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Základná umelecká škola Ladislava Mokrého 
Moyzesova 1737/22, 955 01  Topoľčany 

                                                                                                                                              

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach  v Základnej 

umeleckej škole Ladislava  Mokrého za školský rok 2020/2021 

 
      Osnova je spracovaná v zmysle Vyhlášky č.435/2020 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o 

výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a jej 

súčasťou je Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v Základnej umeleckej škole Ladislava 

Mokrého v čase mimoriadnej  pandemickej situácie.  

 

 

a)  Základné identifikačné údaje 
 

1. Názov školy, sídlo:   Základná umelecká škola Ladislava Mokrého 

2. Adresa školy:  Moyzesova 1737/22, 955 01 Topoľčany 

    

       3. / 4. / 5.    

Kontakty Pevná linka Mobil Email 

Riaditeľka 038 5324568 0911606040 h.ferancova@zus-mokreho.sk 

Zástupkyne riaditeľky 038/5324569 
0948 900340 j.kerteszova @zus-mokreho.sk 

0948236276 m.malikova@zus-mokreho.sk 

Administratívna 

pracovníčka 
038/5324569 - sekretariat@zus-mokreho.sk 

Webová stránka školy www.zus-mokreho.sk 

IČO školy 37864742 

   

 6.  Mená vedúcich zamestnancov: 

    riaditeľ – Mgr. Hana Ferancová  

    zástupca – Mgr. Mária Máliková 

    zástupca –Janette Kertészová od 1.6.2020 

 

 

   Rada školy: V zmysle štatútu Rady školy je volená na 4-ročné obdobie. 

  

   Zmena od júna 2020 

1. Mgr. Marianna Hrabovská  Predseda za rodičov 

2.  Mgr. Janka Chvojková za rodičov 

3.  Miroslav Gieci za rodičov 

4. Bc. Lenka Kovačiková za rodičov  

5. Michal Bohát zriaďovateľ 

6. Mgr. Július Krajčík. Zriaďovateľ od1.2019 

7. MUDr. Barboríková Marta Zriaďovateľ1.2019 

8.  Ing. Mináriková Katarína zriaďovateľ1.2019 

9. Kristína Glos Chrenková pedagog. zamestnanec 

10. Martina Lepo pedagog. zamestnanec 

11.  Mgr. Trenčanská Katarína nepedag. zamestnanec 
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b)   Údaje o zriaďovateľovi 
 

1. Mesto Topoľčany 

2. nám. M.R. Štefánika 1,   955501 Topoľčany 

3. 038/5340258,0905825468 

4. primatorka@topolcany.sk 

 

 

c)   Činnosť Rady školy pri ZUŠ L. Mokrého 

 
Rada školy je volená na 4-ročné obdobie. 29.9.2020 mala svoje ustanovujúce zasadnutie, 

nakoľko sa v predchádzajúcom období volili zástupcovia za rodičov, pedagogickí 

a nepedagogický  zamestnanci. Na ustanovujúcom zasadnutí sa volil predseda Rady školy pri 

ZUŠ L. Mokrého, členovia boli oboznámení s plánom činnosti školy a so Spavou 

o vzdelávacej činnosti ZUŠ L. Mokrého za rok 2019/2020. Vzhľadom na pandemické 

opatrenia a s tým spojené dištančné vzdelávanie v období od 26.10.2020 do 26.4.2021, sa 

rada školy v tomto období nestretla. 

 

 

Ďalšie poradné orgány:      

Umelecká rada sa vyslovuje k školskému vzdelávaciemu programu, k činnosti školy na 

nastávajúci školský rok, schvaľuje zmeny vo vyučovacom procese, navrhuje materiálno-

technické vybavenie pre odbory a oddelenia. Jej zasadnutie predchádza pedagogickej rade. 

Pedagogická  rada  k 15.9.2020   tvorilo  34  pedagogických zamestnancov . 

 

 

d)  Organizácia, formy štúdia, počty  absolventov a žiakov 

 
    1.   I. stupeň má  najviac 9.ročníkov a člení sa na: 

     - 1.časť prvého stupňa, ktorá má spravidla štyri ročníky a žiak po jeho ukončení 

získa   primárne umelecké vzdelanie, (PUV) ISCED 1B (medzinárodná klasifikácia 

stupňov vzdelania)  

    -  2.časť prvého stupňa, ktorá má najviac 5 ročníkov a žiak po jeho ukončení získa 

nižšie sekundárne umelecké vzdelanie,(NSUV) ISCED 2B 

 

II. stupeň má najviac štyri ročníky a organizuje sa hlavne  pre žiakov stredných škôl. 

Po   jeho ukončení žiak už  nezískava žiadne vzdelanie 

 

 

2.   Absolventi PUV  1. časti I. stupňa– 4.roč. 

V tomto školskom roku ukončilo primárne umelecké vzdelanie  

- 48 žiakov v hudobnom odbore,  

- 18 žiakov vo výtvarnom odbore,  

- 3 žiaci v literárno-dramatickom odbore  

- 3 žiakov v tanečnom odbore. 

 Spolu: 72 

Sú to absolventi  PUV, ktorí získali záverečné vysvedčenie s doložkou. 

 

 

mailto:4.%20primatorka@topolcany.sk
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Absolventi NSUV – 4.roč. 

- 23 v hudobnom odbore 

- 11 vo výtvarnom odbore 

- 6 v tanečnom odbore 

- 1 v literárno-dramatickom odbore  

Spolu: 41 

                    

          Absolventi II. stupňa   

- 7 v hudobnom odbore 

- 3 vo výtvarnom odbore 

Spolu 10 

 

Všetkých absolventov I. a II. stupňa  51 

 

Rozšírené vyučovanie  nie je  

ŠPD nad  25 r.   1  

 

3.  Formy štúdia: 

- prípravné 

- základné – 1.časť I. stupňa a 2.časť I. stupňa 

- základné – II. stupňa 

- rozšírené 

- skrátené   

- štúdium pre dospelých – ŠPD 

 

4. Údaje o počte žiakov  (k 15.9.2020) 

 

Celkový počet žiakov 818 

Počet tried  52 s elokovanými pracoviskami 

Zdvojenie žiakov   7 

  

      

Počet žiakov podľa formy vyučovania 

Individuálna forma vyučovania 462 

Skupinová forma vyučovania 356 

 Ostatné štatistické prehľady o žiakoch 

Celkový počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) 0 

počet zdravotne znevýhodnených detí 0 

počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia 0 

Celkový počet detí, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi 0 

 

 

počet  prijatých detí k 15.9.2020 

V materských školách  103 

Ostatných  169 

Spolu  272 
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5. počet prijatých žiakov na stredné a vysoké školy 

LDO 1 

VO 6 

TO 2 

HO  hra na husliach 1 

 

Priemerné výsledky a hodnotenie  na škole so záujmovým vzdelávaním nerobíme 

 

5. Zoznam študijných odborov  

 

Odbory základnej umeleckej školy  

(počet a názov) 
4 

1 Hudobný odbor 

2 Tanečný odbor 

3 Výtvarný odbor 

4 Literárno-dramatický odbor 

Oddelenia základnej umeleckej 

školy 

(počet a názov) 

7 

1 Klavírne 

2 Akordeónové, keyboardové 

3 Gitarové 

4 Sláčikové 

5 Dychové 

6 Oddelenie spevu 

7 Oddelenie hudobnej náuky 

Elokované pracoviská základnej 

umeleckej školy (na základe zmluvy 

o prenájme priestorov) a ich 

lokalizácia 

 

18 

1 ZŠ Horné Obdokovce 

2 ZŠ s MŠ Urmince 

3 ZŠ Radošina 

4 Zdravotné stredisko Prašice 

5 MŠ Tribečská I. 

6 MŠ J. Kráľa 

7 MŠ Gagarinova 

8 MŠ Lipová 

9 MŠ Závada 

10 MŠ Solčany 

11 MŠ Krnča    

12 MŠ Práznovce 

13 MŠ Nitrianska Blatnica 

14 MŠ Tovarníky 

15 MŠ Jacovce 

 

 

16 MŠ Veľké Bedzany 

17 MŠ Prašice 

18 LDO Gagarinova ul. 

 

Od 1.9.2020 mala škola 13 elokovaných pracovísk  v materských školách, z toho v 4  sa 

nevyučovalo 3 roky z dôvodu nezáujmu rodičov o vyučovanie prípravnej hudobnej 

výchovy: MŠ Tovarníky, MŠ Krnča, MŠ Nitrianska Blatnica, MŠ Práznovce. 

Vyradenie zo siete škôl bolo zrealizované až 1.1.2021. ZUŠ má od tohto dátumu 9 

elokovaných pracovísk v materských školách.  
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e )   Údaje o počte zamestnancov 

 

 

Celkový počet všetkých pedagogických zamestnancov v pracovnom pomere 

Počet pedagogických zamestnancov na dobu neurčitú 30 

Počet pedagogických zamestnancov na dobu určitú  6 

Celkový počet všetkých pedagogických zamestnancov v pracovnom pomere 36 + (2MD) 

   

     

Celkový počet všetkých ostatných pedagogických zamestnancov mimo pracovného pomeru 

Počet osôb zamestnaných na dohodu o vykonaní práce 0 

Počet osôb zamestnaných na dohodu o pracovnej činnosti 4 

 

 

f)   Analýza kvalifikovanosti pedagógov 

Pedagogický zbor na ZUŠ L. Mokrého tvorí: 36 učiteľov vrátane riaditeľa školy a dvoch 

zástupcov. 4 pedagogickí  zamestnanci pracujú na dohodu o pracovnej činnosti. Vekovo je zbor 

rôznorodý – od mladých až po skúsených pedagógov. Vekový priemer je 49 rokov. Pedagogický 

zbor je zmiešaný, s väčšinovou prevahou žien. V zbore je 8 mužov. 24 pedagógov má ukončené 

konzervatórium s absolutóriom (vyššie odborné vzdelanie), 11 pedagógov má VŠ vzdelanie 

II. stupňa, 13 má 1. atestáciu  alebo jej náhradu, 1 pedagóg  má  2. atestáciu, 1 pedagóg  má  

3. stupeň VŠ vzdelania – PhD. Kvalifikovanosť pedagógov je 100%. 

 

nekvalifikovaný  0 

 

Ďalšie vzdelávanie 

adaptačné vzdelávanie 0 

aktualizačné vzdelávanie 36 

Absolvovanie 1.atestácie  0 

Funkčné vzdelávanie 0 

Predpokladaný počet pedagogických zamestnancov absolvujúcich počas šk. roka 

2020/2021 v rámci  profesijného rozvoja 
2 

 

 

 

g )  Údaje o  aktivitách, prezentácii školy  
        

 Záverečné komisionálne skúšky: 

 

 Po dištančnom vzdelávaní a nástupu na prezenčné vyučovanie všetkých žiakov 26.4. 2021 sa od  

7.6. do 10.6. konali záverečné komisionálne skúšky   
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Aktivity:  

Pre pandémiu COVID 19 sa aktivity ani koncerty v koncertnej sále do 26.4.2021 nekonali. 

Po uvoľnení opatrení od 8.3. 2021 pre žiakov 1.st. niektorí učitelia nahrávali triedne koncerty 

a po súhlase zákonných zástupcov zverejnili na You Tube. 

- Adventný koncert – verejný , natočený na video a zverejnený na You Tube pred 

Vianocami.  

- Učitelia deťom, deti učiteľom – zasielané videá nahrávok žiakov v domácom prostredí, 

zverejnené ku Dňu učiteľom. 

- Veľkonočný koncert - zasielané videá nahrávok žiakov v domácom prostredí, zverejnené 

na Veľkú noc 2021. 

- 1. koncert v exteriéri školy – na novovybudovanom parkovisku s maľbou žiakov 

výtvarného odboru  a na zakúpenom exteriérovom pódiu sa 16.6. 2021 uskutočnil verejný 

koncert za účasti p. primátorky a p. viceprimátora , hostí a rodičov. 

- Ocenenie absolventov a víťazov súťaží - v exteriéri na pódiu za účasti učiteľova p. 

viceprimátora 22.6.2021. 

- „Alica v krajine zázrakov“ – 23.6. 2021 záverečné vystúpenie žiakov LDO. 

- Absolventský koncert – výber úspešných absolventov z absolventských skúšok, nahraný 

v koncertnej sály a zverejnený na You Tube 25.6. 2021. 

- Vystúpenie DFS Žochárik - námestie M. R. Štefánika 12.6. (trh remeselníkov).   

 

Prezentácia školy: 

- ZUŠ L. Mokrého prezentuje svoje aktivity prostredníctvom plagátov na facebookovej  

a web stránke školy,  

- zákonných zástupcov informujeme cez web stránku 

- učiteľov prostredníctvom informačného systému iZUŠ  

- Radničné zvesti článok o 1.koncerte v exteriéri 

 

 Súbory školy: 

• Sláčikový komorný orchester     

• folklórna spevácka skupina Žochárik 

• tanečný folklórny súbor Žochárik 

• ľudová hudba Žochárik    

• divadelné súbory  

• spevácky súbor Voices 

• súbor Hauoli (činnosť od februára 2015)ukulele a gitary 

• bubenícky súbor Libertas  

• gitarový súbor   

• pop-rocková kapela  

Počas dištančného vzdelávania sa súbory nevyučovali 

      

    

 

h)   Zapojenie do projektov 

 

ZUŠ L. Mokrého ani OZ Áno umeniu neboli zapojené do projektov 

 

 

i)    Inšpekčná činnosť nebola vykonaná 
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j)   Materiálno-technické podmienky 

 
Priestorové podmienky : 

 

❖ audiovizuálna tvorba – umelecká fotografia, animácia, počítačová grafika, 

videotvorba, zakúpil sa program pre žiakov na domácu prácu pre vyučovanie 

dištančne ( do  NB  žiakov sa inštaloval v škole )  

❖ trieda hudobnej náuky  - nová podlaha, nábytok 

❖ chodba  pred koncertnou sálou na 1.poschodí a bočná chodba nové PVC 

❖ vymaľovanie a odhlučnenie triedy klavíra (p. Kovalčíková) 

❖ vymaľovanie a úprava triedy po p. Fraňovi( p. Nováková)   

❖ nová podlaha ( p. Goga) 

❖ výmena kanalizačného potrubia v suteréne (zriaďovateľ) 

❖ upravená parkovacia plocha žiakmi výtvarného odboru, nasadená výsadba  

stromčekov pre koncerty v exteriéri 

 

Materiálno - technické podmienky: 

❖ zakúpenie mix pultu pre verejné koncerty + veľké reproduktory 

❖ -2 transpozičné klavíre do tried spevu 

❖ 2 prenosné reproduktory s mikrofónmi 

❖ basové a tenorové ukulele 

❖ výmena nového kopírovacieho stroja  

❖ prekáblovanie  

❖ gitara a vybavenie pre gitarové oddelenie 

❖ oprava 9 akordeónov 

❖ zakúpenie 4 notebookov  

 

TRIEDY: 

 Na Moyzesovej ul. 1737/22 škola disponuje 33 triedami pre individuálne vyučovanie, 3 triedami 

výtvarného odboru, z toho jedna je vybavená 4 PC s mimoriadnym softvérom pre grafické 

spracovanie, umeleckú fotografiu, animáciu i video. Uvedené bolo zakúpené i žiakom tejto 

triedy pre prácu doma. Tanečný odbor má dve učebne, z toho jedna má dataprojektor s plátnom 

a 2 šatne na prezlečenie. Škola disponuje zborovňou pre učiteľov, koncertnou sálou, 2 triedami 

hudobnej náuky, v jednej z nich je interaktívna tabuľa. Nemáme vlastnú šatňu na prezúvanie. 
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Miestnosť pre chorého žiaka do príchodu rodiča bola vyčlenená zborovňa školy, ktorá je 

následne vydezinfikovaná 

Literárno-dramatický odbor – sídli v inej budove na ul. Gagarinovej. 

 

k)  Pozitíva a negatíva vo výchovno-vzdelávacej oblasti 
 

SWOT analýza školy 

   Silné stránky    Slabé stránky 

1. kvalifikovanosť pedagógov 

2. reprezentácia školy žiakmi a súbormi 

3. materiálno-technické vybavenie tried 

4. poloha školy a jej celková rekonštrukcia 

5. spolupráca s družobnými školami 

6. spolupráca s organizáciami mesta Topoľčany 

7. záujem rodičov o predškolskú hudobnú 

prípravu v materských školách 

1. zastarané počítače a notebooky 

2. odhlasovanie žiakov po 4.ročníku aj počas 

štúdia 

3. nevytvorenie predmetu zborový spev pre 

zaneprázdnenosť žiakov 

4. nízky záujem žiakov o predmet Hudba 

a počítač 

5. nízky záujem žiakov o hru na dychové nástroje 

    Príležitosti     Hrozby 

1. rozvoj kultúry v meste a v okolitých 

obciach. 

2. spolupráca s umelcami pre žiakov 

a učiteľov ( Topoľčianske tvorivé dielne) 

3. propagácia školy pre žiakov ZŠ a MŠ 

1. nedostatočne financovanie pre budúci 

školský rok 

2. odhlasovanie žiakov pri zatvorení škôl pre 

pandémiu –dištančné vzdelávanie 

 

Pre pandémiu COVID 19 nebolo možné uskutočniť niektoré aktivity v rámci Silných 

stránok a Príležitostí. 

 

 

l)   Informácie o finančnom zabezpečení 
 

Na ZUŠ  sa financie čerpajú z týchto zdrojov financovania a  hmotne z  príspevkov rodičov   na 

Rodičovské združenie 

 

 1.  rozpočet ZUŠ + nájmy 

 2.  príspevky rodičov za vzdelávanie v ZUŠ 

 3.  príspevky rodičov do RZ 

  4. vzdelávacie poukazy 

 

 

1.    Rozpočet školy bol odsúhlasený mestským zastupiteľstvom  pre rok 2021 nasledovne: 

Príjmové položky  € 

  9-12/2020 

prenájom hud. nástrojov 66,40 

školné  - príspevok na úhradu nákladov za štúdium 28 847,50 

zo Štátneho rozpočtu (UPSVaR-udržateľnosť pracovných miest)  0 
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Vzdelávacie poukazy 2021 

PRÍJEM SPOLU 3034 

Čerpanie VP   

Materiál (učebno-technický materiál, dezinfekcia)  1 589,39 

ZOSTATOK K 30.6.2021 1 444,61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitálové výdavky 2020 

nákup skladacieho pódia (september) 2264,21 € 

nákup cimbalu(december)  3000 € 

SPOLU 5264,21 

 

Ročná dotácia na žiaka podľa formy vyučovania 

žiak ZUŠ v skupinovej forme štúdia 432,90 € 

žiak ZUŠ v individuálnej forme štúdia 1327,84 € 

 

 

2. príspevky zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov za štúdium v ZUŠ 

Uhrádzajú sa mesačne alebo podľa dohody s triednym učiteľom na dlhšie časové obdobie 

 

Platby za formy štúdia: 

Individuálne prípravné štúdium / mesiac   10 €  

Individuálne základné štúdium / mesiac   12 € 

Skupinové  základné štúdium    9 € 

Predškolská výchova materské školy   5 € 

 

OK 2021 pôvodný rozpočet upravený rozpočet 

mzdy a odvody 706 862 613 762 

prevádzka  57 668 57 668 

SPOLU 764530 671430  

RO č. 4/2021 - na M+O bolo znížených -93,1 tisíc € 
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3. Rodičovské združenie Áno umeniu pomáha škole i deťom zabezpečovať z príspevkov od 

rodičov zakúpenie nástrojov, pomôcok do jednotlivých odborov a finančne zabezpečuje aktivity 

žiakov – koncerty, vystúpenia, festivaly, dopravu, občerstvenie .  

Na základe zmluvy medzi RZ pri ZUŠ L. Mokrého a ZUŠ L. Mokrého, prechádza hmotný 

majetok združenia do majetku školy, ktorý sa následne stáva majetkom mesta v správe ZUŠ L. 

Mokrého. 

 

Z prostriedkov RZ Áno umeniu sa v tomto roku uhradili iba účastnícke poplatky žiakov za 

súťaže. 

 

4. vzdelávacie poukazy: 

- NRSR schválila dňa 22. apríla 2020 novelu zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných 

škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorej je v § 9i 

ods. 3 stanovené že: „Počas krízovej situácie možno príspevok na záujmové vzdelávanie použiť 

aj na iný účel, ktorý bezprostredne súvisí so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie“ 

- na základe uvedeného je v súčasnosti možné použiť príspevok na záujmové vzdelávanie okrem 

záujmovej činnosti aj na iný účel, t.j. na zabezpečenie ochranných a dezinfekčných prostriedkov, 

ktoré súvisia s ochranou pred ochorením COVID19 

 

m)   Spolupráca školy a rodičov  
 

V uplynulom školskom roku počas pandémie COVID 19 v termíne od 26.10.2020 do 8.3. až 

26.4. 2021 prebiehalo dištančné vzdelávanie, kde rodičia veľkou mierou prispievali k spolupráci 

dieťaťa a učiteľa ZUŠ. Pomáhali učiteľovi pri pripájaní cez rôzne aplikácie, natáčali videá detí 

a zasielali učiteľovi na zhodnotenie, vytvárali videá pre koncerty, ktoré boli zverejnené na You 

Tube,, tlačili deťom noty, zaslané učiteľom, komunikovali s učiteľmi telefonicky i mailmi.  

Žiaľ, koncerty v koncertnej sále školy, ktoré učitelia pripravujú 2 krát ročne  pre všetkých 

svojich žiakov sa  nemohli uskutočniť, čo pôsobí negatívne pre žiakov, ktorí sa učia správaniu 

a vystupovaniu pred verejnosťou, zvládanie stresu. V konečnom dôsledku rodičia nemajú 

príležitosť vidieť svoje dieťa pri jeho interpretácii. 

Pozitívom bol Koncert v exteriéri na parkovisku ZUŠ L. Mokrého dňa 16.6.2021, kde sa 

zúčastnili rodičia vystupujúcich žiakov s  pozitívnymi  reakciami. 
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ZÁVER  VÝROČNEJ SPRÁVY 
 

Pedagogická stránka: 

Je viazaná na odbornosť a aprobácie vyučujúcich, čo je uvedené vyššie. Pedagógovia sú všetci 

kvalifikovaní.  

Počas pandémie bola pani učiteľka priečnej flauty práceneschopná od novembra 2020 a následne 

odišla na materskú dovolenku. 

Žiaľ, pandémii COVID 19 podľahol vo februári náš dlhoročný kolega. 

Zástupkyňa školy odišla v januári do invalidného dôchodku. 

 

Zhodnotenie: 

Nakoľko v ZUŠ nie je povinná školská dochádzka, je možné v zmysle Vyhlášky č.324/2008 Z.z.  

v znení vyhlášky č.245/2012 Z.z., ukončovať štúdium aj v priebehu polroku. Pre učiteľa ZUŠ je 

teda neustály „boj“ o každého žiaka v dobe preplnenej médiami a technikou. Pozitívom však 

stále ostáva skutočnosť, že každý školský rok odchádzajú žiaci na stredné a vysoké školy 

s umeleckým a umelecko-pedagogickým smerom. Preto vedenie školy vyvíja neustálu snahu 

o zachovanie, prípadne o  zvyšovanie počtu žiakov, ktorí by získali  základné umelecké 

vzdelanie. Žiaľ, táto doba poznačená pandémiou je pre rozvoj umeleckého školstva ako i kultúru 

a jej rozvoj veľmi nepriaznivá. 

 

Topoľčany  21.9. 2021                            Mgr. Hana Ferancová            

          riaditeľka       
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Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v Základnej umeleckej škole 

Ladislava Mokrého v čase mimoriadnej situácie od 26.10.2020 do 26.4.2021. 
 

Správa upravuje spôsob vyučovania, formy, metódy, obsah a kritéria hodnotenia v čase 

mimoriadnej situácie od 2610.2020. do 26.4.2021, kedy prebiehalo vyučovanie mimoriadnym 

spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu a je súčasťou školského vzdelávacieho programu.  

 

Vzhľadom na predchádzajúcu situáciu v čase mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách od 

12. marca do 31.5.2020 , bola ZUŠ L. Mokrého viac pripravená  na dištančné vzdelávanie. 

Učitelia mali lepšie počítačové vybavenie, vedeli lepšie komunikovať so žiakmi i rodičmi. 

V ZUŠ L. Mokrého upravené  podmienky organizácie vyučovania nasledovne: 

 

• od  26.10. 2020  rozhodnutím ministra školstva bolo  uzatvorenie škôl až do odvolania 

 

Pedagogickí zamestnanci  a vyučovanie:  

▪ z 37 učiteľov sa do dištančného vyučovania  nezapojil 1 učiteľ, 1 sa zapojila čiastočne 

▪ ( p. učiteľka HN opäť nenašla spôsob komunikácie so žiakmi )až od marca komunikovala 

so žiakmi 4.roč 

▪ materské školy – v priebehu mesiaca  október boli postupne uzatvárané.  Pani učiteľky 

v materských školách  v hudobnom a výtvarnom odbore sa počas dištančného 

vzdelávania spojili iba s časťou týchto detí, ktorým to umožnili rodičia.  

 

Nepedagogickí zamestnanci  - sekretárka, ekonómka a zamestnankyňa PaM  boli od 

26..10.2020  na  home office , od 1.3.2021 pracovali v priestoroch školy. Upratovačky od. 

nevykonávali žiadnu činnosť, od marca sa ich činnosť na škole obnovila v celkovom čistení 

interiéru školy.  

 

Žiaci: 

    od 26.10.2020  sa  nezapojili do dištančného vzdelávania: 

o hudobný odbor : 14  

o výtvarný odbor:  22  

o tanečný odbor:    6    

o literárno-dramatický odbor: 2  

o 10 žiakom bolo rozhodnutím riaditeľky prerušené štúdium do 30.6.2021 pre 

nezapájanie sa do dištančného vzdelávania 
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o  na základe rozhodnutia ministra školstva bolo umožnené žiakom, ktorí mali na 

začiatku školského roku 2020/2021 žiadosť o komisionálne preskúšanie 

k 1.polroku, im bolo umožnené vykonať skúšku 22.3.2021 s vydaným 

vysvedčením k 31.1.2021. 

o  2. vlna pandémie priniesla pre ZUŠ L. Mokrého pomerne veľký úbytok 

žiakov, ktorí postupne nezvládali dlhodobé dištančné vzdelávanie 

v jednotlivých odboroch a postupne sa odhlasovali. Od 26.10. do 30.4.  

predčasne ukončilo štúdium 42 žiakov. 

o  k 30.6.2021 ukončilo štúdium 49 žiakov z toho 18 absolventov 

    

  Učitelia: 

• boli oboznámení o podmienkach práce  Oznámením o úprave podmienok práce mimo 

pracoviska prostredníctvom informačného systému ZUŠ L. Mokrého.  

• učitelia začali  dištančné vyučovanie od 26.10.2021, nakoľko bolo potrebné kontaktovať 

rodičov, aby sa deti pripojili do aplikácií a mohlo sa začať dištančné vzdelávanie, 

• učitelia vedeli so žiakmi komunikovať na základe už  1.vlny pandémie, viacerí z nich si 

volili rôzne spôsoby vyučovania. Pre vyučovanie  hudobného odboru používali Skype, 

Messenger WhatsApp, Viber, hľadali na internete videá, zasielali videá s vlastnou hrou 

na nástroji pre predstavivosť žiaka, sťahovali a scanovali noty a zasielali mailom 

V skupinovom vyučovaní výtvarného odboru mali vytvorenú FB skupinu pre jednotlivé 

ročníky a prostredníctvom nej zadávali úlohy, žiaci  vo výtvarnom odbore namaľovali 

zadanú tému, odfotili a zaslali späť. Najkrajšie maľby a fotografie sa vyhodnotili 

a zverejnili v uvedenej FB skupine. Tanečníci zasielali videá s nacvičenými prvkami 

a zasielali na zhodnotenie prostredníctvom aplikácii . Nakoľko v tanečnom odbore sa 

dištančného vzdelávania zapojilo veľa žiakov, spôsob hodnotenia po jednotlivých 

videách bol náročný. 

Do vyučovania hudobnej náuky sa zapojilo málo žiakov. Vyučovanie prebiehalo cez 

aplikáciu ZOOM.  

 

Kritéria hodnotenia počas dištančného vzdelávania: 

• učitelia využívali pri hodnotení žiakov rôzne spôsoby hodnotenia, ktoré pri tomto 

spôsobe vyučovania bolo veľkým pozitívom. 
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• hodnotenie prebiehalo klasicky číselnými známkami, slovne, ale pozitívne bolo 

sebahodnotenie žiaka.( žiak nahral skladbu, následne po jej vypočutí sa ohodnotil, počul 

svoje chyby a samostatne ich opravil) 

• žiakom nebol vydaný výpis hodnotenia za 1.polrok, po komunikácii s triednymi učiteľmi 

a vedením školy sme sa dohodli na záverečnom vysvedčení 

• rodičia mali prostredníctvom informačného systému možnosť nahliadnuť do výpisu 

žiakov 

 

Zápory dištančného vzdelávania na základe záverečných správ vedúcich predmetových 

komisií: 

-  chýbal priamy kontakt so žiakom, najmä prípravného a 1.ročníka, kedy je priamy kontakt 

nevyhnutný, nezáujem a zaneprázdnenosť rodičov, absenciu technického vybavenia v rodine,  

zlý signál prenosu . 

 

Klady dištančného vzdelávania : 

- pravidelnosť u zapojených žiakov, iný rozmer vyučovania, samostatnosť a prispôsobivosť, 

spolupráca rodičov pri počúvaní, natáčanie videí, súťaže v hre ľudových piesní pre motiváciu 

najmenších žiakov, samostatné ladenie sláčikových  nástrojov, zasielali sa nahrávky klavírnych 

sprievodov. 

 

Obnovenie vyučovacieho procesu v ZUŠ  L. Mokrého: 

Obnovenie vyučovacieho procesu v ZUŠ začalo nariadením MŠVV a ŠSR od 8.3. 2021 pre 

žiakov 1. st. základných škôl, t. j.  10 rokov vrátane.  

Vyučovať prezenčne v individuálnej forme vyučovania začalo 12 učiteľov okrem spevu 

a dychových nástrojov. Naďalej sa skupinové vyučovanie vyučovalo formou dištančného 

vzdelávania.. 

 

Vyučovací proces vo všetkých odboroch bol obnovený 26.4.2021.  

 

V Topoľčanoch, 21.9.2021                                    vypracovala: Mgr. Hana Ferancová, riaditeľka

  

 


