
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH za školský rok 2021/2022

Podlá § 14 ods. 5 písm. c) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov 
a podlá § 2 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno- 
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ako aj 
metodického usmernenia č. Í0/2006-R k citovanej vyhláške, riaditeľstvo Základnej umeleckej 
školy vypracovalo nasledujúcu správu.

1. Základné úda je -  kontakty

Názov školy: Základná umelecká škola
Adresa školy : Irkutská 1, 040 12 Košice
Telefón: 055/6743544
Fax : 055/6743544

E-mail: zusirkutska@gmail.com
Elokované pracoviská ( adresa):
Maurerova 21, 040 22Košice 
Aténska 1, 040 13 Košice 040 13 
Webová stránka školy : www: zusirkutska.sk 
Zriaďovateľ školy: MMK, oddelenie školstva

Vedenie školy:

meno telefón e-mail

Riaditeľka školy od 

1.7.2019

Mgr. Zuzana Uhrinová 

Hegyesyová

0903728190 zusirkutska@gmail.com

Zástupkyňa Mgr. Viktor Kvoriak 0903422313 zusirkutska@gmail.com

Hospodárka školy Anna Utľaková 0903728192 zusirkutska@gmail.com

r

Údaje o Rade školy a poradných orgánoch

Rada školy: Meno a priezvisko

Predseda: Mgr. Alica Šafárikova
-

Členovia Rady školy za:

Zástupcovia pedagogických zamestnancov
v

Mgr. Alica Safáriková

Zástupcovia nepedagogických zamestnancov Anna Utľaková
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Zástupcovia rodičov Mgr. Lenka Šolcová

RNDr. Jana ŠoltésováMatulová

Zástupcovia zriaďovateľa Mgr. Marián Švekuš

Zástupcovia MČ Košice - Nad jazerom Bc. Pavol Slivka

MVDr. Anna Jenčová

PK školy:

Názov PK predseda zastúpenie predmetov

Umelecká rada PhDr. Eva Gavulová, PhD. Kresba, maľba, grafika, 

Počítačová grafika a fotografia, 

Dekoratívne činnosti, 

Modelovanie a tvarovanie, 

Vybrané state z dejín umenia 

Animovaný film

2. Štatistické údaje o základnej umeleckej škole

2.1 Údaje o počte žiakov, formách štúdia a odboroch

•  Počet žiakov spolu k 15.9.2021 419

•  Počet žiakov spolu k 30.6.2022 412

• Počet žiakov v prípravnom štúdiu k 15.9.2021 26

• Počet žiakov v prípravnom štúdiu k 30.6.2022 27

• Počet žiakov v základnom štúdiu k 15.9.2021 385

•  Počet žiakov v základnom štúdiu k 30.6.2022 384

Počet žiakov v rozšírenom štúdiu k 15.9.2021 7



•  Počet žiakov v rozšírenom štúdiu k 30.6.2022 7

•  Počet žiakov v štúdiu pre dospelých k 15.9.2021 1

•  Počet žiakov v štúdiu pre dospelých k 30.6.2022 0

2.2 Údaje o počte novozapísaných žiakov v školskom roku 2021/2022

• Počet žiakov spolu : 46

• Počet žiakov v prípravnom štúdiu : 8

• Počet žiakov v základnom štúdiu : 38

• Počet žiakov v rozšírenom štúdiu : 0

• Počet žiakov v štúdiu pre dospelých : 0

2 3  Údaje o počte absolventov k 30.6.2022

• Počet žiakov spolu : 85

• Počet žiakov v základnom štúdiu : 85

• Počet žiakov v štúdiu pre dospelých : 0

3. Zoznam študijných odborov: výtvarný odbor

4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov

Odbory

Prospeli s 

vyznamenaním Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní

Počet

absolventov

počet počet počet počet počet

VO 386 386 0 0 85

Spolu: 386 386 0 0 85

ť

5. Údaje o zamestnancoch školy:



5.1 Údaje o pedagogických zamestnancoch školy

a) pracovný pomer

I pracovný fyzický počet prepočítaný počet

pomer pedagogickí

zamestnanci

nepedagogickí

zamestnanci

pedagogickí

zamestnanci

nepedagogickí

zamestnanci

TPP 8 4 6,63 4

DPP 2 0 1 0

znížený úväzok 2 0 1 0

ZPS 0 0 0 0

civilná služba 0 0 0 0

na dohodu 1 1 0,26 0,27

b) kvalifikovanosť a vzdelávanie pedagógov:

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu

učiteľov 0 10 8

uvádzaných začínajúcich pedagogických 

zamestnancov do praxe:

0 0

Počet pedag. zamestnancov, ktorým sa uznáva vzdelanie s podmienkou štúdia:

spolu počet pedagógov — študujúcich; 0 0

špecial. inovačné štúdium 0 0

špecial. kvalifik. štúdium 0 0

vysokoškolské pedagogické 0 0

vysokoškolské nepedagogické 0 0

Riadiaci zamestnanci:
v
Štúdium

P W PZ

ukončené prebieha nezaradený Začiatok ukončenie má podanú 

prihlášku od

RŠ nie áno 2020 2024
ZRŠ áno nie

r

5.2 Údaje o nepedagogických zamestnancoch školy



a) správni zamestnanci:

počet

fyzický

počet

prepoč.

prac. pomer 

TPP/DPP/dohoda

ak DPP a dohoda 

prac. pomer 

ukončený k ....

hospodárka 1 1 TPP

ekonómka 0 0 0

školník 1 1 TPP+dohoda

vrátnik 0 0 0

údržbár 0 0 0

upratovačka 2 2 TPP

Spolu: 4 4,27 4,27

r a

6. Údaje o zaradení pedagogických zamestnancov školy do kontinuálneho vzdelávania:

•  adaptačné vzdelávanie: 0

•  aktualizačné vzdelávanie: 9

•  inovačné vzdelávanie: 0

•  špecializačné vzdelávanie: 0

•  funkčné vzdelávanie: 1

•  kvalifikačné vzdelávanie: 0

•  funkčné inovačné vzdelávanie : 0

7. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
r

7.1 Úspešnosť v regionálnych, celoslovenských a medzinárodných súťažiach

Názov súťaže
Celoslovenské kolo Medzinárodné kolo
1. m 2. m 3. m 1. m 2. m 3. m

SMALL BITOLA 
MONTMARTRE,

ZLATÁ MEDAILA - 
GOLDEN

5



BITOLA,
MACEDÓNSKO
2021

PALETTE - Klaudia 
Krištofova, 6 rokov, 
Diplom -  Félix 
Teodor Figúra, 5 
rokov

54.
INTERNATIONALE
R
KINDERZEICllEN 
WETTBEVERB 
FLOW 2021 
SCHWEDT, 
NEMECKO,

EINZELPRFJS AKÍ

1. MIESTO -  

Michaela Feeková, 6 

rokov

STAROMESTSKÁ 
VÝTVARNÁ SÚŤAŽ 
CENY VOJTECHA 
LÔFFLERA KOŠICE 
SLOVENSKO

1.
miest
0 -
Petra
SZÁS
ZFAI
OVÁ,
7
rokov

3. miesto

Natálka 
BABÍC 
OVÁ, 9 
rokov

REPREZENTÁCIA KOŠÍC VO SVETE - MIMORIADNE ÚSPECHY NAŠICH 

ŽIAKOV:

Naši žiaci každoročne reprezentujú mesto Košice, Slovensko na MEDZINÁRODNÝCH I 
DOMÁCICH súťažiach výtvarnej tvorby detí a mládeže, kde získavali a získavajú ocenenia

SMALL BITOLA MONTMARTRE, BITOLA, MACEDÓNSKO 2021
Medzinárodná súťaž v tomto roku oslavuje svoje 40te jubileum, v minulom roku sa zúčastnilo 
450 škôl s celkovým počtom 22 500 DETSKÝCH VÝTVARNÝCH PRÁC ZO 40 KRAJÍN 
SVETA.
Medzinárodná porota z celkového počtu 22 500 vyberá 100, ktorým udelí CENU ZLATÁ 
PALETA a udelí 250 diplomov, preto je obrovským úspechom, že naša Škola získala po jednom 
z nich, jeden diplom a jednu zlatú paletu
ZLATÁ MEDAILA - GOLDEN PALETTE - Klaudia Krištofova, 6 rokov,
Diplom -  Félix Teodor Figúra, 5 rokov 
Diplom získala i škola a traja pedagógovia:
Mgr. Alica Šafárikova 
Mgr. Andrea Luxová 
Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 
Košice reprezentovalo na súťaži 15 detí.
http://www.smallmontmartreofbitola.com/index.php?option=com content&view=frontpage&Ite 
mid=l

http://www.smallmontmartreofbitola.com/index.php?option=com_content&view=frontpage&Ite


INTERNATIONALER KINDERZEICHENWETTBEVERB FLOW 2021 SCHWEDT. 
NEMECKO,

Medzinárodná súťaž v kreslení FLOW so sídlom v Odre v meste Schwedt
je jednou z najvýznamnejších súťaží v kreslení v Nemecku. Súťaž má dlhoročnú tradíciu a to už
od roku 1968- 54 ROKOV
Po výbere medzinárodnou porotou sa na otváracej výstave v Uckermärkische Búhnen Schwedt a 
ďalších verejných inštitúciách v meste každý rok predstaví okolo 600 diel. Potom nasledujú 
putovné výstavy ocenených umeleckých diel v Nemecku.
Patrónkou medzinárodnej súťaže v kreslení je Britta Emst, ministerka školstva, mládeže a športu 
Nemecka.

EINZELPREIS AKI -  1. MIESTO -  Michaela Fečková, 6 rokov
Košice reprezentovalo na súťaži 19 detí.
Aneta Takáčová

Nikola Scholtzová

Mária Lévaiová

Tomáš Grušovský

Katarína Kvetová

Sára Maľarčíková

Katarína Kliková

Soňa Barbanová

Félix Teodor Figúra

Nela Kostíková

Nelly Homolová

Emina Horváthová

Stanislava Urbanová

Saskia Kišidayová 

Jakub Peter Benedek 

Dominik Varga 

Nela Luteránová 

Sára Nemcová

https://flow-zeichenwettbewerb.de/preistraeger/altersgniPDe-i-4-6-iahre/

STAROMESTSKÁ VÝTVARNÁ SÚŤAŽ CENY VOJTECHA LÔFFLERA KOŠICE 
SLOVENSKO
Ideamaker súťaže je riaditeľka loflerovho múzea Mgr.Art. Noemi Ráczová, známa 
ilustrátorka detskej literatúry -jej výtvarná kariéra sa tiež začala v ZUSke a my máme tú 
česť privítať ju medzi nami

https://flow-zeichenwettbewerb.de/preistraeger/altersgniPDe-i-4-6-iahre/


1. miesto - Petra SZÁSZFAIOVÁ, 7 rokov
3. miesto - Natálka BABICOVÁ, 9 rokov
Vystavené práce mali i
Riško Harviľák
Nelka Luteránova
Miška Fečková
Matej Hrinko

BOHLŇOVA PALETA 2021:

ZUŠ Petra Michala Bohúfta pod záštitou Ministerstva školstva SR v spolupráci s Mestským 
domom kultúry v Bielsko -  Bialej v Poľsku v tomto roku už po 25tykrát

Barbora Brijáková strieborné pásmo grafika

Daniel Helcmanovský čestné uznanie grafika

TALENT SHOW 2022:

27my ročník súťaže organizovanej mestskou čaťou Nad jazerom 

Teodor Felix Figúra 1 miesto fo 10 r.

2. miesto do lO.r 

3 miesto nad lOr

1. miesto nad lOr.

2. miesto nad lOr.

3. miesto nad lOr.

Gréta Szitas 

Patrícia Perunová 

Soňa Pčolová 

Jana Matúšová 

Andrej Horňák

Ema Balážová 

Timotej Horkay 

Linda Koncsolová 

Barbara Szitas 

Miroslava Priesterová 

Laura Slaninová

Rebeka Szilassyová 

Maťko Mudrák 

Dávid Špilár 

Zoza Bodová 

Lea Lasoková 

Eduard Tušan 

Michaela Fečková



ŽIACI PRIJATÍ NA STREDNÉ A VYSOKÉ ŠKOLY S UMELECKÝM ZAMERANÍM:
Terézia Štofková 

Anna Grajcárová 

Gregor Varga 

Petra Pastcrnáková
v

Tamara Štofková 

Ema Štecáková 

Daniíán Nagy 

Karin Hoangová

- Divadelní a filmová štúdia FF MU v Brne

- Fakulta architektúry VUT Brno
v

- Škola umeleckého priemyslu Košice
v

- Škola umeleckého priemyslu Košice
v

- Škola umeleckého priemyslu Košice
v

- Škola umeleckého priemyslu Košice

- Súkromná stredná filmová škola v Košiciach
v

- Škola umeleckého priemyslu Košice

7.2 Pedagógovia sa zapájali do verejného života metodickou spoluprácou

Sme autorom a organizátorom projektov v spolupráci s MESTOM KOŠICE:

MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ DETSKEJ VÝTVARNEJ TVORBY BIENÁLE PORTRÉTU 
KOŠICE NULTÝ ROČNÍK ONLINE,
ktorej vyhlasovateľom je MESTO KOŠICE, podieľame sa tak na prezentovaní mesta Košice na 
viac než celoslovenskej úrovni s vynikajúcim ohlasom. 
www.bienaleportretukosice. eu
Súťaž si dala za cieľ popularizovať žáner PORTRÉTU ako výrazu individuality v ťažkom, pre 
každého náročnom a pre deti asi nepochopiteľnom čase nosenia rúšok ako metafory blízkosti a 
poznania najbližších, podporovať, motivovať a rozvíjať umelecké nadanie detí a mládeže. Cieľ 
sa naplnil a súťaž priniesla na svet toľko krásy, že pri pohľade na ňu sa človek môže len radovať 
a usmievať. v/
Do súťaže bolo prihlásených 610 prác z Čiech a Slovenska, z čoho máme veľkú radosť a bolo 
veľmi ťažké oceniť len niektoré z nich. Všetkým zúčastneným deťom a školám chcem vyjadriť 
svoje poďakovanie a verím, že o dva roky deti pošlú svoje krásne obrázky do súťaže znova 
a zbierka výrazu krásy a dobra sa rozrastie.

Nadviazali sme a pokračujeme v spolupráci s materskými a základnými školami Mestskej 
časti Nad jazerom a MČ Ťahanovce, ponúkli sme metodickú spoluprácu, možnosť vyučovacích 
hodín VV v ZUŠ. V mesiaci apríl až jún sme realizovali vyučovanie keramiky priamo u nás, 
výsledkom boli prekrásne keramické reliéfy, ktoré po vypálení poputovali do Škôlok a škôl, 
Riaditelia týchto škôlok a ZŠ Jenisejská a ZŠ Dneperská nám výrazne pomohli s náborom 
talentovaných detí, za čo im patrí nesmierna vďaka, túto spoluprácu hodnotím ako synergickú, 
veľmi efektívnu prinášajúcu rast a progres.

VÝSTAVA ZUŠ IRKUTSKÁ
17.6.2022 sa uskutočnilo otvorenie výstavy výtvarných prác žiakov ZUŠ Irkutská v priestroch 

Výmenníka na Važeckej ulici, návštevnosť na vernisáži bola historicky najvyššia, výstava potrvá

do 24.8.2022.



7.3
ZUŠ Irkutská sa aktívne prezentuje v priestore na sociálnych sieťach, kde má svoje 

PROFESIONÁLNE ÚČTY:

www.zusirkutska.sk

https://wAvw.facebook.eoin/zusirkutska/

https://wwAv.instaarain.coin/zusirkutska/

https://www.voutube.com/channel/UCFaB5p9cOebXJClv9Xvo5

8. Vlastné projekty:

Záverečná výstava prác žiakov školy a odovzdávanie ocenení získaných na výtvarných súťažiach 

na Slovensku a vo svete, rozlúčka s absolventami školy - 17.6.2022 sa uskutočnilo otvorenie 

výstavy výtvarných prác žiakov ZUŠ Irkutská v priestroch Výmenníka na Važeckej ulici, 

návštevnosť na vernisáži bola historicky najvyššia, výstava potrvá do 24.8.2022.

Projekt bol realizovaný v spolupráci s Rodičovským združením OZ Rodičia a priatelia ZUŠ 

Irkutská FINEART.

V V V N/9. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej SSI v škole v školskom roku 2021/2022
v

V tomto školskom roku nebola v ZUS Irkutská 1,040 12 Košice vykonaná štátna školská

inšpekcia.

10. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

• škola disponuje siedmimi ateliérmi, ktoré sú plne materiálno-technicky vybavené pre 

výučbu predmetov výtvarného odboru podľa noriem a podľa ŠkVP, 2 z nich sú na 

elokovaných pracoviskách, keramickou dielňou, ateliérom animovaného filmu, 

drevárskou dielňou, ateliérom počítačovej grafiky, fotokomorou, knižnicou,. Materiál pre 

vyučovanie je priebežne dopĺňaný z prostriedkov rodičovského združenia, resp. OZ 

Rodičia a priatelia ZUŠ Irkutská FINEART ,

• kontinuálne revitalizujeme knižnicu,

• plánujeme opravu terás v exteriéri školy podľa možností, ako aj úpravu záhrady pre účely 

využívania záhrady žiakmi, budeme sa uchádzať o rozvojové projekty - granty

http://www.zusirkutska.sk
https://wAvw.facebook.eoin/zusirkutska/
https://wwAv.instaarain.coin/zusirkutska/
https://www.voutube.com/channel/UCFaB5p9cOebXJClv9Xvo5


11. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné prostriedky od zriaďovateľa Príspevok na čiastočnú úhradu 
nákladov spojenú s hmotným 

zabezpečením školy od rodičov a i.

1. -  8. mesiac 2021 9. -  12. mesiac 
2021

1 . - 6 .  mesiac 2022 Rok 2021 1 . - 6 .  mesiac 2022

231.003,- 88.348,- 171.953,01 19.533,- 16.177,-

Finančné prostriedky získané (nájmy, školné a i.) od zákonných 
zástupcov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich 

použitia v členení podľa aktivít:

Spolu:

prevádzkové náklady spojené 
s činnosťou školy

materiálne vybavenie
potrebné pre školu

Iné: iné fín. prostriedky získané 
podľa osobitných predpisov

9. -  12. mesiac 
2021

1 . - 6 .  mesiac 
2022

9. -  12. mesiac 
2021

1 . - 6 .  mesiac 
2022

9. -  12. mesiac 
2021

1 . - 6 .  mesiac 
2022

r  '> '>  q  ' j  '" j 6.552,- 4 .296,63 1.428,35 “ “

12. Vyhodnotenie plnenia cieľov koncepčného zámeru rozvoja školy

V oblasti výchovnovzdelávacej je strategickým cieľom rozvíjať tradíciu školy, zvyšovať kvalitu 

a atraktivitu základného umeleckého vzdelávania v prospech profilu absolventov jednotlivých 

ročníkov i absolventov školy rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov na základe ISCED I B A  

ISCED 2 B, inovovať aktuálny školský vzdelávací program ako otvorený dokument reflektujúci 

súčasné trendy vo vzdelávaní, rešpektujúci vek dieťaťa a vzhľadom na vek i jeho schopnosti, 

možnosti a limity, využívať aktivizujúce metódy a inovatívne didaktické techniky vo vyučovaní, 

podporovať profesijný rast pedagógov, ich vzdelávanie, účasť na odborných seminároch, 

prednáškach...

V oblasti personálnej je cieľom vytvoriť kvalitnú sociálnu klímu v kolektíve, inšpirujúce 

a kooperatívne prostredie a podmienky pre profesijný rast a rozvoj intelektuálneho kapitálu, na 

všetkých úrovniach, tak, aby všetci -  pedagógovia a tým i žiaci mohli podávať tie najlepšie 

výkony.

V oblasti partnerov je cieľom dosiahnuť komplexom aktivít, postojov a rozhodnutí, že 

identifikovaní i perspektívni partneri školy budú motivovaní a škola bude pre nich atraktívnym 

prostredím pre spoluprácu, miestom, ktoré chcú navštevovať a podporovať.



V oblasti materiálno-technického zabezpečenia je cieľom zodpovedne a efektívne využívať 

a udržiavať súčasné materiálno-technické vybavenie školy, revitalizovať zastaralé, opraviť 

poškodené a premeniť príležitosti, ktoré ponúka areál školy, čím sa škola stane atraktívnou už 

i zvonku.

V oblasti finančného manažmentu je cieľom zodpovedne a efektívne riadiť finančné procesy, 

dodržiavať finančnú disciplínu, pracovať s verejnými financiami v súlade so zákonom.

V oblasti autoevalvácie školy je cieľom vytvoriť efektívny systém pre každoročné vlastné 

hodnotenie zamestnancov, prispievajúci k rozvoju školy.

V oblasti prezentácie školy je cieľom propagovať školu na verejnosti ako komunitu, ktorá 

otvorene komunikuje svoju víziu, poslanie, hodnoty a i svoje kvality smerom k prostrediu 

v súlade so súčasným trendom.

V oblasti legislatívy je cieľom neustále sledovať meniacu sa legislatívu, reagovať na jej zmeny, 

zapracovávať ich do dokumentácie školy a chodu školy. Riadiaci zamestnanci oboznamovali 

svojich podriadených s platnou legislatívou, dbali sme na dodržiavanie BOZP, PO, CO.

Môžem konštatovať, že situácia sa zmenila oproti predošlým rokom a v tomto roku, napriek 

situácii okolo pandémie, a i v dôsledku nej, napriek mnohým operatívnym zmenám v pláne práce 

školy, ale vďaka úrovni výchovnovzdelávacieho procesu, odhodlananim pedagógov 

i nepedagógov pracovať najlepšie ako vedia, precíznou prácou so systémom IZUŠ, motivácii, 

neustálemu vzdelávaniu sa a práci učiteľov, aktívnej prezentácii školy na verejnosti v súlade 

s víziou školy, vďaka profesionalite a priateľskému prístupu k všetkým, ktorí prichádzajú do 

kontaktu so školou, vďaka rekonštrukcii školy a spolupráci s partnermi, sme zaznamenali 

historicky najväčší počet uchádzačov o štúdium u nás, a to vyše sto, čo tvorí viac ako štvrtinu 

súčasného stavu žiakov. Môžem teda na základe záujmu o štúdium na našej Škole konštatovať, 

že k napĺňaniu stanovených strategických cieľov dochádza.

13. SWOT analýza výsledkov školy 

Slabé stránky

• prevaha žien v kolektíve

• pracovný čas pedagógov

• utíchajúci záujem detí o výtvarné umenie všeobecne v dôsledku ľahko a všade 

dostupných vizuálnych možností -  médiá, počítačové hry, mobily, aplikácie a možnosť 

realizovať sa „tvorivo“ v nich

• stále nedostatočné, i keď pokročilé vzdelanie pedagógov v oblasti IKT

• nedostatok zaujímavého vzdelávania pedagógov pre oblasť výtvarnej výchovy



• z hľadiska financovania sú základné umelecké školy sekundárne riešené, prioritou sú 
základné školy

Silné stránky

• odbornosť pedagógov

• tradícia školy

• komorná atmosféra v kolektíve

• záujem konkrétneho dieťaťa o výtvarný svet

• väčšina pedagógov sú aktívni výtvarníci

• dobré vzťahy s vedením mestskej časti a s magistrátom

• možnosť zapájať sa celoročne do celoslovenských i medzinárodných súťaží

• skúsenosti zamestnancov školy s organizovaním súťaží, výstav, podujatí

• jednoduchá prezentácia školy vďaka množstvu vizuálnych výstupov

• prevažne zážitkové vyučovanie

• príprava žiakov na talentové skúšky na stredné a vysoké školy s umeleckým zameraním

• rozsah priestorov školy

• záhrada pre potreby školy

PrQežitosti (šance)

• potreba kreatívneho myslenia na pracovných pozíciách ako motivácia

• podnikanie školy

• získavanie sponzorov, dotácií

• spolupráca s mestskou časťou Nad jazerom

• spolupráca s kultúrnymi operátormi mesta Košice

• spolupráca s materskými, základnými i strednými školami

• spolupráca s partnermi

• posilnenie propagácie školy na sociálnych sieťach aj v médiách

• zapájanie sa do medzinárodných súťaží

• organizovanie medzinárodných prezentačných projektov

• vzdelávanie pedagógov, ich profesijný rast

• zriadenie odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby

• implementovanie vyučovania v anglickom jazyku

Riziká (ohrozenia)



• prerušenie prezenčného vyučovania v dôsledku ďalšej vlny pandémie

• pretrvávajúci klesajúci záujem detí o výtvarné umenie všeobecne v dôsledku ľahko a 

všade dostupných vizuálnych možností -  médiá, počítačové hry, mobily, aplikácie a 

možnosť realizovať sa „tvorivo“ v nich, v dôsledku toho klesajúci počet žiakov

• podceňovaný význam výtvarnej výchovy v systéme školstva -  neatraktívne prostredie 

všeobecne

• uprednostnenie inej ZUS v dôsledku periférnej lokality

• zlá sociálna situácia alebo nezáujem rodičov nadaných žiakov

14. Spolupráca s rodičmi a organizáciami

• spolupráca s rodičmi je na výbornej úrovni, mimoriadne prijemná, občianske združenie 

rodičov sa podieľa na organizovaní a spolufinancovaní projektov školy a podieľa sa aj na 

výraznom materiálno-technickom vybavení výchovno-vzdelávacieho procesu,

• spolupráca s MÚ MČ Nad j azerom

• spolupráca s DPMK

15. Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie

V období od septembra do decembra 2021 prebiehalo vyučovanie podľa odporúčaní priebežne 

aktualizovaného Školského semaforu vydávaného M ŠW Š. Učili sme do decembra všetkými 

dostupnými formami prezenčne, 5+1 a dokonca i individuálne, ale iba kratučko, lebo znovu 

nastalo zhoršenie situácie a vyučovanie sa zmenilo na výlučne virtuálne.. Dostali sme od rodičov 

milé povzbudenie, uznanie, že hľadáme riešenia a nie možnosti kapitulácie. Sme vďační všetkým 

rodičom za spoluprácu v tomto období.

Výchovnovzdelávací proces sa z prezenčného plynulé preniesol do virtuálneho sveta v decembri 

po predošlých skúsenostiach z prvej vlny pandémie, vyučovanie si každý vyučujúci poposúval 

na časy odkonzultované s rodičmi žiakov -  kvôli príchodu rodičov z práce, možnosti použiť 

notebook a podobne. Časový harmonogram rozvrhu sa zmenil, časové dotácie hodín sa znížili, 

každý pedagóg však vyučoval plný rozvrh a teda každú svoju skupinu, pričom zabezpečoval 

i zadania pre dištančnú formu vyučovania žiakom, ktorým vyhovovala táto forma vyučovania. 

Nosnými predmetmi sa stali kresba a maľba, metódy a formy práce sa zmenili, s ohľadom na 

náročnosť situácie, sťažené podmienky celkom rozdielnej povahy v jednotlivých domácnostiach, 

sa zmenili, ustúpilo sa plošne z nárokov na výtvarný výstup a absolútnou prioritou sa stal proces,



kontakt s dieťaťom, arteíiletický spôsob vyučovania, tak, aby toto vyučovanie , aj vzhľadom na 

to, že ide o nepovinnú školskú dochádzku , nebol v žiadnom prípade záťažou pre dieťa. 

Organizácia vyučovania bola daná pedagógom, ktorý podľa povahy skupiny zvolil metódy 

a formy práce. Za ohrozenie v súvislosti s touto situáciou považujem prerušenie prezenčného 

vyučovania v dôsledku ďalšej vlny pandémie, nezáujem starších žiakov zapínať kameru počas 

online vyučovania, strata osobného kontaktu, rôzne pracovné zaťaženie v školách v tých istých 

ročníkoch, únava detí, neochota rodičov, aby dieťa vo voľnom čase sedelo online na „len,, 

záujmovom vyučovaní.

Pedagógovia pracovali formou práce z domu, nepedagogickí zamestnanci ako upratovačky 

a školnícka chodili riadne do práce, kde za prísnych hygienických opatrení zabezpečovali 

upratovanie v čase rekonštrukcie školy. Hospodárka školy pracovala kombinovane.

Od januára 2022 prebiehalo vyučovanie prezenčne.

ló.Záver

Prioritou vedenia školy je, aby všetky zložky riadiacej práce boli naplánované, zorganizované, 

kontrolované a v rovnováhe pri zachovaní si ľudského prístupu k nedostatkom v prospech 

inovácie, motivácie aprogresu. Analyzujúc postupy, skúsenosti, vedomosti zo vzdelávania, 

z dištančného a online vyučovania, je  zrejmé, že je dôležité pestovať kultúru spätnej väzby na 

pracovisku, pracovnej asertivity ako i kultúru teambuildingu, ale i dôvery v rozhodnutia a spôsob 

práce iných. Jednou z naliehavých priorít je vytvárať klímu, v ktorej každý nájde pocit 

dôležitosti, uznania, pochopenia a motivácie, a zdieľanie vízie a intenzívna práca s ňou, aby 

zamestnanec uveril a osvojil si víziu školy ako spoločnú víziu a uvedomil si, že je potrebnou 

a oceňovanou súčasťou celku. Takto zmýšľajúci zamestnanci budú tými, vďaka ktorým sa 

potom podarí naplniť víziu školy, to že škola bude priateľská, efektívna, kvalitná a tvorivá, 

rodinného typu, pracujúca synergicky, využívajúca moderné metódy a formy práce v oblasti 

výchovnovzdelávacej, materiálno-technickej, v oblasti personálneho, finančného manažmentu, 

kreovaní klímy školy atď. Škola, ktorá bude príťažlivá pre deti i ich rodičov, miestom, na 

ktorom sú žiaci pripravovaní na svoj život z inej strany než v záklaďnej škole, 

prostredníctvom umenia, posilňovania emocionálna a mäkkých zručností, pestovaním 

kreativity a kritického myslenia, učením sa tvoriť názor formovaním výtvarných 

názorov, miesto, kde sú všetci žiaci, pedagógovia, nepedagogickí zamestnanci a partneri 

školy spokojní, s efektívnym využitím všetkých dostupných zdrojov.
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