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 . 

1 Organizácia 

 

1.1 Organizácia školského roku – všeobecne podľa POP 

 

Pri stanovení úloh plánu práce školy a ich organizačnom zabezpečení sme vychádzali: 

- z Pedagogicko-organizačných pokynov (ďalej iba POP) na školský rok 2019/2020 vydaných 

MŠVVaŠ SR; 

- Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020 (POP) boli schválené 

ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. POP nadobudli 

účinnosť 1. septembra 2019; 

- z obsahu Školského zákona č. 245/2008 Z. z. a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 324/2008 Z. z.   o 

ZUŠ; 

- z inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre základné umelecké školy, 

schváleného MŠVVaŠ SR  dňa  4.  februára  2015  pod  číslom  2015-6346/5841:1-10A0; a 

jeho 2. dodatku; 

- z platného ŠkVP ZUŠ vo Voderadoch; 

- z požiadaviek a úloh zriaďovateľa - Obec Voderady; 

- z pripravovaných podujatí ZUŠ vo Voderadoch a partnerských organizácií; 

- z kalendára sviatkov a jubileí; 

- z plánov predmetových komisií. 

 

Nový ŠVP pre základné umelecké školy zahŕňa všetky druhy štúdia v celom rozsahu § 51 zákona č. 

245/2008 Z. z. v jednotlivých umeleckých odboroch - prípravné štúdium, prvá časť a druhá  časť I. 

stupňa základného štúdia, II. stupeň základného štúdia, štúdium pre dospelých a rozšírené 

štúdium. Dôležitú časť nového ŠVP pre základné umelecké školy tvoria vzdelávacie štandardy v 

celom rozsahu umeleckých odborov a študijných zameraní obsahujúce aj očakávané výstupy 

vzdelávania a profily absolventov. Spracovaná je aj problematika umeleckého vzdelávania žiakov 

so ŠVVP v základnej umeleckej škole. Vypracované sú rámcové učebné plány pre všetky umelecké 

odbory s tým, že sa umožňuje riaditeľovi školy po prerokovaní s umeleckou radou upraviť učebné 

plány niektorým žiakom podľa ich schopností a záujmu a podľa regionálnych podmienok a potrieb 

školy celkovo v rozsahu 20 % vo všetkých povinných vyučovacích predmetoch okrem hlavného 

predmetu a pružnejšie reagovať aj na špecifické podmienky, v ktorých škola pôsobí. Z 
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organizačných dôvodov sa na elokovanomých pracoviskách umožňuje spájanie žiakov do skupín v 

rámci jednotlivých častí umeleckého vzdelávania v hudobnom odbore v predmete hudobná náuka. 

Súčasťou nového ŠVP pre základné umelecké školy sú záväzné normatívy na povinné materiálno-

technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre všetky umelecké 

odbory a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní. 

Umelecké vzdelávanie v ZUŠ sa bude uskutočňovať podľa nového ŠVP v školskom roku 2019/2020 

v nadväznosti na ustanovenie § 161 ods. 8 školského zákona v prípravnom štúdiu, v prvom stupni 

základného štúdia, v prvom a druhom ročníku II. stupňa základného štúdia a štúdia pre dospelých 

výtvarného odboru a v prvom až treťom ročníku II. stupňa základného štúdia a štúdia pre 

dospelých v hudobnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore; v prípravnom štúdiu, v druhej 

časti prvého stupňa základného štúdia a v II. stupni základného štúdia.  V každom nasledujúcom 

školskom roku sa bude podľa neho postupovať v príslušnom nasledujúcom ročníku II. stupňa 

základného štúdia a štúdia pre dospelých. Do obdobia, keď sa rámcové učebné plány nového ŠVP 

začnú uplatňovať aj v príslušných nasledujúcich ročníkoch druhého stupňa základného štúdia a v 

štúdiu pre dospelých sa bude na tomto stupni štúdia v hudobnom, výtvarnom a literárno-

dramatickom odbore postupovať podľa „učebných plánov pre základnú umeleckú školu, ktoré 

schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 22. decembra 2003 pod číslom 

11215/2003 s platnosťou od 1. septembra 2004“. 

 

Podľa požiadaviek na povinné materiálno-technické a priestorové vybavenie výchovno-

vzdelávacieho procesu v základných umeleckých školách v spolupráci so zriaďovateľom školy 

zabezpečia vhodné priestorové a materiálno-technické podmienky umožňujúce realizovať 

umelecké vzdelávanie v príslušných umeleckých odboroch. Riaditeľ ZUŠ vysielajú učiteľov ako 

pedagogický sprievod, pozorovateľov alebo ako predsedov a členov odborných komisií a porôt na 

súťaže, tvorivé dielne, kurzy a prehliadky formou pracovných ciest. Vedenie škôl má efektívne 

riadiť a kontrolovať výkon pedagogickej činnosti aj na elokovanom pracovisku, zamerať sa aj na 

zvýšenie kvality vedenia pedagogickej dokumentácie, ako aj vzdelávania pedagógov. 

 

Učebná politika MŠVVaŠ SR 

Informácie k učebnicovej politike MŠVVaŠ SR sa nachádzajú na webovom sídle 

https://edicnyportal.iedu.sk/, kde sú zverejnené informácie o učebniciach, registri recenzentov a o 

distribúcii učebníc. Prostredníctvom Edičného portálu MŠVVaŠ SR sú taktiež prístupné 

elektronické verzie učebníc, výstupy schvaľovacieho procesu, vzory pedagogickej dokumentácie a 

dokladov o získanom vzdelaní a najmä systém pre objednávanie učebníc, ktoré bezplatne 

poskytuje MŠVVaŠ SR školám na základe ich objednávky. 
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Odporúčania pedagógom, ktorí majú záujem stať sa recenzentmi, odborníkmi na posúdenie kvality 

učebníc a ich súladu so ŠVP, aby po splnení stanovených kritérií na recenzentov uvedených na 

www.statpedu.sk a www.siov.sk, písomne predložili ŠPÚ alebo ŠIOV svoj návrh na nomináciu. 

Erasmus+ je programom Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej 

prípravy, mládeže a športu a ktorý sa realizuje v rokoch 2014 – 2020. Hlavnou filozofiou programu 

Erasmus+ je podpora vzdelávacej mobility, vytváranie partnerstiev vzdelávacích inštitúcií a 

podpora politík na základe medzisektorového prístupu, pričom je zameraná na podporu všetkých 

sektorov vzdelávania (školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, vysokoškolského 

vzdelávania). 

 

1.1.1 Inovovaný ŠVP pre základné umelecké školy - 2. dodatok 
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo Štátny 

vzdelávací program pre základné umelecké školy (ďalej len „nový ŠVP“). Je spracovaný ako 

jeden dokument pre všetky umelecké odbory ZUŠ. Platnosť nadobudol 4. februára 2015 a 

účinnosť nadobudol 1. septembra 2015. 

- Dôležitú časť nového ŠVP tvoria vzdelávacie štandardy v celom rozsahu umeleckých 

odborov a študijných zameraní obsahujúce aj očakávané výstupy vzdelávania a profily 

absolventov. 

- Vypracované sú rámcové učebné plány pre všetky umelecké odbory. 

- Súčasťou nového ŠVP sú záväzné normatívy na povinné materiálno-technické a 

priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre všetky umelecké odbory a 

podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní. 

- Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa v Štátnom 

vzdelávacom programe pre základné umelecké školy schválenom dňa 4. 2. 2015 pod 

číslom 2015- 6346/5841:1-10A0 uskutočnili zmeny týkajúce sa materiálno-technického a 

priestorového zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v ZUŠ, ale aj menšie úpravy 

rámcových učebných plánov a všeobecnej časti Štátneho vzdelávacieho programu pre 

základné umelecké školy. 

- Zmeny boli zapracované do pôvodných materiálov. Upravené materiály dostali nové 

schvaľovacie doložky „Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky dňa 15. júna 2015 pod číslom 2015-6346/29045:3-10A0 pre základné umelecké 

školy s účinnosťou od 1. septembra 2015“ a „Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 20. januára 2016 pod číslom 2016-

8597/1575:1-10A0 pre základné umelecké školy s účinnosťou od 20. januára 2016“. 

- Umelecké vzdelávanie v základných umeleckých školách sa začne podľa nového ŠVP 
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uskutočňovať v nadväznosti na ustanovenie § 161 ods. 8 školského zákona. 

- Do obdobia, keď sa rámcové učebné plány nového ŠVP začnú uplatňovať aj v jednotlivých 

ročníkoch druhého stupňa základného štúdia a v štúdiu pre dospelých sa bude na tomto 

stupni štúdia v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore 

postupovať podľa učebných plánov z 22. 12. 2003 č. 11215/2003 s platnosťou od 1. 

septembra 2004. 

- Učebné plány z 20. augusta 2009 č. CD-2009-27474/21375-1:911 strácajú platnosť dňom 

31. augusta 2015. 

- Štátne vzdelávacie programy základnej umeleckej školy v Slovenskej republike ISCED 1B a 

ISCED 2B z 1. 7. 2008 strácajú platnosť dňom 31. augusta 2015. 

 

1.1.2 Všeobecné úlohy školy na školský rok 2019/2020 
 

- Základná umelecká škola vo Voderadoch je povinná zabezpečiť, aby bol informovaný 

súhlas zákonného zástupcu získavaný preukázateľne, prijateľnou formou, s primeraným 

poučením a poskytnutím nevyhnutných informácií zrozumiteľným spôsobom s 

prihliadnutím na konkrétnu situáciu vo výchovno-vzdelávacom procese, na ktorú sa takýto 

súhlas vyžaduje. Je potrebné dbať o to, aby bol informovaný súhlas zákonného zástupcu 

získaný za každých okolností ako platný prejav jeho vôle vykonaný slobodne, vážne, 

zrozumiteľne a určito. 

- Podkladom pre rozhodovanie každého rodiča sú informácie o dieťati poskytované školou. 

Na tieto má ako zákonný zástupca právo podľa § 144 ods. 6 školského zákona bez ohľadu 

na to, či je manželom, rozvedeným alebo slobodným rodičom, resp. či ide o dieťa zverené 

do jeho výlučnej alebo striedavej osobnej starostlivosti. Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

rodine“) garantuje právo druhého rodiča získavať informácie o spoločnom dieťati od 

rodiča, ktorému nebolo dieťa po rozvode zverené do osobnej starostlivosti. Je napríklad 

vhodné, aby škola informovala zákonného zástupcu, ktorý má dieťa zverené do výlučnej 

osobnej starostlivosti, o zamýšľaných doplnkových aktivitách v dostatočnom predstihu, 

čím pre neho vytvorí dostatočný priestor obrátiť sa na druhého rodiča so žiadosťou o 

čiastočnú alebo úplnú úhradu prípadných finančných nákladov. 

- Odporúča sa kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti kontrolovať a monitorovať 

prostredníctvom pravidelnej hospitačnej činnosti. Účinnosť hospitačnej činnosti zvyšovať 

poskytovaním objektívnej spätnej väzby pedagogickým zamestnancom. Zistenia z 
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hospitačnej činnosti využívať pri plánovaní kontinuálneho vzdelávania pedagogických 

zamestnancov. 

- Uplatňovaním primárnej funkcie a poslania poradných orgánov riaditeľa napomáhať 

internému vzdelávaniu pedagogických zamestnancov, skvalitňovaniu vyučovania, 

monitorovaniu a hodnoteniu úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov. 

- Vnútornú kontrolnú činnosť zamerať na systematické sledovanie kvality výchovy a 

vzdelávania v kontexte inkluzívneho vzdelávania, na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so 

ŠVVP, na odhaľovanie a odstraňovanie segregácie rómskych žiakov a diskriminácie žiakov 

so znevýhodnením. 

- Oboznámiť sa s výstupnými materiálmi národného projektu „Externé hodnotenie kvality 

školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“ a využiť ich v praxi pri realizácii 

sebahodnotiaceho procesu školy. Výstupy z projektu sú zverejnené na www.ssiba.sk v 

časti Projekty ESF. 

- Odporúča sa venovať pozornosť autoevalvačnému procesu ako autoregulačnému 

mechanizmu vlastnej pedagogickej práce školy. 

- Využívať rôznorodé metódy, formy a primerané diagnostické nástroje evalvácie detí a 

žiakov pri posudzovaní ich napredovania, pri prevencii ich zlyhávania, pri identifikácii 

špecifikovania ich učenia sa, angažovania sa a výchovno-vzdelávacích potrieb, pri 

hodnotení účinnosti vyučovania učiteľom. 

- Pravidelne analyzovať a vyhodnocovať úspešnosť plnenia vymedzených cieľov, zámerov a 

pedagogických stratégií v školskom vzdelávacom programe (ďalej len „ŠkVP“), 

identifikovať príčiny neúspešnosti. Výstupné zistenia a navrhnuté opatrenia využiť ako 

východisko ku korekcii vlastnej činnosti a k vnútornej motivácii pre ďalší rozvoj školy. 

- Systematicky hodnotiť prínos kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov 

školy a následne identifikovať zmeny v ich postoji k riadeniu výchovno-vzdelávacieho 

procesu za účelom zvyšovania efektivity a kvality vyučovania. 

- Kontrolnú činnosť zamerať na účinnosť uplatňovania pedagogických inovácií vo výchovno-

vzdelávacom procese smerujúcich k napĺňaniu individuálnych potrieb žiakov, k formovaniu 

pozitívnych osobných a sociálnych postojov a hodnôt, k rozvíjaniu zručností potrebných 

pre vedomostný a profesionálny rozvoj. 

- Zabezpečiť vhodné podmienky pre participáciu metodických orgánov na procesoch 

riadenia školy, na podporovaní vytvárania priaznivej sociálnej klímy v triednych 

kolektívoch, na zlepšovaní vzájomných vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi, medzi žiakmi 

navzájom. 

- Vo výchovno-vzdelávacom procese poskytovať žiakom zväčšený priestor na diskusiu o 
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aktuálnych problémoch spoločnosti (najmä extrémizmus, imigrácia, vplyv médií a  

osobitne sociálnych médií na vytváranie postojov, korupcia a klientelizmus) a tým rozvíjať 

kritické myslenie a občianske kompetencie s dôrazom na budovanie osobnostných 

postojov a hodnôt v duchu humanizmu, tolerancie a demokracie. 

- Monitorovať pravidelne klímu školy, vytvárať vhodné prostredie pre formovanie 

pozitívnych vzťahov medzi pedagogickými zamestnancami a žiakmi, bezodkladne zamedziť 

vzniku nežiaducich javov v interpersonálnej komunikácii. 

- Dôsledne uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie. Eliminovať 

nežiaduce javy, akými sú priestorové, organizačné, fyzické a symbolické vylúčenie alebo 

oddelenie rómskych detí a žiakov v dôsledku ich etnickej príslušnosti (často v kombinácii 

so sociálnym znevýhodnením), všetkých detí a žiakov so znevýhodnením od ostatných detí 

a žiakov. Vytvárať vhodné podmienky na ich vzdelávanie v školách a triedach spolu s 

majoritnou populáciou. 

- Šíriť myšlienky tolerancie, akceptácie odlišností a zlepšovanie postojov voči 

znevýhodneným skupinám obyvateľstva. 

- Ak na základe informácií školy alebo školského zariadenia vznikne dôvodné podozrenie, že 

dieťa alebo žiak je týrané, zneužívané alebo ten, kto je povinný sa o dieťa osobne starať, 

túto povinnosť zanedbáva, škola alebo školské zariadenie oznámi tieto informácie podľa 

povahy a závažnosti orgánu činnému v trestnom konaní, úradu práce, sociálnych vecí a 

rodiny, alebo súdu. 

-  

1.1.3 Hlavné úlohy platné pre ZUŠ na školský rok 2019/2020 
 

- zabezpečiť organizačno-technické podmienky na realizáciu kvalitnej odbornej 

a pedagogickej úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu podľa ŠVP; 

- uplatňovať a kontrolovať dodržiavanie platných zákonných noriem a vyvodzovať 

príslušné sankcie v prípade ich nedodržania; 

- dodržiavať usmernenia zriaďovateľa a rezortného ministerstva; 

- venovať neustálu pozornosť ďalšiemu odbornému a umeleckému rastu 

pedagógov a vzdelávaniu nepedagogických zamestnancov a pracovníkov; 

- prostredníctvom verejných vystúpení a médií prezentovať výsledky práce školy na 

verejnosti; 

- využívať ponuku vzdelávacích inštitúcií a spoluprácu s umeleckými školami 

vyššieho typu na zvyšovanie výchovno-vzdelávacích výsledkov školy; 
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- neformálnou hospitačnou činnosťou a vytvorením podmienok na spätnú 

väzbu zo strany rodičov a verejnosti analyzovať prípadné problémy 

a nedostatky a hľadať vhodné opatrenia na ich odstránenie; 

- využívať podnety a pripomienky Rady školy a rodičov; 

- podporovať spoluprácu s Obcou Voderady; 

- zabezpečiť plnenie úloh na úseku BOZP a PO; 

- starostlivo udržiavať a zveľaďovať majetok školy a hospodárne nakladať s pridelenými 

financiami v rámci šetrenia energií, vody a spotrebných materiálov; 

- nadviazať spoluprácu so školou podobného zamerania v zahraničí; 

 

1.2 Organizácia školského roku na ZUŠ vo Voderadoch 

 

Školský rok 2019/2020 sa začína 1. septembra 2019. 

Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019. 

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 4. septembra 2019. 

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020. 

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr 22. januára 2020 

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2020 a končí sa 30. júna 2020. 

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr 22. júna 2020.  

 

Presne 190 dní strávia naši žiaci v budúcom školskom roku 2019/2020 v školských laviciach. Počet 

dní, keď si budú môcť v ňom užívať prázdniny, bude 92 (bez víkendov a sviatkov).  

 

1.2.1  Prázdniny 

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020 

 

Povinnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejniť na svojom webovom sídle 

termíny školských prázdnin počas školského vyučovania na tri po sebe nasledujúce školské roky 

určuje § 150 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. Termíny školských prázdnin predkladáme spracované pre každý 

školský rok jednotlivo. 
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Prázdniny 
Posledný deň vyučovania 

pred začiatkom prázdnin 
Termín prázdnin 

Začiatok vyučovania 

po prázdninách 

jesenné 29. október 2019 

(utorok) 
30. október – 

31. október 2019 
4. november 2019 

(pondelok) 
vianočné 20. december 2019 

(piatok) 
23. december 2019 

– 7. január 2020 
8. január 2020 

(streda) 
polročné 31. január 2020 

(piatok) 

3. február 2020 

(pondelok) 
4. február 2020 

utorok) 

jarné 

Bratislavský kraj, 

Nitriansky kraj 

Trnavský kraj 

14. február 2020 

(piatok) 

17. február – 

21. február 2020 

24. február 2020 

(pondelok) 

Banskobystrický 

kraj, Žilinský kraj, 

Trenčiansky kraj 

21. február 2020 

(piatok) 

24. február – 

28. február 2020 

2. marec 2020 

(pondelok) 

Košický kraj, 

Prešovský kraj 
28. február 2020 (piatok) 

2. marec – 

6. marec 2020 

9. marec 2020 

(pondelok) 

veľkonočné 8. apríl 2020 

(streda) 
9. apríl – 

14. apríl 2020 

15. apríl 2020 

(streda) 
letné 30. jún 2020 

(utorok) 
1. júl – 

31. august 2020 
2. september 2020 

(streda) 
 

1.3 Zasadanie pedagogických rád  

 

Pedagogické rady a pracovné porady sa budú konať podľa možnosti vo štvrtok podľa schváleného 

harmonogramu. 

Jednoduché úlohy a opatrenia sa budú riešiť: 

 oznamom na nástennej tabuli 

 prostredníctvom predmetovej komisie 

 krátkymi operatívnymi poradami 

Harmonogram zasadania pedagogických rád 

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY 2. september 2019 

HODNOTENIE ČINNOSTI ŠKOLY ZA I. ŠTVRŤROK 

INVENTARIZÁCIA 
7. november 2019 

KLASIFIKAČNÁ PORADA ZA I. POLROK 22. január 2019 

HODNOTENIE VÝSLEDKOV ZA III. ŠTVRŤROK 

PLNENIE PLÁNU PRÁCE 
2.apríl 2020 

KLASIFIKAČNÁ PORADA ZA II. POLROK 22.jún 2020 
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VYHODNOTENIE ČINNOSTI ZA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 30.jún 2020 

 

Rokovania pedagogických rád budú prebiehať v súlade s Rokovacím poriadkom ZUŠ vo 

Voderadoch. 

 

1.3.1 Učebné plány 

 

ISCED 1B – štátny vzdelávací program pre primárne umelecké vzdelanie 

ISCED 2B – štátny vzdelávací program pre nižšie sekundárne vzdelanie 

 

Štátny vzdelávací program - vypracoval Štátny pedagogický ústav v Bratislave a schválilo ho  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 9. februára 2018 pod 

číslom 2018/3131:1-10A0 pre základné umelecké školy s účinnosťou  od 1. septembra 2018 

 

Školský vzdelávací program Základnej umeleckej školy Voderady – „Škola plná hudby“ 

 

Rámcové učebné plány 

Rámcové učebné plány (ďalej len „učebné plány“) pre základnú umeleckú školu sú súčasťou 

Štátneho vzdelávacieho programu pre základnú umeleckú školu pre primárne umelecké 

vzdelávanie a nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie. Obsahujú tiež učebné plány prípravného 

štúdia, II. stupňa základného štúdia, rozšíreného štúdia a štúdia pre dospelých. Sú rozčlenené 

podľa jednotlivých umeleckých odborov základnej umeleckej školy, jednotlivých druhov štúdia a 

príslušných študijných zameraní. Jednotlivé učebné plány sú označené  číslom, obsahujú 

informácie o stupni poskytovaného umeleckého vzdelania, o študijnom zameraní, o odporúčanom 

veku na prijatie žiaka na príslušné štúdium a o dĺžke štúdia. Zároveň sú tu uvedené povinné 

vyučovacie predmety a týždenná hodinová dotácia pre ne. Samostatné učebné plány určujú 

voliteľné vyučovacie predmety, ktoré sa vyučujú  výberom  v rozsahu hodinovej dotácie určenej 

pre výučbu voliteľných vyučovacích predmetov. Riaditeľ školy môže po prerokovaní s umeleckou 

radou upraviť učebné plány niektorým žiakom podľa ich schopností a záujmu a podľa regionálnych 

podmienok a potrieb školy v rozsahu 20% vo všetkých povinných vyučovacích predmetoch okrem 

hlavného predmetu a so zachovaním vyučovacieho predmetu  hudobná  náuka  najmenej  v 

rozsahu  2/3  hodinovej  dotácie,  t.  j.  v celkovom objeme ich časovej dotácie (okrem časovej 

dotácie hlavných predmetov) pre študijné zamerania v jednotlivých učebných plánoch využívaných 

školou a určiť využitie voliteľných vyučovacích predmetov 
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1. Vyučovacia hodina trvá 45 minút. 

2. Vyučovacie hodiny možno spájať alebo deliť. Najviac možno spojiť tri vyučovacie 

hodiny v týždni. V literárno-dramatickom odbore (ďalej len „LDO“) možno do jedného 

bloku spojiť najviac 3,5 hodiny. 

3. V jednotlivých umeleckých odboroch sa vyučuje formou individuálneho a skupinového 

vyučovania podľa príslušných učebných plánov. Vek je uvádzaný ako odporúčaná 

optimálna hranica na zaradenie žiaka do štúdia a ročníka. 

4. Vyučovanie voliteľných  vyučovacích  predmetov  vo  všetkých  umeleckých  odboroch  

a stupňoch zriaďuje riaditeľ školy. 

5. Mieru vyučovacej povinnosti pedagogických zamestnancov upravuje nariadenie vlády 

Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej 

činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších 

predpisov. 

 

1.3.2 Hudobný odbor 

 

1. Štúdium na I. stupni základného štúdia trvá spolu 8 rokov, hudobná náuka končí v 3. ročníku 

druhej časti prvého stupňa základného štúdia. Vo 4. ročníku druhej časti I. stupňa základného 

štúdia sa vyučuje hudobná náuka ako príprava na prijímacie skúšky pre žiakov pripravujúcich sa na 

stredné školy s umeleckým zameraním a konzervatóriá. 

 

2. Hra v orchestri, hra v súbore, komorná hra, zborový spev, hlasová príprava, prípravný zborový 

spev, štvorručná  hra  a inštrumentálny  sprievod  sa  môžu  vyučovať  spoločne v skupine žiakov I. 

a II. stupňa základného štúdia a štúdia pre dospelých podľa individuálnych podmienok školy. O 

zaradení žiaka do príslušného predmetu rozhodne riaditeľ školy. 

 

3. Hru v orchestri alebo zborový spev väčšieho obsadenia od 30 žiakov vyučuje učiteľ aj v 

skupinách podľa nástrojového obsadenia alebo hlasov. Hodinová dotácia sa zvyšuje 

o jednu vyučovaciu hodinu. 

 

4. Korepetíciu prideľuje riaditeľ školy podľa potreby triedy, najviac však: 

 do 8 žiakov – 1 hodina 

 do 12 žiakov – 1,5 hod. 

 do 16 žiakov – 2 hod. 
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 od 17 žiakov – 2,5 hod. 

 žiak v rozšírenom štúdiu – 0,5 hod. 

Korepetícia je v úväzku učiteľa hlavného predmetu aj korepetítora. 

V študijnom zameraní hlasová výchova, spev sa korepetícia prideľuje od 3. ročníka prvej časti I. 

stupňa základného štúdia. 

 

4a. Korepetíciu môže riaditeľ školy prideliť v predmete zborový spev a prípravný zborový spev v 

rozsahu 1 – 2 hodiny týždenne podľa príslušného učebného plánu. 

 

5. Hra na organe a hra na čembale sa vyučuje na II. stupni základného štúdia. 

 

6. Individuálne  vyučovanie  v  1.  -  4.  ročníku   prvej  časti   I.  stupňa  základného  štúdia s 

časovou dotáciou 1,5 hodiny týždenne sa uskutočňuje 2-krát do týždňa. 

 

7. Žiaci hudobného odboru II. stupňa základného štúdia pripravujúci sa na odborné štúdium môžu 

študovať formou rozšíreného štúdia. Pre týchto žiakov sa rozširuje hodinová dotácia v hlavnom 

predmete o 1 hodinu týždenne. 

 

8. Vyučovací predmet hudobná náuka sa vyučuje: 

v 1. - 4. ročníku primárneho umeleckého vzdelávania - 1 hod. týždenne, 

v 1. - 3. ročníku nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania – 1,5 hod. týždenne, v 4. ročníku 

sa vyučuje hudobná náuka pre žiakov pripravujúcich sa na prijímacie skúšky na školy s umeleckým 

zameraním – 1,5 hod. týždenne. 

 

9. Ak v škole nie je možné vytvoriť pre žiakov študujúcich podľa UP č. 10 (2-ročné štúdium prvej 

časti I. stupňa základného štúdia) a následne podľa UP č. 11 - 15 (druhá časť I. stupňa základného 

štúdia) na vyučovaní hudobnej náuky samostatnú skupinu, vyučuje sa hudobná náuka v rozsahu 

učiva 1. – 4. ročníka prvej časti a 1. – 3. ročníka druhej časti prvého stupňa základného štúdia 

kontrahovaním ročníkov. 

 

10. Pre žiakov II. stupňa základného štúdia a štúdia pre dospelých, ktorí neabsolvovali 

I. stupeň základného štúdia, je štúdium hudobnej náuky povinné v rozsahu 1 hodina týždenne v 

skupinovom vyučovaní. 
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11. Ak nie je možné pre žiakov dochádzajúcich na vyučovanie na elokované pracoviská z 

organizačných dôvodov zabezpečiť vyučovanie hudobnej náuky v skupinách podľa jednotlivých 

ročníkov, možno v tomto vyučovacom predmete v odôvodnených prípadoch zaradiť do skupiny 

žiakov najviac dvoch po sebe nasledujúcich ročníkov v rámci 2. časti I. stupňa základného štúdia, II. 

stupňa základného štúdia a ŠPD. 

 

1.3.3 Literárno-dramatický odbor 

 

1. Do   prípravného   štúdia   LDO   sa   prijímajú   žiaci   1.   ročníka    základnej   školy,    v 

mimoriadnych prípadoch žiaci posledného roka predškolského veku. V tom prípade 

navštevujú prípravné štúdium 2 roky. V prípravnom štúdiu sa vyučuje v skupine 5 až 15 

žiakov. 

 

2. V základnom štúdiu I. a II. stupňa sa vyučuje v skupine 5 až 10 žiakov, pokiaľ nie je 

uvedené inak. 

 

3. Vyučovací predmet prednes v 1. a 2. ročníku prvej časti I. stupňa základného štúdia  (prvé 

dva roky primárneho umeleckého vzdelávania) sa vyučuje v skupine 5 – 10 žiakov, 

prípadne týždenne sa striedajú skupiny žiakov po 2 až 3 podľa potreby. 

 

4. Vo vyučovacom predmete prednes od 3. ročníka prvej časti I. stupňa základného štúdia   v 

dramatickom a slovesnom oddelení sa vyučuje v skupine 2 až 3 žiakov. 

 

5. Vyučovací   predmet   vodenie   bábok   a prednes   na   I.   stupni   základného   štúdia    v 

bábkarskom oddelení (od 3. ročníka primárneho umeleckého vzdelávania) sa vyučuje   v 

skupine 2 až 4 žiakov. 

 

6. Práca v súbore sa vyučuje v skupine od 5 žiakov. 

 

7. V rozšírenom štúdiu na I. stupni sa vyučovací predmet individuálna príprava vyučuje 

individuálne. 

 

8. V základnom štúdiu na II. stupni sa vyučovací predmet štúdium rolí a umelecký prednes 

(0,5 vyučovacej hodiny týždenne) vyučuje individuálne, prípadne 1 vyučovacia hodina 

týždenne sa vyučuje v skupine 2 žiakov. 
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9. V základnom štúdiu na II. stupni – študijné zameranie príprava na vysoké školy – sa 

vyučovací predmet individuálna príprava na štúdium vyučuje individuálne. 

 

10. V základnom štúdiu na II. stupni – študijné zameranie záujmová umelecká činnosť – sa 

vyučovací predmet hudobná a hlasová príprava vyučuje v skupine do 10 žiakov. 

 

11. V základnom štúdiu na II. stupni – študijné zameranie príprava na vysoké školy – sa 

vyučovací predmet hudobná a hlasová príprava vyučuje v skupine 2 žiakov. Predmet môžu 

navštevovať aj iní záujemcovia z príslušného ročníka. 

 

12. V štúdiu pre dospelých sa vyučuje v skupine 4 až 8 žiakov. 

 

13. Do vyučovacieho bloku možno spojiť najviac 3,5 hodiny. 

 

14. Na vyučovaní predmetu pohyb sa využíva sprievod v rozsahu 1 hodiny týždenne. 

 

15. Vo vyučovacom predmete hudobná a hlasová príprava sa využíva sprievod 0,5 hodiny 

týždenne podľa potrieb a podmienok školy. 

 

16. Hodiny práce v súbore, ak ročník nepripravuje inscenáciu, je možné využívať na tvorivé 

písanie, na prednesové činnosti, prácu s Orffovými nástrojmi, v rozšírenom štúdiu na 

hlasovú výchovu – podľa potrieb skupiny a podľa podmienok školy. 

 

17. V prvých dvoch ročníkoch primárneho umeleckého vzdelávania je hlavným vyučovacím 

predmetom dramatická príprava, v treťom a štvrtom ročníku dramatika a slovesnosť 

(dramatika s bábkou a slovesnosť). 

 

18. Hlavným vyučovacím predmetom nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania je vo 

všetkých štyroch ročníkoch dramatika a slovesnosť (dramatika s bábkou a slovesnosť). 

 

19. Hlavným vyučovacím predmetom na II. stupni základného štúdia je vo všetkých štyroch 

ročníkoch predmet základy dramatickej tvorby (základy slovesnej tvorby). 

 

20. V predmete Práca v súbore je možné spájať žiakov po sebe nasledujúcich ročníkov. 
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21. Voliteľné vyučovacie predmety (UP č. 42) môžu učitelia využiť na zdokonaľovanie 

činností podľa zamerania a profilácie (aj v UP č. 43 až 51) skupiny súboru (ako je napr. o 

štúdium rolí a nácvik divadelných predstavení). 

 

1.3.4 Výtvarný odbor 

 

1. Na štúdium vo výtvarnom odbore je možné prijať žiakov (v súlade s § 52 školského 

zákona), ktorí na prijímacích skúškach výtvarným prejavom (vlastná kresba, maľba) 

preukážu určitú mieru nadania a talentu (súboru schopností, ktoré  umožňujú  osobité,  

nadpriemerné  výkony  z hľadiska  tvorivosti v niektorej z oblastí výtvarného vyjadrovania 

sa). Žiak je zaradený do ročníka s ohľadom na jeho  vek a schopnosti (dôležité je prihliadať 

na to, že výtvarná vyspelosť – myslenie žiaka je úmerné jeho veku; chýbajúce technické 

zručnosti je možné získať/doplniť si aj vo vyšších ročníkoch). 

 

2. Štúdium zahŕňa disciplíny plošné (kreslenie, maľovanie, grafika, fotografia, 2D dizajn 

...), priestorové (modelovanie, skulptúra, objekt, 3D dizajn, architektúra ...), 

intermediálne (kombinácia médií, inštalácia ...), akčné (performancia, happening, 

sociálna plastika ...) aj multimediálne (video, elektronické médiá, zvukové umenie ...). 

Primerane veku (prevažne  formou výtvarnej interpretácie, galerijnej animácie a neskôr 

aj štúdia odborných časopisov, literatúry a elektronických zdrojov) je žiakom 

sprístupňované historické i novodobé umenie. Tieto disciplíny a činnosti sa môžu v 

rámci jedného vyučovania prelínať alebo dopĺňať. Žiakovi má byť umožnené spoznať v 

priebehu štúdia celú šírku výtvarných disciplín a postupne sa profilovať podľa svojho 

nadania a záujmu. 

 

3.  Jednotlivé vyučovacie predmety vychádzajúce z výtvarných činností podliehajú 

hodnoteniu a klasifikácii, ktorá sa uvádza na konci I. a na konci II. polroka na tlačivách 

schválených MŠVVaŠ SR (napr. katalógový list žiaka a vysvedčenie). Pre potreby 

vykazovania a hodnotenia sú jednotlivé výtvarné činnosti považované za vyučovacie 

predmety. Učiteľ má možnosť do voľných políčok školských tlačív dopísať aj činnosti 

(vyučovacie predmety), ktoré sa  podľa ŠkVP na škole vyučujú, ale v tlačivách 

absentujú. 
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4. Jednotlivé výtvarné činnosti prípravného štúdia vytvárajú súbor hlavných predmetov: 

kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie a vytvárajú súborný predmet 

výtvarná príprava. 

 

5. V prvej časti a v druhej časti I. stupňa základného štúdia jednotlivé výtvarné činnosti: 

kreslenie, maľovanie,   grafika,    fotografia,    dizajn,    priestorové   vytváranie,    

modelovanie,    intermediálna a multimediálna tvorba. Spolu vytvárajú súbor hlavných 

predmetov: kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie a práca s 

materiálom, a voliteľné predmety: fotografia a film, vybrané state z teórie umenia a 

predmety ponúkané ako vyučovacie predmety. Výtvarné činnosti – plošné, priestorové, 

intermediálne, akčné aj multimediálne disciplíny v sebe zahŕňajú vyučovacie predmety 

výtvarného odboru pre ZUŠ. Predmety spoločne vytvárajú súborný predmet výtvarná 

tvorba. 

 

6. Hlavný predmet alebo skupinu hlavných predmetov si v tomto zmysle na II. stupni 

základného štúdia a v štúdiu pre dospelých určí a uvedie škola v príslušnom ŠkVP. 

Predmety spoločne vytvárajú súborný predmet výtvarná tvorba II. 

 

Prípravné štúdium 

7. Prípravné štúdium výtvarného odboru ZUŠ je určené pre nadané deti v predškolskom veku 

alebo pre žiakov prvého ročníka základnej školy. Zahŕňa plošné i priestorové výtvarné 

činnosti s dôrazom na spontánny detský výtvarný prejav. 

Štúdium trvá 1 – 2 roky. 

 

Základné štúdium I. stupeň 

8. Prvá časť I. stupňa základného štúdia výtvarného odboru ZUŠ zodpovedá veku 7 až 10 

rokov. Žiaci sú prijímaní na štúdium na základe absolvovania prípravného štúdia alebo na  

základe  prijímacej skúšky. Osvojujú si základné procesy, prostriedky a techniky výtvarných 

disciplín.  Štúdium   zahŕňa   kreslenie,   maľovanie,   grafiku,   modelovanie,   priestorové   a 

akčné   vytváranie i zoznamovanie s multimédiami; primerane veku (prevažne formou 

výtvarnej interpretácie) je  žiakom sprístupňované historické i novodobé umenie. 

 

Druhá časť I. stupňa základného štúdia 

9. Druhá časť I. stupňa základného štúdia výtvarného odboru ZUŠ zodpovedá veku 11 až 15 



 18

rokov. Žiaci sú prijímaní na štúdium na základe absolvovania prvej časti I. stupňa 

základného štúdia alebo  na základe prijímacej skúšky. Štúdium obsahuje kreslenie, 

maľovanie, grafiku, modelovanie, fotografiu,   dizajn,   elektronické    médiá,    priestorové    

vytváranie,   akčné    vytváranie, základy z architektonicko-priestorového vytvárania, video 

a animáciu – proporcionalitu jednotlivých zložiek volí učiteľ na základe  podmienok školy a 

profilácie žiakov v súlade so ŠkVP. Žiaci sa oboznamujú   s dejinami umenia, s novodobými 

i súčasnými tendenciami. 

  

Rozšírené štúdium I. 

10. Je štúdium, ktoré obsahovo zodpovedá druhej časti I. stupňa základného štúdia, ale má 

väčšiu časovú dotáciu s možnosťou dôkladnejšieho venovania sa zvolenému médiu alebo 

disciplíne. Je určené najmä pre talentovaných žiakom. Väčší dôraz je aj na znalosti z dejín 

umenia a súčasných tendencií umenia. 

 

Základné štúdium II. stupeň 

11. Štúdium zodpovedá stredoškolskému veku, t. j. 16 až 19 rokov. Žiaci sú prijímaní na 

štúdium na základe absolvovania I. stupňa základného alebo rozšíreného štúdia alebo na 

základe prijímacej skúšky. Štúdium sa špecializuje na média alebo disciplíny podľa 

zamerania žiaka (dôraz je kladený na koncepčné myslenie, tvorivosť, zručnosti, 

informovanosť o aktuálnych tendenciách umenia a na kritickú sebareflexiu žiaka). 

 

Rozšírené štúdium II. 

12. Zodpovedá obsahu základného štúdia II., ale má väčšiu časovú dotáciu s možnosťou 

dôkladnejšieho venovania sa zvolenému médiu alebo disciplíne. Je určené najmä žiakom, 

ktorí sa pripravujú na talentové skúšky na vysokú školu v študijných odboroch výtvarné 

umenie, dizajn,  reštaurovanie alebo architektúra. Súčasťou štúdia sú znalosti z dejín 

zvoleného odboru, znalosti súčasného umenia  a rozvíjanie kritického myslenia a 

sebareflexie. 

  

Štúdium pre dospelých 

13. Individuálny študijný program v rámci  skupinového  vyučovania,  zameraný  na prehĺbené  

štúdium (s možnosťou špecializácie) alebo na prípravu na ďalšie štúdium výtvarnej 

profesie. Program štúdia môže byť zameraný aj na ľudové umelecké remeslá a techniky s 

cieľom samostatnej tvorby v tejto oblasti alebo ako príprava na kvalitnú amatérsku tvorbu. 
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14. Dĺžka štúdia je uvedená v jednotlivých učebných plánoch. 

 

15. Počty žiakov v skupine sú uvedené v jednotlivých učebných plánoch. 

 

16. Z dôvodu úbytku žiakov v skupine na konci prvého alebo druhého polroka školského roku 

pod spodnú hranicu uvedenú v príslušnom učebnom pláne možno v 2. časti I. stupňa 

základného štúdia,   v II. stupni základného štúdia a v ŠPD zaradiť do skupiny aj žiaka z 

iného bezprostredne po sebe nasledujúceho ročníka. 

 

 

1.3.5 Klasifikácia a hodnotenie 

 

Dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou výchovno – vzdelávacej práce na základnej umeleckej  škole 

je hodnotenie a klasifikácia žiakov, ktorú realizujeme na základne  METODICKÉHO POKYNU  

č.21/2009 –R   na klasifikáciu a  hodnotenie žiakov základných umeleckých škôl 

 

1.4 Personálne obsadenie školy 

 

V stave k 2.9.2020 vyučuje na škole 10 pedagogických pracovníkov 

 

Vedenie ZUŠ vo Voderadoch 

Mgr. art. Michal Matejčík – riaditeľ školy 

 

Pedagogickí pracovníci 

 Meno a priezvisko zaradenie úväzok  

1. Mgr. art. Michal Matejčík učiteľ hudobného odboru – klávesové nástroje,  100% 

2. Mgr. Martin Pekár učiteľ hudobného odboru – klávesové nástroje,  100% 

3. Janka Mikušová, DiS. art.   učiteľ hudobného odboru – dychové nástroje 100% 

4. Jozef Sprušanský, DiS. art. učiteľ hudobného odboru – strunové nástroje 100% 

5. Boris Červeňanský, DiS. art.  učiteľ hudobného odboru – dychové nástroje 54% 

6. Csaba Köböl DiS. art.  učiteľ hudobného odboru - gitara 100% 
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Pedagogickí pracovníci 

 Meno a priezvisko zaradenie úväzok  

7. Mgr. art. Barbora Bazsová učiteľka literárno-dramatického odboru 35% 

8. Mgr. art. Michal Kušík učiteľ výtvarného odboru 100% 

9. Bc. Jana Veselská učiteľka výtvarného odboru 100% 

10. Mgr. art. Viera Hovancová učiteľka hudobnej náuky 86% 

 

Nepedagogickí pracovníci 

 Meno a priezvisko zaradenie úväzok 

1. Ľubica Gajarská ekonómka 33% 

     

 
1.5 Údaje o žiakoch a triedach školy  
 

Základnú umeleckú školu vo Voderadoch tvorí v šk. roku 2019/2020 12 tried  

Školu navštevujú žiaci z Voderád, Slov. Novej Vsi,  Pavlíc, Páce, Opoja, Zelenča a Majcichova 

v počte  207  žiakov 

 

Trieda Triedny učiteľ 
Počet 

chlapcov 

Počet 

dievčat 
Spolu 

Hra na klavíri Mgr. art. Michal Matejčík    

Hra na akordeóne Mgr. art. Michal Matejčík    

Hra na klavír Mgr. Martin Pekár    

Hra na gitare Jozef Sprušanský Dis art.     

Hra na gitare Csaba Köböl    

Hra na flaute Janka Mikušová    

Hra na klavíri Janka Mikušová    

Hra na flaute Boris Červeňanský    

Hra na klavíri Mgr. art. Viera Hovancová     

LDO Mgr. art. Barbora Bazsová    

Výtvarný odbor Bc. Jana Veselská    

Výtvarný odbor Mgr. art. Michal Kušík     
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1.6 Organizácia metodickej práce na škole 

 

Činnosť metodických orgánov je orientovať sa na skvalitnenie a zefektívnenie vyučovacieho 

procesu, uplatňovanie progresívnych metód a foriem práce. Výrazne skvalitniť prácu učiteľov pri 

uplatňovaní požiadaviek na vedomosti a zručnosti vo vzdelávacích štandardoch s exemplifikačnými 

úlohami pri upevňovaní a preverovaní trvalosti základných poznatkov a ich hodnotení. 

V šk. roku 2019/2020 budú na škole pracovať nasledovné metodické orgány: 

 

METODICKÉ ORGÁNY 

Názov Vedúci Členovia 

 

 

Predmetová komisia hudobného 

odboru 

 

 

Mgr. Martin Pekár 

Boris Červeňanský, DiS. art.  

Csaba Köböl DiS. art.  

Jozef Sprušanský DiS. art. 

Janka Mikušová, DiS. art.  

Mgr. art. Michal Matejčík 

Mgr. art. Viera Hovancová 

Predmetová komisia výtvarného 

a literárno-dramatického odboru 

 

Mgr. art. Michal Kušík 

 

Mgr. art. Michal Matejčík 

Bc. Jana Veselská 

Mgr. art. Barbora Bazsová  

 

Metodické orgány budú slúžiť ako odborné poradné orgány vedenia školy. PK sa bude riadiť 

plánom, ktorý bude slúžiť na aktiváciu výchovno–vzdelávacej práce, výmenu teoretických 

a praktických skúseností, štúdium odbornej literatúry, dobrú spoluprácu s vedením školy so 

zámerom čo najvyššej kvality a efektivity vyučovania, inovácie  a modernizácie vyučovacieho 

procesu. 

PK bude pružne reagovať na nové situácie. Budú sa včas zaoberať problémami a riešiť ich.  
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1.7 Zadelenie kabinetných zbierok 

 

Názov kabinetu Zodpovedný pracovník 

HUDOBNÉ NÁSTROJE Mgr. art. Michal Matejčík 

PRÍSLUŠENSTVO K HUDOBNÝM NÁSTROJOM Mgr. art. Michal Matejčík 

VÝTVARNÉ POMÔCKY Mgr. art. Michal Kušík 

KOSTÝMY A REKVIZITY  Mgr. art. Barbora Bazsová 

KNIŽNICA Janka Mikušová, DiS. art.  

  

 

2 Hlavné úlohy a rozpracovanie cieľov 
 

2.1 Dlhodobé zámery školy 

 

a) Pedagogická koncepcia 

- uplatňovať nové pedagogické a didaktické postupy vo vyučovaní 

- vypracovanie kvalitného školského vzdelávacieho programu ako otvoreného 

dokumentu na školský rok 20019/2020 

- zapojenie sa do viacerých projektov, vrátane medzinárodných 

- využívať IKT vo vyučovacom procese 

b) Výchova k ľudským právam 

- úprava vnútorných dokumentov školy v súlade s Národný program rozvoja 

výchovy a vzdelávania (NPRVaV) implementácia VĽP 

- vzdelávanie pedagogických pracovníkov v oblasti výchovy k ľudským právam 

c) Rozvoj ľudských zdrojov 

- stabilizovanie kolektívu pedagógov včasnou ponukou a výberom 

- umožnenie ďalšieho vzdelávania formou štúdia a školení 

- upevňovanie spolupráce školy a okolia 

d) Rozvoj materiálno-technickej koncepcie 

- skvalitnenie vyučovania nákupom nových hudobných nástrojov 

- nákup modernej notovej literatúry 

- využívanie spracovávaní školskej agendy 
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2.2 Profilácia školy a jej zameranie 

 

Od 1.9. 2010 sme škola s právnou subjektivitou, ktorá plne uplatňuje zákon 245/2008 Z.z. sústave 

základných a stredných škôl (školský zákon) a ďalších vyhlášok, nariadení a rezortných predpisov. 

Poslaním základnej umeleckej školy je predovšetkým poskytovať základné umelecké vzdelanie. Na 

našej škole je to v troch umeleckých odboroch: hudobnom, výtvarnom a literárno-dramatickom. 

Základná umelecká škola vo Voderadoch pripravuje žiakov na ďalšie štúdium umeleckého 

zamerania. Okrem prípravy talentovaných žiakov na vyšší typ školy je dôležitou úlohou školy 

výchova hudobných amatérov, vzdelaných konzumentov hudobného umenia a tiež 

v zabezpečovaní rozvoja estetickej výchovy pre čo najväčší počet detí a mládeže vo všetkých 

umeleckých odboroch. 

Náš typ školy v rámci vzdelávania, štúdiom rozvíja umelecké zručnosti a duševné schopnosti 

dieťaťa. Výchovne a cieľavedome pôsobí na rozvoj ľudskej osobnosti, umožňuje trávenie voľného 

času s prvkami relaxu a premysleným pôsobením začleňuje vychovaného do spoločnosti citlivej na 

vnem umeleckého artefaktu. Je významnou alternatívou popri športových aktivitách. 

Škola je súčasťou dlhodobej tradície a overeného systému umeleckých škôl ako kompaktného 

celku: základné umelecké školy, konzervatóriá a vysoké umelecké školy. Jej výsledkom je 

osobnosť, ktorá dokáže vytvoriť umelecké dielo, osobnosť, ktorá obohatí národnú a svetovú 

kultúru, inšpiruje kultúrnu spoločnosť a vie odborne umelecky vzdelávať. 

Úlohou školy je klásť veľký dôraz na praktické uplatňovanie humanizácie a tvorivosti v postavení 

učiteľa a žiaka na tomto type školy. V umeleckom vzdelávaní pedagóg individuálne formuje 

osobnosť každého žiaka. Prejavuje sa v pochopení, že každý žiak je svojskou, plnohodnotnou 

osobnosťou, ktorá si zaslúži dôveru a povzbudenie. Učiteľ často vyslovuje otázky najmä na 

hodnotiace myslenie a tvorivosť, ktoré žiaka aktivizujú a robia z neho partnera. Týka sa to nielen 

poznávacej činnosti, ale aj v oblasti správania, etiky a estetiky. Jednotlivé hodiny na našej škole 

dávajú veľký priestor na uplatňovanie nových myšlienok a prístupov, dávajú možnosť učiteľom 

uplatniť svoje majstrovstvo pri odbúravaní stresu žiakov, strachu z neúspechu, zvýšiť ich 

sebavedomie, pretože rozmanitosť činností môže osloviť každé dieťa. Zameriavame sa na 

zážitkovú sféru – zapojiť čo najviac zmyslov do vnímania a prežívania. V pedagogických prístupoch 

sa snažíme dávať priestor názorom žiakov a rešpektovať žiakovu osobnosť so všetkými jej právami. 

Individuálnym prístupom ku žiakom pestujeme osobné kontakty a kamarátstvo dospelého a žiaka, 

čím pomáhame celkovej výchove nášho frekventanta.   

Výchovou k vystupovaniu pred obecenstvom prostredníctvom hry na hudobnom nástroji, 

hovoreného slova, divadla a tanca rozširujeme možnosti ich uplatnenia v spoločnosti a zároveň 
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prispievame k zdravému sebavedomiu žiaka. Umenie má dôležité poslanie, je nevyhnutnou 

zložkou duchovnej oblasti každej ľudskej spoločnosti a v tomto zmysle má nezastupiteľnú úlohu vo 

výchove človeka. 

  

2.2.1 Špecifické úlohy školy na školský rok 2019/2020 

 

a) oblasť výchovy k ľudským právam 

o rešpektovať práva dieťaťa a dôsledne kontrolovať dodržiavanie práv dieťaťa  

o priebežné monitorovanie správanie žiakov a učiteľov v súvislosti s podozrením na 

nedodržiavanie ľudských práv, šikanovanie, týranie prípadne iných 

patopsychologických  javov 

o na mimoškolských akciách, koncertoch, výstavách, návštevách divadiel a výletoch 

posilňovať národné povedomie a regionálnu hrdosť žiakov 

b) oblasť zvyšovania úrovne vyučovacieho procesu 

o využívanie moderných metód vyučovania  

o využívanie modernej hudobnej literatúry 

o individualizácia vyučovania, práca s internetom 

c) oblasť estetickej výchovy 

o uplatňovanie zásad estetiky  

o vlastnými výtvarnými prácami doplňovať estetickú výzdobu interiéru školy 

o zapájať sa do výtvarných, literárnych, tanečných a hudobných súťaží 

o viesť k správnej estetickej úprave triedy ale aj zovňajšku žiaka 

d) oblasť environmentálnej výchovy 

o realizácia aktivít k vyhláseným svetovým dňom a sviatkom ( Deň Zeme, Deň 

lesov......) 

e) oblasť prevencie drogových závislostí a kriminality 

o podieľať sa na realizácii úloh národného programu boja proti drogám, aktívne 

spolupracovať s CPPaP 

o priebežné monitorovanie problémových žiakov 

f) oblasť mimoškolských aktivít 

o byť „Otvorená škola“ – vytvárať komunitu škola a rodičia, časté stretnutia, spoločné 

riešenie problémov, účasť rodičov na akciách školy 

o byť centrom vzdelanosti v oblasti umenia v obci  

o umožniť žiakom vyžívať všetky hudobné nástroje aj mimo vyučovania, vo svojom 

voľnom čase 
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g) oblasť modernizácie výchovno-vzdelávacieho  procesu 

o využívania edukačného softvéru 

o využitie dostupnej modernej techniky na škole vo vyučovaní (datavideoprojektor..) 

o využívanie moderných učebných pomôcok  

 

2.2.1.1 Hudobný odbor: 

 

- reprezentácia žiakov na triednych, medzitriednych prehrávkach, interných a verejných koncertoch 

- príprava žiakov na súťaže 

- na konci šk. roka uskutočňovať ročníkové prehrávky a v PŠ postupové skúšky 

- u absolventov uskutočniť záverečné skúšky 

- príprava žiakov na súťaže, odborné umelecké školy 

- u talentovaných žiakov zabezpečiť rozšírené vyučovanie 

 

2.2.1.2 Literárno-dramatický odbor: 

  

- v spolupráci s vedením školy zabezpečiť prezentáciu žiakov na interných a verejných vystúpeniach 

/+ absolventské skúšky/ I. + II. stupňa. 

príprava žiakov na súťaže, odborné umelecké školy 

- u talentovaných žiakov zabezpečiť rozšírené vyučovanie 

 

2.2.1.3 Výtvarný odbor: 

  

- realizovať prezentáciu žiackych prác formou výstav – v priestoroch ZUŠ, vo výstavných verejných 

priestoroch v rámci obce ale i iných mestách Slovenska a v zahraničí 

- aktívna príprava žiakov na súťaže 

- príprava žiakov na prezentáciu výtvarných absolventských prác a ich obhajobu 

- venovať zvýšenú pozornosť zadeleniu žiakov tak, aby ich zaradenia do skupiny zodpovedalo veku 

a ročníku dieťaťa /nevytvárať skupiny s viac ako 1-ročných rozdielom/ 

- u talentovaných žiakov zabezpečiť rozšírené vyučovanie  

 

2.2.2 Riadiaca a kontrolná činnosť 

 

Metodická činnosť vedenia školy bude zameraná na: 
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 vytváranie vhodných podmienok pre pokojnú a efektívnu prácu pedagogických 

pracovníkov tak, aby každý mohol prejaviť svoju osobnosť v tvorivej pedagogickej činnosti. 

 podnecovanie členov pedagogického kolektívu k sebavzdelávaniu prostredníctvom 

školení, výmenou skúseností, otvorených hodín, internetu 

 vytváranie ďalšieho vzdelávania učiteľov prostredníctvom  PK a zabezpečovať tak prenos 

informácií a poznatkov z okresných podujatí 

 zabezpečovanie pedagogických materiálov, záväzných právnych noriem a ďalších 

predpisov a oboznamovanie s nimi všetkých pracovníkov školy 

 metodicky pomáhať začínajúcim učiteľom 

 

Plán kontrolnej a metodickej  činnosti v školský roku 2019/2020 

 

2.2.3 Rozvoj materiálneho vybavenia 

 

Podľa finančných možností školy rozširovať kabinetnú zbierku hudobných nástrojov a literatúry. 

Postupne zakúpiť ozvučovaciu techniku a vybudovať pódium v malej koncertnej miestnosti. 

 

2.2.4 Úlohy školy  na úseku BOZP a PO 

 

BOZP je nutné považovať za trvalú súčasť riadiacej a výchovno-vzdelávacej práce vedúcich 

pracovníkov školy, ako aj pedagogických a nepedagogických pracovníkov. V priebehu roka je treba 

uskutočniť prioritne tieto úlohy: 

 

- školenie zástupcu zamestnancov  

Z: vedenie školy     T: 28.8. 2020 

 

- vykonať vstupné školenie BOZP, hygieny práce a požiarnej ochrany v rozsahu 4 hodín pre 

novoprijatých zamestnancov – do 3.9. 2019 

Z: vedenie školy      T: 3.9. 2019 

 

- triedni učitelia v prvé dni školského roka poučia žiakov o hlavných zásadách bezpečnosti 

a upozornia na možné riziká počas pobytu v škole a mimo nej  

     ( cez prestávky, na zastávke autobuse, cesta do školy..)  

Z: triedni učitelia     T: 3.9. 2019 
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- určiť presný a menný rozvrh dozorov pred vyučovaním a počas prestávok 

- od 1. dňa vyučovania 

Z: všetci pedagogickí pracovníci školy  T: do 4.9. 2019 

 

- uskutočniť ročné preškolenie všetkých zamestnancov školy a zaznačiť ich do osobných 

záznamov – do októbra  

Z: vedenie školy     T: október 2019 

 

- urobiť všetky opatrenia na zamedzenie úrazov žiakov a zamestnancov. V prípade výskytu 

drobných úrazov zaznačiť do Knihy drobných úrazov. Pri  

      výskyte registrovaných úrazov spísať v danom termíne záznam o úraze. 

Z: vedenie školy     T: stála úloha 

 

- osobitne upozorňovať  žiakov na možné riziká úrazov pri mimoškolských aktivitách ( 

výlety, exkurzie, koncerty, výstavy,  návšteva kultúrnych zariadení.) 

Z: všetci pedagogickí pracovníci školy  T: stála úloha 

 

- sledovať termíny platnosti revízií technických zariadení školy a v prípade uplynutia 

termínov zabezpečiť opakovanú revíziu 

Z: riaditeľ školy     T: stála úloha 
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3 Výchova a vzdelávanie 
 

A. Zabezpečenie kvality vzdelávania 

B. Zabezpečenie zvyšovania úrovne vzdelávania učiteľov 

 

3.1 Priority ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov 

 

a) zvyšovanie profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca na všetkých stupňoch 

a pozíciách 

b) tvorivá práca v zavádzaní a využívaní produktívnych metód a foriem práce 

pedagogického zamestnanca vo výchovno-vzdelávacom procese,  

c) získavanie ďalších zručností na využívanie IKT vo vyučovacom procese 

d) zvyšovanie právneho vedomia a projektového manažmentu pedagogických 

zamestnancov s dôrazom na vedúcich pedagogických zamestnancov 

e) podpora účasti vo vzdelávacích programoch Európskeho sociálneho fondu 

f) vzdelávanie k otázkam ľudských práv, tolerancii, predchádzaniu rasizmu a xenofóbii  

g) podpora účasti vo vzdelávacích programoch v štátoch Európskej únie 

h) vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s 

využitím informačných a komunikačných technológií.. 

 
C. Zabezpečenie  výchovy k prosociálnemu správaniu, ľudským právam a predchádzaniu 

patopsychologickým javom 

D. Zabezpečenie spolupráce školy a rodiny 

 

Pravidelne oboznamovať  zákonného  zástupcu žiaka s priebežnými výsledkami práce počas 

školského roka 

Z: triedny učiteľ      Termín: podľa potreby 

 

Zlepšovať komunikáciu školy a rodiny prostredníctvom školskej webovej stránke. 

Z: vedenie školy      Termín: stála úloha 

 

E. Zabezpečenie starostlivosti o zamestnancov školy 
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Organizovať kultúrno-spoločenské podujatia pri príležitosti Dňa učiteľov, spojené s oceňovaním 

tvorivej, vedomostnej a morálnej prosperity a kompetencie učiteľa. 

Z: vedenie školy      Termín: stála úloha 

 

V plnej miere podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov ako 

súčasť ich kariérneho rastu, s cieľom zvyšovania kvality výchovy a vzdelávania v školách 

a školských zariadeniach. 

Z: vedenie školy      Termín: stála úloha 

 

3.2 Koncerty, výstavy 

 

Názov Termín Zodpovední 

Koncert učiteľov september 2019 Mgr.art. Michal Matejčík 

Divadelné predstavenie pre ZŠ november/ december 2014 Mgr. art. Barbora Bazsová 

Triedny koncert / výchovný pre ZŠ 
(strunové oddelenie) november 2019 Csaba Köböl Dis. art. 

Koncert učiteľov ZUŠ vo Voderadoch november 2019 Mgr. Martin Pekár 

Triedny koncert / výchovný pre ZŠ 
(dychové oddelenie) november 2019 Boris Červeňanský 

Triedny koncert / výchovný pre ZŠ  
(klávesové oddelenie) december 2019 Mgr. art. Viera Hovancová  

Divadelné predstavenie (Literárno-
dramatické oddelenie) december 2019 Mgr. art. Barbora Bazsová 

Mgr. art. Michal Matejčík  

Triedny koncert Majcichov (interný) december 2019 Mgr. Martin Pekár  

Triedny koncert Majcichov (verejný) december 2019 Janka Mikušová 
Jozef Sprušanský Dis. art.  

Výstava prác žiakov 
(výtvarné oddelenie) december 2019 Bc. Jana Veselská 

Mgr. art. Michal Kušík  
Vianočný koncert žiakov 

ZUŠ vo Voderadoch december 2019 Mgr. art. Michal Matejčík 

Vianočné trhy vo Voderadoch december 2019 Mgr. art. Michal Kušík 

Koncert pre materskú škôlku 
„Deti, deťom“ január 2020 Mgr. art. Michal Matejčík 

Triedny koncert 
(klávesové oddelenie) január 2020 Mgr. Martin Pekár 

Koncert pre materskú škôlku 
„Deti, deťom“ február 2020 Jozef Sprušnský Dis. art.  

Triedny koncert 
(dychové a strunové oddelenie) apríl 2020 Csaba Kobol Dis. art.  

Boris Červeňanský 

Triedny koncert apríl 2020 Mgr. Martin Pekár 

Detské predstavenie a koncert žiakov ZUŠ 
ku dňu matiek 10. máj 2020 Mgr. art. Barbora Bazsová 

Mgr. art. Michal Matejčík 
Divadelné predstavenie pre základnú 

školu  „Deti, deťom“ máj 2020 Mgr. art. Barbora Bazsová 
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Divadelné predstavenie (Literárno-
dramatické oddelenie) máj 2020 Mgr. art. Barbora Bazsová 

Výchovný koncert pre žiakov materskej 
školy vo Voderadoch jún 2020 Mgr. art. Michal Matejčík 

Výchovný koncert pre žiakov Základnej 
školy vo Voderadoch jún 2020 Mgr. Martin Pekár 

Výstava prác žiakov 
(výtvarné oddelenie) jún 2020 Bc. Jana Veselská 

Záverečný koncert žiakov 
ZUŠ vo Voderady jún 2020 Mgr. art. Michal Matejčík 

Boris Červeňanský 
Záverečný koncert žiakov 

ZUŠ vo Voderady – Majcichov jún 2015 Jozef Sprušanský Dis. art. 
Mgr. Martin Pekár 

Absolventský koncert žiakov 
ZUŠ vo Voderady – Majcichov jún 2012 Janka Mikušová 

Mgr. Martin Pekár 
Absolventský koncert žiakov 

ZUŠ vo Voderady jún 2012 Mgr. art. Michal Matejčík 

 

3.3 Súťaže, iné podujatia 
 

Názov Termín Zodpovední 

CCHHAALLÚÚPPKKOOVVOO  BBRREEZZNNOO   November 2019 Csaba Kobol, DiS art. 

AASSPPUUŠŠ  22002200  Máj 2020 Mgr. art. Michal Matejčík 

GGIITTAARROOVVÁÁ  SSÚÚŤŤAAŽŽ  PPRRIIEEVVIIDDZZAA   Apríl 2020 Jozef Sprušanský, DiS art.  

LLDDOO  SSÚÚŤŤAAŽŽEE   Celý školský rok Mgr. art. Barbora Bazsová 

VVÝÝTTVVAARRNNÉÉ  SSÚÚŤŤAAŽŽEE   Celý školský rok  Mgr. art. Michal Kušík  
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4 Ďalšie úlohy školy 
 

4.1 Vzdelávanie pedagogických pracovníkov 

 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov treba zamerať na: 

 

 rozvíjanie právneho  vedomia pedagogických pracovníkov v oblasti reformy verejnej 

správy, riadenia školy a inovácie legislatívy v oblasti školstva 

 prehlbovanie vedomostí v oblasti pedagogickej diagnostiky 

 prehlbovanie vedomostí v oblasti ľudských práv 

 prehlbovanie vedomostí triednych učiteľov v oblasti prevencie šikanovania 

 umožnenie učiteľom ďalšieho vzdelávania podľa ponúk metodických centier – zodp. 

Mgr. art. Michal Matejčík 

 umožnenie  absolvovania vzdelávania podľa  plánu kontinuálneho vzdelávania učiteľov 

zodp. Mgr. art. Michal Matejčík 

 Zabezpečiť, podľa finančných možností, aktuálnu literatúru, časopisy a prístup 

k internetu pre pedagog. pracovníkov – zodp. vedenie školy 

 Zabezpečiť informovanosť o novinkách a možnostiach využitia IKT vo vyučovaní  pre 

učiteľov – zodp. vedenie školy 

 

4.2 Spolupráca s obcou a rodičmi 
 

Spolupráca školy s rodičmi: 

 

- prezentácia výsledkov práce žiakov HO, VO, LDO /na triednych a interných podujatiach s možnosťou 

konzultácií s rodičmi/ 

- organizácia verejných koncertov a výstav v spolupráci s rodičmi žiakov školy 

- organizácia plenárnych schôdzí rodičov v spolupráci s vedením školy 

- spolupráca vedenia školy s výborom rodičov školy 

- otvorené hodiny HO, VO a LDO /s možnosťou účasti rodičov na vyučovacích hodinách/ 

 

 

Prerokovaný a schválený na PR dňa 2. septembra 2019 

Mgr. art. Michal Matejčík riaditeľ školy 


