
v školskom roku  2020/2021

- sme škola so záujmovým vzdelávaním

- máme pravidelne cez 900 žiakov 

- vyučovanie prebieha v hlavnej budove a 

v elokovaných pracoviskách

Vitajte v ZUŠ Ladislava Mokrého



Nové informácie pre COVID -19

 Otvorenie školského roku v koncertnej sále nebude, z tohto 

dôvodu zasielame túto prezentáciu o našej ZUŠ

 Pri 1. vstupe do ZUŠ prinesie každý žiak vyplnené 2 dotazníky 

podpísané rodičmi ( stiahnuť z web stránky školy). To isté platí aj po 

7 alebo 14 dňoch neprítomnosti.

 Vstup do ZUŠ bude mať iba 1 rodič alebo zákonný zástupca s 

dieťaťom - žiakom iba PRÍPRAVNÉHO ŠTÚDIA a 1. ROČNÍKA.

 DO 15.9. MUSIA NOSIŤ RÚŠKA V ŠKOLE VŠETCI ŽIACI  

 Všetky informácie ohľadom rozvrhov, platieb a vyučovania poskytne 

triedny učiteľ 



 Motivujeme k tvorivosti

 Vedieme k tolerancii a sebadiscsiplíne

 Zlepšuje sa kontinuita pohybov

 Rozvíja sa pamäť, emocionálna vnímavosť

 Svoj voľný čas prežívajú zmysluplne

 Rozšírené vzdelanie do budúcnosti

Hlavný cieľ ZUŠ 

rozvíja umelecké nadanie od detí 

predškolského veku až po dospelosť



Štúdium je 8 ročné

• po 4 rokoch  žiak získa primárne umelecké vzdelanie -

1. časť štúdia

• po ďalších 4 rokoch žiak získa nižšie sekundárne 

umelecké vzdelanie – 2. časť štúdia

• 1. stupeň je ukončený  so záverečným absolventským 

vysvedčením

• žiaci môžu pokračovať ďalšie 4 roky na 2. stupni štúdia

Deti sa učia umenie vnímať a tvoriť



Ponúkame štúdium v 4 odboroch

 Hudobný odbor 

 Tanečný odbor

 Výtvarný odbor

 Literárno-dramatický odbor

 Informácie, čo sa v odboroch študuje sú na web stránke 

školy



Školský vzdelávací program

Základný cieľ:

 Učiť deti ľudovej kultúre a tradíciám vo všetkých 

odboroch a oddeleniach:

 v hudbe hrajú a spievajú ľudové piesne 

 kreslia ľudové motívy

 tancujú ľudové tance

 spoznávajú slovenskú literatúru 



Špecifiká školy a súbory

 Okrem gitary aj hra na ukulele v rámci súboru, hra na elektrickej 

a basovej gitare

 Gitarový súbor

 Detský folklórny súbor Žochárik – tanec, spev, ľudová hudba

 Súbor moderného tanca CIK-CAK

 Spevácky zbor Voices

 Komorný sláčikový súbor

 Výtvarný odbor od 10 rokov umelecká fotografia a tvorba videa

 Dramatický odbor –divadelné hry, rozvoj artikulácie, 

moderovanie



Platby za štúdium

 Platby za štúdium zverejnené na web stránke školy: www.zus-

mokreho.sk

 Platby internetbankingom príp. šekom

 Každý žiak má svoj vygenerovaný kód, ktorý sa bude pri platbe

používať ako identifikátor (+ meno a priezvisko žiaka pre istotu)

 Komunikácia s triednymi učiteľmi ZUŠ

 Zasielanie informácii rodičom SMS alebo mailom (prosíme dať do

prihlášky správne údaje)

 Pri 2 skupinových predmetoch vyššie platby (info na webe školy)



Organizačné zabezpečenie 

 noví žiaci zverejnení na vnútornej vstupnej nástenke + učiteľ, kde

je žiak zaradený

 na webe ani na vonkajšej vstupnej nástenke pre ochranu OÚ

nemôžu byť zverejnení prijatí a neprijatí žiaci

 rozhodnutia o prijatí si rodič prevezme hneď pri prijímacích

skúškach

 ZUŠ je prijímateľom VP, kupujeme kostýmy, nástroje, lístky pre

žiakov na predstavenia, výstavy a pod.

 VZDELÁVACIE POUKAZY – budeme radi, ak nám ich

prinesiete najneskôr do 20.9.2020

 .



 Pravidelne navštevovať hodiny

 Ospravedlniť každú neprítomnosť dieťaťa, ak chýba dlhšie,

lekárske alebo iné písomné ospravedlnenie + čestné prehlásenie

od rodiča po 7 alebo 14 dňoch neprítomnosti

 Sledovať žiacke knižky, najhoršia známka 4!!

 Prezúvať sa na prízemí 

 Ak dieťa chodí do CZUŠ, informovať triedneho učiteľa – prosíme

podpísať čestné prehlásenie pre našu školu (tlačivo na webe školy)

 Učte deti samostatnosti, v príchode do triedy, orientácii po škole,

v obliekaní......oceníte ich samostatnosť.

NIE SME KRÚŽOK, SME ŠKOLA



Ďakujeme, že ste nám zverili vaše deti

Milí rodičia, zostaňte trpezliví, neodhlasujte svoje 

dieťa pri ich 1. negatívnej reakcii. 

Verím, že z nich vychováme kultivovaných 

chlapcov a dievčatá, ktorí budú vedieť umenie 

vnímať a tvoriť. 



Ďakujeme za pozornosť


