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o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy 

za školský rok 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: 

PaedDr. Martin Olšiak 

riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

Predkladaná správa je vypracovaná v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR č. 435/2020 Z. z. zo 18. decembra 2020 o štruktúre a obsahu správ o 

výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.  
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1. Údaje o škole (§ 2 ods. 1 písm. a) 

Názov  Základná umelecká škola Turčianske Teplice 

Adresa  Horné Rakovce 1440/29,039 01 Turčianske Teplice 

Telefónne číslo 0948 214 251 

Webové sídlo WWW.ZUSTURCIANSKETEPLICE.SK  

Adresa elektronickej pošty info@zusturciansketeplice.sk 

Riaditeľ PaedDr. Martin Olšiak 

Zástupca riaditeľa Monika Kajanová 

Údaje o zriaďovateľovi (§ 2 ods. 1 písm. b) 

  

Názov Mesto Turčianske Teplice 

Sídlo Partizánska 413/1, 039 01  Turčianske Teplice 

Telefónne číslo 043 490 60 11 

Adresa elektronickej pošty www.turciansketeplice.sk    

2. Rada školy  (§ 2 ods. 1 písm. b) 

 Titul,priezvisko, meno Zvolený/delegovaný za 

Predseda Hrivnáková Jana nepedagogických zamestnancov 

Členovia Kočišová Alžbeta pedagogických zamestnancov 

 Mgr. Franková Katarína pedagogických zamestnancov 

 MUDr. Mendelová Ľubica rodičov – mandát zanikol 1.9.2020 

 Mgr. Kovalčíková Janka rodičov 

 Mgr. Svitačová Barbora rodičov 

 Karasová Eva zriaďovateľa 

 Ing. Pálešová Miriam zriaďovateľa 

 Mgr. Gabriel Dušan zriaďovateľa 

Z dôvodu pandemickej situácie Rada školy pri Základnej umeleckej škole 

v Turčianskych Tepliciach v školskom roku 2020/2021 pracovala formou emailovej 

komunikácie a to nasledovne: 

Termín rokovania Uznesenie 

15.10.2020 

(e-mail) 

Rada školy odporúča predložiť na schválenie primátorovi Mesta 

Turčianske Teplice Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2019/2020. 

20.11.2020 

(e-mail) 

Vyjadrenie členov Rady školy k Rozpočtu Základnej umeleckej školy 

v Turčianskych Tepliciach na rok 2021 - bez pripomienok.  

http://www.zusturciansketeplice.sk/
http://www.turciansketeplice.sk/
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28.4.2021 

(e-mail) 

Rada školy predkladá zriaďovateľovi na schválenie Správu o výsledku 

hospodárenia za rok 2020 Základnej umeleckej školy Turčianske 

Teplice.  

3. Iné poradné orgány školy 

3.1.Umelecká rada 

 Titl., priezvisko, meno Odbor/oddelenie 

predseda Mgr. Franková Katarína Hudobný odbor – spev  

členovia PaedDr. Olšiak Martin Hudobný odbor – riaditeľ školy 

 Ilgová Viera Hudobný odbor – odd. kláves. nástrojov 

 Mgr. Timková Silvia Hudobný odbor – odd. dychových nástrojov 

 Mgr. art. Juhásová Andrea Literárno-dramatický odbor 

 Kajanová Monika Tanečný odbor 

 Mgr. Piatko Peter Výtvarný odbor 

Umelecká rada v školskom roku 2020/2021 z dôvodu pandemickej situácie zasadala len 

jeden krát a to 21.9.2020. Predmetom rokovania bola voľba predsedu Umeleckej rady, ktorým 

sa stala Mgr. Katarín Franková. Ďalším bodom rokovania bola príprava 60. výročia založenia 

Základnej umeleckej školy v Turčianskych Tepliciach. Z dôvodu zhoršenia pandemickej 

situácie sa však nepodarilo pripraviť kultúrny program.  

3.2.Pedagogická rada  

Zasadnutia pedagogickej rady boli taktiež obmedzené, nakoľko z dôvodu pandemickej 

situácie prebiehalo vyučovanie väčšinou dištančnou formou a pedagogický pracovníci 

pracovali väčšinou home office. Priebežné problémy boli riešené s pedagógmi e-mailovou 

komunikáciou.  

Boli uskutočnené nasledovné zasadnutia pedagogickej rady: 

Termín rokovania Uznesenie 

12.10.2020 

 

Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach školy za školský rok 2019/2020. 

21.6.2021 Klasifikačná rada – koncoročná. 

3.3.Predmetové komisie 

 Predmetová komisia hudobného odboru – predseda Viera Ilgová 

 Predmetová komisia skupinového vyučovania – predseda Mgr. Peter Piatko 
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4. Údaje o počte žiakov (§ 2, ods. 1, písm. d) 

4.1. Údaje o počte žiakov k 15.9.2020 

Žiaci 
Odbor 

Spolu 
tanečný výtvarný LDO hudobný 

Prípravné štúdium 55 15 3 31 104 

Základné štúdium 99 143 10 119 371 

Štúdium pre dospelých 0 0 0 4 4 

Celkový počet žiakov 154 158 13 154 479 

4.1.Údaje o počte žiakov k 31.8.2021 

Žiaci 
Odbor 

Spolu 
tanečný výtvarný LDO hudobný 

Prípravné štúdium 56 15 3 31 105 

Základné štúdium 93 132 10 105 340 

Štúdium pre dospelých 0 0 0 3 3 

Celkový počet žiakov 149 147 13 139 448 

4.2.Údaje o výsledkoch klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania  

O
d

b
o
r 

Stupeň 

vzdelania 

Klasifikácia žiakov 
A

b
so

lv
o
v
a
li

 

N
ea

b
so

l.
 

Počet 

žiakov 

celkom 
Prospeli Neprospeli Neklasifik. 

H
u

d
o
b

n
ý
 PŠ 0 - - 31 - 31 

I. stupeň 94 - - - - 94 

II. stupeň 11 - - - - 11 

ŠPD 3 - - - - 3 

V
ý
tv

a
rn

ý
 PŠ 0 - - 15 - 15 

I. stupeň 129 - - - - 129 

II. stupeň 3 - - - - 3 

ŠPD 0 - - - - 0 

T
a

n
eč

n
ý

  PŠ 0 - - 56 - 56 

I. stupeň 87 - - - - 87 

II. stupeň 6 - - - - 6 

ŠPD - - - - - 0 

L
it

er
á

rn
o
-

d
ra

m
a
ti

ck
ý
 

PŠ 0 - - 3 - 3 

I. stupeň 9 - - - - 9 

II. stupeň 1 - - - - 1 

ŠPD 0 - - - - 0 

Celkom 343 0 0 105 0 448 
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4.3. Údaje o úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na 

štúdium na stredné umelecké školy a vysoké školy s umeleckým zameraním  

 Kristína Samolejová, STU, Fakulta architektúry a dizajnu, Bratislava 

5. Počet pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov ku dňu 

koncoročnej kvalifikácie (§ 2, ods. 1 písm. e) 

 Zamestnanci ZUŠ Počet 

Pedagogickí zamestnanci 20 

Nepedagogickí zamestnanci 2 

Celkom 22 

6. Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov (§ 

2, ods. 1 písm. f) 

Odbor ZUŠ 

Počet 

učiteľov 

celkom 

Z toho 

kvalifikovaní nekvalifik. 
dopĺňajúci si 

kvalifikáciu 

Hudobný 14 13 1 0 

Výtvarný 2 2 0 0 

Tanečný 3 2 1 0 

Literárno-dramat. 1 1 0 0 

Spolu 20 18 2 0 

6.1. Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov  

Odbor ZUŠ 

Týždenná 

dotácia 

hodín 

spolu 

Odbornosť vyučovanie 

Odborne odučené Neodborne odučené 

Počet 

hodín 
% 

Počet 

hodín 
% 

Hudobný 200 187 93,5 13 6,5 

Výtvarný 53 53 100  0 0 

Tanečný 51 46 90,2 5 9,8 

Literárno-dramat. 9,5 9,5 100 0 0 

Spolu 313,5 295,5 94,26 18 5,74 
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7. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti (§ 2, ods. 1, písm. g) 

P.č. Dátum Akcia Miesto Odbor, súbor 

1.  18.12.2020 Vianočný koncert (online) Web školy 
HO – Mgr. Franková, I. 

Rumanová 

2.  17.1.2021 
Novoročné hudobné pozdravy 

kontrabasistov Slovenska 

Živé vysielanie 

YOU TUBE 
HO – Mgr. Stračina 

3.  14.2.2021 Valentínsky pozdrav (online) Web školy HO – Mgr. Holenková 

4.  16.4.2021 Interný koncert (online) Web školy HO – Mgr. Timková 

5.  18.6.2021 Rozlúčka s predškolákmi MŠ Školská, T.T. TO – M. Kajanová 

6.  27.8.2021 „Jubilantom“ – vystúpenie KD V. Čepčín HO – Mgr. Franková 

7.  
20.-.29.8. 

2021 

Letný umelecký tábor – 

sústredenie 

Malá Morávka, 

ČR 
HO – Mgr. Holenková 

 Z dôvodu epidemielogickej situácie na Slovensku (ochorenie COVID – 19) 

a dištančného vzdelávania boli zrušené všetky ďalšie plánované vystúpenia a programy ZUŠ 

Turčianske Teplice. 

7.1.Dosiahnuté výsledky v súťažiach 

Výtvarný odbor 

Dátum Súťaž Učiteľ – súťažiaci žiak/trieda Ocenenie 

11/2020 IKABOG – Nakresli 

a vyhraj!  

Vyhlasovateľ – vydavateľstvo 

IKAR 

Mgr. Peter Piatko: Úloha 

zadaná všetkým žiakom VO, 

z dôvodu dištančného vzdelávania 

žiaci zasielali práce samostatne.  

 

Tanečný odbor 

Dátum Súťaž Učiteľ – súťažiaci žiak/trieda Ocenenie 

4.9. 

2020 

Turčianske divadelné dni 

KD Turč. Teplice 

Regionálna súťažná 

prehliadka divadla mladých 

(interné vystúpenie) 

Monika Kajanová – žiaci 15. 

triedy TO 

Čestné uznanie 

Ostatné súťaže, na ktorých bola plánovali účasť boli z dôvodu epidemiologickej situácie 

na Slovenku zrušené alebo presunuté a v školskom roku 2020/2021 sa neuskutočnili. 
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8. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená (§ 2, ods. 1, písm. h) 

Škola sa nezapojila do žiadnych projektov. 

9. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole (§ 2, ods. 1, písm. i) 

V školskom roku 2020/2021 nebola na našej škole vykonaná komplexná inšpekčná 

činnosť. 

10. Informácie o priestorových podmienkach a materiálnych podmienkach 

školy (§ 2, ods. 1, písm. j) 

Hudobný odbor v školskom roku 2019/2020 disponoval 10 učebňami pre individuálne 

vyučovanie jednotlivých učebných nástrojov a 1 učebňou pre vyučovanie hudobnej náuky. 

Koncertná miestnosť sa nachádza v spoločných priestoroch so Spojenou školou, Horné 

Rakovce – aula. Využíva sa väčšinou na interné koncerty hudobného odboru nakoľko tam nie 

je vybudované pódium. Z tohto dôvodu nie je vhodná na vstúpenia literárno-dramatického 

odboru a tanečného odboru. V hudobnom odbore je potrebné počítať s priebežnými opravami 

hudobných nástrojov a zakupovaním nových hudobných nástrojov. 

Literárno-dramatický odbor pracuje v jednej učebni s priestorom pre spoločné 

činnosti. Nie je vybavená počítačmi pre každého žiaka a stieracou tabuľou s popisovačmi.  

Tanečný odbor disponuje dvomi učebňami a dvomi šatňami. Klavír je nahradený 

keybordom.  

Výtvarný odbor disponuje dvomi učebňami ktoré slúžia ako výtvarný ateliér a zároveň 

aj odborná knižnica a skladový priestor a jednou modelovňou. 

11. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť  (§ 2 ods. 1 písm. k) 

Jedným z nástrojov strategického plánovania organizácie je SWOT analýza, ktorú škola 

použila na hodnotenie silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb, marketingového 

interného a externého prostredia školy.  

Silné stránky  

 dobrá profesionálna úroveň pedagógov, 

 tradícia a história školy, 

 dobrý vzťah učiteľ – žiak, 

 prezentácia na verejných podujatiach, úspešnosť žiakov v súťažiach, 

 úspešnosť žiakov pri prijímaní na stredné a vysoké školy s umeleckým zameraním, 

 činnosť rôznych súborov v rámci ZUŠ, 
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 medziodborová spolupráca na projektoch, 

Slabé stránky  

 neuspokojivá vybavenosť v oblasti IKT, 

 väčšina pedagógov ovláda len základné operácie IKT, 

 nedostatok kvalifikovaných pedagógov na vyučovanie v niektorých odboroch 

a zameraniach, 

 nedostačujúce vybavenie učební podľa povinného materiálno-technického a 

priestorového zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu ZUŠ, 

 viac ako 50% učiteľov HO na čiastočný úväzok (práca vo viacerých školách) 

 nerovnomerné zaťaženie zamestnancov (nedostatočné zapájanie sa do projektov ZUŠ 

pedagógov pracujúcich na viacerých ZUŠ – učitelia HO), 

 slabá propagácia úspechov a výsledkov práce v médiách. 

Príležitosti  

 podpora školy zo strany zriaďovateľa, 

 dobrá spolupráca s elokovanými pracoviskami v ktorých ZUŠ pôsobí, 

 možnosti ďalšieho profesijného rozvoja pedagógov. 

Hrozby  

 legislatíva ohrozujúca existenciu ZUŠ, 

 nedostatok prostriedkov na rekonštrukciu priestorov a nové materiálno-technické 

vybavenie školy, 

 veľa zbytočnej a neproduktívnej byrokracie, ktorá pohlcuje množstvo času a uberá 

učiteľom tvorivé sily. 

 

 

 

 

 

Predkladateľ: 

___________________________ 

                PaedDr. Martin Olšiak 

             riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

V Turčianskych Tepliciach, dňa 7. októbra 2021 

Prerokované na pedagogickej rade dňa 11. októbra 2021 
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Vyjadrenie rady školy: 

Rada školy zriaďovateľovi - Mestu Turčianske Teplice 

odporúča – neodporúča 

schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy 

Základná umelecká škola, Horné Rakovce 1440/29, 039 01 Turčianske Teplice 

za školský rok 2020/2021 

 

 

dňa: .......................................... 

 

____________________________ 

              Janka Hrivnáková 

predseda Rady školy 

       pri ZUŠ Turčianske Teplice 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa: 

Mesto Turčianske Teplice 

schvaľuje - neschvaľuje 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy 

Základná umelecká škola, Horné Rakovce 1440/29, 039 01 Turčianske Teplice 

za školský rok 2020/2021 

 

 

dňa : ......................................... 

 

____________________________ 

       Mgr. Igor Hus 

          primátor  

         Mesta Turčianske Teplice 

 

 


