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1 ÚDAJE O ŠKOLE
Názov školy: Základná umelecká škola Trebišov
Adresa školy: Mariánske námestie 252/5, 075 01 Trebišov
Kontakt:
• Telefón: 056/06722152
• Fax: 6686017
• Web: www.zustrebisov.sk
• e-mail: zustv@zustrebisov.sk
Vedúci zamestnanci:
• riaditeľ: PaedDr. Veronika Jakimová, DiS. art.
• zástupca riaditeľa: Mgr. Ivana Bajužíková
Údaje o zriaďovateľovi:
• Názov: Mesto Trebišov
• Sídlo: M. R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov
• Telefón: 056/6722665
• e-mail: trebisov@trebisov.sk
Rada školy pri ZUŠ Trebišov:
• predseda: Izabela Bulinská, DiS. art. do júna 2021
Mgr. Rastislav Štefaňák
• členovia: PhDr. Daniela Fecková, Ing. Jozef Gazdág, Jozef Krucovčin, Miroslav
Davala, Mgr. Mária Cabadová, Ing. Milan Kozák, Ing. Martin Bizub,
MUDr. Terézia Dvorová, Viera Brežinská, DiS. art., Bc. Marietta Hrešková
Činnosť rady školy:
• 07. 10. 2020 – voľby do Rady školy za pedagogických a nepedagogických
zamestnancov.
Zvolení zástupcovia za pedagogických zamestnancov:
- Viera Brežinská, DiS. art.
- Mgr. Rastislav Štefaňák
Zvolený zástupca za nepedagogických zamestnancov:
- Bc. Marietta Hrešková
• 14. 10. 2020 - voľby do Rady školy za zástupcov rodičov
- MUDr. Terézia Dvorová
- Ing. Martin Bizub
- Ing. Milan Kozák
- Mgr. Mária Cabadová
• 10. 6. 2021 – Ustanovujúce zasadnutie Rady školy.
Zvolený predseda Rady školy – Mgr. Rastislav Štefaňák
Ďalšie poradné orgány:
• Umelecká rada – jej členmi sú vedúci predmetových komisií, vedúci umeleckých
odborov, vedenie školy, schádza sa podľa potreby, najmenej trikrát do roka.
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•
•

•
•
•

Vedúci umeleckej rady: akad. maliar Anton Vasilko - vedúci výtvarného odboru
Členovia: PaedDr. Veronika Jakimová DiS. art. - riaditeľka školy, Mgr. Ivana
Bajužíková - zástupkyňa školy, Viera Brežinská DiS. art. - vedúca hudobného odboru,
Jakub Sim, DiS. art. – vedúci tanečného odboru, Barbora Ivanová, DiS. art. – vedúca
literárno-dramatického odboru, Anna Hubináková – vedúca PK strunového oddelenia,
Izabela Bulinská, DiS.art. – vedúca PK klávesového oddelenia, Tibor Mihaľov, DiS.
art. – vedúci PK dychového oddelenia a spevu, Mgr. Ján Čverčko - vedúci PK HN.
Pedagogická rada - jej členmi sú pedagogickí zamestnanci ZUŠ, schádza sa raz
mesačne.
Pracovná rada - jej členmi sú všetci zamestnanci ZUŠ, schádza sa podľa potreby,
najmenej štyrikrát ročne.
Ďalšie metodické orgány - predmetové komisie jednotlivých umeleckých odborov:
Vedúca PK klávesového oddelenia - Izabela Bulinská, DiS. art.
Vedúca PK strunového oddelenia - Anna Hubináková
Vedúci PK dychového oddelenia a spevu - Tibor Mihaľov, DiS. art.
Vedúci oddelenia HN - Mgr. Ján Čverčko
Vedúca PK medziodborovej - VO, TO a LDO – Barbora Ivanová, DiS. art.

2 ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ZUŠ
Rozdelenie žiakov podľa umeleckých odborov:
Umelecké odbory
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Tanečný odbor
Literárno-dramatický odbor
Spolu

Počet žiakov
290 žiakov
146 žiakov
121 žiakov
14 žiakov
571 žiakov

Rozdelenie žiakov podľa jednotlivých stupňov vyučovania:
Prípravný ročník v HO, TO, LDO
Prvý stupeň základného štúdia
Druhý stupeň základného štúdia
Štúdium pre dospelých

70 žiakov
446 žiakov
48 žiakov
7 žiakov

V elokovanom pracovisku v Slovenskom Novom Meste navštevovalo hudobný odbor
24 žiakov.
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3 ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA
A KLASIFIKÁCIE
Hodnotenie je nevyhnutnou a dynamizujúcou súčasťou vyučovania. Plní viacero funkcií
– výchovnú, kontrolnú, motivačnú či prognostickú.
Metódy a prostriedky hodnotenia
Učiteľ hodnotí žiaka štvorstupňovým hodnotením. Hodnotenie často ovplyvňuje
žiakovu sebadôveru, utiahnutosť, ale aj priebojnosť, či sebavedomie. Preto musí byť učiteľ
pri hodnotení objektívny a žiakov hodnotiť diferencovane, podľa ich individuálnych
schopností.
Kritéria hodnotenia
Stupeň 1 – výborný
Žiak sa systematicky pripravuje na vyučovanie. Jeho vedomosti a zručnosti sú v súlade
s učebnými osnovami. Zvláda predpísané množstvo učiva. Interpretácia skladieb je zvládnutá
po stránke rytmickej, technickej, výrazovej a pamäťovej. Zúčastňuje sa na verejných
vystúpeniach a súťažiach.
Stupeň 2 – chválitebný
Žiak sa pripravuje na vyučovanie, ale jeho príprava nie je pravidelná. Jeho vedomosti
sú v súlade s učebnými osnovami. Jeho prejav má však nedostatky po stránke výrazovej alebo
technickej. Nemá problémy s hrou spamäti. Nezúčastňuje sa na verejných vystúpeniach.
Stupeň 3 – uspokojivý
Žiak sa nepripravuje systematicky na vyučovanie. Nespĺňa v úplnej miere požiadavky
predpísané učebnými osnovami. Má problémy s hrou spamäti. Nezvláda dostatočne
interpretáciu skladieb po stránke rytmickej, technickej a výrazovej. Nezúčastňuje sa na
verejných súťažiach.
Stupeň 4 – neuspokojivý
Žiak sa nepripravuje na vyučovanie. Jeho vedomosti sú nedostatočné a nie sú v súlade
s učebnými osnovami. Nemá záujem o hru na nástroji a štúdium v ZUŠ.
Celkové hodnotenie žiaka sa vyjadruje stupňami:
• prospel s vyznamenaním
• prospel
• neprospel
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Prehľad celkového prospechu žiakov na konci školského roka 2020/2021 podľa odborov
Výtvarný odbor
I. stupeň
II. stupeň
ŠPD
Spolu:
Tanečný odbor
Prípravné štúdium
I. stupeň
II. stupeň
ŠPD
Spolu:
Hudobný odbor
Prípravné štúdium
I. stupeň
II. stupeň
ŠPD
Spolu
Literárno-dramat.
odbor
Prípravné štúdium
I. stupeň
II. stupeň
ŠPD
Spolu:

Prospel s
vyznamenaním
126 žiakov
20 žiakov
0 žiakov
146 žiakov
Prospel s
vyznamenaním
32 žiakov
80 žiakov
8 žiakov
1 žiaci
121 žiakov
Prospel s
vyznamenaním
37 žiakov
196 žiakov
19 žiakov
4 žiaci
256 žiakov
Prospel s
vyznamenaním
0 žiakov
13 žiakov
1 žiak
0 žiakov
14 žiakov

Celkové hodnotenie všetkých odborov:

Prospel

Neprospel

Neklasifikovaní

Prospel

Neprospel

Neklasifikovaní

Prospel

Neprospel

23 žiakov

Neklasifikovaní
1 žiak
8 žiakov

23 žiakov

2 žiak
11 žiaci

Prospel

Neprospel

Prospel s vyznamenaním:
Prospel:
Neprospel:
Neklasifikovaní:
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Neklasifikovaní

537 žiakov
23žiakov
0 žiakov
11 žiakov

4 ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ
KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH
ZAMESTNANCOV
Všetci pedagogickí zamestnanci školy spĺňajú kvalifikačné predpoklady. V ZUŠ
Trebišov vyučuje 26 pedagogických zamestnancov. Z toho 9 pedagógov ukončilo vyššie
odborné vzdelanie na Konzervatóriu v Košiciach, 2 sú poslucháčmi Konzervatória na
Timonovej ulici v Košiciach, 2. ukončili vyššie odborné vzdelanie na Konzervatóriu v Prahe, 5
pedagogických zamestnancov získalo vyššie odborné vzdelanie na Strednej umeleckej škole
v Košiciach a 8. pedagogickí zamestnanci majú ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
(z toho 1 s rigoróznou skúškou a dvaja s 2. atestáciou).

Prehľad pedagogických zamestnancov podľa vyučovacieho predmetu
Vyučovací predmet HO

Počet uč.

Hra na klavíri

8

Hra na keyboarde

3

Hra na gitare

5

Hra na akordeóne

2

Hra na zobcovej flaute

3

Hra na
saxofóne,klarinete
Hra na trúbke

Meno

K. Šulanová
I. Obrinová
V. Jakimová
I. Bajužíková
J. Hubinák
K. Bari
A. Hubináková
R. Pristáš
J. Čverčko
Š. Balogh
V. Brežinská
J. Hubinák
K. Bari, T. Mihaľov
Š. Balogh

1

K. Ondrušová

2

K. Bari
J. Vasiľ
P. Olejár
K. Bari
J. Vasiľ
B. Ivanová
Ľ. Szatványiová
R. Pristáš
I. Bajužíková
J. Čverčko
Š. Balogh

Hra na husliach

2

Hra na bicie nástroje
Hra na cimbal
Spev
Hra na violončele
Hra na kontrabase

2
1
1

Hudobná náuka

3

2

5

B. Berényiová
I. Bulinská
I. Mihaľová
I. Zselenáková
V. Brežinská
T. Mihaľov

T. Mihaľov

T. Mihaľov

Vyučovacie predmety LDO

Dramatická príprava
Dramatika a slovesnosť
Pohyb
Prednes
Práca v súbore
Vyučovacie predmety VO

Maľba
Grafika
Grafický dizajn
Dizajn
Kresba
Dekoratívna činnosť
Práca s materiálom
Počítačová grafika
Fotografia
Inštalácia v priestore
Keramika
Modelovanie a práca
s materiálom
Telová tvorba
Základy
architektonickej tvorby
Vyučovacie predmety TO

Tanečná príprava
Tanečná prax
Klasický tanec
Ľudový tanec
Džezový tanec

Počet uč.

1

Meno

B. Ivanová

Počet uč.

2

Meno

A. Vasilko
R. Štefaňák

Počet uč.

2

Meno

J. Sim
J. Pajtášová
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5 ÚDAJE O PLNENÍ KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU
PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY
Cieľom ďalšieho vzdelávania je zvyšovať osobný rozvoj na všetkých úrovniach
vzdelávania, ktorý možno dosiahnuť len ďalším vzdelávaním a ďalšou odbornou prípravou.
V šk. roku 2020/2021 pani uč. B. Ivanová, DiS. art. nastúpila do 1. ročníka Katolíckej
univerzity v Ružomberku, kde študuje odbor spev a zároveň v tom istom roku ukončila
adaptačné vzdelávanie v ZUŠ Trebišov. Do adaptačného vzdelávania sa prihlásil aj ďalší
pedagogický zamestnanec – J. Sim, DiS. art., absolvent Košického Konzervatória.
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6 INFORMÁCIE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY
NA VEREJNOSTI
Aj napriek pretrvávajúcej pandémii, dôsledkom čoho bol výchovno-vzdelávací proces
na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 23.
októbra 2020 prerušený (vyučovanie sa uskutočňovalo dištančnou formou), žiaci a učitelia ZUŠ
Trebišov sa zapájali do rôznych aktivít a súťaží online.
Účasť na súťažiach – online
1. Šarlota Bubeňková získala Mimoriadnu cenu na celoslovenskej výtvarnej súťaži s názvom
Malé grafické formy Vrútky 2020
Pripravil: p. uč. akad. maliar A. Vasilko
2. Modrý svet očami umenia 2020 – celoslovenská súťaž v Bardejove
Hudobný odbor:
I. kategória – spev
Juliana Pristášová - strieborné pásmo
Soffia Michalková - bronzové pásmo
Michal Dušek
- bronzové pásmo
III. kategória – spev
Radoslava Oláhová - zlaté pásmo
Literárno-dramatický odbor:
V. kategória
Ema Malčická
- 1. miesto
Kristína Majovská - 2. miesto
Saskia Sokoliová - 3. miesto
VII. kategória
Hannah Urbanieková - 1. miesto
Pripravila: p. uč. B. Ivanová, DiS. art.
3. Vesmír očami detí 2021 - okresné kolo výtvarnej súťaže
IV. kategória:
Matúš Bajužík
- 1. miesto
Barbora Jurášková
- 2. miesto
Pripravil: p. uč. Mgr. R. Štefaňák
V. kategória:
Juraj Šatala
- 1. miesto
Pripravil: p. uč. akad. maliar A. Vasilko
Jana Raganová
- 2. miesto
Alexandra Poláková - postupujúca práca
Pripravil: p. uč. Mgr. R. Štefaňák
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4. Klavírna celoslovenská prehliadka Sládkovičovo 2021
Martina Hriciková - zlaté pásmo
Pripravila: p. uč. K. Šulanová, DiS. art.
5. Celoslovenská súťaž v sólovom klasickom a populárnom speve vo Zvolene
Kategória - populárny spev
Diana Gumanová - bronzové pásmo
Radoslava Oláhová - strieborné pásmo
Pripravila p. uč. B. Ivanová, DiS. art.
6. Celoslovenská výtvarná súťaž v Hurbanove Vesmír očami detí
IV. kategória
Matúš Bajužík - víťazná práca
uč. Mgr. R. Štefaňák
V. kategória
Juraj Šatala - víťazná práca
uč. akad. maliar A. Vasilko
7. Okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín
Amália Kundrátová
1. miesto
Hannah Urbanieková ( II. stupeň ) 1. miesto
Ema Malčická
3. miesto
Pripravila p. uč. B. Ivanová, DiS. art.
8. Okresné kolo výtvarnej súťaže Sväté Trojhviezdie- Cyril, Gorazd, Metod
Diana Becová
- 1. miesto
Isabel Garajová
- 3. miesto
Pripravil: p. uč. Mgr. R. Štefaňák
9. Verejné koncerty
- Triedny Vianočný koncert p. uč. Mgr. I. Obrinovej, DiS. art. – online
- Triedny koncert žiakov p. uč. Mgr. I. Obrinovej, DiS. art.
- Absolventský koncert žiakov hudobného odboru
- Absolventský koncert žiakov tanečného a literárno-dramatického oddelenia
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7 INFORMÁCIE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE
ŠKOLA ZAPOJENÁ
Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID -19,
ktorá pretrvávala takmer celý šk. rok 2020/2021, nebolo možné pokračovať v spoločnom
projekte s rímskokatolíckou farnosťou v Trebišove siedmym ročníkom Benefičných
adventných koncertov v Kostole Návštevy Panny Márie, ktorých výťažok putoval pre detských
pacientov na onkologické oddelenie v Nemocnici s poliklinikou v Košiciach.
Neuskutočnilo sa ani ďalšie vystúpenie – novoročný koncert v rámci spoločného
projektu s Domovom sociálnych služieb v Trebišove, kde každoročne účinkovali žiaci
a učitelia hudobného a tanečného odboru.
V apríli, po opätovnom nástupe žiakov do školy, ZUŠ Trebišov uskutočnila vlastné
interné projekty:
Interné projekty ZUŠ Trebišov
-

Absolventský koncert a slávnostné vyradenie žiakov hudobného odboru v koncertnej sále
ZUŠ
Absolventské predstavenie a slávnostné vyradenie žiakov tanečného a literárnodramatického odboru v koncertnej sále ZUŠ
Prijímacie talentové skúšky na šk. rok 2021/2022
Triedny koncert žiakov p. uč. Mgr. I. Obrinovej, DiS. art.
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8 INFORMÁCIE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI
VYKONANEJ ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU
V školskom roku 2020/2021 nebola Štátnou školskou inšpekciou v Základnej
umeleckej škole Trebišov vykonaná inšpekčná činnosť.
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9 INFORMÁCIE O PRIESTOROVÝCH PODMIENKACH
A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH PODMIENKACH
ŠKOLY
Škola dlhodobo zápasí s nedostatkom vyučovacích miestností. Aj keď sa po
rekonštrukcii vnútorných priestorov, ktorá sa uskutočnila v šk. roku 2015/2016 počet tried
zvýšil o dve miestnosti, počet učební je stále nedostačujúci. Chýbajú najmenej dve ďalšie triedy
pre literárno-dramatický odbor a tanečná sála na nácvik ľudového tanca.
Koncom školského roka 2020/2021 bola stavebnou firmou zrealizovaná oprava fasády
čelnej a bočných stien budovy ZUŠ. Opadávajúca omietka z juhozápadnej a severnej strany
školy ohrozovala bezpečnosť okoloidúcich a žiakov, ktorí sa denne pohybovali v jej
bezprostrednej blízkosti.
Opravu zabezpečilo vedenie mesta Trebišov – zriaďovateľ Základnej umeleckej školy
v Trebišove.
V auguste, počas letných prázdnin, boli vymaľované dve učebne a chodba na poschodí,
ktorá slúži ako výstavná miestnosť pre absolventské práce žiakov výtvarného odboru.
V šk. roku 2020/2021 boli zakúpené: mikrovlnná rúra, tlakomer, dvojkreslo do
koncertnej sály – 2 ks, zrkadlo do triedy pre spevákov, odvlhčovač do triedy na prízemí,
notebooky – 3 ks, polovičné husle – 1ks, midi keyboard – 1ks, kufor na akustickú gitaru -1ks,
germicídny žiarič – 1 ks.
V každej triede sa nachádza notebook s prístupom na internet a s CD prehrávačom. Pre
jednoduchšie a ľahšie osvojenie učiva pre žiakov hudobnej náuky slúžia učebné pomôcky
a digitálna technika - interaktívna tabuľa.
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10 INFORMÁCIE O OBLASTIACH, V KTORÝCH ŠKOLA
DOSAHUJE DOBRÉ VÝSLEDKY, O OBLASTIACH,
V KTORÝCH MÁ ŠKOLA NEDOSTATKY
Silné stránky

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slabé stránky

•

Tradícia a dosiahnuté výsledky
Kvalitný a skúsený pedagogický zbor
Profil absolventa
Úspešnosť v umeleckých súťažiach
Organizácia kultúrnych, motivačných
tvorivých a vzdelávacích podujatí
Výborné materiálno-technické vybavenie
Spolupráca školy s verejnosťou a
participácia na kultúrnom živote
Rodičovské združenie – spolupráca
a finančná podpora pri realizácii aktivít

•
•
•
•

Elektronický Informačný systém iZUŠ

Ohrozenia

•
•
•
•
•

Kompetencie pedagógov vo využívaní
IKT
Kompetencie pedagógov pri práci so
žiakmi so ŠVVP
Formálna činnosť niektorých
predmetových komisií
Chýbajúce zdroje na motivačné
ohodnotenie zamestnancov
Kapacitne nevyhovujúce priestory
školy

Príležitosti

•

Financovanie originálnych kompetencií
Obmedzené možnosti ZUŠ získavať
doplnkové finančné prostriedky
z projektov
Legislatíva
Byrokracia a zaťaženosť vedenia školy
a učiteľov
Zaneprázdnenosť žiakov

•
•
•
•
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Výzvy na dotácie pre ZUŠ – investícia
do modernizácie vyučovania
Nové elokované pracovisko
Viac vzdelávacích programov
určených pre pedagógov ZUŠ
Multižánrové projekty
Partnerská spolupráca škôl –
motivácia, výmena skúseností,
projekty

11 INFORMÁCIA O FINANČNOM A HMOTNOM
ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Mzdové prostriedky celkom (610)
Odvody do poist. Fondov (620)
Spolu

334 417,- €
119 045,- €
453 462,- €

Vlastné príjmy: školné
Finančné prostriedky určené na prevádzkové výdavky

12 483,- €
39 425,- €

Výdavky
Tovary a služby (630)
Z toho: energie
vodné, stočné
poštovné a telekom. služby
ostatné (kanc. mat. čist. prostr. stravné, knihy)
Odchodné, odstupné, náhrady (642)
Spolu

55 686,- €
6 619,- €
227,- €
1800,- €
47 040,- €
3 186,- €
58 872,- €

Chránená dielňa
Použitie

Mzdy a odvody

14

14 602,- €
14 602,- €

12 CIEĽ A KONCEPČNÝ ZÁMER ROZVOJA ŠKOLY
V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021 + VYHODNOTENIE JEHO
PLNENIA
Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy v školskom roku
2020/2021:
- zorganizovať II. ročník regionálnej súťažnej prehliadky v hre na sláčikové hudobné
nástroje „ Trebišovský sláčik 2020 “ s víziou rozšíriť túto súťaž na územie celého
Slovenska
- uskutočniť celoškolský projekt História muzikálu pre trebišovskú verejnosť
s následnými dvoma reprízami pre základné školy
Vzhľadom na prerušenie vyučovania na základe rozhodnutia Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR v súvislosti s ochorením COVID – 19, nebolo možné tieto
naplánované akcie uskutočniť.
Zrealizované:
• Kvalitná príprava na okresné a celoslovenské súťaže ( online )
• Vynikajúce umiestnenie žiakov hudobného, výtvarného a literárno-dramatického
odboru na celoslovenských súťažiach
• Účinkovanie žiakov školy na absolventských koncertoch školy
• Podpora odborného rastu pedagogických zamestnancov
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13 VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA
VÝKON POVOLANIA A UPLATNENIE ŽIAKOV NA
PRACOVNOM TRHU ALEBO ICH ÚSPEŠNOSŤ
PRIJÍMANIA NA ĎALŠIE ŠTÚDIUM
Žiaci, ktorí prejavia záujem študovať na stredných a vysokých školách s umeleckým
zameraním môžu svoj talent rozvíjať v rozšírenom štúdiu pod odborným vedením pedagógov
vo všetkých umeleckých odboroch.
V nasledujúcej tabuľke uvádzame mená žiakov, ktorí boli v školskom roku 2020/2021
prijatí na školy s umeleckým zameraním.
Meno žiaka
Výtvarný odbor

Názov školy

Odbor

Miroslava Sochová

Stredná umelecká
priemyselná škola,
Košice

Sára Hegedušová

Stredná umelecká
priemyselná škola,
Košice

Scénická
dekoračná
Mgr. Rastislav Štefaňák
tvorba
a reprodukčná
maľba
Propagačné
výtvarníctvo
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Učiteľ

Mgr. Rastislav Štefaňák

14 VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES POČAS
MIMORIADNEHO PRERUŠENIA VYUČOVANIA V ZUŠ
TREBIŠOV V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19
Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 23. októbra 2020 s účinnosťou od 26. októbra 2020 bol výchovno-vzdelávací proces
mimoriadne prerušený do odvolania.
Vyučovanie v ZUŠ Trebišov z uvedeného dôvodu prebiehalo vo všetkých umeleckých
odboroch dištančnou formou.
V hudobnom odbore:
-

interaktívnou komunikáciou prostredníctvom sociálnych sietí Skype, WhatsApp, Viber,
Messenger,
zaslaním videí, kde žiak hrá na nástroji a učiteľ má možnosť okamžitej spätnej väzby
konverzačnou formou – konzultácie prostredníctvom telefónu, ako napreduje nácvik
zadanej skladby, s čím potrebuje žiak poradiť, návrh ďalšieho postupu pri nácviku
skladby
inšpiráciami od učiteľov pre vypočutie študovaných skladieb na youtube
zadaním štúdia partov pre súborovú a komornú hru

Pre potreby spevákov boli korepetítorom nahraté hudobné podklady k interpretáciám
sólového spevu. Žiaci spolu so svojou p. učiteľkou B. Ivanovou, DiS. art. pracovali počas
dištančného vyučovania veľmi intenzívne, o čom svedčí aj ich účasť na celoslovenskej súťaži
Modrý svet očami umenia v Bardejove - online, kde sa umiestnili v zlatom, striebornom
a bronzovom pásme. Do online súťaže sa zapojila aj pani učiteľka K. Šulanová, DiS. art.
z klavírneho oddelenia, ktorej žiačka Martina Hricíková získala zlaté pásmo v celoslovenskej
klavírnej súťaži v Sládkovičove.
V oblasti hudobnej náuky boli žiakom zasielané rôzne výukové videá k zadanej téme,
pracovné listy, kvízy, odporúčania na počúvanie hudby prostredníctvom informačného systému
iZUŠ, na ktoré spätnou väzbou reagoval vyučujúci.
V prípravnom štúdiu prebiehali online hodiny prostredníctvom aplikácie ZOOM,
v neskorších poobedňajších hodinách, nakoľko na online vyučovaní chceli byť prítomní aj
rodičia žiakov.
Vo výtvarnom odbore:
Nové témy, námety a pod. boli zadávané skupinám žiakov prostredníctvom mailu. Tak
isto korekcia vytvorených prác a ich hodnotenie sa uskutočňovalo mailovou formou.
Komunikácia prebiehala individuálne v rámci jednotlivých skupín.
Výtvarné práce, ktoré žiaci vytvorili v domácom prostredí odfotili a zaslali svojim
učiteľom formou mailu, cez Viber, Messenger alebo telefonicky na konzultáciu.
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Žiakom vyšších ročníkov boli odosielané odkazy na www stránky s tematikou
výtvarného umenia, architektúry, designu, šperkov a módy pre inšpiráciu.
V tanečnom odbore:
Interaktívna komunikácia so žiakmi prebiehala prostredníctvom aplikácie ZOOM.
Žiakom v jednotlivých skupinách boli zadávané rôzne pohybové cvičenia, tanečné etudy, ako
aj tvorba vlastnej choreografie na určenú hudbu. Žiaci svoje vlastné choreografie aj tanečné
improvizácie posielali vyučujúcemu formou videonahrávky prostredníctvom elektronickej
komunikácie Viber, Messenger apod. Starším žiakom boli zasielané informácie a podklady
k samoštúdiu – o stavbe ľudského tela, zákonitostiach pohybu a odbornej terminológie.
V literárno-dramatickom odbore:
Vyučovanie prebiehalo interaktívnou komunikáciou prostredníctvom aplikácie ZOOM
a Messenger. Cez skupinový videohovor žiaci predvádzali na zadané témy svoje herecké etudy
a vzájomne si vymieňali svoje postrehy a dali spätnú väzbu. V rámci spoločného videohovoru
pracovali aj na divadelnej hre ( jej textovej časti ). Žiaci pracovali tiež na zdokonaľovaní
prednesu poézie a prózy, nakoľko sa pripravovali na celoslovenskú súťaž v Bardejove – online,
kde získali v jednotlivých kategóriách v prednese poézie a prózy 1. 2. a 3. miesto.
Vyučovanie prebiehalo dištančnou formou vo všetkých umeleckých odboroch každý
pracovný deň, podľa stanoveného rozvrhu v čase od 13.00 – 18.00 hod. Odučené hodiny
pedagogickí zamestnanci zapísali do pracovného výkazu, ktorý vždy na konci týždňa odovzdali
riaditeľke školy.
Kontrola
Počas tohto obdobia sa uskutočnilo aj niekoľko hospitácií, ktorých cieľom bolo získať
objektívne informácie o stave a úrovni online výchovno-vzdelávacej práce učiteľov. Zisťovali
sme ako sa učiteľom darí realizovať stanovené ciele prostredníctvom online výučby a zároveň
aká je adaptabilita žiakov pri tomto spôsobe výučby. Učitelia si zvolili rôzne programy
a aplikácie na realizovanie online hodín.
Hodnotenie
Podklady k priebežnému a záverečnému hodnoteniu výchovno-vzdelávacích výsledkov
žiakov získavali učitelia v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania najmä
prostredníctvom online vyučovania, portfólií žiackych prác ( výtvarný odbor ) rozhovorov so
žiakmi, ale aj konzultáciami so zákonnými zástupcami žiakov s prihliadnutím na individuálne
podmienky a domácu prípravu žiaka.
Priebežné hodnotenie malo zo strany pedagógov charakter konštruktívnej spätnej väzby
poskytovanej žiakom počas procesu učenia sa. Malo motivačný charakter, s cieľom poukázať
na chyby, ktoré žiaci urobili a následne boli navrhnuté postupy pri ich odstraňovaní.
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ZÁVER
Návrat žiakov do ZUŠ Trebišov sa uskutočnil 12. apríla 2021 na základe platného
rozhodnutia ministra školstva , vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR s účinnosťou od
26. 4. 2021. Prezenčne sa mohli vzdelávať len žiaci v individuálnej forme výučby s výnimkou
spevu a dychových nástrojov a to len žiaci vo veku žiakov 1. stupňa ZŠ. Skupinová forma
výučby sa naďalej realizovala dištančnou formou do 10. mája 2021, kedy sa prezenčné
vyučovanie obnovilo aj v týchto predmetoch.

.................................................................
PaedDr. Veronika Jakimová DiS. art.
riaditeľka školy
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STANOVISKÁ K SPRÁVE O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ
ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 ZUŠ TREBIŠOV
1.

Stanovisko Pedagogickej rady školy pri Základnej umeleckej škole
Trebišov

Vyjadrenie k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Základnej umeleckej školy v Trebišove v školskom roku 2020/2021:
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej
umeleckej školy v Trebišove v školskom roku 2020/2021 bola vypracovaná v zmysle vyhlášky
435/2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 18.
decembra 2020 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach škôl a školských zariadení.
Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade Základnej umeleckej školy v Trebišove
23. septembra 2021, ktorá ju vzala na vedomie bez pripomienok.

.................................................................
PaedDr. Veronika Jakimová, DiS. art.
riaditeľka ZUŠ Trebišov
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2.

Stanovisko Rady školy pri Základnej umeleckej škole Trebišov

Vyjadrenie k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Základnej umeleckej školy v Trebišove v školskom roku 2020/2021:
Rada školy pri ZUŠ Trebišov vyjadruje týmto súhlas s obsahom Správy o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy v Trebišove
za školský rok 2020/2021, ktorú 14. októbra 2021 predložila riaditeľka ZUŠ Trebišov PaedDr.
Veronika Jakimová, DiS. art.
Rada školy pri ZUŠ Trebišov odporúča zriaďovateľovi Základnej umeleckej školy
v Trebišove - Mestu Trebišov túto správu schváliť.

.................................................................
Mgr. Rastislav Štefaňák
predseda Rady školy pri ZUŠ Trebišov
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3.

Stanovisko Mesta Trebišov - zriaďovateľa Základnej umeleckej
školy Trebišov

Vyjadrenie k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Základnej umeleckej školy v Trebišove v školskom roku 2020/2021:
Mesto Trebišov – zriaďovateľ ZUŠ Trebišov, týmto schvaľuje Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy v Trebišove
v školskom roku 2020/2021.

.................................................................
zriaďovateľ
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