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Východiská a podklady:
Správa je vypracovaná v zmysle:

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 324/2008 Z.z. zo 6.augusta 2008 o štruktúre a obsahu správ
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

2. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 21/2009-R na klasifikáciu a hodnotenie žiakov ZUŠ
3. Koncepcia školy na roky 2017- 2023
4. Plán práce ZUŠ na školský rok 2018/2019.
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových komisií.
6. Informácie o činnosti Rady školy pri ZUŠ v škol. roku:2018/19
7. Ďalšie podklady (vystúpenia, súťaže, prehliadky, prezentácia školy...)

S p r á v a
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

 Súkromnej základnej umeleckej školy Skalité-Kudlov 781  za školský rok 2019/2020.

I.
a) Základné identifikačné údaje o škole : (§ 2ods. 1 písm. a)

1. Názov školy:       Súkromná základná umelecká škola
2. Adresa školy:      Skalité-Kudlov 781, Skalité  023 14
3. telefónne číslo:    0948 398 211                    faxové číslo:
4. Internetová adresa:      szus-skalite.sk           e-mailová adresa:  szus.skalite@gmail.com
5. Zriaďovateľ:             3angel
    štatutárny zástupca:  Ing. Vladimír Macášek
6. Adresa :  Nám. Gen. M.R. Štefánika 896/1, Žilina 010 01
7. telefónne číslo:  0948 398 211                  faxové číslo:
8. Internetová adresa:
  e-mailová adresa: szus.skalite@gmail.com,    info@romancapek.sk

6. Vedúci zamestnanci školy:

Meno a priezvisko Funkcie
  Mgr. Roman Capek riaditeľ školy
 Mgr. Urbánková Kristína Dis.Art zástupca riaditeľa školy

7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:

7.1) Údaje o rade školy:

Rada školy pri SZUŠ  v Skalitom- Kudlov bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z.
o štátnej  správe  v školstve  a školskej  samospráve  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení
neskorších predpisov po voľbách dňa 17. novembra  2017, kedy začalo jej funkčné obdobie.
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Členovia rady školy:

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  +
 1. Mgr. Jana Jánošová Predseda nepedagog.zamestnanec
 2. Mgr.Ivana Holáková Podpredseda pedagog. zamestnanec
 3. Mgr. Petra Pallo Člen pedagog. zamestnanec
 4. Zuzana Časnochová Člen rodič
 5. Veronika Capková Člen rodič
 6. Jana Ohrádková Člen rodič
 7. Ľubica Šimaljaková Člen rodič
 8. Ing.Erika Sobolová 

PhD.
Člen za zriaďovateľa

 9. Ing.Vladimír Macášek Člen za zriaďovateľa
10. Mgr.Karin Holešová Člen za zriaďovateľa
11. Miroslava Halfarová Člen za zriaďovateľa

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2019/2020: 
Zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo 15. októbra 2019. Členovia RŠ schválili plán práce na školský rok
2019/2020. Riaditeľ školy  informoval o priestorových podmienkach  na vyučovanie. Členovia RŠ boli
oboznámení s rozpočtom, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom a pre potreby školy je veľmi
podhodnotený.
Ďalšie  zasadnutie  Rady školy 3.6.2020 sa zaoberalo  vyučovacími  výsledkami    v šk roku,  prijatými
opatreniami počas karantény COVID-19, prijalo účtovnú závierku i organizačné zabezpečenie šk roka
2020/2021.        
                                            

7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch riaditeľa
školy: 

V školskom roku 2019/2020 sa uskutočnili 
                       2 zasadnutia pedagogickej rady
                       4 zasadnutia umeleckej rady
                       6 pracovných porád, ktoré riešili konkrétne úlohy

b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2019/2020 (§ 2 ods. 1 písm. b)

3

Odbor                         Počet žiakov

Stav k 15.9.2019          Stav k 30.6.2020

HO            145                 141

VO            124                 120

LDO                0                    0

TO            327                359

AVO                6                    6

Spolu            602                626



c)Údaje   o počte   zapísaných   žiakov   do   1.   ročníka  ZŠ,   údaje   o počtoch   a úspešnosti   žiakov  na
prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy (§ 2 ods. 1 písm. c) a      d)   

c1) Údaje o      počte zapísaných žiakov do prípravného štúdia ZUŠ   

POČET
 ŽIAKOV HO VO LDO TO

PHV
k 15.9.2019

7
                  15  -  59

PHV
k 30.6.2020

7
                 15 -                59

c2) Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy

 c.2.1:      Absolventi I.stupňa základného štúdia ZUŠ   

 Počet
žiakov

Prehľad o počte žiakov I. stupňa prijatých na jednotlivé druhy SŠ
Konzervatóriu

m
           HO

  Konzervatórium
     Miškolc   HO

ŠUP
VO

Konzervatórium
LDO

Konzervatórium
TO

Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí
- - - - -    - - - - -

Škola nemá absolventov, ktorí ukončili I. stupeň základného vzdelania.: 

c. 2.2.     Žiaci  a      absolventi II.stupňa základného štúdia ZUŠ   

Počet
žiakov

  Prehľad o počte žiakov druhého stupňa prijatých na  vysokoškolské štúdiá

VŠ pedagogického 
zamerania HO

         VŠ umeleckého zamerania - VO ,  LDO

Prihlásení Prijatí Prihlásení Prijatí
- - - -

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania.(§ 2
ods. 1 písm. e)   (Koncoročná klasifikácia podľa celkového prospechu, ďalej podľa ročníkov priemerný
prospech z jednotlivých predmetov )

e.1.)   Prospech  žiakov  podľa odborov:

                                                                   I. polrok                 II.   polrok

Počet  žiakov PsV P Neklas Spolu PsV   P N Spolu

Spolu 616 18 - 634 622 4  - 626

Hudobný odbor 140 5 - 145 137 4 - 141

Výtvarný odbor  119  5 -  124 120 - - 120
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Literárno-dramatický odbor   -  - -     -   - - -  -

Tanečný odbor   351 8 -    359   359 - - 359

Odbor audioviz.a multim.tvorby     6 - -      6     6 - -  6

Hodnotenie žiakov  - hudobný odbor  - hra na hudobný nástroj

                                                                     I. polrok                  II.   polrok

Nástroj PsV P Neklas     Spolu PsV   P N Spolu

Klavír   26 3 -       29 27 2  - 29

Husle   14 - -       14    13  - - 13

akordeón  8 2 -      10 8   2 - 10

keybord  16 - -      16 16 - - 16

heligonka  37 - -      37 35 - - 35

gitara  19 - -      19    19 - -           19

spev  10   - -      10    10 - - 10

zobcová flauta   6 - -        6     6 - - 6

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2019/2020 
schválené MŠ – SR dňa 20.08.2009 pod číslom CD-2009-27474/21375-1:911 
s     platnosťou od 1. Septembra 2009   

Odbor                Nástroj Číslo učebného plánu
HO klavír č. 3,

husle č. 4,
akordeón č. 4,
keybord
heligonka
gitara č. 4,
spev č. 8,
zobcová flauta č. 5,

VO č. 53,
TO č. 37, 38

g)  Údaje   o fyzickom  počte   zamestnancov   a plnení   kvalifikačného   predpokladu   pedagogických
zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g)
     

Základná  umelecká  škola Počet
zamestnanci ZUŠ –spolu          24
Z toho PZ*           19
Z počtu PZ
- kvalifikovaní           19
- nekvalifikovaní            0
- dopĺňajú si vzdelanie            0
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Z toho NZ**            5
Z počtu NZ
- manažer            1
- legislatívny poradca            1
-  ekonomicko-personálny
pracovník

           1

- administratívna pracovníčka            2
Spolu počet zamestnancov                          5

Z celkového počtu                                       24
zamestnancov školy počet PZ                    19

Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci,   NZ** – nepedagogickí zamestnanci

g Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v      školskom roku 2013/2014   

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet
Tanečný odbor                               -
Hudobný odbor                               -
Výtvarný odbor                               -

LDO                               -

h)  Údaje o      ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy    ( §2 ods.1 písm. h)

Forma vzdelávania Počet vzdelávaných
Priebeh vzdelávania/počet

ukončilo pokračuje Začalo
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Funkčné 1 - 1 -
- - - -

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i) 

Hudobný odbor:

Október - Progam ku Dňu úcty k starším (to mal Roman s heligonkármi, on bude vedieť datum)

November - 18.11. Výchovný koncert pre Mš Skalité kudlov -Víla Huslička
                          30.11. Rosvietenie stromčeka, adventné trhy-Hudobný progaram-učitelia so žiakmi 

   SZUŠ
December  - 13.12. Besiedka ZŠ kudlov- spoluúčinkovanie na programe pre ZŠ
                          18.12. Vianočný koncert SZUŠ-učitelia so žiakmi
Február - 18.2. Výchovný koncert pre MŠ Skalité ústredie-Víla Huslička

Pripravené programy na Deň učiteľov, Zápis prvákov aj Deň Matiek.
Pripravené programy neboli uskutočnené z dôvodu prerušenia vyučovania na základe usmernenia 
ministerky školstva vedy, výskumu a športu SR zo dňa 12.3.2020.
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Výtvarný odbor:

december     –  18.12.Výstava prác žiakov a vianočná výzdoba na Vianočnom koncerte Skalité- 
               Kudlov

Pripravované akcie, ktoré  sa neuskutočnili z dôvodu prerušenia vyučovania tieto 2 akcie:

*Na Skalitom maľované II.ročník

*Som Picasso V.ročník

 

k) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j)
Názov projektu Termín začatie

realizácie projektu
Termín ukončenia
realizácie projektu

Výsledky

l) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole (§ 2 ods.
1 písm. k) 

V školskom roku  2019/2020 ŠŠI na škole nebola.

m) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)                  
Priestorové a      materiálno-technické podmienky školy:      

    
Hudobný odbor  
pôsobí v prenajatých priestoroch Základnej školy Skalité-Kudlov a  Základnej škole sv. Andreja

Svorada a  Benedikta  Skalité,  a tiež  v priestoroch Základnej  školy vo Svrčinovci   na základe  Zmlúv
o výpožičke.  Zatiaľ to na výchovno-vzdelávací proces plne postačuje.

Výtvarný odbor, tanečný odbor 
pôsobí v prenajatých priestoroch Základnej školy Skalité-Kudlov a  Základnej škole sv. Andreja

Svorada a Benedikta,  Skalité a tiež v priestoroch Základnej školy vo Svrčinovci    na základe Zmlúv
o výpožičke.  Tanečný odbor v priestoroch súkromnej spoločnosti v Bytči na základe nájomnej zmluvy.
Priestory v Bytči sú vybavené podlahou z plávajúcej podlahy a zrkadlami na stenách.  Tento priestor je
využívaný len pre potreby žiakov SZUŠ.

Súčasná štruktúra materiálno-technického zabezpečenia  školy
Hudobný   odbor. Samozrejme,  že  tu  je  prvoradé  zabezpečenie  obsiahnuté  v hudobných

nástrojoch,  notovom materiály  a  iných  špecifických  pomôckach,  potrebných pre  vyučovanie  hudby.
Tento odbor disponuje dvomi klavírmi, dvoma keybordami, , a ďalšími menšími hudobnými nástrojmi,
ktoré môžeme označiť  aj  ako prenosné: gitary,  husle,  orfové nástroje,  zobcové flauty,  akordeony,…
K vybaveniu odboru patrí  aj  knižnica  a notový materiál.  Tieto sú však už dosť zastarané a  preto je
potrebné ich dopĺňať zakúpením nových alebo kopírovaním získaných výpožičkou. Pri tejto  práci  je
samozrejme potrebná osobná zainteresovanosť jednotlivých učiteľov. Ďalej k vybaveniu odboru patria
dva  osobné  počítače  s jednou  farebnou laserovou  tlačiarňou  a jednou  čierno-bielou,  ,  ktoré  slúžia
vedeniu školy a učiteľom k písaniu rôznych prác a písomností, ale aj žiakom HN pri vyučovaní dejín
hudby, aj súčasných trendov v hudbe. 
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Výtvarný odbor,  Tanečný odbor. Samozrejme, že tu je najviac využívaný takzvaný spotrebný
materiál, ako sú farby, štetce, ceruzy,… ktorý je potrebné každoročne doplňovať. 

Čo sa týka  hudobných nástrojov,  ich opravy,  udržiavanie  a  ladenie  stojí  ročne  školu nemalé
peniaze.  V  súčasnosti  si  však  nemôžeme  dovoliť  tento  materiálny  „park“  výrazne  vylepšovať,  či
obmieňať deje sa tak postupne podľa finančných možností  školy väčšinou zo sponzorských zdrojov,
alebo zo zdrojov rodičovského združenia. Do budúcna teda bude potrebné riešiť toto zabezpečenie aj z
iných zdrojov.

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 ods. 1 písm. m). 

 Dotácia cez samosprávu na rok 2019               227.323,00 €
 Dotácia zriaďovateľa       20.551,38 €
Čerpanie k 31.12.2019                                       247.970,38 € 
 Kategória  610 - MZDY                                   132.292,78 €                          
                  620 – POISTNÉ  FONDY                 50.337,35 €
                  630 – TOVARY  A  SLUŽBY          64.790,88 €  
                  640 – BEŽNÉ  TRANSFÉRY                549,37 €
           
  
Finančné prostriedky v kategórii 630 boli použité na bežnú prevádzku: 
  / spotreba materiálu, učebné pomôcky, energie, nájom, cestovné, poplatky banke, stravovanie, povinný 
odvod do SF, DoPČ, DoBČ/

n)  Cieľ,   ktorý   si   škola   určila   v koncepčnom   zámere   rozvoja   školy   na   príslušný   školský   rok
a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n).  

Cieľ  koncepčného zámeru rozvoja školy:

KONCEPČNÝ ZÁMER ROZVOJA SZUŠ v Skalitom (do roku 2020)

1/ VÍZIA SZUŠ 

ŠKOLA UMENIA = VYŠŠIA KVALITA ŽIVOTA !

2/ HODNOTY ŠKOLY

A K C E P T O V A T E Ľ N É N E A K C E P T O V A T E Ľ N É

Jasné vymedzenie pravidiel

a kompetencií

Súdržnosť kolektívu

Tvorivosť vo vyučovacom procese

Sebahodnotenie-sebakritika

Zodpovednosť

Anarchia v riadení školy

Intrigy v kolektíve

Neskoré príchody do práce

Nekonštruktívna kritika

(R-U, U-U, U-Ž,…)

Netvorivosť vo vyučovacom procese
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Individuálny prístup k žiakom

Akceptovanie názorov verejnosti

(rodičia, zriaďovateľ,…)

Nezáujem o dianie v škole

3/ POSLANIE ŠKOLY

Výchova umením a k umeniu.

Za hlavné parametre tejto výchovy, považovať jej kvalitu, využiteľnosť v živote vychovávaného a 
predpokladaný nárast hodnoty tohto vzdelania.

4/ STRATÉGIA ŠKOLY

STATEGICKÉ VÝCHODISKÁ
SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY Skalité-Kudlov

1. Finančné zabezpečenie školy

2. Priestorové zabezpečenie školy

3. Skvalitnenie materiálno-technického zabezpečenia školy

4. Vytvorenie ponuky štúdia pre širšiu verejnosť (dospelí, MŠ,…)

6/ STRATEGICKÝ CIEĽ ŠKOLY

Skvalitnenie umeleckého vzdelávania    v      Súkromnej základnej umeleckej škole       Skalité-Kudlov   

ŠPECIFICKÉ CIELE

- vedenie školy   
- delegovať kompetencie vedúcim učiteľom odborov ako aj všetkým učiteľom a vedúcim predmetových 
komisií pre prípravu Školského vzdelávacieho programu SZUŠ na nový školský rok (termín: priebežne 
každý jún-august školského roka)

- špecifické ciele pre skvalitnenie vzdelávania v      HO SZUŠ   

- vytvoriť podmienky pre vyučovanie vlastnej hudobnej tvorby a kompozície pre širšiu verejnosť
(termín: podľa záujmu)

- vytvoriť podmienky pre vyučovanie hlasovej výchovy pre širšiu verejnosť 
(termín: podľa záujmu)

- vytvoriť podmienky a ponuku pre vyučovanie moderných hudobných žánrov pre širokú verejnosť
(termín: podľa záujmu)

9



- špecifické    ciele pre skvalitnenie vzdelávania vo VO SZUŠ   
- vytvoriť podmienky pre otvorenie rozšíreného vyučovania pre širokú verejnosť v rámci prípravy na 
umelecké školy (termín: podľa záujmu / splnené)

- špecifické    ciele pre skvalitnenie vzdelávania v      TO ZUŠ   

o) Oblasti,  v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti,  v ktorých sú nedostatky a treba
úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods. 1 písm. o).  

SILNÉ STRÁNKY
- vysoká odbornosť pedag. zamestnancov
- zapájanie sa do projektov
- dobrá dostupnosť školy

SLABÉ STRÁNKY
- nedostatočné ohodnotenie pedagog. zamest.
-  nemožnosť  zapojenia  do  INFOVEK-u
a iných projektov pre ZŠ

PRÍLEŽITOSTI
- zlepšenie podmienok pre vzdel. žiakov

RIZIKÁ
- nepriaznivý demografický vývoj
- nedostatok finančných prostriedkov
- zaradenie ZUŠ do prenesenej kompetencie

Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom 
Rodičovská  rada  pri  ZUŠ (RR)  spolupracuje  s vedením školy  na  veľmi  dobrej  úrovni.  Rada

zabezpečuje školskú účasť žiakov na súťažiach od školských súťaží. Zabezpečuje nákup materiálu pre
všetky odbory, hlavne výtvarný (VO), ladenie klavírov (HO. 

Dochádzka žiakov na vyučovanie a vymeškané hodiny pedagogických zamestnancov

I.polrok II.polrok
Vymeškané hodiny žiakov                    1033                        57
Priemer na 1 žiaka                       1,62                          0,09

Vymeškané hod. učiteľov 0                           0
Priemer na 1 učiteľa                        0                           0
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Správa o realizácii ŠkVP počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania:

Vyučovanie v 2. polroku bolo prerušené z dôvodu šírenia nákazy COVID – 19, nasledovne: 

10.03.2020         -  Rozhodnutie krízového štábu obce Skalité o zrušení skupinového vyučovania 
   v SZUŠ.

11.3. - 13.3.2020 -  riaditeľské voľno
16.3. – 29.3.2020   -  „Výchovno-vzdelávacia činnosť/vyučovanie prerušená v čase od 16. 03. 2020 do
                             29. 03. 2020 na základe usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu 

   SR zo dňa 12. marca 2020.“
30.3. – 31.5.2020    - „Výchovno-vzdelávacia činnosť prerušená v čase od 30. 03. 2020 do 31.5.2020.“
1.6. – 12.6. -  Výchovno –vzdelávacia činnosť prerušená.
15.6. – 30.6. -  Rozhodnutie zriaďovateľa  o nepokračovaní výchovno-vzdelávacieho procesu..

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v
súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Vyučovanie
prebiehalo dištančnou formou.

Škola zabezpečila  pedagógov prostriedkami na výučbu dištančnou formou.  Riaditeľ  školy  na
mimoriadnej pracovnej  porade stanovil pravidlá, postupy pri takejto forme vyučovania.
Pedagogickí pracovníci vyvinuli  maximálne úsilie na zachovanie komunikácie a činnosti  vzdelávania.
Používali k výučbe internet, youtube music, mobilné aplikácie ako WhatsApp, Messenger.

Operatívne  k danej  situácii  prispôsobili  ŠkVP  na  podmienky  pracovných  možností  a úrovne
žiakov.
Hudobný odbor mal možnosti aplikácie dištančnej formy jednoduchšie, pretože prebiehala individuálna
forma vyučovania a dalo sa so žiakmi pracovať podľa stupňa vzdelávania, podľa ich záujmu, trpezlivosti
a kvality prenosu prostredníctvom elektronických sieti.

V kolektívnych odboroch boli  žiaci kontaktovaní jednotlivo s tým, že sa im posielali  rôzne motivačné
materiály  súvisiace  s témami  vzdelávania.   V týchto  odboroch  sa  najviac  prejavila  problematika
dištančného vzdelávania. 

V každom  prípade  bezprostredný  kontakt  so  žiakom,  a klasická  hodina  sú  najlepšou  formou
vzdelávania v ZUŠ.

Dištančná forma môže slúžiť len ako dočasná alternatíva slúžiaca na udržanie žiakov v kontakte.
Uplatnenie dištančnej  formy vzdelávania ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu pre ZUŠ nemá
uplatnenie v praxi.

                                                 Mgr. Roman Capek
                                 riaditeľ školy
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