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SPRÁVA O VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH 
za školský rok 2020/2021 

 
a/ základné identifikačné údaje  
 
1. názov školy:    Základná umelecká škola 
2. adresa školy:    Teplická 50,    921 38  Piešťany 
3. telefónny kontakt:     033/7725131, 0911 275722 
4. el. adresa školy a web sídlo: zuspn@zuspn.onmicrosoft.com     www.zuspiestany.sk 
5. vedúci zamestnanci školy: Kamil Vavrinec DiS. art. – riaditeľ školy 
        Mgr. Eva Bakitová – zástupca riaditeľa školy 
 
 
6. rada školy:    Mária Králiková – predseda + 10 členov 
 

Aktuálne zloženie rady   školy  v šk. roku 2020/2021 

zastúpenie / funkcia  Meno a priezvisko 

Predseda 
Podpredseda 

Mária Králiková 
Mgr. Dagmar Kub ěnová 

Pedagogickí Mgr. Dagmar Kuběnová 

zamestnanci Svetlana Kromholcová DiS. 

Nepedagogický                            
zamestnanec       

Mária Králiková 

Zástupcovia 
rodičov 

Mgr. Jana Maronová 

Mgr. Juraj Benko 

Ing. Adriana Augustínová 

Martin Hýrošš 

Delegovaní 
zástupcovia 
zriaďovateľa 

Ing. Lucia Duračková 

Mgr. Tatiana Zámečníková 

Mgr. Matúš Kromholc 

Mgr. Ján Krupa 

 
 
 
b) údaje o zriaďovateľovi školy 
 
1. zriaďovateľ školy:    Mesto Piešťany 
2. adresa zriaďovateľa školy:  Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany 
3. telefónny kontakt:   telefón/fax: 033/7765111,  033/7764444 
4. web sídlo zriaďovateľa školy: www.piestany.sk 
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c) informáciu o činnosti rady školy a o činnosti poradných orgánov 
riaditeľa školy 
 
Rada školy a poradné orgány riaditeľa školy zasadali podľa plánovaných 
termínov mesačných pracovných plánov ale vo väčšej miere formou IKT 
z dôvodu obmedzení platných počas nepriaznivej pandemickej situácie šírenia 
ochorenia Covid – 19.  
Pedagogická rada vrátane nepedagogických zamestnancov (formou IKT a 
prezenčne) 3.9.2020 – 8.9.2020 
- voľba zástupcov do Rady školy za pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov 
- zobrala na vedomie aktuálne platné opatrenia v súvislosti s ochranou zdravia 
z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie šírenia ochorenia Covid – 19.  
Rada školy (formou IKT) 27.10. – 30.10.2020 
- voľba predsedu a podpredsedu Rady školy 
- zobrala na vedomie bez pripomienok: v šk. r. 2020/2021 počty žiakov (výkaz 
24-01, 40-01), výšku príspevku na štúdium, návrh rozpočtu na k. r. 2021 
- odporučila zriaďovateľovi schváliť : Vyhodnotenie Koncepcie rozvoja školy 
na šk. roky 2018/2019 - 2019/2020 za šk. rok 2019/2020, Koncepciu rozvoja 
školy na obdobie šk. rokov 2020/2021 - 2021/2022, Inovovaný Školský 
vzdelávací program na šk. rok 2020/2021, Správu o výchovno-vzdelávacej 
činnosti, jej výsledkoch    a podmienkach za šk. r. 2019/2020 
Pedagogická rada vrátane nepedagogických zamestnancov (formou IKT a 
prezenčne) 23.11.2020 – 27.11.2020 
- zobrala na vedomie aktuálne platné opatrenia v súvislosti s ochranou zdravia 
z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie šírenia ochorenia Covid – 19 
a s tým aj usmernenia výkonu pracovných činností 
- zobrala na vedomie aktuálne schválený rozpočet na k. r. 2021 
- zobrala na vedomie návrh plánu čerpania dovoleniek v k. r. 2021 
- zobrala na vedomie aktuálny stav financií v sociálnom fonde 
- odsúhlasila príspevky zo sociálneho fondu /vianočný a na dopravu/ 
Pedagogická rada vrátane nepedagogických zamestnancov (formou IKT                
a prezenčne) 18.1.2021 – 22.1.2021 
- zobrala na vedomie predĺžený termín hodnotenia žiakov za I. polrok                   
šk. r. 2020/2021 až do 31.3.2021 
- zobrala na vedomie možnosť vykonania komisionálnej postupovej skúšky 
/kontrahovania/ aj formou IKT  
Predmetové komisie (formou IKT) 18.1.2021 – 22.1.2021 
- vypracovanie a zaslanie vyhodnocovacích správ za I. polrok šk. r. 2020/2021 
Pedagogická rada (formou IKT) 3.5.2021 – 10.5.2021 
- zobrala na vedomie termíny a podmienky prijímacích skúšok na štúdium                
v šk. r. 2021/2022 a ich realizácie len prezenčnou formou  
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- zobrala na vedomie termíny komisionálnych záverečných a postupových 
skúšok  
- zobrala na vedomie zmenu určenia skúšobnej komisie dychového oddelenia  
- zobrala na vedomie možnosť vykonania komisionálnej záverečnej a postupovej 
skúšky aj formou IKT  
- zobrala na vedomie realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu po dohode             
so žiakmi /rodičmi kombinovanou formou prezenčne aj dištančne 
- zobrala na vedomie podmienky vstupu žiakov a ich sprevádzajúcich osôb             
do priestorov školy v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ a MŠVVaŠ 
- zobrala na vedomie podmienky realizácie mimoškolských aktivít len v súlade 
s platnými podmienkami aktuálne platných opatrení, nariadení a Covid automatu 
Pedagogická rada vrátane nepedagogických zamestnancov (formou IKT a 
prezenčne) 10.6.2021 – 22.6.2021 
- zobrala na vedomie hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov za II. polrok 
šk. r. 2020/2021 s prihliadnutím na vzdelávanie dištančnou formou 
- zobrala na vedomie určenia termínov komisionálnych postupových skúšok              
pre neklasifikovaných žiakov za II. polrok šk. r. 2020/2021 
- zobrala na vedomie termíny prevzatia a odovzdávania pedagogickej 
dokumentácie vrátane tlače a odovzdávania vysvedčení 
- zobrala na vedomie termíny čerpania dovoleniek počas letných prázdnin 
žiakov v súlade s plánom dovoleniek všetkých zamestnancov 
- zobrala na vedomie oznámenia o voľných pracovných miestach od 1.9.2021 
- zobrala na vedomie termín nástupu do práce a harmonogram priebehu 
pracovných činností od 19.8.2021 
- zobrala na vedomie doplnenie a zabezpečenie MTZ výchovno-vzdelávacieho 
procesu a ostatných pracovných činností 
- zobrala na vedomie podmienky realizácie mimoškolských aktivít len v súlade 
s platnými podmienkami aktuálne platných opatrení, nariadení a Covid automatu 
Predmetové komisie (formou IKT) 10.6.2021 – 22.6.2021 
- vypracovanie a zaslanie vyhodnocovacích správ za II. polrok šk. r. 2020/2021 
Predmetové komisie (prezenčne) 23.8.2021 
- vypracovanie a zaslanie plánov vrátane požiadaviek MTZ na šk. r. 2021/2022  
- zaslanie výsledkov voľby predsedu PK a členov jednotlivých komisií 
Pedagogická rada vrátane nepedagogických zamestnancov (prezenčne) 
23.8.2021  
- zobrala na vedomie podrobný pracovný harmonogram do 13.9.2021 
- zobrala na vedomie výsledky výberových pracovných pohovorov 
- zobrala na vedomie rozpis pridelenia učební pedagógom 
Pedagogická rada vrátane nepedagogických zamestnancov (prezenčne) 
25.8.2021 
- zobrala na vedomie výšku príspevku na štúdium na šk. r. 2021/2022 
- zobrala na vedomie po prerokovaní ŠkVP na šk. r. 2021/2022   
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- zobrala na vedomie po prerokovaní Vyhodnotenie Koncepcie rozvoja školy              
na šk. roky 2020/2021 - 2021/2022 za šk. rok 2020/2021 
- zobrala na vedomie po prerokovaní Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, 
jej výsledkoch a podmienkach za šk. r. 2020/2021 
- zobrala na vedomie zapracovanie požiadaviek MTZ do rozpočtu školy                 
na kalendárny r. 2022 
- uzniesla sa na zvýšení príspevkov zo sociálneho fondu pre zamestnancov 
Umelecká rada (prezenčne) 25.8.2021 
- zobrala na vedomie podmienky realizácie mimoškolských aktivít len v súlade 
s platnými podmienkami aktuálne platných opatrení, nariadení a Covid automatu 
a informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka /žiaka 
  
d) počet detí, žiakov, hodnotenie žiakov a počet prijatých žiakov na ďalšie 
štúdium 
 
K 15.9.2020 bolo prijatých na štúdium 133 žiakov. 
K 1.2.2021 na doplňujúcich prijímacích skúškach bolo prijatých 24 žiakov. 
 
Počet žiakov k 15.9.2020 
Prípravné štúdium (PŠ1 + PŠ2):  112             
Žiaci I. a II. stupňa základného štúdia:  875 
Žiaci s rozšíreným štúdiom: 7 
Žiaci štúdia pre dospelých (ŠPD): 29 
 
Počet žiakov k 30.6.2021 
Prípravné štúdium (PŠ1 + PŠ2):  97             
Žiaci I. a II. stupňa základného štúdia:  801 
Žiaci s rozšíreným štúdiom: 5 
Žiaci štúdia pre dospelých (ŠPD): 27 
 
Údaje o počte žiakov PŠ postupujúcich do 1.1.I. a vyššie 
Do 1.1.I. a vyššie postúpilo 93 žiakov z PŠ 
 
Údaje o počte absolventov a prijatých žiakov na ďalšie umelecké štúdium 
 
Absolventi 1. a 2.časti I.stupňa základného štúdia a rozšíreného štúdia, II. stupňa 
základného štúdia a rozšíreného štúdia a štúdia pre dospelých: 
Hudobný odbor: 
absolventi 1.časti, 1.stupňa ZŠ – 38žiakov  
absolventi 2.časti, 1.stupňa ZŠ – 18 žiakov 
absolventi II.stupňa ZŠ – 4 žiaci 
Výtvarný odbor:  
absolventi 1.časti, 1.stupňa ZŠ – 31 žiakov 
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absolventi 2.časti,1.stupňa ZŠ – 35 žiakov 
absolventi II.stupňa ZŠ – 5 žiakov 
Tanečný odbor: 
absolventi 1.časti, 1.stupňa ZŠ – 25 žiakov 
absolventi 2.časti, 1.stupňa ZŠ – 22 žiakov  
absolventi II.stupňa ZŠ – 9 žiakov 
 
Absolventov rozšírenej formy štúdia za školský rok 2020/2021 neevidujeme 
 
Prijatí na ďalšie umelecké štúdium 
V tomto školskom roku sa žiaci nehlásili na umelecké štúdium 
 
Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 
Celkový prospech v I. polroku: 
Prospel s vyznamenaním: 798 
Prospel: 17 
Neprospel: 0 
Neklasifikovaný: 1 
 
Celkový prospech v II.polroku: 
Prospel s vyznamenaním: 784 
Prospel: 21 
Neprospel: 0 
Neklasifikovaný: 2 
 
e) počet pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov  
  
Počet pedagogických zamestnancov bol v celkovom počte 40. 
Hudobný odbor - 31, Výtvarný odbor - 6 a Tanečný odbor - 3. 
Nepedagogických zamestnancov bolo celkom 7 a 1 na dohodu /digitalizácia/  
 
f) údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov  
 

 

počet                    %
spĺňajú

kvalifikačné
predpoklady                     

 %
nespĺňajú

(os.) kvalifikačné
predpoklady 

 %
dopĺňajú si

(os.) kvalifikačné
predpoklady

 % počet                    %
spĺňajú

kvalifikačné
predpoklady                    

 %
nespĺňajú

(os.) kvalifikačné
predpoklady 

 %
dopĺňajú si

(os.) kvalifikačné
predpoklady 

 %

Hudobný odbor 31 77,50 31 100,00 1 3,23 0 0,00 31 77,50 31 100,00 1 3,23 0 0,00

Výtvarný odbor 6 15,00 6 100,00 0 0,00 0 0,00 6 15,00 6 100,00 0 0,00 0 0,00

Tanečný odbor 3 7,50 3 100,00 0 0,00 0 0,00 3 7,50 3 100,00 0 0,00 0 0,00

Pedagogickí zamestnanci celkom 40 100,00 40 100,00 1 2,50 0 0,00 40 100,00 40 100,00 1 2,50 0 0,00

Ped. Zamestnanci z celk. počtu zam. 40 85,11 40 85,11

Nepedagogickí zamestnanci celkom 7 14,89 7 100,00 0,00 0,00 7 14,89 7 100,00 0,00 0,00

Počet zamestnancov celkom 47 100,00 47 100,00

Počet zamestnancov na dohodu 1 2,08 1 1,00 0 0,00 0 0,00 1 2,08 1 1,00 0 0,00 0 0,00

Počet zamestnancov spolu 48 100,00 48 100,00

100,00 2,13 0,00 100,00 2,13 0,00

100,00 2,08 0,00 100,00 2,08 0,00

Počet zamestnancov                                                             
v školskom roku 2020/2021 

I. polrok šk. roka II. polrok šk. roka

100,00 2,50 0,00 100,00 2,50 0,00
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g) informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia  
na verejnosti  
 
Škola nerealizovala verejné vystúpenia a prezentáciu či spoluprácu vzhľadom 
k obmedzeniam súvisiacim s pandemickou situáciou šírenia Covid – 19.  
Čiastočne a s obmedzeniami boli realizované interné vystúpenia na terase školy 
/Teplická 50/ p. Váry a p. Gregorová, výstava záverečných prác absolventov 
výtvarného odboru v Elektrárni Piešťany a verejné vystúpenie absolventov 
a skupín tanečného odboru v spolupráci s MsKS v Hudobnom pavilóne              
v Piešťanoch.  
  
h) informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená  
 
Škola nebola zapojená v žiadnych projektoch aj vzhľadom k obmedzeniam 
súvisiacim s pandemickou situáciou šírenia Covid – 19. 
  
i) informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
inšpekciou v škole  
 
V školskom roku 2020/2021 nebola vykonaná inšpekčná činnosť v škole 
Štátnou školskou inšpekciou. 
  
j) informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických 
podmienkach školy  
 
Priestorové a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 
procesu, technická úroveň budov a zariadení, opravy a údržba boli 
uskutočňované tak aby nenarušili priebeh vyučovania z rozpočtovaných 
finančných prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom školy. Pravidelne sa 
vykonali revízie elektrických zariadení a strojov, elektrických rozvodov, 
hasiacich prístrojov, kotolní, dymovodov, plynových rozvodov aj zariadení                
a školenia zamestnancov BOZP a PPO. Napriek pravidelným prehliadkam                  
a údržbe boli nutné rozsiahlejšie opravy rozvodu vykurovania vrátane 
elektrických čerpadiel /Štúrova 6/ ktoré bolo možné realizovať vďaka presunutiu 
ušetrených mzdových finančných prostriedkov na prevádzku a údržbu v rámci 
rozpočtu školy koncom roka 2020 vzhľadom k výpadku príspevkov na štúdium 
v jeho príjmovej časti z dôvodu zníženia počtu žiakov /predčasného ukončenia 
štúdia a pod/.  Realizovali sa : opravy, údržba, montážne práce a maliarske práce 
na všetkých objektoch školy; opravy stropov a svietidiel vrátane el. rozvodov; 
údržba a ladenie klavírov vo všetkých triedach hudobného a tanečného odboru 
/Teplická č.50, č.94 a Štúrova č.6/; opravy mechanických častí budov                           
a vykurovacích rozvodov; nákup dezinfekčných, ochranných prostriedkov                  
a Germicídnych žiaričov pre všetky učebne v súvislosti s ochranou zdravia 
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zamestnancov a žiakov na ktorej sa finančne spolupodieľalo aj OZ Rodičovské 
združenie pri ZUŠ v Piešťanoch. 
 
k) informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie 
dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské 
zariadenie nedostatky 
 
Škola naďalej nespĺňa podmienky plno - organizovanej ZUŠ nakoľko štúdium 
prebieha len v troch odboroch : hudobnom, výtvarnom a tanečnom.                          
Žiakom sa aj počas pandemických obmedzení proti šíreniu Covid – 19 a počas 
náhradnej formy vzdelávania dištančne podarilo získať ocenenia na rôznych 
online súťažiach. Dôležitá bola aj spolupráca zákonných zástupcov žiakov počas 
dištančnej formy vzdelávania a interakcia žiak/učiteľ/rodič aby bolo možné 
udržanie už získaných kompetencií žiaka počas prezenčného vzdelávania. 
Dôležitou je samozrejme aj domáca príprava a tvorba žiaka vo všetkých 
odboroch ZUŠ s následným vyhodnotením vyučujúceho ktorá                                           
je neodmysliteľnou súčasťou umeleckého štúdia a teda nie krúžkovej činnosti. 
V rámci možností a vybavenia je veľmi dôležité ovládanie v súčasnej dobe 
dostupných IKT technológií pre všetkých zúčastnených aj v prípade dištančnej 
formy vzdelávania.  
 
 


