art. )
28.11.2019 11. ročník Gitarovej súťaže Prievidza 2019
Kategória I.C : Matúš Hangya - 2. miesto zlaté pásmo (
Mgr. M. Sedláková, PhD.), Matuš Kupka - zlaté pásmo (
Mgr. M. Sedláková, PhD.);
kategória II.A : Adam Smaho - strieborné pásmo ( Mgr. M.
Sedláková, PhD.);
kategória II B: Daniel Bahuľa - strieborné pásmo ( J.
Kočnerová, DiS. art);
kategória II.C: Veronika Ľahká - strieborné pásmo ( Mgr.
M. Sedláková, PhD.);
kategória III.B: Dávid Petráš - 1. miesto zlaté pásmo ( Mgr.
M. Sedláková, PhD.)
kategória IV.A: Oliver Hrdý - strieborné pásmo ( Mgr. M.
Sedláková, PhD.);
kategória IV.B: Radovan Huba -strieborné pásmo ( Mgr. M.
Sedláková, PhD.
20.06.2020 Spievam po francúzsky - národné kolo. Sophia Laluhová z
triredy V. Granecovej, Dis.art. obsadila v online súťaže
3.miesto.
7.5.2020
48. ročník Medzinárodnej detskej výtvarnej výstavy
Lidice 2020 - žiaci Balážová Ema, Helbichová Bibiána,
Kulasová Veronika, Pittner Andrej, Pružinec Peter z triedy
Mgr. A. Slukovej získali Medailu škole za kolekciu grafiky
1.7.2020
(Ne)umlčaná kultúra - multižánrový projekt, ktorý sa
uskutočnil počas epidémie koronavírusu COVID-19. Žiaci
II. stupňa LDO / A. Bohňová, K. Kapustová, D. Šujan, D.
Kytka, N.L. Košťálová, V. Grznárová, L. Kovalíčeková /
pod vedením Mgr. J. Bakusovej získali cenu za
multižánrové dielo spájajúce divadlo, umelecký prednes a
film za literárno-dramatické dielo Mama.
1.7.2020
(Ne)umlčaná kultúra - multižánrový projekt, ktorý sa
uskutočnil počas epidémie koronavírusu COVID-19. Žiaci
1/NSa 2/NS I. stupňa LDO / L.V. Oršulová, A. Šandríková,
A. Vronská, I. Vargová, M. Dobrotová, O. Drugda, R.
Jendrál / pod vedením Mgr. J. Bakusovej získali cenu za
multižánrové dielo spájajúce divadlo, umelecký prednes a
film za literárno-dramatické dielo Darček.
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ZUŠ L. Stančeka
Prievidza

Banská Bystrica
Lidice , ČR

RKC Prievidza

RKC Prievidza

Súťaže organizované školou
07.11.2019 10. ročník detskej speváckej súťaže populárnej a autorskej Koncertná sála ZUŠ
piesne Jesienka 2019. Záujem o súťaž vzrástol, prihlásilo sa
57 súťažiacich z 19. základných umeleckých škôl na
Slovensku. V tomto ročníku v autorskej kategórii F súťažilo
5 žiakov základných umeleckých škôl . Hosťom súťaže bol
spevák Martin Harich.
28.11.2018 11. ročníka Gitarovej súťaže Prievidza 2018 sa zúčastnilo
Koncertná sála ZUŠ
81 súťažiacich z 34 škôl ZUŠ. Z dôvodu vyššieho záujmu
súťažiacich pracovali 2 odborné poroty v zložení: pre
kategórie II a IV - Prof. J. Zsapka, Mgr. art J. Zapletalová,
Mgr. art. V. Ondrejčák, PhD. a pre kategórie I, III - doc.
Mgr. art. J. Labant, ArtD., Mgr. art. D. Benčová, Mgr. art.
M. Tomašovič, PhD.
20.2.2020 2. ročníka školskej súťažnej prehliadky v hre na dychových Koncertná sála ZUŠ
nástrojoch sa zúčastnilo 38 žiakov a 2 zoskupenia komornej
hry. Porota pracovala v zložení M. Barta, DiS. art; M.
Prievalská, DiS. art. a R. Berky a hodnotila výkony
súťažiacich v VII. kategóriách.
Stančekova Prievidza 2020 v speve - súťaž sa nekonala prerušené vyučovanie v ZUŠ
Boráková Prievidza 2020 v hre na bicích nástrojoch - súťaž
sa nekonala - prerušené vyučovanie v ZUŠ

Ocenenia, pamätné a ďakovné listy (učitelia)
-

28.03.2020 - Deň učiteľov - KaSS Prievidza
ocenení učitelia: Boris Korec, Dis. art. - plaketa J. A. Komenského?
Z dôvodu protikoronových opatrení sa slávnostné oceňovanie v KaSS nekonalo.

Ocenenia, pamätné a ďakovné listy ( žiaci)
-

2020 - Prijatie najúspešnejších žiakov primátorkou mesta v obradnej sieni Mestského
domu v Prievidzi :
Ocenení žiaci :

Z dôvodu protikoronových opatrení sa slávnostné prijatie primátorkou mesta nekonalo.
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1j) Údaje o projektoch, do ktorých bola škola zapojená:
09.09.2019 - Banícka omša
25.12.2019 - Vianočná omša
06.01.2020 - Novoročná omša
Uvedené omše naštudoval a realizoval školský orchester v spolupráci s miešaným
speváckym zborom Rozkvet pod vedením Ing. Jána Glosa
29.09.2019 – Koncert z diela Ladislava Stančeka organizovaný Oblastnou organizáciou
cestovného ruchu REGIÓN HORNÁ NITRA v rámci programu Dni Prievidze.
FÚZIE 2020 boli preložené z dôvodu prerušenia vyučovania od 16. marca do 2. júna z apríla
2020 na november 2020.
Výchovné koncerty pre MŠ a ZŠ
Veľký vianočný koncert - realizovaný ako koncert súborov školy.
Organizácia školských a regionálnych a celoslovenských súťaží - spevácka, gitarová, klavírna,
dychových nástrojov, sláčikových nástrojov, bicích nástrojov.

1l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
V školskom roku 2019/2020 boli vymenené okná na Pavilóne A celkovej sume 40 383,00 €
a zakúpený materiál a hudobné nástroje uvedené v nasledujúcom zozname.
V školskom roku 2019/2020 boli zakúpené technické zariadenia, notový a spotrebný
materiál :
Husle Scott Cao Student 1/2 , STV15012
PC-Monitor 22" LED ASUS VS228NE-full HD 16:9
PC-HDMI Wireless extender na 50m
Stropný teleskop Gembird connect IT AQ P2
Bicia súprava TAMA CK485 Superstar Classic Maple Vintage White Sparkle
Kufor na noty
Kufor na noty
Stolička kancelárska Hilsch modrá - 2 ks
Regál - 2 ks
Dusítka na trúbku Denis Wick DW5531 - 4 ks
Dusítka na trombón Denis Wick DW5529 - 4 ks
PC-Záložný zdroj na server Cyber Power UT GreenPower series
Pás na tubu
Tatiana Stachak - Gitarová extratrieda+CD - 2 ks
Varič na čaj a kávu
Podnožka-podgitarovník
Polica dub bardolíno - 2 ks
PC-Switch Gigabit WI-SG124
20

498,00 EUR
97,78 EUR
177,59 EUR
17,06 EUR
620,00 EUR
29,99 EUR
24,99 EUR
195,60 EUR
90,00 EUR
196,00 EUR
248,00 EUR
69,00 EUR
27,00 EUR
37,40 EUR
114,46 EUR
36,40 EUR
90,00 EUR
76,00 EUR

R.Bonde-Gitarová čítanka1 až 5 - 6 ks
R.Bonde-Gitarová abeceda
R.Bonde-Gitarové Vianoce
R.Bonde-Spoznávame klasikov
R.Bonde-3 suity
R.Bonde-4 komorné kusy
R.Bonde-8 skladieb
R.Bonde-12 etud
R.Bonde-Pocty
Štátne symboly do tried 90x90cm-preambula - 7 ks
Reflektor LED 30W
Logo - Jesienka
Vešiak - 4 ks
Sukňa biela - 4 ks
Reproduktory M-Audio AV42 - 6 ks
Slúchadlá KOSS bezdrôtové
Trombón Belltone BTB108L - 2 ks
Trombón CarolBrass CTB3019
Gitara-classical guitar 05SR+HISCOX
Kontrabas 1/4 Rudolph-214-G
Púzdro na kontrabas 1/4
Flauta Yamaha YFL212
Ladislav Daniel- Školy hry na sopránovú a zobcovú flautu1-3 - 3 ks
Ramenná opierka na husle bonmusica 4/4
Púzdro na violončelo 4/4
Púzdro na kontrabas 3/4
Akordeon Delicia Arnaldo 07 special
B Barytonsaxofón Conn BS650
Kancelárska stolička Nimtofie čierna - 2 ks
Trumpeta V.Bach TRP.190S37-trubka
Paličky na marimbu hard, buk
Tenor saxofón CONN CTS-280R
Tama HBSW Iron Cobra 200Hardware Kit
Tama PBP100 PowerPad Single Pedal Bag-púzdro na pedál
Tama DSS48S - obaly na bicie
Gibraltar 9608 - bubenícka stolička - 2 ks
Meinl ST FL 10 CH-stojan - 2 ks
Mikrofónový stojan-on stage MS7701B - 2 ks
Yamaha PSR-SX700 keyboard
Mikrofón Shure SM58SE
Meinl CA 5 BK S - cabasa
Meinl CA 5 BK L - cabasa
Nino NINO 555
Meinl Wooden Frog Large
Logo - Gitarová súťaž
Logo - Boráková Prievidza
Logo - Stančekova Prievidza
Logo - Koncert ZUŠ
Dres s krátkym rukávom - 4 ks
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60,00 EUR
12,00 EUR
13,00 EUR
13,00 EUR
13,00 EUR
13,00 EUR
13,00 EUR
13,00 EUR
13,00 EUR
126,00 EUR
34,09 EUR
30,00 EUR
79,20 EUR
77,20 EUR
714,00 EUR
87,14 EUR
879,20 EUR
879,60 EUR
1 800,00 EUR
965,00 EUR
129,00 EUR
545,00 EUR
19,80 EUR
49,00 EUR
590,00 EUR
298,00 EUR
2 200,00 EUR
3 048,00 EUR
100,00 EUR
3 190,00 EUR
35,00 EUR
2 900,00 EUR
329,00 EUR
22,00 EUR
149,00 EUR
190,00 EUR
154,00 EUR
39,80 EUR
1 279,00 EUR
119,00 EUR
23,90 EUR
36,90 EUR
17,80 EUR
23,80 EUR
35,00 EUR
30,00 EUR
30,00 EUR
30,00 EUR
86,68 EUR

Lavička šatňová strieborná - 6 ks
Tympany Adams 2PAUNFI26 universal 26" fibre
Tympany Adams 2PAUNFI29 universal 29" fibre
Cimbalové paličky - 2 ks
Paravan - 2 ks
PC-PC ISSO Pentium bez oper. sys. - 3 ks
Basgitara ESP LTD B-1004 Natural satin
Kombo na akustické nástroje AER Domino 2A
Elektro-akustická gitara s výrezom Yamaha CPX 1000 NT
PC-Notebook MAC pro Retina 13, USB C Dig, ITEC USB
Zbernice Yamaha TIOBOX - 2 ks
Karta do PC Dante cart TFNZ264D
Rytmické hodnoty+noty+noty s posuvkami
Záves 4,20x4,80m - 2 ks
Záves 1,40x2,65m - 2 ks
Záves 12,40x1,80m
Kufor - 2 ks
Cajon
Činelová súprava Istambul Mehmet Sultan Set
Činelová súprava Istambul Mehmet Traditional Set
Bicia súprava bez hardware a činelov-Yamaha stage custom bob kit NW
Obal na bongá-MEINL MSTBB1
Stojan pre bongo-XDrum
Bongo-dvojité bongo P201AX-D Clasic Durian
Kostým pre zbor dievčenský-šaty+sako - 3 ks
Šľapka na bicie - hardware drums
Paličky k bicím

420,00 EUR
1 792,00 EUR
1 898,00 EUR
200,00 EUR
384,00 EUR
1 006,80 EUR
1 540,00 EUR
1 690,00 EUR
979,00 EUR
1 615,00 EUR
2 038,00 EUR
475,00 EUR
130,00 EUR
294,00 EUR
204,32 EUR
110,75 EUR
63,98 EUR
105,00 EUR
400,00 EUR
400,00 EUR
599,00 EUR
21,90 EUR
39,00 EUR
319,00 EUR
191,28 EUR
98,00 EUR
13,90 EUR

Spolu 41207,35 €

1m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
Komentár k zúčtovaniu prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky
v roku 2019 /v EUR/
1/ Údaje o škole
Názov školy: Základná umelecká škola Ladislava Stančeka
Sídlo:
Rastislavova ulica 745/13, 971 01 Prievidza
IČO:
36 126 993
Počet zamestnancov k 31.12.2019 celkom : 52 z toho - pedagogických: 47
nepedagogických: 5
Počet zamestnancov k 31.12.2019 na Dohodu o pracovnej činnosti: 13*
Počet zamestnancov k 31.12.2019 na Dohodu o vykonaní práce:
4*
Počet žiakov k 15.9.2019:
881
z toho: individuálne štúdium: 489*
skupinové štúdium: 392*

22

( * počty žiakov k 15.09.2019 podľa výkazu 40-01. Bez ŠPD nad 25 rokov, druhého hlavného
predmetu, čestné prehlásenia, jeden individuálny a jeden kolektívny predmet. 13 zamestnancov
na elokovaných pracoviskách v materských školách)
2/ Stručný komentár k vyhodnoteniu príjmov a výdavkov za rok 2019
kategória 610 – MZDY /viď tabuľka č. l/
Schválený rozpočet vo výške 626 420 EUR, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 626 419,51 EUR
tj. plnenie schváleného rozpočtu na 100,00 %. Úspora 0,14 EUR bola použitá na úhradu pol.
kat. 620 poistné fondy a 0,35 EUR na úhradu pol. kat. 630 (BV účelové na aktivitu: Stančekova
Prievidza – dohody o vykonaní práce pol. kat. 630).
kategória 620 – POISTNÉ FONDY /viď tabuľka č. l/
Schválený rozpočet vo výške 217 963 EUR, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 217 963,14 EUR
tj. plnenie na 100,00 %. Prekročenie čerpania rozpočtu o 0,14 EUR bolo kryté úsporou na pol.
kat. 610 Mzdy.
Schválený rozpočet na pol kat. 610 a 620 spolu:
844 383,00 EUR
Čerpanie výdavkov na pol kat. 610 a 620 k 31.12.2019:
844 382,65 EUR
100 % plnenie schváleného rozpočtu na pol. kat. 610 a 620 za rok 2019
Na krytie výdavkov položiek kategórie 610 mzdy a 620 poistné fondy boli použité finančné
prostriedky:
- normatívne z podielových daní mesta /KZ: 41/ vo výške
714 056,00 EUR
- bežné výdavky účelové z mesta /KZ: 41/ vo výške
128 976,65 EUR
- rodičovské vyhláška ZUŠ /KZ:72g/ vo výške
1 350,00 EUR
SPOLU: 844 382,65 EUR
kategória 630 – TOVARY A SLUŽBY /viď tabuľka č. l/
Schválený rozpočet vo výške 136 194 EUR, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 133 021,81 EUR tj.
plnenie schváleného rozpočtu na 97,67 %. Nedočerpané prostriedky tvoria najmä vlastné príjmy
tj. prostriedky získané od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium. Výdavky kategórie
630 Tovary a služby boli financované z vlastných príjmov tj. z prostriedkov získaných od
rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v celkovej výške 49 353,67 EUR. Jednalo sa
najmä o preplatenie cestovných náhrad tuzemských i zahraničných, poštové a telekomunikačné
služby, služby komunikačnej infraštruktúry, materiálové náklady – interiérové vybavenie,
výpočtová technika, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, hudobné nástroje, všeobecný
materiál, časopisy, noviny, učebné pomôcky, pracovné ochranné pomôcky, softvér, rutinná a
štandardná údržba prevádzkových strojov a prístrojov, budov, objektov alebo ich častí, softwaru,
všeobecné a špeciálne služby zabezpečované dodávateľským spôsobom ako napr. ochrana
objektu, revízie, poplatky banky, poistné, poplatok za komunálny odpad, výdavky spojené
s organizovaním súťaží a kultúrnymi podujatiami. Z vlastných prostriedkov sa financoval aj
príspevok na stravovanie zamestnancov školy vo výške 11 219,95 EUR /KZ: 72g/, čo z celkovej
sumy prispevku zamestnávateľa 18 146,70 EUR predstavuje 61,83 %.
Ostatné vlastné príjmy ako úroky, dobropisy, vratky, refundácie boli v celkovej výške 450,75
EUR použité na nákup všeobecného materiálu / KZ: 72j/.
Z normatívnych prostriedkov z podielových daní mesta v celkovej výške 57 855,04 EUR sa
financovali najmä výdavky na spotrebu energií – elektrická, tepelná, vodné - stočné vo výške
35 821,67 EUR, prídel do SF vo výške 7 295,37 EUR tvorený vo výške 1,4 % z objemu hrubých
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miezd vyplatených zamestnancom školy a odmeny na základe dohôd vo výške 7 811,25 EUR.
Čiastočne sa z normatívnych prostriedkov financoval i príspevok na stravovanie zamestnancov
vo výške 6 926,75 EUR, čo z celkovej sumy príspevku zamestnávateľa 18 146,70 EUR
predstavuje 38,17 %.
V kategórii 630 bežné výdavky boli účelovo použité finančné prostriedky od zriaďovateľa v
celkovej výške 22 362,35 EUR / KZ: 41/ nasledovne:
Na aktivity:
1/ vo výške 402,35 EUR „Stančekova Prievidza“ spevácky súťaž
BT bol poskytnutý vo výške 500,- EUR, z toho pol kat. 620: 97,65 EUR
2/ vo výške 500,00 EUR „Borákova Prievidza“ súťaž bicích nástrojov
3/ vo výške 3 000,00 EUR „Fúzie“
4/ vo výške 1 500,00 EUR „Omše“: novoročná, banícka, vianočná
5/ vo výške 500,00 EUR „Jesienka“ - spevácka súťaž
6/ vo výške 500,00 EUR „Regionálna gitarová súťaž“
7/ vo výške 300,00 EUR nákup hudobného nástroja - husle
8/ vo výške 2 000 ,00 EUR „8O. výročie založenia školy“
9/ vo výške 550,00 EUR Súťažný festival SZ Štetín PL, MUSICA NOSTRA
10/ vo výške
50,00 EUR veľkonočná výzdoba
11/ vo výške
60,00 EUR vianočná výzdoba
12/ vo výške 13 000,00 EUR bežné účelové výdavky - údržba a nákup učebných pomôcok
hudobných nástrojov
Z plánu údržby:
13/ vo výške 3 000,00 EUR oprava osvetlenia v pavilóne A
kategória 640 – BEŽNÉ TRANSFERY /viď tabuľka č. l/
Schválený rozpočet vo výške 1 608 EUR, čerpanie k 31.12.2019 vo výške
1 607,96
EUR.
Percento plnenia rozpočtu na pol. kat. 640 je vo výške 100,00 %.
Z pol. kat. 640 boli vyplatené:
- náhrady príjmu do10 dní pri dočasnej práceneschopnosti zamestnancov
vo výške
1 607,96 EUR
- odchodné pri skončení pracovného pomeru a odchodu na dôchodok
vo výške
0,00 EUR
Na krytie výdavkov pol. kategória 640 bežné transfery boli použité v plnej výške
normatívne finančné prostriedky z podielových daní / KZ: 41/.
kategória 700 – KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY /viď tabuľka č. l/
Schválený rozpočet vo výške 57 062 EUR, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 57 062,21 EUR.
Plnenie schváleného rozpočtu na 100,00 %.
Z kapitálových výdavkov boli realizované nasledovné investície:
1/ Nákup hudobných nástrojov v celkovej výške 16 828,00 EUR, ktoré boli financované
z vlastných príjmov od rodičov (pol. 713004), KZ: 72g
- klasická gitara s obalom vyrobená na objednávku vo výške
- akordeón DELICIA Arnaldo 07 special s kufrom a vakom vo výške
- barytonsaxofon CONN BS 650 vo výške
- trubka V. Bach vo výške
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1 800,00 EUR
2 200,00 EUR
3 048,00 EUR
3 190,00 EUR

- tenorsaxofon CONN CTS-280R vo výške
- tympany Universal ADAMS vo výške
- tympany Universal ADAMS vo výške

2 900,00 EUR
1 792,00 EUR
1 898,00 EUR

2/ Rekonštrukcia a výmena okien - zhodnotenie budovy pavilónu A ZŠ Rastislavova v celkovej
výške 40 234,21 EUR (pol. 717002).
Zdroje financovania:
vo výške 30 000,00 EUR – KV účelové od zriaďovateľa / KZ: 41/
vo výške 10 000,00 EUR – KV účelové od zriaďovateľa / KZ: 43/
vo výške 234,21 EUR - vlastné príjmy od rodičov /KZ: 72g/
Prehľadová tabuľka čerpania finančných prostriedkov pol. kat. 610, 620, 630, 640, 700
podľa kódov zdroja k 31.12.2019 v EUR k poskytnutým transferom od zriaďovateľa
Tabuľka č. 1
Kód Zdroje krytia
zdroja

41

72j

72g

41

41

43

Normatívne z podielových
daní /
Originálne kompetencie
Vlastné rozpočtované
/úroky, dobropisy, vratky,
refundácie/
Vlastné rozpočtované
príspevky
rodičov
a zákonných
zástupcov
detí
BV účelové
dofinancovanie pol. kat.
610, 620 - Mzdy, PF
700 - KV
BV účelové pol. kat. 630
Aktivity:
- Stančekova Prievidza
- Borákova Prievidza
- Fúzie
- Omše: novoročná, banícka,
vianočná
- Jesienka
- Regionálna gitarová súťaž
- nákup hud. nástroja husle
- 80. výročie založenia školy
- festival SZ Štetín PL
Musica nostra
- veľkonočná výzdoba
- vianočná výzdoba
- údržba a nákup UP HN
Aktivity spolu:
Plán údržby:
- oprava osvetlenia
Plán údržby spolu:
KV účelové pol. kat. 700
SPOLU BV a KV
účelové z mesta
výdavky kat. 600 a 700
SPOLU
výdavky pol. kat.600 a 700

Poskytnuté
finančné
prostriedky

Čerpanie
výdavkov
pol. kat. 610

Čerpanie
výdavkov
pol. kat. 620

Čerpanie
výdavkov
pol. kat. 630

Čerpanie
výdavkov
pol. kat.
640

Čerpanie
výdavkov
pol. kat.
700

Čerpanie
výdavkov
pol. kat.
600 + 700
spolu

ROZDIEL
Nevyčerpané
finančné
prostriedky
v R 2019

773 519,00

529 918,51

184 137,49

57 855,04

1 607,96

0,00

773 519,00

0,00

451,63

0,00

0,00

450,75

0,00

0,00

450,75

0,88

71 029,19

1 000,00

350,00

49 353,67

0,00

17 062,21

67 765,88

3 263,31

158 879,00

95 501,00

33 378,00

0,00

0,00

30 000,00

158 879,00

0,00

500,00
500,00
3 000,00
1 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00

97,65
0,00
0,00
0,00

402,35
500,00
3 000,00
1 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

500,00
500,00
3 000,00
1 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00

500,00
500,00
300,00
2 000,00
550,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

500,00
500,00
300,00
2 000,00
550,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

500,00
500,00
300,00
2 000,00
550,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

50,00
60,00
13 000,00
22 460,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
97,65

50,00
60,00
13 000,00
22 362,35

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

50,00
60,00
13 000,00
22 460,00

0,00
0,00
0,00
0,00

3 000,00
3 000,00
10 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3 000,00
3 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
10 000,00

3 000,00
3 000,00
10 000,00

0,00
0,00
0,00

194 339,00

95 501,00

33 475,65

25 362,35

0,00

40 000,00

194 339,00

0,00

1 039 338,82

626 419,51

217 963,14

133 021,81

1 607,96

57 062,21 1 036 074,63

3 264,19
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kategória 200 - NEDAŇOVÉ PRÍJMY
300 - GRANTY A TRANSFERY

Príjmy boli k 31.12.2019 v nasledovnej výške a štruktúre :
Tabuľka č. 2
Kód Druhy príjmu
zdroja

72g
72 j
72j
72j
72j

Výška
Schválený
príjmov
rozpočet
pol. kat. 200 príjmov
a 310
2019
v EUR

Príspevky od rodičov na úhradu niektorých nákladov
Úroky z účtov fin. hospodárení
Z dobropisov
Vratky napr. príspevkov
Z refundácie
Spolu pol kat. 200 - Nedaňové príjmy
Spolu pol kat. 310 -Tuzemské bežné granty a transfery
SPOLU

% plnenia

68 091,00
0,88
376,79
55,00
18,96
68 542,63
0,00

68 000,00
0,00
377,00
55,00
19,00
68 451,00
0,00

100,13
0,00
99,94
100,00
99,79
100,13
0,00

68 542,63

68 451,00

100,13

Nevyčerpané bežné finančné prostriedky v celkovej výške 3 264,19 EUR
pozostávali z vlastných príjmov od rodičov vo výške 3 263,31 EUR / KZ: 72g/ a ostatných
vlastných príjmov - úrokov vo výške 0,88 EUR /KZ: 72j/. K 31.12.2019 boli tieto prostriedky
vrátené na účet mesta, tzv. nulovanie rozpočtových účtov s predpokladom ich poskytnutia
a čerpania v nasledujúcom kalendárnom roku 2020 nasledovne:
- nulovanie výdavkového účtu vo výške 2 525,48 EUR /vratka bežného transferu/
- nulovanie príjmového účtu vo výške

738,71 EUR /odvod príjmov zriaďovateľovi/.

Nevyčerpané bežné finančné prostriedky KZ: 72g/ vo výške 2 938,19 EUR boli
k 31.12.2018 preúčtované na zriaďovateľom určený účet mesta tzv. nulovanie rozpočtových
účtov k 31.12. s predpokladom ich následného poskytnutia a čerpania v roku 2019.
- nulovanie výdavkového účtu vo výške 2 023,23 EUR /vratka bežného transferu/
- nulovanie príjmového účtu vo výške

914,96 EUR /odvod príjmov zriaďovateľovi/.

1n) Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok
a vyhodnotenie ich plnenia:
Cieľ: zabezpečiť audiovizuálnu dokumentáciu a propagáciu všetkých významných akcií, ktoré
škola organizuje a na ktorých škola participuje.
Akcia: : realizovať audiovizuálnu dokumentáciu všetkých významných akcií, ktoré škola
organizuje a na ktorých škola participuje. Spracovaný materiál prezentovať na monitore
v spoločenskom priestore školy (foyer), na www. stránke a na facebookovej stránke školy.
Status: Úloha je priebežne plnená - realizuje Mgr. Nina Melišková.
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Cieľ: Umožniť ďalšie vzdelávanie a rozvoj pedagogických zamestnancov.
Akcia: Vyhľadávať ponuky a umožňovať pedagógom účasť na odborným seminároch
a metodických dňoch.
Status: pozri 1h)
Cieľ: Konfrontovať úroveň žiakov školy s inými školami.
Akcia: Organizačne pripraviť a zabezpečiť 10. ročník speváckej súťaže populárnej a autorskej
piesne Jesienka 2019, 11. ročník Regionálnej gitarovej súťaže s medzinárodnou účasťou
Prievidza 2019, 22. ročník vokálnej súťažnej prehliadky žiakov základných umeleckých škôl
Stančekova Prievidza 2020, 4.ročník súťažnej prehliadky v hre na bicích nástrojoch - Boraková
Prievidza 2020 .
Status: Jesienka 2019 sa uskutočnila 07.11.2019, Regionálna gitarová súťaž Prievidza 2019 sa
uskutočnila 28.11.2019, Stančekova Prievidza 2020 ktorá sa mala uskutočniť 13.03.2020 a
Boraková Prievidza 2020 ktorá sa mala uskutočniť 26.3.2020 boli zrušené z dôvodu prerušenia
vyučovania na školách.
Cieľ: Prezentácia odborov rôznymi netradičnými spôsobmi v rámci regiónu horná Nitra.
Akcia: realizovať vystúpenia súborov školy i jednotlivcov v iných priestoroch ako interiér školy
- námestie, kostol, obchodné centrá, kultúrne centrá a pod., prezentovať prácu žiakov
a pedagógov VO.

Status:
Kultúrne vystúpenia
Školský rok 2019/2020

Počet vystúpení
Počet učiteľov
Počet žiakov

29
199
497

Koncerty

Počet koncertov
Počet učiteľov
Počet žiakov

10
120
225

Výchovné koncerty

Počet koncertov
Počet učiteľov ZUŠ
Počet žiakov ZUŠ
Počet MŠ
Počet žiakov
Počet ZŠ
Počet žiakov

4
73
158
11
341
4
387

Súťaže organizované školou

Počet súťaží
Počet učiteľov
Počet žiakov

3
76
177

Výsledky súťaží

Počet súťaží

7
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Počet učiteľov
Počet žiakov
Počet ocenených

11
53
54

Triednicke večierky

Počet večierkov
Počet učiteľov
Počet žiakov

10
18
153

Výstavy

Počet výstav
Počet učiteľov
Počet žiakov

7
30
622

Metodické dni

Počet
Počet škôl
Počet zúčastnených

5
20
72

Exkurzie, výlety

Počet
Počet učiteľov
Počet žiakov

1
4
46

Žiaci prijatí na ďalšie štúdium

Počet
VŠ
SŠ

10
1
9

Pozri aj 1i)

Cieľ: Ponúkať umelecké vzdelávanie mimo priestorov budovy školy v rôznych atraktívnych
formách (pravidelný vzdelávací proces, resp. ponuka tematického vyučovania na základe
požiadaviek materských škôl ).
Akcia: vytvoriť ponuku umelecko-vzdelávacích aktivít so zameraním na žiakov predškolského
veku ako potenciálnych žiakov školy.
Status: V školskom roku 2019/2020 sme poskytovali umelecké vzdelávanie v piatich materských
školách pre 171žiakov.

1o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení
Škola dosahuje dlhodobo dobré výsledky v rámci regionálnych, celoslovenských a
medzinárodných súťaží a prehliadok vo všetkých odboroch, pozri bod 1i). Činnosť školských
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súborov sa podarilo skvalitniť. Odzrkadlilo sa v prezentácii školy na verejnosti. Počas roku
pracovali súbory: Školský orchester, Komorný sláčikový orchester, Prípravný sláčikový súbor,
Big Band, súbor Súbor populárnej hudby, Súbor VIKTORY, súbory bicích nástrojov SUBINA,
Subináčik a RATATAP, Orchester ľudových nástrojov, zbory Liberi cantantes, Liberi cantantes
minor a Komorný spevácky zbor. Pracoval aj súbor Party Diddle Drumline zložený s pedagógov
našej aj iných škôl.
Strenghts / Silné stránky školy:
- široká ponuka odborov a predmetov, individuálneho a skupinového vyučovania, možnosť
účinkovania v pestrej palete súborov;
- vysoká kvalifikovanosť pedagógov;
- dobrá poloha (stred mesta, blízko zastávka autobusových spojov);
- koncentrácia vyučovania v hlavnej účelovej budove s koncertnou sálou a baletnou sálou a
samostatnou budovou VO a LDO.
- dobré podmienky pre výtvarný odbor 4 veľké triedy a dobré materiálno - technické
zabezpečenie (hrnčiarsky kruh, vypaľovacia pec, maliarske stojany, grafické lisy v každej
triede + veľký grafický lis, špeciálne stoly a stoličky, PC+ software, dataprojektory, atď.);
- vysoký počet interných i verejných podujatí;
- pozitívny vplyv školy na cieľavedomé využívanie voľného času detí najmä v súvislosti
s prevenciou spoločensky nežiaducich javov;
- dobré uplatnenie absolventov všetkých odborov - prijatie na ďalšie štúdium a zaradenie
do amatérskej umeleckej praxe;
- ponuka výučby v štyroch odboroch pre rôzne vekové kategórie;
- obojstranná spolupráca organizáciami zriadenými mestom Prievidza a rôznymi
inštitúciami (spoločenskými, kultúrnymi, charitatívnymi a pod.), spolupráca so
zákonnými zástupcami žiakov.
Weaknesses / Slabé stránky školy:
- nedostatočné hygienické zázemie pre TO (šatňa a sprcha);
- absencia Audio - mediálneho odboru;
- nízky počet žiakov v dychovom oddelení;
Opportunities / Príležitosti:
- spolupráca s MŠ a ZŠ - získavanie žiakov pomocou výchovných koncertov;
- organizovanie umeleckého vzdelávania pre MŠ;
- ústretovosť zriaďovateľa pri riešení priestorového a materiálno-technického zabezpečenia
vyučovania;
- ústretovosť miestnych kultúrnych zariadení pri spolupráci so školou (KaSS, RKC...)
- rozvoj kompetencií pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy.
Threats / Hrozby:
- existencia veľkého množstva umeleckých škôl (najmä súkromných
nerešpektujúcich v plnej miere platnú školskú legislatívu,
- ponuka záujmových krúžkov s umeleckým zameraním v ZŠ a CVČ.

ZUŠ)

Návrhy opatrení na zlepšenie - akčný plán:
-

využitie všetkých dostupných prostriedkov na propagáciu a zviditeľnenie školy;
príprava a realizácia propagačných a výchovných koncertov v koncertnej sále ZUŠ,
v KaSS;
organizovanie umeleckého vzdelávania pre MŠ;
prehlbovať spoluprácu s rodičmi žiakov širším zapojením rodičov do aktivít školy;
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-

personálne posilňovanie a omladzovanie pedagogického zboru;
doplnenie nástrojového vybavenia súborov a personálne zabezpečenie;
podpora spolupráce medzi odbormi a podpora spoločných projektov;
príprava projektovej štúdie na využitie školského pozemku na vybudovanie zázemia pre
kultúrne a vzdelávacie aktivity.

1p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na
pracovnom trhu, resp. ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium ( k 30.06. 2019 ) :
Hudobný odbor:
Žiak
Matúš Hudec
Nikola Balážová
Samuel Gavliak
Matúš Hudec

Škola
Konzervatórium,
Tolstého 11, Bratislava
Konzervatórium
Topoľčany
Konzervatórium
Topoľčany
Konzervatórium,
Tolstého 11, Bratislava

Odbor

Triedny učiteľ

Hudobnodramatické umenie
Hudobnodramatický odbor
Hudobnodramatický odbor
Hudobnodramatické umenie

Mgr. J. Bakusová,
Mgr. art. J. Korcová

Odbor

Triedny učiteľ

Mgr. H. Ševčíková
J. Pánisová, DiS. art.
Mgr. J. Bakusová,
Mgr. art. J. Korcová

Výtvarný odbor:
Žiak
Loriana Hraňová
Ema Vidová

Škola
Škola umeleckého
priemyslu J. Vydru,
Bratislava
Škola umeleckého
priemyslu, Trenčín

Priemyselný dizajn

Mgr. O. Cipov

Reklamný design

Mgr. O. Cipov
Mgr. V. Lachká

Kristína Grácová

SPŠ S. Mikovíniho,
Banská Štiavnica

Konzervátorstvo a
reštaurátorstvo
omietky a štuková
výzdoba

Andrea Orechovská

Škola umeleckého
priemyslu, Trenčín

Reklamná tvorba

Mgr. A. Sluková

Natália Janečková

Trnavská univerzita,
Trnava; FF UK
Bratislava;
FF UK Bratislava

Animácia
výtvarného
umenia;
Archeológia;
Dejiny umenia

Mgr. A. Sluková

Literárno-dramatický odbor:
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Žiak
Michal Hlavenka
Dominik Šujan

Škola

Odbor

Triedny učiteľ

Súkromné
konzervatórium
D. Kardoša, Topoľčany
Cirkevné
konzervatórium,
Beňadická 16, Bratislava

Hudobnodramatické umenie

Mgr. J. Bakusová

Hudobnodramatické umenie

Mgr. J. Bakusová

2a) Psycho-hygienické podmienky výchovy a vzdelávania:
Vyučovanie HO, VO, TO, LDO sa uskutočňovalo v odborných učebniach prispôsobených pre
vyučovací proces. V priestoroch VO a LDO sa zrealizovala kompletná výmena nevyhovujúcich
okien. Pri výchovno-vzdelávacom procese využíva aj koncertná sála (koncerty, triedne večierky,
spoločné skúšky orchestra, súborov a nácvik vystúpení žiakov literárno-dramatického odboru).
Sála sa zároveň využíva aj na rôzne kultúrne vystúpenia a koncerty organizované mestom určené
pre verejnosť. Prínosom pre kvalitný priebeh vyučovacieho procesu je malá koncertná sála, ktorá
zmiernila kritické vyťaženie veľkej koncertnej sály (koncerty, súťaže, skúšky súborov, triedne
večierky).

2 b c d) Voľnočasové aktivity školy; spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb
deťom, žiakom a rodičom; vzájomné vzťahy a spolupráca s inými fyzickými a právnickými
osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú:
Súčasťou života školy je nielen účasť pedagógov a žiakov všetkých odborov na
edukačnom procese v škole, ale i realizácia koncertov a kultúrnych vystúpení pre potreby mesta
a kultúrno-spoločenských inštitúcií, s ktorými škola spolupracuje.
V spolupráci so Združením rodičov pri Základnej umeleckej škole L. Stančeka
v Prievidzi škola zabezpečuje podľa možností naplnenie potrieb a požiadaviek žiakov a rodičov,
opravu nástrojov, nákup učebných pomôcok, realizáciu exkurzií, súťaží a prehliadok,
koncertných vystúpení súborov, prípravu slávnostného vyradenia absolventov a pod.
Medzi podnetné patrí i spolupráca ZUŠ s Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi,
Kultúrnym a spoločenským strediskom Prievidza, Hornonitrianskym múzeom, Zariadením pre
seniorov, Miestnym odborom Matice slovenskej, regionálnymi mediálnymi partnermi, ako aj
materskými, základnými a viacerými základnými umeleckými školami v rámci regiónu i
Slovenska. Svoju úlohu z hľadiska kompetencií a iniciatívnych návrhov voči škole plní aj rada
školy, ktorá systematicky pracuje.
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Školská knižnica
Učiteľská knižnica
Knižnica notového materiálu - klavír
Knižnica notového materiálu - klavír
Knižnica notového materiálu - keyboard, akordeón
Knižnica notového materiálu - zborový spev
spev
Knižnica notového materiálu - spev
Knižnica notového materiálu - flauta
Knižnica notového materiálu - klarinet
Knižnica notového materiálu - plech. nástroje
Knižnica notového materiálu - husle, violoncello
Knižnica notového materiálu - gitara
Knižnica notového materiálu - bicie nástroje
Knižnica - výtvarný odbor

Číslo triedy Zodpovedný
202 202
Eva Dražová, DiS.
DiS. art.
art.
209 209
Patrícia Horváthová
Tatiana Peciarová,
105 105
DiS. art.
207 207
Ing. Ján Glos
211 211
Mgr. Zuzana Haragová
Katarína Šotnárová,
204 204
DiS. art.
006 006
Mária Prievalská
008 008
Róbert Berky
007 007
Branislav Stanko, DiS. art.
113 113
Jana Kočnerová, DiS,
DiS, art.
art.
109 109
Rudolf Cipov
010 010
Mgr. Peter Krško
217 217
Mgr. Oleg Cipov

Október 2020
_______________________
Mgr. art. Anton Bakyta
riaditeľ ZUŠ LS v Prievidzi

Správa prerokovaná v Rade školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi
dňa 22. októbra 2020.

___________________
Helena Dadíková
predsedníčka RŠ pri ZUŠ LS v Prievidzi
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Správu o realizácii školského vzdelávacieho programu počas mimoriadneho prerušenia
školského vyučovania.
Vyučovanie na Základnej umeleckej škole Ladislava Stančeka bolo prerušené od piatka
13. 3. 2020 – riaditeľské voľno a prerušenie pokračovalo na základe usmernenia ministerky
školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 12. marca 2020 od pondelka 16. 3. 2020 do 30. 5.
2020. Vyučovania bolo obnovené 2. 6. 2020 individuálna forma t.j. jeden učiteľ – jeden žiak a
od 10. 6. 2020 obnovené aj vyučovanie skupinových predmetov.
Organizácia dištančného vzdelávania bola usmerňovaná vedúcimi jednotlivých
predmetových komisií na základe pokynov umeleckej rady , ktorá zasadala raz týždenne
prostredníctvom aplikácie Skype.
Mimoriadna situácia si vyžadovala mimoriadne postupy, metódy a formy vyučovania. Na
náklade odporúčania PK, ako aj všeobecných odporúčaní ministerstva školstva, vyučujúci
prispôsobili obsah a formy vyučovania domácim podmienkam žiakov. Pre všetkých zúčastnených
to bolo niečo nové. Viacerí pedagógovia sa zdokonalili vo využívaní mobilných aplikácií, na
druhej strane naši žiaci boli nútení viac pracovať samostatne, čo treba hodnotiť kladne.
Cieľom dištančného vzdelávania bolo udržať záujem o predmet a kontakt žiaka s
predmetom a umením ako takým, podporovať potrebu umelecky rásť a vzdelávať sa, poskytnúť
učebnú podporu žiakom. Nemenej dôležité bolo udržanie sociálneho kontaktu v čase karantény,
poskytnutie opory a psychologickej podpory v období koronakrízy.

FORMY KONTAKTU
- online vyučovaním prostredníctvom aplikácií Skype, Zoom, Messenger, WhatsApp ...
- prostredníctvom sociálnych sietí
- prostredníctvom e-mailovej komunikácie
- zverejňovaním úloh na web stránke školy www.zuslstanceka.sk a FB stránke školy
- formou zasielania zvukových a video nahrávok.
Technické možnosti niektorých žiakov a učiteľov boli obmedzené. Online prenos bol
častokrát nekvalitný (slabé – nedostačujúce internetové pripojenie), prípadne obmedzený
množstvom prenesených dát. Preto by bolo vhodné nájsť riešenie problémov s internetovým
pripojením žiakov a učiteľov v období mimoriadnej situácie.

PRÍPRAVNÁ HUDOBNÁ VÝCHOVA, HUDOBNÁ NÁUKA
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predsedníčka PK:

Mgr. Nina Melišková

členky:

Vanda Granecová, DiS.art.
Jana Kočnerová, DiS. art.

OBSAHOM DIŠTANČNÉHO VYUČOVANIA HUDOBNEJ NÁUKY v čase prerušenia
riadneho vyučovania bolo zameranie sa najmä na opakovanie a utvrdzovanie učiva formou
motivačných úloh (prezentácie, hudobné hádanky, linky na rôzne hudobné relácie a ukážky youtube, tajničky, doplňovačky) a pracovných listov, ktoré boli žiakom sprostredkované v
elektronickej podobe (web, mailová komunikácia, FB). Nové učivo - vysvetlenie, príklady
a precvičovanie -

sa uskutočňovalo formou zadávania dištančných úloh prostredníctvom

mailovej komunikácie, resp. prezentáciami v PowerPointe zverejňovanými na web stránke školy.
CIEĽOM DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA bolo udržať záujem o predmet a kontakt žiaka s
predmetom a umením ako takým, podporovať potrebu umelecky rásť a vzdelávať sa, poskytnúť
učebnú podporu žiakom. Nemenej dôležité bolo udržanie sociálneho kontaktu v čase karantény,
poskytnutie opory a psychologickej podpory v období koronakrízy.
ŠPECIFIKÁ TVORBY OBSAHU DIŠTANČNÝCH ÚLOH predmetov Prípravná hudobná
výchova a Hudobná náuka:
- jasne stanovené dlhodobé a špecifické ciele a ich dôsledná korelácia s obsahom ( na základe
časovo-tematických plánov, ktoré boli upravené vzhľadom k technickým a organizačným
možnostiam vzdelávania v čase krízovej situácie i v súčinnosti s usmernenia MŠ VVaŠ SR)
. využívanie a nadväzovanie na predchádzajúce vedomosti žiakov
- zohľadnenie rôznych potrieb a typov učenia (auditívny, vizuálny, pohybový atď.)
- animácia dejov, využívanie videolinkov (youtube) a audionahrávok (najmä pri sluchovej
analýze – stupnice, rytmus – pre obe ruky)
- dostatok praktických zadaní na precvičenie a upevnenie osvojeného
- dostatok vysvetľujúcich príkladov
- otázky a cvičenia na sebahodnotenie a kontrolu získaných a osvojených poznatkov (kvízy,
opakovania + správne odpovede, ktoré poskytovali možnosť sebakontroly)
- zaujímavosť a príťažlivosť materiálu – spracovanie vo forme prezentácií, pracovné listy
zohľadňujúce psychomotorické schopnosti žiakov v jednotlivých ročníkoch (resp. ročníkových
sekciách).
- pri online vyučovaní žiakov PHV 2. ročného štúdia bola zabezpečená pestrosť realizovaných
činností: rytmická ozvena, rytmické doplňovačky, hra na kazoo, hudobné hádanky, hudobnopohybové činnosti (tanec), rozvoj intonačných a sluchových schopností (opakovanie tónov,
krátkych úsekov na zvonkohre, hádanie „popletených“ melódií známych piesní, vokálne činnosti
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– interpretácia piesní (postupne, po jednom, keďže technické možnosti neumožňovali realizovať
spev skupinovo), precvičovanie hudobno-teoretických poznatkov, hudobné omaľovánky, spájanie
obrázkov s pojmami a pod.
PRIEBEH VZDELÁVANIA:
Od 16. 3. 2020 bola na web stránke školy zriadená sekcia Umenie lieči – dištančné vzdelávanie
žiakov podľa jednotlivých odborov. V rámci hudobného odboru boli vyšpecifikované jednotlivé
skupiny žiakov – Prípravné štúdium, 1/PV+2/PV, 3/PV+4/PV, žiaci NS+II. stupeň. Tieto skupiny
boli zvolené zámerne, keďže išlo o ročníky na seba nadväzujúce, čiže žiaci starších ročníkov
využívali témy nižšieho ročníka na opakovanie a utvrdzovanie učiva. Samostatnou časťou boli
Zahrajme sa spolu a overme si vedomosti, Na počúvanie a pozeranie pre žiakov 1/PV-4/PV,
Rytmus a sluchová analýza.
Do jednotlivých zložiek sa postupne pridávali učebné materiály – pracovné listy, prezentácie
(PowerPoint), hudobné hry a hádanky, osemsmerovky, prepojenia a linky na ukážky hudobných
rozprávok, súťaže (Riskuj!, hudobné kvízy, obrazové a zvukové kvízy na youtube, Hudobné
pexeso).
Odkaz na úlohy a aktualizácia úloh bola pravidelne zverejňovaná i na FB školy.
Dňa 8. 4. po dohode vyučujúcich HN, vedúca PK zaslala všetkým vyučujúcim hudobného odboru
informatívny mail s prosbou kontaktovať žiakov ohľadom dištančného vzdelávania HN priložený link na dištančné úlohy na webstránke školy. Vyučujúce kontaktovali žiakov 4/PV,
3/NS a absolventov II. stupňa a ŠPD cez maily, SMS a sociálne siete. Taktiež využívali možnosti,
ktoré poskytuje www.ucimenadialku.sk – sekcia pre základné umelecké školy, kde bolo viacero
dobrých metodických rád, zaujímavé linky na online prenosy koncertov, virtuálne návštevy opier
a pod.. Vyučujúce odporučili žiakom , ktorí sú zapojení do programu EarMaster (žiaci prípravnej
hudobnej výchovy, nižších ročníkov primárneho vzdelávania), aby zlepšovali svoje intonačné a
rytmické zručnosti prostredníctvom tejto aplikácie. U viacerých rodičov sa však dlhodobo naráža
na problémy v spolupráci - technické, časové a pod. Táto úloha bola teda chápaná ako
dobrovoľná. Forma kontroly a spätnej väzby - cez výsledky, ktoré sú prístupné na webe aplikácie
EarMaster.
FORMY KONTAKTU, VZDELÁVANIA, SPÄTNÁ VÄZBA:
Podstatou efektívnej náhrady prezenčného vyučovania bola vzájomná komunikácia, byť
v kontakte so svojimi žiakmi rôznymi formami:
- prostredníctvom sociálnych sietí
- prostredníctvom e-mailovej komunikácie
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- zverejňovaním úloh na web stránke školy www.zuslstanceka.sk a FB stránke školy
-online vyučovaním prostredníctvom aplikácie Skype

(PHV 2/1. rok, PHV 2/2. rok) –

zapojených formou online vyučovania bolo 10 žiakov, 2 žiaci sa z technických dôvodov zapojili
neskôr (od mája), materiály im boli posielané mailom a oni ich spätne vypracovávali. Žiaci
PHV/1 1x do týždňa dostávali mailom pracovné listy a oskenované materiály z učebnice. Spätná
väzba – vypracované pracovné listy preposielané rodičmi cez mail a sociálne siete (Skype,
Messenger, Whatsapp, FB).
Žiaci I. stupňa základného štúdia - 1, 2, 3/PV a 1, 2/NS sa vzdelávali formou prezentácií
a rôznych úloh zverejňovaných na web stránke a FB školy.
Žiaci 4/PV, 3/NS a 4/II. postupne tvorili absolventské projekty a súhrnne opakovali
prostredníctvom prezentácii, úloh určených na opakovanie a utvrdzovanie učiva. Pôvodný pokyn
z marca 2020 - žiaci 4/PV, 3/NS, 4/II. mali odovzdať v elektronickej podobe (vo forme
prezentácií .ppt, .pptx) mailom vyučujúcim projekty, ktoré budú archivované ako absolventské
práce. Na základe pokynov MŠVV a Š SR sa ústna forma obhajoby projektov v tomto šk. roku
neuskutoční. Termín odovzdania projektov do 15. 6. 2020 – bol po usmernení MŠVV a Š SR (zo
dňa 6. 4. 2020) skorigovaný v zmysle, že odovzdanie projektov je dobrovoľné.
Vanda Granecová, DiS. art. - žiaci 3/NS - bolo odovzdaných 10 projektov.
- žiaci 4/PV - bolo odovzdaných 6 projektov, 9 žiaci projekt neodovzdali.
Mgr. Nina Melišková
- žiaci 3/NS - odovzdané všetky projekty v počte 15 prezentácii.
-žiaci 4/PV - bolo odovzdaných 18 projektov, 8 žiaci projekt neodovzdali.
Do dištančného vyučovania predmetu HN bolo zapojených celkovo cca 80 percent
žiakov PHV1, PHV 2/1, PHV 2/2, PV, NS, II. stupňa. Pri online vyučovaní sa vyskytovali
technické problémy s internetovým pripojením (kapacita, odozva). Spoločný spev z dôvodu
rôznej kvality internetového pripojenia nebolo možné realizovať.
Vypracovala: Mgr. Nina Melišková
Správa schválená na zasadnutí PK dňa: 23. 6. 2020
Literárno – dramatický odbor.

Vyučovanie prerušené od 16. marca 2020 do 1.júna 2020. V spomínanom období prebiehalo
dištančné vyučovanie prostredníctvom telefonického a internetového spojenia so žiakmi literárno
– dramatického odboru. Žiakom boli zasielané zadania, cvičenia, hry prostredníctvom mailou
a zaslané vypracované práce boli pripomienkované triednym učiteľom. Pozornosť pri výbere
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a tvorbe cvičení bola zameriavaná na rozvoj zmyslového vnímania, slovnej inteligencie a tvorbe
uceleného umeleckého tvaru. Žiaci prejavili taktiež záujem o spoločné hodiny, ktoré sa
uskutočňovali pravidelne prostredníctvom videohovorov cez messenger, hangouts a skype. Na
zjednodušenie komunikácie boli vytvorené skupinové správy jednotlivých skupín LDO
a pedagogičiek na messengeri. Dôraz bol kladený najmä na skupinové vyučovanie žiakov, ktoré
prispievalo k psychohygiene, odreagovaniu a tiež žiaci prehĺbili vzájomné vzťahy v skupine,
kolektívne cítenie a empatiu.
Na spoločných online hodinách dramatiky a slovesnosti, práce v súbore a prednesu žiaci rozvíjali
kreativitu, schopnosť samostatne tvoriť a umelecky sa rozvíjať. Vzhľadom k absencii pohybu, bol
dôraz kladený na prácu so slovom, hľadali sa vhodné témy na spracovanie, básne i prozaické
texty. Žiaci prehlbovali svoje zručnosti – artikulácia, výslovnosť hlások, práca s dychom
a bránicou, sústredili sme pozornosť na dôležitosť výrazových prostriedkov akými sú pauza,
dynamika, tempo, rytmus atď. Počas prvých hodín sme pracovali s cvičnými textami, zástupnými
textami, jazykolamami a artikulačnými cvičeniami. Námety sme čerpali z metodík a kníh
dramatickej výchovy Evy Machkovej. Následne sme pristúpili k výberu témy na umelecký
výstup. Zvolili sme tému: Deň matiek. Počas niekoľkých hodín brainstormingu sme hľadali
spôsob spracovania danej témy, pričom každá skupina si zvolila vlastný prístup. Následne sme
veľmi pedantne a podrobne rozpracovali tému matka, hľadali textový materiál, písali vlastné
texty. Pri prednese žiaci aplikovali naučené zručnosti. Žiaci i pedagogičky sa zoznámili s novými
technológiami a možnosťami technického spracovania video či audionahrávok. Niektoré
videonahrávky žiaci nakrúcali samostatne doma, niektoré videá vznikali priamo na hodinách
prostredníctvom natáčania obrazovky počítača. Neskôr sa videá upravovali, strihali, dopĺňali
texty či hudba na dotvorenie atmosféry. Pri každej činnosti spolupracovali žiaci s pedagogičkami,
ale aj pedagogičky navzájom. Každá skupina vytvorila umelecké video, ktoré bolo uverejnené na
stránke školy a facebookovej stránke literárno-dramatického odboru. Žiaci druhého stupňa a žiaci
prvého stupňa druhej časti z triedy Jarmily Bakusovej sa zapojili do prehliadky Reginálneho
kultúrneho centra v Prievidzi-

(Ne)umlčaná kultúra, kde získali ocenenia.

Po ukončení

tematického celku Deň matiek, sme sa zamerali na tvorbu výstupov vychádzajúcich
z individuálnych hodín prednesu, pričom sme sa snažili o dramatizáciu textu, ozvláštnenie
prednesu využívaním rekvizít, kostýmov a rôzneho prostredia či technických možností (aplikácie,
program na tvorbu videí, program na úpravu fotografií a pod.). Počas mesiaca máj vznikla i
divadelná videopozvánka na LDO, ktorá mala ľuďom priblížiť dianie na hodinách literárno –
dramatického odboru, jeho podstatu, zmysel a zároveň osloviť nových žiakov do Základnej
umeleckej školy Ladislava Stančeka. Žiaci druhého stupňa a štúdia pre dospelých sa zúčastňovali
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i online prednášok z dejín divadla. Jednotlivé obdobia boli rozoberané viac do hĺbky, obohatené
o obrázkový, textový materiál a powerpointové prezentácie.
CIELE: Dištančné vzdelávanie bolo síce náročné, ale považujeme ho za zmysluplné, pretože sa
nám podarilo splniť nami stanovené ciele počas dištančného vyučovania - psychohygiena žiakov,
odreagovaniu a prehĺbenie vzájomných vzťahov v skupine, rozvoj kolektívneho cítenia, empatie,
fantázie a tvorivosti. Praktické výstupy vo forme umeleckých videí našich žiakov dokonca
predčili naše očakávania. Taktiež považujeme za čiastočne splnené aj ciele literárno –
dramatického odboru v školskom roku 2019/2020, ktoré sa z väčšej miery stotožňujú s cieľmi
počas dištančného vzdelávania. Absentuje rozvoj pohybových schopností, pretože nebol
umožnený ich kvalitatívny rast vzhľadom k online priestoru.
HODNOTENIE: V literárno – dramatickom odbore boli hodnotené známkou iba hlavné
predmety: dramatická príprava v primárnom štúdiu, dramatika a slovesnosť v nižšom
sekundárnom štúdiu a základy dramatickej tvorby v druhom stupni i v štúdiu pre dospelých.
PREHĽAD ZAPOJENÝCH ŽIAKOV DO ONLINE VYUČOVANIA:
Z 55 žiakov sa aktívne zapájalo 45 žiakov.

počet žiakov

počet žiakov
zapojených
do vyučovania

spôsob aplikácie
vyučovania

nezapojených
žiakov

poznámky

1/PV

3

2

Messenger, mail

1

Rod. dôvody

2/PV

6

4

Messenger, mail

2

Rod.dôvody

3/PV

4

4

Messenger, mail

0

ročník

4/PV

5

4

Messenger, mail

1

Preruš.štúd.

1/NS

11

10

Messenger, mail

1

Preruš.štúd.

2/NS

11

9

Messenger

2

nezáujem

3/NS

6

3

Messenger

3

nezáujem

4/NS

2

2

Messenger

0

1./II.

5

5

Messenger

0

3./II.

1

1

Messenger

0

1./ŠPD

1

1

Messenger

0

Výtvarný odbor.

Obsah a ciele
Hlavným cieľom dištančného vzdelávania bolo udržať žiakov v kontakte aktívnou výtvarnou
tvorbou a svetom umenia, ktorý sme sa im okrem samotnej výuky snažili priblížiť ponukou online
výstav, videí, filmov či artových platforiem.
Špecifiká dištančného vzdelávania
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Počas mesiacov marec, apríl , máj a čiastočne jún bolo vyučovanie realizované dištančnou formou,
tzv. home office. Boli použité všeobecne rozšírené a verejnosti dostupné internetové platformy a
sociálne siete, Facebook, Skype, komunikácia emailom a telefonický kontakt.
Osvedčil sa systém práce, ktorého výsledkom / okrem iného / bola 70 percentná
zapojenosť žiakov. Raz týždenne / ako štandardné vyučovanie/sme žiakom posielali graficky
spracované zadania domácich úloh, ktoré sme príležitostne dopĺňali inštruktážnymi videami pri
technologicky náročnejších postupoch. Pri tvorbe domácich úloh sme zohľadňovali materiálovo
technické vybavenie domácností, predpokladali sme, že vybavenosť a možnosti výtvarných
ateliérov v škole sú výrazne lepšie. Väčšina zadaní bola teda orientovaná na kresbu a maľbu.
Predmetová komisia výtvarného odboru na svojom zasadnutí v mesiaci apríl zredukovala počet
klasifikovaných predmetov na dva – kresba a maľba , práve s ohľadom na nedostatočnú materiálno
technickú vybavenosť žiakov vo svojich domovoch.
Po zhotovení domácej úlohy nám žiaci, alebo ich rodičia tieto posielali odfotené,
emailom alebo Facebook správou. Po prezretí zaslanej fotodokumentácie sme každému žiakovi
poslali správu s uvedením nášho stanoviska, hodnotenie úlohy, konzultáciu či návrh na korekciu .
Zhrnutie a záver
Dôsledkom dištančného vzdelávania vo výtvarnom odbore bola žiaľ znížená kvalita
realizovaných diel , čo je pri absencii pedagogického dohľadu nad procesuálnou stránkou
výtvarnej tvorby očakávané negatívum. Väčšina realizovaných prác niesla známky popisného,
klišéovitého a prvoplánového spracovania. Obsahový štandard stanovený Štátnym vzdelávacím
programom, ktorým sa vyučovanie riadi počas normálneho výchovnovzdelávacieho procesu
nebol počas dištančného vzdelávania dosiahnutý.
Ozvalo sa niekoľko rodičov s výhradami voči používaniu domácich výtvarných potrieb
pri dištančnom vzdelávaní.

Pozitívom snáď je / u žiakov /

aktívna domáca práca

s digitálnymi médiami / fotenie, posielanie a úprava fotiek smartfónovými aplikáciami, emailová
komunikácia.
Spracoval Mgr. Oleg Cipov

Tanečný odbor.

V čase prerušenia prezenčnej formy vyučovania sa realizovalo vzdelávanie dištančnou
formou.

Postupne sa získavali informácie od rodičov i žiakov na možnosti komunikácie,

využívali sa všeobecne a verejnosti dostupné internetové platformy a sociálne siete - Facebook,
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Skype, Messenger, Viber, Whatsapp komunikácia e-mailom a telefonický kontakt / vychádzalo
sa z individuálnych možností žiakov/.
Cieľom dištančného vzdelávania bolo udržania kontaktu pedagógov so žiakmi a záujmu
o predmet, podporovať potrebu umelecky rásť a vzdelávať sa. Dôležité bolo aj udržanie
sociálneho kontaktu v čase karantény.
Obsahom dištančného vyučovania v čase prerušenia riadneho vyučovania bolo zameranie sa
na opakovanie a utvrdzovanie učiva formou motivačných videí /linky na rôzne tanečné ukážky/
rozcvičky/ a opakovanie si už nacvičených tanečných choreografií.
Zadania domácich úloh sa uskutočňovalo týždenne zverejnením na web stránke školy, ktoré sa
konzultovali cez aplikácie žiakov podľa dohovoru. Využívalo sa aj natáčania pedagógov na
videozáznam, rôzne videá z youtubu, kde sa žiakom ponúkli pohľady na tanečné umenie
z rôznych žánrov, vekovej kategórie a aj zo života tanečníkov v čase koronakrízy.
Do aktívnej práce sa zapojilo 90% žiakov, niektorí žiaci neprejavili záujem z dôvodu záťaže
vyučovania zo škôl / mali obmedzené prístupy k počítačom a časové zladenie vo viacpočetnej
rodine/, ale aj pre nepochopenie zmyslu takéhoto vzdelávania rodičmi.

Táto situácia si

vyžadovala nové postupy práce pedagógov, metódy práce i formy vyučovania, ktoré sa môžu
využiť i po koronakríze. So žiakmi sa konfrontujú a hľadajú spôsoby zadávania úloh dištančného
vzdelávania v budúcnosti.
Od 10. 6. 2020 sa vyučovanie v ZUŠ obnovilo v plnom rozsahu, teda i skupinové
vyučovanie, využili ju žiaci v druhej časti štúdia, v nižších ročníkoch sa pokračovalo striedavo
prezenčnou i dištančnou formou /dobrovoľná účasť na vyučovaní/.
Rozhodnutím PK pedagógovia klasifikovali na konci šk. roku 2019/2020 len hlavné
predmety a tanečnú prax. Hodnotenie sa realizovalo formou známok.
Napriek rôznym problémom sa podarilo udržať kontakt žiakov s predmetom, udržať
kontinuitu vzdelávacieho procesu a vo všeobecnosti sa podarilo splniť obsah vzdelávania
/dlhodobé a špecifické ciele a ich dôsledná korelácia s obsahom - na základe časovo-tematických
plánov, ktoré boli upravené vzhľadom k technickým a organizačným možnostiam vzdelávania
v čase krízovej situácie i v súčinnosti s usmernením MŠ SR/.
zapísala : E. Matiašková, DiS.art
Správa schválená PK dňa 22.6.2020

KLÁVESOVÉ NÁSTROJE
Ciele a obsah dištančného vzdelávania
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Počas mimoriadnej situácie nebola možná základná forma štúdia na nástroji, ktoré
prebieha za prítomnosti žiaka a pedagóga súčasne v jednej triede (individuálne štúdium). Cieľom
dištančného vzdelávania bola snaha o čo najlepšiu náhradu bežného spôsobu vyučovania, ktorý
nebol v tom čase možný.
Situácia si vyžadovala zvoliť individuálny prístup k žiakom vzhľadom k ich domácemu
prostrediu a možnostiam elektronickej komunikácie. Od prvých týždňov mimoriadnej situácie sa
učitelia postupne skontaktovali s väčšinou svojich žiakov, a to prostredníctvom rôznych
mobilných aplikácií. Používali najmä Skype, Messenger, Viber, Whatsapp a taktiež e-mail
a videonahrávky. V niekoľkých prípadoch učitelia využili telefonické konzultácie, keďže iná
možnosť spojenia tam nebola.
Mimoriadna situácia si vyžadovala mimoriadne postupy, metódy a formy vyučovania. Pre
všetkých zúčastnených to bolo niečo nové. Viacerí pedagógovia sa zdokonalili vo využívaní
mobilných aplikácií, na druhej strane naši žiaci mali priestor pracovať viac samostatne, čo treba
hodnotiť kladne, pretože k samoštúdiu sa vedú žiaci aj počas riadneho vyučovacieho procesu.
Hodnotenie hlavného predmetu sa nezmenilo, štvorručná hra zostala taktiež hodnotená
obvyklým spôsobom, komorná hra sa nehodnotila.
Štatistika aktivity žiakov
Z celkového počtu 155 žiakov klávesového oddelenia sa do online vyučovania zapojilo 150
žiakov, pričom piati žiaci sa z osobných dôvodov takejto formy vyučovania zúčastniť nemohli.
Zo 14-tich žiakov PŠ sa do online vyučovania zapojilo 11 žiakov.
Záver a zhodnotenie
Vzhľadom na fakt, že mimoriadna situácia bola niečím novým s čím sa zatiaľ nestretli ani žiaci
ani učitelia, treba povedať, že zvládli túto situáciu veľmi dobre. Každý jeden žiak aj učiteľ sa
v rámci svojich osobných a technických možností (s využitím svojich vlastných prostriedkov)
snažil o plnohodnotnú náhradu bežného vyučovania. Aj keď je osobný kontakt pri individuálnom
štúdiu nenahraditeľný, za dva mesiace dištančného vzdelávania sa nám podarilo príliš nevybočiť
z obsahových štandardov a pri nástupe do riadneho vyučovacieho procesu plynule pokračovať vo
vyučovaní. Prínosom dištančného vzdelávania bolo aj posielanie nahrávok žiakov svojím
učiteľom na hodnotenie, kedy si aj žiak mohol vypočuť seba ako hrá a na základe sebareflexie sa
sám ohodnotiť.
Na základe vyššie uvedeného treba povedať, že technické možnosti niektorých žiakov a učiteľov
boli značne obmedzené. Online prenos bol častokrát nekvalitný (slabé – nedostačujúce
internetové pripojenie), prípadne obmedzený množstvom prenesených dát. Preto by bolo na
zváženie toto obmedzenie nejakým spôsobom vyriešiť (napr. vytvorenie špeciálneho balíka dát
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s vysokou rýchlosťou od

mobilného operátora, ktorý by bol určený výlučne na dištančné

vzdelávanie v období mimoriadnej situácie).
Počas tohto obdobia sa nik zo štúdia neodhlásil, žiaci sa postupne vrátili do riadneho
vyučovacieho procesu a pokračujú v štúdiu.
Vypracovala: Eva Dražová, Dis. art.
Korekcia:

Mgr. art. Ivan Korec

Gitarové oddelenie
Vznik mimoriadnej situácie nás postavil pred spôsob vyučovania, ktorý si vyžadoval
nové formy a metódy výuky, ktoré bolo treba prehodnotiť a zvoliť také alternatívy výučby, ktoré
by boli vhodné a pritom realizovateľné. Súčasne boli pre väčšinu pedagógov aj výzvou, s ktorou
sa museli popasovať.
Cieľom všetkých členov gitarového oddelenia bolo v prvom rade udržať kontakt s čo
najväčším počtom svojich žiakov. Na kontakt so žiakmi používali dostupné internetové aplikácie
(Messenger, Whats App, Skype, Viber...), prípadne e-mail, telefonický rozhovor, pričom obsah a
formu vyučovania prispôsobili technickým možnostiam a taktiež domácim podmienkam
jednotlivých žiakov, aby sa neprerušil kontakt a tým aj záujem žiakov o hudobný nástroj, zmysel
pre zodpovednosť a kontinuitu v improvizovanom vyučovacom procese.
Do online vyučovania sa v gitarovom oddelení z celkového počtu 56 žiakov zapojilo 48
žiakov. Záverečné hodnotenie hlavného predmetu sa nezmenilo, komorná hra sa po dohode medzi
členmi PK nehodnotila.
Nový spôsob výuky však priniesol aj komplikácie, ktoré sa vyskytli počas dištančného
vzdelávania ako napr. problémy s pripojením internetu, slabý signál, oneskorený výstupný
signál(zvuk), ladenie nástroja na diaľku, nekvalitný obraz atď.
Záverom sme sa na zasadnutí PK jednohlasne zhodli, že napriek tomu, že sme sa s takouto
situáciou stretli po prvý krát, ciele, ktoré sme si dali na začiatku online výuky sa aj napriek
spomínaným prekážkam podarilo zvládnuť, a súčasne si udržať priazeň rodičov a záujem žiakov
pokračovať v normálnom štúdiu. Veríme, že tento spôsob výučby bol tak ako pre pedagógov tak
pre žiakov nie vždy komfortný, ale vďaka nemu sa budeme v budúcnosti vedieť lepšie orientovať
a reagovať na prípadnú podobnú situáciu.
V Prievidzi dňa 24.júna 2020.
Rudolf Cipov, Dis art.
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Spevácke oddelenie.
Pedagógovia speváckeho oddelenia počas prerušenia vyučovania od 16.3.2020 vyučovali
svojich žiakov dištančnou formou a to online

prostredníctvom aplikácií : Skype, Viber,

Messenger, WhatsApp, alebo zasielaním nahrávok prostredníctvom emailu.
Na základe všeobecných odporúčaní a hlavne na základe odporúčania Predmetovej
komisie prispôsobili jednotlivý pedagógovia obsah a formy vyučovania domácim podmienkam
žiakov. Výnimočný stav, potreba vyučovania na diaľku prostredníctvom internetových aplikácii,
prípadne s pomocou hudobných softwarov si vyžiadala prehodnotiť, ktoré učivo a aké formy
z aktuálneho školského vzdelávacie programu sú vhodné a reálne v danej situácii použiť.
Cieľom pedagógov speváckeho oddelenia počas tohto obdobia bolo snažiť sa byť v kontakte so
všetkými žiakmi a pomocou rôznych aplikácií sprostredkovať žiakovi hodinu spevu tak, aby
vyučovací proces naďalej pokračoval.
Počas tohto obdobia bolo v kontakte s pedagógom 68 žiakov, ktorí boli vyučovaní online, jeden
žiak nereagoval a dvaja žiaci si podali žiadosť o prerušenie štúdia.
Hodnotenie hlavného predmetu sa nezmenilo, komorný spev sa po dohode pedagógov
speváckeho oddelenia nehodnotil.
Na záver sme v speváckom oddelení zhodnotili, že všetky ciele boli splnené a vyučovanie bolo
počas tohto obdobia náročnejšie, aj napriek tomu sme sa snažili počas dištančného vzdelávania
zabezpečiť študentom speváckeho oddelenia plnohodnotné vzdelanie. V závere by sme
spomenuli problémy, ktoré sa počas dištančného vzdelávania vyskytli: problém s internetovým
pripojením u žiakov aj pedagógov, oneskorený zvukový prenos, nedostatočná zabezpečenie
speváckej a zvukovej techniky. Bolo nutné nahrávanie zvukového sprievodu a následné
odosielanie žiakom.
Dychové oddelenie
V dychovom oddelení na základe odporúčania PK, ako aj všeobecných odporúčaní
ministerstva školstva, vyučujúci prispôsobili obsah a formy vyučovania domácim podmienkam
žiakov. Jednotlivý pedagógovia preto využili na prvotný kontakt prevažne telefonický rozhovor
a po dohode so žiakmi ďalej používali rôzne dostupné internetové aplikácie. Najčastejšie to bola
aplikácia Messenger, Skype a Viber a to formou priameho spojenia v reálnom čase, alebo formou
zasielania zvukových a video nahrávok s vysvetlením problematiky smerom k žiakom a následne
zasielanie zvukových a video nahrávok smerom k pedagógovi na vyhodnotenie naštudovaného.
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Pedagógovia dychového oddelenia takto kontaktovali 44 žiakov z celkového počtu 45 (s 1
žiakom sa nepodarilo spojiť). Do dištančného vyučovania sa následne zapojilo všetkých 44
kontaktovaných žiakov.
Koncoročné klasifikovanie žiakov známkou bolo na základe rozhodnutia PK zo dňa 6.
mája 2020 len s hlavného predmetu – Hra na nástroji a nehodnotili sa predmety Komorná hra
a Hra v súbore, orchestri.
Predmetová komisia konštatuje, že v tejto výnimočnej situácii sa aj napriek početným
technickým problémom podarilo udržať kontakt žiakov s predmetom, udržať kontinuitu
vzdelávacieho procesu a vo všeobecnosti aj splniť obsah jednotlivých učebných plánov.
Prievidza 24. jún 2020
Milan Barta, Dis. art. predseda PK
Hra na bicích nástrojoch
Potreba vyučovania na diaľku prostredníctvom internetových aplikácii, prípadne s
pomocou hudobných softwarov si vyžiadala prehodnotiť, ktoré učivo a aké formy z aktuálneho
školského vzdelávacie programu sú vhodné a reálne v danej situácii použiť. Hlavným cieľom online vyučovanie bolo udržať kontakt žiakov s predmetom, nástrojom, udržať kontinuitu v
prebiehajúcom vyučovacom procese.
Na základe všeobecných odporúčaní a hlavne na základe odporúčania Predmetovej
komisie prispôsobili jednotlivý pedagógovia obsah a formy vyučovania domácim podmienkam
žiakov. Prevládalo zadávanie úloh formou mailových správ, zasielanie zvukových a video
nahrávok smerom k žiakom ako vysvetlenie, predvedenie; zasielanie zvukových a video
nahrávok smerom k pedagógovi na vyhodnotenie práce žiaka; využívanie video-aplikácii /
messenger, Google Meet, Skype .../ na priame vyučovanie.
Členovia komisie – pedagógovia kontaktovali všetkých žiakov a rodičov. Z celkového počtu 50
žiakov sa do on-line vyučovania zapojilo 46 žiakov, prostredníctvom aplikácie Skype,
Messenger, Meet – google a prostredníctvom mailových správ.
Na základe rozhodnutia PK zo dňa 6. máj 2020, pedagógovia klasifikovali na konci šk. roku
2019/2020 tieto predmety: hra na bicích nástrojoch, hra v súbore bicích nástrojov a komorná hra.
Hodnotenie sa realizovalo formou známok.
Napriek technickým problémom s kvalitou prenosu zvuku prostredníctvom internetu,
nekvalitných záznamových zariadení u žiakov a aj pedagógov PK BN konštatuje, že sa podarilo
udržať kontakt žiakov s predmetom, udržať kontinuitu vzdelávacieho procesu a vo všeobecnosti
sa podarilo splniť obsah vzdelávania.
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Prievidza 24. jún 2020
Anton Jurík Dis. art. predseda komisie
Sláčikové oddelenie
Dištančné vyučovanie prebiehalo prostredníctvom telefonického a internetového spojenia
so žiakmi.
Na základe všeobecných odporúčaní a hlavne na základe odporúčania predmetovej
komisie prispôsobili jednotlivý pedagógovia obsah a formy vyučovania domácim podmienkam
žiakov. Výnimočný stav, potreba vyučovania na diaľku prostredníctvom internetových aplikácii,
prípadne s pomocou hudobných softwarov si vyžiadala prehodnotiť, ktoré učivo a aké formy
z aktuálneho školského vzdelávacie programu sú vhodné a reálne v danej situácii použiť. Cieľom
online vyučovania bolo udržanie záujmu o hru na hudobný nástroj a nestratenie kontaktu so
žiakmi.
Situácia si vyžadovala zvoliť individuálny prístup k žiakom vzhľadom k ich domácemu
prostrediu a možnostiam elektronickej komunikácie. Od prvých týždňov mimoriadnej situácie sa
učitelia postupne skontaktovali s väčšinou svojich žiakov, a to prostredníctvom rôznych
mobilných aplikácií alebo využitia inej techniky. Používali najmä Skype, Messenger, Viber,
WhatsApp. Okrem samotného online vyučovania boli pedagógovia aj v telefonickom kontakte so
žiakmi, posielali im e-mailom rôzne náučné videá súvisiace s konkrétnymi technickými
problémami a analyzovali nahrávky skladieb, ktoré im posielali žiaci. Okrem toho prebiehali
online koncerty, ktorých sa zúčastňovali aj žiaci sláčikového oddelenia.
Počas prerušenia vyučovania pre pandémiu koronavírusu sa v Sláčikovom oddelení
zúčastňovalo online vyučovania 62 žiakov, prostredníctvom aplikácii Messenger, Skype, Viber,
WhatsApp. 7 žiakov sa nezúčastňovalo online vyučovania a 1 žiak si podal žiadosť o ukončenie
štúdia. Taktiež aj všetci pedagógovia sa zapojili do online vyučovania.
Na základe rozhodnutia PK zo dňa 6. máj 2020 sa vyučujúci Sláčikového oddelenia
dohodli, že budú klasifikovať nasledovné predmety: Hra na husliach, Hra na violončele, Hra na
cimbale, Hra na husliach – obligátny nástroj, Prípravný sláčikový orchester, Školský orchester,
Orchester ľudových nástrojov. Neklasifikovali sa nasledovné predmety: Hra na cimbal –
obligátny nástroj, Komorná hra. Hodnotenie sa realizovalo formou známok.
Mimoriadna situácia si vyžadovala mimoriadne postupy, metódy a formy vyučovania. Pre
všetkých zúčastnených to bolo niečo nové. Viacerí pedagógovia sa zdokonalili vo využívaní
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mobilných aplikácií, na druhej strane naši žiaci boli nútení viac pracovať samostatne, čo treba
hodnotiť kladne.
Okrem toho v tomto období bolo cítiť súdržnosť v Sláčikovom oddelení, a vytvoril sa
hudobný projekt na ktorom sa zapojili žiaci, a taktiež aj ich vyučujúci. Cieľom projektu bolo
motivovať žiakov k hre na nástroji, k čomu prispela známa skladba z filmu Piráti z Karibiku.
Projekt mal veľmi dobrú odozvu, a preto bol odohraný naživo na Koncerte Súborov 25.6.2020 po
obnovení vyučovania.
Napriek viacerým problémom, ktoré súviseli s technickými možnosťami online
vyučovania, od ladenia nástrojov až po samotný zvuk pri vyučovaní, PK Sláčikového oddelenia
konštatuje,

že

sa

podarilo

udržať

kontakt

žiakov

s predmetom,

udržať

kontinuitu

vzdelávacieho procesu a vo všeobecnosti sa podarilo splniť obsah vzdelávania.
Prievidza 24. jún 2020

Mgr. Peter Gonda, DiS. art.
Predseda predmetovej komisie

Revíziu správy urobil:

Mgr. Iľja Michalovič, DiS. art.
Predseda predmetovej komisie
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