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Názov školy: Základná umelecká škola Jozefa Potočára Čadca
Adresa školy: ZUŠ Jozefa Potočára, Školská 945, 022 01 Čadca
Telefónne a faxové čísla: 041- 4334175
Internetová a elektronická adresa školy: www.zusjpcadca.sk
zus1@stonline.sk
Zriaďovateľ školy: Mesto Čadca
Vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie:
Mgr. Peter Bytčanek, riaditeľ školy
Mgr. Alena Gavlasová, štatutár. zást. riad. školy
Mgr. Juliana Weglorzová, zást. riad. školy
Rada školy a iné poradné orgány školy:
Rada školy ZUŠ J. Potočára v Čadci k 30.06.2020:
1. Strýčková Viera, Mgr., predseda - zástupca Rady rodičov
2. Jarabicová Adriana, Mgr., podpredseda - zástupca pedagogických zamestnancov
3. Badurová Mária - delegovaný zástupca zriaďovateľa (Mesto Čadca)
4. Jurištová Patrícia, Mgr. - zástupca Rady rodičov
5. Kapusniaková Janka - zástupca nepedagogických zamestnancov
6. Šimulák Peter, Mgr. - delegovaný zástupca zriaďovateľa (Mesto Čadca)
7. Šoporová Silvia, Mgr. - zástupca Rady rodičov
8. Takáč Peter, Mgr. - zástupca pedagogických zamestnancov
9. Truchlý Michal - zástupca Rady rodičov
10. Vražel Jozef, JUDr., Ing., PhD. - delegovaný zástupca zriaďovateľa (Mesto Čadca)
11. Zverec Peter - delegovaný zástupca zriaďovateľa (Mesto Čadca)

Umelecká rada
V škole pracovali predmetové komisie (PK) v oddeleniach pre jednotlivé hudobné
nástroje a odbory, ktorých vedúci sú členmi umeleckej rady ZUŠ:
PK dychové hudobné nástroje - ved. p. Jarabicová
PK gitara – ved. p. Kozová
PK hudobnej náuky - ved. p. Lehotská
PK klávesové hudobné nástroje – ved. p. Ščuriková
PK strunové hudobné nástroje – ved. p. Weisháb
PK spev – ved. p. Vrškový
PK literárno-dramatický a tanečný odbor – ved. p. Jurgová
PK výtvarný odbor - ved. p. Takáč
Údaje o počte detí v ZUŠ k 15.09.2019
Počet žiakov celkom: 832
Počet žiakov započítaných: 816
Počet žiakov navštevujúcich aj inú ZUŠ, resp. odbor: 16
Počty žiakov podľa odborov:
Celkom
Tanečný
Výtvarný
Počet žiakov
816
24
232

Lit.-dram.
76

Údaje o počte zapísaných žiakov do prípravného štúdia a prvého ročníka:
Prípravný ročník
56
0
14
12
Prvý ročník
102
0
29
2

Hudobný
484

30
71

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa
vzdelania:
Hodnotenie a klasifikácia žiakov vychádzali zo všeobecných pedagogických
a psychologických zásad aplikovaných na špecifické podmienky obsahu a metód výchovy
a vzdelávania v ZUŠ podľa Vyhlášky MŠ SR č. 324/2008 zo 6. augusta 2008 v znení
vyhlášky 245/2011 Z.z. a Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZUŠ
Ministerstva školstva SR schválených 29.1.2004 pod č. 491/2003-091.
Na záver školského roka klasifikácia vychádzala z rozhodnutia ministra školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, v ktorom určuje hodnotenie, organizáciu záverečnej skúšky a
prijímacie konanie žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie
v školskom roku 2019/2020 z 28.04.2020 v zmysle zmeny tohto rozhodnutia z 11.06.2020.
Hodnotenie výsledkov práce žiakov v ZUŠ okrem tradičnej klasifikácie sa konalo i na
triednych prehrávkach za účasti rodičov, ktoré sú spojené s triednymi ZRPŠ v mesiaci
november 2019, na školských a verejných žiackych koncertoch, ktorých bolo v školskom
roku 6. Zúčastňuje sa ich riaditeľ a zástupkyne riaditeľa a hodnotenie je sumarizované na
štvrťročných klasifikačných poradách. Polročná klasifikačná porada sa konala 22.01.2020,
koncoročná 18.06.2020. Prospeli všetci žiaci. Klasifikácia bola prispôsobená podmienkam
vyučovania v čase karantény a uzatvorenia škôl počas prvej vlny koronavírusu podľa
rozhodnutia ministra školstva MŠVVaŠ SR.

Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola
zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov:
Výchovno-vzdelávací proces v ZUŠ 2019/2020 bol zabezpečený v zmysle
„Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na šk. rok 2019/2020" v hudobnom,
výtvarnom, literárno-dramatickom a tanečnom odbore podľa učebných plánov pre ZUŠ
schválených 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.

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy:

Kvalifikovanosť vyučovania 2019/2020
Plný úväzok:
1. Bytčanek Peter, Mgr.
2. Gavlasová Alena, Mgr., DiS.art.
3. Weglorzová Juliana, Mgr.,DiS.art.
4. Béger Tomáš, DiS. art.
5. Bégerová Jana, DiS. art.
6. Bírová Petra, Mgr., DiS.art.
7. Bytčanková Lenka, Mgr. art.
8. Capek Roman, Mgr.
9. Hlušková Alexandra, DiS.art.
10. Hollmann Arpád, DiS.art.
11. Hollmannová Oľga, DiS.art.
12. Hutyrová Júlia, Bc.
13. Jarabicová Adriana, Mgr.
14. Jurgová Dagmar, Mgr.
15. Kováčiková Slavomíra, Bc.
16. Koza Martin, Mgr.art.
17. Kozová Mária DiS. art.
18. Kubiš Ivan, Mgr.art.
19. Lehotská Alena, Mgr.
20. Lehotský Marián, Mgr.
21. Matysová Eva
22. Priehoda Ondrej, Mgr.
23. Sojčáková Viera, DiS. art.
24. Stašová Katarína, Mgr.art.
25. Ščuriková Lucia, Mgr.art.
26. Šimášková Katarína, Mgr
27. Šimuláková Dana, Mgr.
28. Škorvánková Mária, Mgr.art.
29. Štekláčová Dagmar, Mgr.
30. Takáč Peter, Mgr.
31. Vašková Magdaléna, PaedDr.
32. Vrškový Tomáš, Mgr. art.
33. Weisháb Radka, Mgr.art.
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Skrátený úväzok:
1. Bareš Richard
2. Čarnecký Martin
3. Durajová Sandra
4. Gráf Jozef, Mgr.art.
5. Gráfová Antónia, DiS.art.
6. Hadidová Gabriela
7. Klimeková Dominika
8. Kulla Pavol, Mgr.
9. Kullová Klára
10. Kunáková Mária
11. Malík Ladislav
12. Pavlík Michal, DiS. art
13. Pečarková Aneta, Mgr.
14. Pohančeník Anton, Mgr.art.
15. Sýkora Stanislav, Ing.arch.
16. Šamaj Pavol, Mgr.
17. Šimášková Olga
18. Štrbová Blanka, Bc., Dis. art
19. Urban Pavol, DiS.art.
20. Vrábel Jozef, Ing.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Golisová Zuzana
Mgr.
Chupáčová Veronika, Mgr.
Michalisková Monika, Mgr., DiS.art.
Mravcová Miroslava, Mgr. art.
Krištofíková Lenka, Mgr.
Vraželová Ivana, Mgr.
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O – odborne, N – neodborne
VO – výtvarný odbor, TO – tanečný odbor, LDO – literárnodramatický odbor
MD – materská dovolenka
Začínajúci pedagóg:

1

(Jarabicová Adriana, Mgr.)

Uvádzajúci učiteľ:

1

(Kullová Klára, DiS.art.)

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy:
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov bolo zamerané najmä na:
1/ skvalitňovanie metodiky výučby jednotlivých odborov:
 metodika výučby hry na klávesové hud. nástroje Čadca február 2020, lektor Mgr.art.
Michal Dírer – vyučujúci klávesových nástrojov a spevu,
 tvorivá dielňa s metodikou – sláčikové nástroje Čadca, február 2020 doc.Mgr. art.
Miroslav Baloga pedagóg konzervatória Žilina, – vyučujúci sláčikového oddelenia,
 tvorivá dielňa s metodikou vyučovania v LDO, Čadca september 2019 – učitelia LDO.
 II. Metodický deň spevu Konzervatórium Žilina október 2020 –učitelia spevu, hry na
sláčikové hud. nástroje, gitaru, dychové hud. nástroje.

2/ kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov:
 Tvorba a hodnotenie projektu vyučovania. zameraného na rozvoj tvorivo hud.
schopností žiakov v ZUŠ - vyučujúci hudobného odboru
 Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa – vyučujúci
hudobného odboru
 Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa – vyučujúci hudobného odboru
 Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom
procese – vyučujúci hudobného odboru
 Pedagogika tanca pre učiteľov ZUŠ – vyučujúci tanečného odboru
 vykonanie 1. atestačnej skúšky – vyučujúci hudobného odboru

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:
Hodnotenie práce HO, VO, LDO, TO
V školskom roku 2019/2020 bolo prioritou školy:
- rozvíjanie umeleckých schopnosti, zručnosti a vedomosti žiakov v jednotlivých
odboroch prostredníctvom možnosti zapojenia sa do práce v súboroch záujmovej
umeleckej činnosti,
- príprava a realizácia modernizácie vyučovania a materiálno-technického vybavenia
v zmysle platných predpisov MŠVVaŠ SR,
- pokračovať v úspešných výsledkoch práce žiakov i pedagógov, za ktoré bol
Ministerstvom školstva SR škole schválený čestný názov ZUŠ Jozefa Potočára v Čadci.
po významnom slovenskom pedagógovi a dirigentovi, rodákovi z Kysúc, doc. Jozefovi
Potočárovi (1920-2002)
- dôstojne pripraviť a realizovať aktivity pre občanov mesta Čadca
Bolo plánovaných 20 hlavných celoškolských podujatí, ktoré by reprezentovali výsledky
práce žiakov a učiteľov školy vo všetkých odboroch. Celkový sumár výsledkov mimoškolskej
činnosti žiakov a pedagógov za šk. rok 2019/2020 je podrobne uvedený v prílohe č.3 tejto
správy. Podujatia uvedené v prílohe zanechali v meste hlbokú kultúrnu stopu pripomínajúc
občanom, že ZUŠ je neoddeliteľnou súčasťou života v meste. Pre uzatvorenie škôl (COVID 19)
nebolo možné realizovať podujatie Festival komornej hudby Čadca 2020 a s tým spojené
výstupy (koncerty, tvorivé dielne, metodické podujatia...) v júni 2020.
Výsledky práce hudobného odboru v šk. roku 2019/2020 boli vysoko hodnotené rodičmi
našich žiakov, ale i verejnosťou navštevujúcej kultúrne podujatia v meste Čadca. Hudobný
odbor pripravil so žiakmi 5 výchovných koncertov, okrem toho 7 verejných žiackych
koncertov. Tri vianočné koncerty a verejný novoročný koncert 2020 boli reprezentatívnymi
podujatiami v meste Čadca. Žiaci sa zúčastnili na 9 celoslovenských a 3 zahraničných
súťažiach a festivaloch, získali 12 ocenení. Celoslovenský festival komornej hudby ZUŠ Čadca
2020 sa nekonal z dôvodu prerušenia prevádzky ZUŠ pre situáciu COVID 19. Doplnenie
interpretačných skúseností našich žiakov sa realizovalo v 7 súboroch záujmovej umeleckej
činnosti. Pre žiakov s ambíciou štúdia hudobného nástroja na profesijnej strednej, príp. vysokej
škole (konzervatórium, umelecká VŠ...) sme pripravili 4. ročník medzinárodných
inštrumentálnych kurzov s lektormi odborných stredných a vysokých škôl so Slovenska, Českej
republiky a Talianska. Na záver kurzov si mladí inštrumentalisti mali možnosť vyskúšať prácu

s orchestrom a vystúpiť s ním na verejnosti. Z hudobného odboru 8 žiakov bolo prijatých na
stredné a vysoké školy na základe talentových skúšok.
Výtvarný odbor nominoval 48 prác v 9 celoslovenských a dvoch medzinárodných súťažiach
(Poľsko, ČR). 12 žiakov bolo ocenených v nadregionálnych súťažiach, 4 v medzinárodných
súťažiach. Na rôznych miestach mesta Čadca boli inštalované práce s vianočnou tematikou,
pripravené boli 4 výtvarné prezentácie v Dome kultúry v Čadci, 8 prezentácií v ZUŠ.
Z výtvarného odboru 9 žiakov bolo prijatých na stredné a vysoké školy umeleckého smeru.
Literárno-dramatický odbor v rámci cezhraničného projektu so ZUŠ Valašské Meziřičí
realizoval 4 uvedenia naštudovanej divadelnej hry v Čadci a Valašskom Meziřičí. Žiaci
absolvovali tvorivé pobyty vo Valašskom Meziřičí (ČR) a Čadci. Pripravené boli miniatúry
k uvítaniu detí do života na MÚ Čadca, k literárnym večerom, sviatku Mikuláša a Vianoc. Na
umelecké VŠ boli prijatí 2 žiaci.
V tanečnom odbore žiaci zvládli základné prvky potrebné k uvedeniu malých choreografií
a vystúpili v spolupráci s FS Kysučan a DDS Eva na vystúpeniach v Čadci, v Staškove,
v Podvysokej, zúčastnili sa folklórnych festivalov na Slovensku a v Českej republike.
Spolupracovali s LDO na cezhraničnom projekte so ZUŠ Valašské Meziřičí, na ktorom sa
podieľali tanečnou prípravou. Pohybovou prípravou sa podieľali na úspešnosti prijatia žiakov
LDO a HO.
Hudobný odbor
Oddelenie sláčikových nástrojov a hry na cimbal
Hru na husliach a hru na violončelo a kontrabas navštevovalo 94 žiakov, vyučovalo 11
učiteľov. Na žiackych koncertoch sa zúčastnilo 61 žiakov oddelenia sólovo, všetci žiaci sa
prezentovali v 3 sláčikových súboroch a 8 komorných zoskupeniach. V každej triede prebehli
v mesiacoch november a máj triedne prehrávky. Okrem individuálneho vyučovania sa
oddelenie venuje komornej hre v spolupráci s inými oddeleniami /gitara, klavír, dychy/ a
súborovej hre - pracujú 2 ľudové hudby
/podľa veku žiakov/ a spolupracujú.
Mimovyučovacie aktivity sláčikového oddelenia so žiakmi propagovali prácu v ZUŠ na 8
výchovných koncertoch pre deti MŠ a pre žiakov ZŠ, na Vianočnom koncerte, Klobucké
husličky, vystúpeniach v Turčianskych tepliciach, v Penzióne a Domove dôchodcov Čadca,
Kysuckej knižnici, vystúpeniach s FS Kysučan a DFS Kelčovan, na vernisážach výtvarných
prác žiakov školy. Všetci učitelia sa aktívne venujú mimoškolskej činnosti v hudobných
zoskupeniach, kde privádzajú i so svojich žiakov - Kysucký komorný orchester, ĽH Kysučan,
DFS Kelčovan, Orchester ľudových nástrojov Mesta Čadca, Chrámový zbor Kýčerka.
Učitelia sa zúčastňujú pravidelne metodických dní vyučovania hry na sláčikových nástrojoch,
ktoré sa konajú na Konzervatóriu v Žiline. Dve žiačky boli prijaté na konzervatórium.
Gitarové oddelenie
V gitarovom oddelení v šk. roku 2019/2020 6 učitelia oddelenia svedomito
pripravovali 68 žiakov na vystúpenia, či už našej školy alebo aj mimo nej, hľadajú i
netradičné zoskupenia pre komornú hru žiakov (husle – gitara, gitara – klavír) a príležitosti
uplatnenia sa žiakov nielen v klasickej hudbe (gospel, folk, populárna hudba). Žiaci mali
možnosť na seminári s popredným gitaristom a pedagógom A. Marcom zoznámiť sa
s postupmi štúdia hry na gitare. Na verejných žiackych koncertoch sa zúčastnilo 43 žiakov,
každý žiak vystúpil na triednych prehrávkach. Žiaci i samotní učitelia sa aktívne zapájajú do
kultúrnej činnosti mesta. Pripravili 8 verejných vystúpení v meste Čadca a regióne Kysúc, 4
výchovné koncerty. Učitelia spolupracujú s Kysuckým komorným orchestrom na miestnych
i medzinárodných podujatiach. Prínosom pre žiakov i učiteľov bolo i metodické stretnutie
a koncert s pedagógom a koncertným gitaristom Adamom Marcom v marci 2020.

Oddelenie klávesových nástrojov
Tradične najširšie zastúpené oddelenie malo 113 žiakov s vyučovaním hry na klavíri,
keyborde a organe a 28 žiakov s vyučovaním hry na akordeóne. Štúdium hry na klavíri, ako
sólo nástroj, dopĺňajú žiaci so speváckeho oddelenia, ktorí majú hru na klavíri ako povinný
obligátny nástroj. Oddelenie tvorili 5 učiteľov hry na klavíri, 3 učitelia hry na akordeóne, 2
učitelia hry na organe a oddelenie dopĺňajú vyučujúci predmetu spev, ktorí svojich žiakov –
spevákov vyučujú i hre na klavír. Príprava na stredné školy sa zameriavala na výber
vhodného repertoáru a jeho zvládnutie. Prínosom pre ostatné oddelenia je korepetícia –
sprievod sólových nástrojov pri všetkých žiackych koncertoch, v súčasnosti nielen
vyučujúcimi, ale i staršími žiakmi. Významnou súčasťou je štvorručná hra, ktorá prináša
kolektívny aspekt rozvoja osobnosti dieťaťa. Pod vedením dlhoročného pedagóga p. A.
Hollmanna, ktorý bol zároveň lektorom podujatí, oddelenie s ved. PK L. Ščurikovou
pripravilo 4. ročník medzinárodných klavírnych kurzov v spolupráci s Konzervatóriom v
Žiline. Medzinárodné klavírne kurzy sa konali v čase jarných prázdnin a boli ukončené
koncertom. Žiaci sa úspešne prezentovali školu na súťažiach v Žiline, v Kysuckom Novom
Meste, Bratislave, Banskej Bystrici. Sólovo sa predstavilo na verejných žiackych koncertoch
23 žiakov, každý žiak vystúpil pred rodičmi na triednych prehrávkach. Aktivita učiteľov je
zameraná na účinkovanie v zoskupeniach so žiakmi v rôznych kultúrnych aktivitách v meste,
korepetovali na všetkých koncertoch, súťažiach a ostatných podujatiach školy, husľová súťaž
Klobucké husličky, Vianočný koncert, Novoročný koncert na Gymnáziu v Čadci. Uvítanie
detí do života MsÚ Čadca, vystúpenia v knižnici v Čadci. Učitelia a žiaci sa podieľali na
zabezpečení slávnostných omší v našom meste i regióne a mnohých ďalších občianskych
záležitostiach v Čadci. Jeden žiak bol prijatý na štúdium Konzervatória v Žiline, tri žiačky
oddelenia bola prijaté na strednú školu s talentovými skúškami.
Dychové oddelenie a ľudové hudobné nástroje
Oddelenie pripravovalo 70 žiakov v učebných plánoch hra na zobcovej flaute, hra na
priečnej flaute a hra na ľudových hudobných nástrojoch (heligónky), hra na bicích nástrojoch.
Žiakov pripravovalo 7 učiteľov. Na žiackych koncertoch vystúpilo 34 žiakov v sólovej hre
i v komornom obsadení. Komorná a súborová hra v oddelení je predpokladom uplatnenia sa
žiakov i po absolvovaní štúdia v ZUŠ. Hudobnými žánrami dychových nástrojov je klasická
hudba a hudba tanečná so zameraním aj na prvky džezovej hudby. Žiaci s ľudovými
hudobnými nástrojmi sú neoddeliteľnou súčasťou folklórnych vystúpení. V mimoškolskej
činnosti sa žiaci a učitelia podieľali na 25 kultúrnych aktivitách mesta, oddelenie pravidelne
pripravuje programy pre dôchodcov, v tomto školskom roku boli pripravené aj výchovné
koncerty pre žiakov MŠ a ZŠ v Čadci. Oddelenie sa podieľalo sa na príprave podujatí v meste
Čadca pre seniorov, v spolupráci so speváckym a klávesovým oddelením. Metodického dňa
s riaditeľom Konzervatória v Žiline a pedagógom Akadémie umení v Banskej Bystrici p.
Milanom Oravcom sa zúčastnili všetci učitelia a žiaci oddelenia. Kvalitným výstupom bolo
naštudovanie spoločnej skladby všetkých žiakov a učiteľov. Na triednych prehrávkach žiaci
sólovo predstavili svojim rodičom v internom koncerte.
Spevácke oddelenie
Vyučovanie spevu bolo zabezpečené 12 vyučujúcimi, ktorí vyučovali 111 žiakov
predmet spev a obligátny klavír ako sprievodný nástroj pre žiakov speváckeho oddelenia. Na
24 školských a mimoškolských podujatiach žiaci preukázali možnosti hlasovej prípravy
nielen v hudbe s klasickým repertoárom, ale i v speve ľudových piesní a muzikálovej
produkcie. Oddelenie spolupracuje s oddelením sláčikov, literárno-dramatickým odborom a

pri príprave konferovania žiackych koncertov. Na verejných koncertoch sa zúčastnilo 23
žiakov, každý vystúpil na triednych prehrávkach. Žiaci sa pravidelne stretávajú v speváckom
komornom zoskupení a interpretujú dvojhlasné i trojhlasné piesne. Problematika repertoáru
pre žiakov je náročná na prípravu notového materiálu učiteľmi, nakoľko na našom trhu
v predaji absentuje notový materiál pre žiakov ZUŠ. Významnou pomocou sa javí stretnutie
pedagógov spevu na odbornom interpretačnom seminári, ktorý viedla hlasová pedagogička
Žilinskej univerzity p. Monika Bažíková. Činnosť žiakov speváckeho oddelenia bola
nenahraditeľná v programoch ku slávnostným akadémiám, k výchovným koncertom, k
vystúpeniam pre dôchodcov, na uvítaní detí do života v obradnej sieni mesta Čadca.
V mesiacoch novembri a decembri sa spevácke oddelenie venovalo príprave vianočného
pásma piesní a kolied, ktoré sa prezentovali v Čadci a vo Svrčinovci. Oddelenie tradične
zabezpečuje kultúrny program pri odovzdávaní bronzových, strieborných a zlatých Jánskeho
plakiet. Tri žiačky oddelenia bola prijaté na strednú školu s talentovými skúškami.
Hudobná náuka
Hudobnú náuku v ZUŠ vyučovali 5 učitelia. Všetci vyučujúci v školskom roku
využívali poznatky z celoslovenského projektu Metodicko-pedagogického centra Bratislava
s podporou Ministerstva školstva SR a EÚ „Aktivizačné metódy vyučovania“ pri
modernizácii vyučovania HN. K neustálemu zvyšovaniu úrovne vyučovacieho procesu na
hodinách HN výrazne prispieva aj vzdelávanie sa pedagógov HN na pôde vysokých škôl.
Práve tam majú možnosť na pravom mieste dozvedieť sa o nových trendoch, alternatívnom
vyučovaní a spestrovaní vyučovania tohto predmetu. Špecifiká vyučovania hudobnej náuky
súvisia hlavne s prípravou náplne obsahu vyučovania pre prípravné štúdium a pre ročník
absolventský. Cieľom je dosiahnuť najmä harmonické cítenie detí, u vyšších ročníkov
pochopenie náročnejších harmonických útvarov, ďalej rozbor diel a s tým súvisiace
počúvanie hudby. Keďže žiaci druhého cyklu interpretujú v hlavných predmetoch(nástrojoch)
náročnejšie skladby, majú možnosť konzultovať s vyučujúcimi individuálne o výraze, štýle,
období, z ktorého pochádza nimi hraná skladba, osvojiť si charakteristické prvky
a prostriedky teoreticky, a následne ich aplikovať pri hre na hodinách hlavného predmetu.
Druhý stupeň je perspektívny a prejavuje o neho záujem čoraz viac žiakov. Prípravné štúdium
pre deti predškolského veku a mladšieho školského veku (1. roč. ZŠ) bolo organizované
v 1.polroku, kde deti získali teoretické a pohybové základy pre ďalšie štúdium nástroja a
spevu. V súvislosti s tým organizujeme výchovné koncerty pre materské školy, na ktorých
vystupujú aj deti MŠ z prípravného ročníka. Tieto koncerty sú vedené obojstranne –zapájajú
sa aj deti z MŠ – pripravené sú hudobné hry, známe piesne, hravou formou sa poznávajú
hudobné nástroje. Všetky ročníky HN sú vedené podľa osnov hudobnej náuky. Na každej
hodine pedagóg spestruje vyučovanie vlastnými metódami. Okrem povinného učiva vidí,
k čomu skupina v rámci hudby inklinuje a vkladá do hodiny počúvanie hudby, detské
hudobné nástroje, detské hudobné hry.
Literárno-dramatický odbor
LDO pracoval pod vedením 5 vyučujúcich, 76 žiakov oddelenia popri dramatike absolvuje
i tanečnú a hudobnú prípravu v spolupráci s hudobným a tanečným odborom. Žiaci
v jednotlivých ročníkoch prvého a druhého stupňa sa zúčastňujú nielen vyučovacieho
procesu, ale aj práce v mimoškolskej činnosti v Detskom divadelnom súbore Eva, ktorý
režijne vedie pedagogička Eva Matysová. Pedagógovia sa v rámci zdokonaľovania svojej
pedagogickej praxe zúčastnili odborných seminárov a školení. Predmetová komisia
spracovala scenáre pre jednotlivé programy a divadelné hry naštudované oddelením. LDO
pripravuje študentov i na štúdium na konzervatóriách a VŠ umeleckého smeru. Žiaci môžu

nadobudnuté zručnosti z vyučovacieho procesu overiť a vyskúšať si v divadelných hrách.
Autorské hry, ktoré sú určené priamo pre vekové kategórie žiakov od 4-19 rokov vyučujúce
vytvárali priamo pre typ detí, ktoré sú práve žiakmi oddelenia. Umelecká detská divadelná
hra v časovom rozpätí min. 60 minút si vyžaduje náročnú prípravu nielen v dramaturgii,
scénografii, choreografii, kostýmoch, hudbe, javiskovej reči, ale hlavne v pedagogickej práci
s deťmi formou tvorivej dramatiky. Okrem scenárov divadelných hier spracovávali scenáre
pre rôzne programy a vystúpenia pre žiakov základných a stredných škôl s ponukou dobre
využitého mimoškolského času. Počas školského roka 2019/20 spracovali a reprízovali
predstavenia - „Kapitán Budzogáň“ a „Ema a Barón“. Zážitkové divadelné predstavenie s
workshopmi pre deti z MŠ mesta Čadca boli ukážkou profesionálnej pedagogickej práce
s najmladšími žiakmi. Za vystúpenie LDO na EXPO 2020 dostali pedagógovia LDO od
organizátorov poďakovanie za profesionálny prístup k ich pedagogickej práci. Prínosom pre
občanov mesta bol i program pre seniorov v rámci projektu cezhraničnej spolupráce.
Výtvarný odbor
Tvorivosť, zručnosť a kultivované vnímanie sveta, tak možno stručne charakterizovať
prácu 4 vyučujúcich s 232 žiakmi vo výtvarnom odbore. Odbor so svojimi žiakmi nepracoval
v ZUŠ izolovane, bol aktívnou súčasťou všetkých podujatí školy. Okrem stálych výstavných
priestorov v škole a v meste Čadca, prezentoval prácu žiakov na výstavách domáceho i
medzinárodného charakteru. Podieľal sa na príprave podujatí vo všetkých odboroch ZUŠ.
Odbor pripravuje propagačné materiály pre potreby školy a mesta, zorganizoval a lektoroval
metodický deň pre učiteľov Vv na ZŠ, lektoruje stretnutia výtvarníkov – amatérov Kysúc,
pripravil Výstavu prác príbeh Vianoc v Čadci Pozitívny vzťah k výtvarnému umeniu možno
postrehnúť i v záujme o ďalšie vzdelávanie, pedagógovia sa zúčastňujú aktívne
celoslovenských seminárov k detskej výtvarnej tvorbe, pripravili tvorivé dielne „Maľovanie
na tvár“ v Čadci. Odbor sa aktívne zapojil do prezentácie školy počas celého školského roka.
Dôležitým krokom v ľ. Polroku bola príprava žiakov na talentové skúšky na stredné a vysoké
školy, ktoré sa mimoriadne konali dištančnou formou. Z odboru bolo 8 žiakov prijatých na
štúdium na stredných a vysokých školách výtvarného zamerania.
Tanečný odbor
Odbor pracoval so žiakmi v dvoch skupinách v predmete ľudový tanec a dvoch
skupinách pohybová príprava i v spolupráci s LDO. Vyučovali 2 externí učitelia. Záujem
o ľudový tanec je badateľný z nárastu žiakov hlavne zo strany dievčat, tanečná príprava sa
stretla s veľkým záujmom zo strany žiakov LDO našej ZUŠ. Novým prvkom v odbore je
prípravné štúdium tanca pre deti mladšieho školského veku, ktoré sa stretlo s veľkým
záujmom žiakov i rodičov.
Žiaci sa zoznámili v ľudovom tanci s jednotlivými tanečnými prvkami z rôznych
regiónov Slovenska, ďalšia príprava v tomto školskom roku smerovala k nácviku spájania
prvkov do väčšieho uceleného obrazu, a hlavne k verejnej prezentácii. Žiaci odboru
absolvovali 5 vystúpení v spolupráci s FS Kysučan, DFS Kelčovan a súbormi moderného
tanca. Pripravili pásmo kolied a zvykov na vianočný koncert a spracovali choreografiu
k divadelnej hre, ktorú uviedlo a reprízovalo LDO našej ZUŠ na Slovensku a v Českej
republike. Žiaci spolupracujú hlavne so sláčikovým oddelením ZUŠ a jeho ľudovými
hudbami, čoho dôkazom sú i folklórne večery a vystúpenia pre verejnosť. Motiváciou bola
i účasť žiakov na festivaloch v Českej republike a na Slovensku. V prípravnom štúdiu tanca
najmladší žiaci absolvovali prvé vystúpenia na žiackych koncertoch ZUŠ.

Správa o VVČ Základnej umeleckej školy Jozefa Potočára v Čadci
počas prerušenia prevádzky školy „COVID 19“
od 16.3.2020 do 30.6.2020
Na základe prijatých preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia
COVID-19 a opatrení Ústredného krízového štábu SR a ministerky školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej Republiky o prerušení vyučovania v školách a školských zariadeniach
v období od 16. 3. 2020 bola prerušená prevádzka ZUŠ JP v Čadci.
Podľa §250bods. 6 Zákonníka práce „Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu
celkom alebo sčasti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe
rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti
zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo
výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí
zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume
minimálnej mzdy. Všetci pedagogickí zamestnanci boli oboznámení, že zamestnávateľ
uplatnil citovaný paragraf o náhrade mzdy.
Pre splnenie cieľov školy v šk. roku 2019/20 pedagógovia (aj napriek tomu, že im
nebola nariadená práca z domu a budú dostávať iba náhradu mzdy) iniciatívne začali
zabezpečovať vyučovanie pre svojich žiakov dištančnou formou. Škola na svojej web stránke
vytvorila platformu elektronickej komunikácie, v ktorej sa zaregistrovali všetci vyučujúci
a nadviazali prvý zásadný kontakt so žiakmi a rodičmi.
Pri dištančnom vyučovaní učitelia využívali rôzne formy práce a komunikácie so
žiakmi a rodičmi. Vykonávali prácu mimo pracoviska pomocou vlastných pracovných
prostriedkov (vlastné PC, vlastné internetové pripojenie, vlastný telefón). Pedagogickí
zamestnanci si viedli samostatnú evidenciu pracovného času, ktorú následne odovzdávali
vedeniu školy na konci každého týždňa. Taktiež odovzdávali súhrn pracovných činností, ktoré
vykonávali doma a ktoré následne evidovalo vedenie školy. Vedenie školy pravidelne so
zamestnancami komunikovalo, zasielalo im dôležité pokyny a týmto spôsobom fungovala
medzi vedením a pedagógmi spätná väzba. Vedenie školy vykonávalo svoju činnosť priamo
na pracovisku, prípadne využívaním formy homeofficu. Riaditeľ školy aktualizoval web
stránku školy a dopĺňal elektronickú komunikáciu medzi učiteľmi a žiakmi.
Hudobný odbor:
 Konverzačná forma – konzultácie prostredníctvom telefónu (ako napreduje nácvik
zadanej skladby, s čím potrebuje žiak poradiť, návrh ďalšieho postupu pri nácviku
skladby). Táto forma sa hlavne využíva u žiakov, ktorí nemajú možnosť pripojenia na
internet.
 Interaktívna komunikácia – vyučovanie prostredníctvom sociálnych sietí Viber,
Messenger, Skype, WhatsApp (prenos priameho prenosu videa a zvuku – žiak hrá na
nástroji, učiteľ má možnosť okamžitej spätnej väzby, ukážky na vlastnom nástroji,
umožňuje to okamžitú konverzáciu).
 Krátke náučné videá učiteľa pre žiakov (všetky horeuvedené aplikácie a sociálne
siete).
 Ukážky pedagóga, nahrávka skladby v rôznych tempách (audionahrávky, zasielané
prostredníctvom mailu).
 Nahrávky žiakov odoslané učiteľovi (audionahrávky cez mail, WhatsApp, úložisko –
spätná väzba zo strany pedagóga cez telefón, mail, vytvorenie gmailových tried,
sociálne siete – vhodné pre sebareflexiu žiakov, vypočuje si, čo skutočne hrá).

 Hudobná náuka – preposielanie prezentácií, pracovných listov, kvízov, skladieb na
počúvanie hudby. Žiaci preposielajú vypracované úlohy pedagógom HN.
 Komorná hra, súborová hra – opakovanie zadaných úloh, zasielanie nových ďalších
partov/hlasov pre domáci nácvik.
 Žiaci môžu experimentovať, interpretovať známe skladby z filmov, rozprávok a naučiť
sa tieto skladby podľa sluchu.
Výtvarný odbor:
 Zadanie témy, námetu a pod. e-mailom alebo prostredníctvom webu
 Individuálna spätná väzba k tvorbe žiaka ( ktorú odfotia pošlú učiteľovi formou
e-mailu, telefonátu, Skype, Facebooku, apod.
 Inšpiratívne odkazy na www stránky s tematikou výtvarného umenia, architektúry,
designu, histórie umenia, šperkov, módy, histórie umenia...
 Kreatívne činnosti pre deti v domácom prostredí – ľubovoľná téma, prírodný materiál
– experiment s fotografiou, konfrontácia so skupinou prostredníctvom e-mailu,
skupinového chatu WhatsApp, Viber...
 Motivácia k všímavosti okolitého svetu, umeniu okolo nás, úžitkovému umeniu,
symbolom, a ďalším obrazovým znakom, k webdesignu, formulovaniu vlastných
názorov v súvislosti s výtvarným umením
 Fotografie umeleckých diel
Tanečný odbor:
 Zadanie pohybových cvičení e-mailom, skype, facebook a pod.
 Zadanie tvorby vlastnej choreografie na určenú hudbu
 Ďalšie zadanie k vlastnej tvorbe: scénografické návrhy žiakov, improvizácia na zadanú
či vlastnú tému, (inšpirácia YouTube), vyhľadávanie vhodnej hudbe k danej téme,
príprava pohybových a tanečných etúd
 Individuálna spätná väzba k interpretácií alebo tvorbe žiaka (ktorú zdieľal s učiteľom
prostredníctvom dostupných kanálov)
 Informácie a podklady k samoštúdiu – stavba ľudského tela, zákonitosti pohybu,
kompenzačné cvičenia, odborná terminológia
 Zadanie k formulovaniu vlastného názoru na predvádzaný pohyb alebo umelecký
prejav, (zdroj napr. odkaz na YouTube)
Literárno-dramatický odbor
 Zadanie hlasových cvičení (e-mailom, telefonicky, WhatApp, Skype )
 Výber vhodnej literatúry na čítanie, interpretáciu (poézia, próza, monológ)
 Výber témy pre vlastnú tvorbu
 Návod na vytvorenie vlastného námetu a vytvorenie vlastného literárneho alebo
dramatického útvaru, k improvizácií
 Zadanie k tvorbe scény, kulís, kostýmov, výberu hudby
 Odporučiť vhodný výber filmov, divadelných predstavení, scénok, reklám pre
budovanie vlastného názoru jeho formuláciu a schopnosť argumentácie
 Zadanie domácej výroby rekvizít, kostýmov, doplnkov, a pod.
 Individuálna spätná väzba k tvorbe alebo interpretácií žiaka (ktorú zdieľal s učiteľom
prostredníctvom dostupných kanálov)
 Informácie a podklady k téme, ktorú žiaci spracúvajú

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená:
ZUŠ J. Potočára v Čadci spracovala v šk. roku 2019/2020 6 projektov zameraných na
rozvoj kompetencií žiakov aj pedagógov školy, dva z nich, naplánované na mesiace máj, jún
2020 nebolo možné realizovať z dôvodu prerušenia vyučovania pre pandémiu Covid 19.
1.
Celoslovenský festival komornej hudby ZUŠ FKH Čadca 2020 s medzinárodnou
účasťou. Projekt bol naplánovaný na mesiac jún, z dôvodu prerušenia vyučovania pre
pandémiu Covid 19 sa neuskutočnil.
2.
Tvorivá dielňa komornej hry pre žiakov a pedagógov sláčikového odd. ZUŠ pod
vedením pedagóga konzervatória v Žiline Miroslava Balogu.
Tvorivá dielňa pre žiakov a pedagógov gitarového oddelenia ZUŠ s pedagógom
Akadémie umení v Banskej Bystrici Adamom Marcom
Tvorivá dielňa pre žiakov a pedagógov klavírneho oddelenia ZUŠ s Michalom
Dírerom, pedagógom Konzervatória v Žiline.
Tvorivá dielňa pre žiakov a pedagógov speváckeho oddelenia ZUŠ s pedagogičkou
Žilinskej univerzity Monikou Bažíkovou.
Tvorivá dielňa pre žiakov a pedagógov odd. dychových hudobných nástrojov ZUŠ
s pedagógom konzervatória v Žiline a Akadémie umení v Banskej Bystrici Milanom
Oravcom.
Projekt Tvorivé dielne pre žiakov ZUŠ sa konali v mesiacoch január a február 2020
podporilo Mesto Čadca, Rada rodičov pri ZUŠ a sponzori. Zúčastnilo sa ho 120 žiakov a 14
pedagógov ZUŠ zo Slovenskej a Českej republiky.
3.
Poznám históriu európskeho umenia – projekt určený absolventom ZUŠ J.
Potočára v Čadci. Formou dvojdňovej exkurzie Bratislava - Viedeň (Rakúsko). Cieľom
projektu je návšteva operného predstavenia v Slovenskom národnom divadle v Bratislave pre
absolventov našej ZUŠ, a zároveň poznanie európskych kultúrnych prameňov v Múzeu
umenia vo Viedni. Projekt bol naplánovaný na mesiac máj, z dôvodu prerušenia vyučovania
sa neuskutočnil.
4.
Cezhraničný projekt so ZUŠ Valašské Meziřičí garantovaný mestom Čadca
a mestom Valašské Meziřičí s tvorivým pobytom v Čadci a Valašskom Meziřičí pre žiakov
literárno-dramatického, tanečného a hudobného odboru – udržateľnosť. Uskutočnené
v mesiacoch december 2019 a január 2020.
5.
Interpretačné kurzy pre žiakov pripravujúcich sa na ďalšie profesijné štúdium
umeleckých predmetov – konali sa v mesiacoch január – február 2020 s lektormi
stredných a vysokých škôl umeleckého smeru.
6.
Projekt COMENIUS REGIO „Pomocou vzdelávania a umenia ku komunitnému
rozvoju regiónov“ v rámci programu celoživotného vzdelávania financovaný z Európskeho
fondu pre vzdelávanie a kultúru – udržateľnosť. Uskutočnené v mesiacoch december 2019
a január 2020.
Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole:
V šk. roku 2019/2020 v škole nebola vykonaná inšpekčná činnosť štátnou školskou
inšpekciou.
Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy:
Mesto Čadca realizovalo rekonštrukciu budovy ZUŠ, ktorá bola ukončená v júni 2012
a doplnená interiérovým vybavením v rokoch 2014-2018, čím sa vyriešil dlhodobý problém
chýbajúcich priestorov na individuálne vyučovanie a viacúčelovej miestnosti s kapacitou 80
stoličiek na vyučovanie skupinových odborov a koncertnú činnosť žiakov.

Materiálno-technické podmienky školy sú primerané, v rozpočte plánované
prostriedky boli použité na rutinnú údržbu, materiálne vybavenie školy, učebné pomôcky
a servis hudobných nástrojov podľa schváleného rozpočtu. V nasledujúcom období je
potrebné doplniť triedy didaktickou technikou a pomôckami, interiérovým vybavením
a zakúpiť nové hudobné nástroje hlavne pre akordeónové, klávesové a gitarové oddelenie, pre
stúpajúci záujem o hru na cimbale a hru na organe by bolo vhodné zakúpiť pre školu kvalitné
nástroje a urobiť generálnu údržbu klavírov.
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy:
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov:
Financovanie školy v školskom roku 2019/20 bolo zabezpečené zriaďovateľom
schváleným rozpočtom a vlastnými príjmami zo školného. Z týchto prostriedkov bola
financovaná prevádzka školy, mzdy, rutinná údržba budovy, údržba hudobných nástrojov.
V nasledujúcom období bude hlavne potrebné opraviť oplotenie, spevnenú plochu pre prístup
ku kotolni, pivničné priestory a strešnú krytinu s odkvapovým systémom na pôvodnej časti
budovy a revitalizovať priestory a zariadenie pre žiakov výtvarného odboru.
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy
od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť:
Mestské zastupiteľstvo Všeobecne záväzným nariadením Mesta Čadca 77/2008
a doplnku č. 3 zo dňa 13.06.2019 na základe § 6 odst. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 odst. 24 zákona č. 596/2003 Zb. a § 49 ods. 4
zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ustanovilo výšku príspevku (školné) na úhradu nákladov spojených so
štúdiom v ZUŠ nasledovne:
a) Zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej
umeleckej škole mesačne prispieva na jedno nezaopatrené dieťa:
V PRÍPRAVNOM ŠTÚDIU:
 v individuálnom vyučovaní sumou 9,00 EUR
 v skupinovom vyučovaní sumou 7,00 EUR
V ZÁKLADNOM ŠTÚDIU
 v individuálnom vyučovaní - prvý hlavný predmet sumou 9,00 EUR
 v individuálnom vyučovaní - ďalší hlavný predmet sumou 18,00 EUR
 v individuálnom vyučovaní - bez odovzdaného čestného prehlásenia o návšteve inej
ZUŠ za každý hlavný predmet sumou 27,00 EUR
 v skupinovom vyučovaní - jeden odbor skupinového vyučovania sumou 7,00 EUR
 v skupinovom vyučovaní - ďalší odbor skupinového vyučovania sumou 14,00 EUR
 v skupinovom vyučovaní - bez odovzdaného čestného prehlásenia o návšteve inej
ZUŠ za každý odbor skupinového vyučovania sumou 21,00 EUR
V ROZŠÍRENOM ŠTÚDIU
 v individuálnom vyučovaní sumou 14,00 EUR
 v skupinovom vyučovaní sumou 10,00 EUR
b) Dospelá osoba, ktorá nie je študentom denného štúdia SŠ a VŠ na čiastočnú úhradu
nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ prispieva mesačne:
V ŠTÚDIU PRE DOSPELÝCH:
 v individuálnom vyučovaní sumou 40,00 EUR
 v skupinovom vyučovaní sumou 20,00 EUR

Výška príjmov od rodičov za rok 2019 činila 63 077,- €. Boli použité na modernizáciu
školy a nákup a oprava učebných pomôcok.
Prílohou č.1 tejto správy je „Správa o hospodárení za rok 2019“, v ktorej sú uvedené
jednotlivé finančné položky - dotácie mesta Čadca zo štátneho rozpočtu a príspevky rodičov
pre ZUŠ J. Potočára v Čadci, ich plnenie a čerpanie.
Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný
školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia:
Zameranie školy a jej koncepcia
Existenciou základných umeleckých škôl v systéme školstva sa dopĺňa všeobecné
základné vzdelanie prostredníctvom umeleckých aktivít, ktoré sú pre spoločnosť užitočné
a krásne zároveň.
Pri definovaní cieľa Základnej umeleckej školy J. Potočára v Čadci je prvoradý
predpoklad daností dieťaťa. Cieľom naším je zužitkovať tieto danosti podľa ich kvantity
a kvality tak, aby žiak po absolvovaní bol vyzbrojený podľa jeho želania na:
1. úspešné pokračovanie na strednej príp. vysokej škole umeleckého alebo pedag. smeru;
2. aktívnu prácu v útvaroch záujmovej umeleckej činnosti v mieste svojho ďalšieho
pôsobenia;
3. na zdokonaľovanie umeleckých zručností pre svoj ďalší osobnostný rast.
Týmto cieľom bolo podriadené dlhodobé zameranie vývoja školy z hľadiska pedagogickej
činnosti i materiálneho vybavenia, sociálnych a pracovných podmienok pedagógov a žiakov
a propagácie školy ako celku. Výsledkom bolo vytvorenie priestorových podmienok pre
výtvarný odbor a hudobný odbor pri zachovaní žiakov v súčasných počtoch, zlepšenie
hygienických a sociálnych podmienok pre žiakov a pracovníkov školy. Z hľadiska zvyšovania
kvalifikácie pedagógov každý z učiteľov absolvoval najmenej jedno podujatie zamerané na
metodiku výučby svojho odboru, alebo navštevoval niektorú formu ďalšieho vzdelávania
pedagogických zamestnancov. ZUŠ spolupracuje s hudobnými katedrami Pedagogickej fakulty
UK v Bratislave a Banskej Bystrici, Akadémiou umení v Banskej Bystrici, Umeleckou
akadémiou v Banskej Štiavnici, Žilinskou univerzitou a Konzervatóriami v Žiline a v Banskej
Bystrici.
Dosiahnutie dlhodobého cieľa sa nezaobišlo bez úloh, ktoré smerovali k čiastkovým
cieľom, meradlom ktorých boli výsledky práce žiakov a učiteľov. V školskom roku 2019/2020
sme naplánovali a realizovali:
1. Týždeň aktivít žiakov pre verejnosť k projektu Mesto Čadca otvorené umelcom,
2. 11 verejných žiackych koncertov, na ktorých sa predstavili najlepší žiaci,
3. 2 triedne prehrávky žiakov hudobného odboru pre rodičov,
4. 3 celoslovenské výtvarné súťaže s 9 oceneniami porôt,
5. 2 prezentácie prác žiakov VO v meste Čadca,
6. 1 spracovanie autorskej divadelnej hry v literárno-dramatickom odbore,
7. realizácia premiéry a 4 repríz pre verejnosť spracovanej divadelnej hry
v medzinárodnom projekte
8. 1 spracovanie tanečnej choreografie v tanečnom odbore,
9. 2 prezentácie malej choreografie v tanečnom odbore na verejnosti,
10. Festival komornej hudby Čadca 2020 – celoslovenská prehliadka žiakov ZUŠ
11. Tvorivá dielňa – komorná hra ako súčasť učebných plánov v ZUŠ
12. Cezhraničný projekt so ZUŠ Valašské Meziřičí - udržateľnosť
13. Umenie Európy – exkurzia pre absolventov školy
14. 4.ročník inštrumentálnych kurzov pre žiakov pripravujúcich sa na umelecké stredné
a vysoké školy.

Okrem toho bolo našim cieľom pripraviť žiakov k talentovým prijímacím pohovorom na
školy umeleckého a pedagogického smeru intenzívnou prípravou tak, aby úspešnosť ich
talentovej skúšky bola najmenej 90%. Úspešnosť v roku 2019/20 bola 93%.
Realizácia a výsledky sú v časti Hodnotenie práce HO, VO, LDO, TO tejto správy
a v prílohe – Aktivity ZUŠ 2019/2020.
Správa za školský rok 2019/2020 bola prerokovaná Pedagogickou radou ZUŠ
Jozefa Potočára v Čadci dňa 26.08.2020.
Rada školy správu prerokovala a schválila dňa 14.09.2020.
Správa za školský rok 2019/2020 predložená zriaďovateľovi Mestu Čadca v
termíne do 15.10.2020 na schválenie.
Správa bude zverejnená v škole na obvyklom mieste oznamov a bude zverejnená
na internetovej stránke školy najneskôr do 31. 12. 2020.

V Čadci 25.08.2020
Mgr.Peter Bytčanek
riaditeľ školy
Prílohy:

1. Správa o hospodárení 2019
2. Vyjadrenie Rady školy ZUŠ k predkladanej správe
3. Aktivity ZUŠ v šk. roku 2019/2020

Príloha č. 1

Správa
o hospodárení za rok 2019
Rozpočet školy na rok 2019:

956 561,-- €

- z MÚ Čadca – bežné výdavky:
886 791,-- €
- inkasované príjmy:
63 077,-- €
Posledná úprava rozpočtu školy na rok 2019 bola schválená primátorom Mesta Čadca dňa
31.12.2019 - III. zmena rozpočtu.
Z výnosu daní nám MÚ Čadca poukázal dotáciu vo výške 881 653,25,-- €.
Vlastné príjmy boli zinkasované vo výške 63 077 ,-- €.
Preplatky zdravotných poisťovní za rok 2018 za zamestnávateľa činili 898,76 €.
Refundácia z projektu z Úradu práce a sociálnych vecí Čadca bola 5 678,37 €.
Príjmy z dobropisu za elektriku za rok 2018 vo výške 116,16 €.
Základná umelecká škola Jozefa Potočára Čadca mala za rok 2019 nasledovné čerpanie:
ČERPANIE VÝDAVKOV celkom : 951 399,53 €
Z toho : na bežné výdavky
945 457,13 €
kapitálové výdavky
5 942,40 €
BEŽNÉ VÝDAVKY :
1. 610 - Mzdy : 645 550,46 €
2. 620 - Odvody
232 298,28 €
3. 630 - Tovary a služby
65 307,17 €
4. 640 - Bežné transfery
2 301,22 €
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:
1. 713 004 - prevádzkové stroje a zariadenia 5 942,40 €
(ekokotol na kúrenie)
Tovary a služby
65 307,17 €
z toho : - energie
6 535,96 €
- vodné a stočné
885,85 €
- poštové a telekom.služby
668,64 €
- poplatok za internet
446,60 €
- materiál / zosk.pol.633/
9 604,46 €
- oprava a údržba
10 574,43 €
- služby
36 332,03 €
- prenájom tlačiarne
259,20 €
MATERIÁLOVÉ NÁKLADY:
633006 – všeobecný materiál
6 939,23 €
- kancelársky materiál , čistiace prostriedky, materiál na bežnú opravu školy, tlačivá, list bianco na vysvedčenia, tonery do kopírovacieho stroja do tlačiarni, sačky do vysávača,
žiarivky, materiál na festival komornej hry, žiacke knižky, triedne knihy, katalógové listy,
šanóny, fascikle, euroobaly,
633009 – učebné pomôcky
2 330,86 €
nákup : publikácie pre školu, notový materiál, materiál pre výtvarný odbor, pracovné zošity
na hudobnú náuku, metronóm mechanický -10 ks,

Oprava a údržba :
635002 - oprava výpočtovej techniky
oprava notebookov a počítačov

735,-- €

635004 - oprava prevádz. strojov a zariadení
3 559,26 €
oprava elektroinštalácie a svietidiel, oprava poruchy vykurovacieho kotla,
oprava bojleru,
635006 - oprava a údržba budov
5 475,17 €
oprava priestoru v suteréne budovy, opravu kanalizácie v budove,
oprava obkladu podhľadu školy, oprava obrubníkov, oprava
dvojkrídlových dverí - sklad paliva
635008 – oprava učebných pomôcok
805,-- €
- oprava a ladenie klavírov a pianín - 12 ks,

Služby:
637004 – všeobecné služby
3 953,08 €
čistenie a revízia komína, zhotovenie kópii na zariadeniach, výkon
zodpovednej osoby, služby pre WINIBEU a WINPAM, tlač
poštových poukážok, revízia kotolne, farebná tlač, grafické spracovanie
predlôh, revízia hasiacich prístrojov, revízia elektrickej inštalácie a
blezkozvodu, čistenie a kontrola komína,
637027 - odmeny mimo pracovného pomeru
17 515,-- €
dohody vyplatené lektorom festivalu komornej hry 2018, dohody
vyplatené externým učiteľom
637012 – poplatky a odvody
592,90 €
- poplatky banke
637014 – stravovanie
6 761,99 €
- stravné lístky
637016 – prídel do SF
6 521,24 €
637035 - Dane
310,75 €
- poplatok za odvoz odpadu
Bežné transféry
2 301,22 €
PN pracovníkov
Škola k 30.12.2019 nevykazovala žiadne neuhradené faktúry.
Čerpanie finančných prostriedkov z projektu z Úradu práce a sociálnych vecí Čadca " Praxou k zamestnaniu":
610 72h - refundácia mzdy
623 72h - refundácia poistného
625 72h - refundácia odvodu do Sociálnej poisťovne
637026 72h - mentorovanie
PRÍJMY:
príjmy – pol. 223002
pol. 292017

pol. 312001

3 840,32 €
384,-- €
967,33 €
486,72 €

63 077,-- € – školné od žiakov
898,76 € - preplatky od zdravotných poisťovní
za rok 2018 za zamestnávateľa
116,16 € - príjmy z dobropisu za elektriku
5 678,40 € - bežné transfery - projekt z Úradu práce a
sociálnych vecí Čadca

Vypracovala : J. Pavelková, ekonómka školy

Príloha č. 2

Vyjadrenie Rady školy ZUŠ Jozefa Potočára v Čadci
k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Základnej umeleckej školy Jozefa Potočára v Čadci v školskom roku 2019/2020

Rada školy prerokovala dňa 14.09.2020 Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy Jozefa Potočára v Čadci
v školskom roku 2019/2020 predloženú riaditeľom školy.
Rada školy uvedenú správu schvaľuje a ukladá riaditeľovi školy správu predložiť
v zmysle predpisov zriaďovateľovi a zverejniť na výveske školy a na internetovej stránke
školy najneskôr do 31.12.2020.

V Čadci 14.09.2020
Mgr. Viera Strýčková
predsedníčka Rady školy
ZUŠ J. Potočára v Čadci

Príloha č. 3

Aktivity ZUŠ J. Potočára v Čadci v šk. roku 2019/2020
Oficiálne otvorenie šk. roka ZUŠ
Slávnostné uvedenie monografie obce Raková
“Dejiny, ľudia, príbehy,…”
Vystúpenie heligonkárov / Vysolo, Dolní Lišná, Třinec /
Hodové slávnosti obce Raková
Vystúpenie heligonkárov / Marianská pieseň / Kostol Skalité
Mesto otvorené umelcom
“Divadelný sprievod mestom Čadca”
Zážitkové divadelné predstavenie s workshopmi pre deti
z
MŠ

zamestnanci školy

01.10.29.10.2019
01. 10. 2019
03. 10. 2019
08. 10. 2019
11. 10. 2019
12. 10. 2019
13. 10. 2019

Aktualizácia výtvarných prác žiakov / Priestory ZUŠ /

uč. výtvarného oddelenia

Uvítanie detí do života MsÚ Čadca
Uvítanie detí do života OÚ Svrčinovec
Žiacky koncert
Spievanie, spievanie v DDS Žarec
Úcta k starším obec Radôstka/Zákopčie
Vystúpenie / Skanzen Vychylovka/

13. 10. 2019

Vystúpenie laureátov koncertných husličiek

17. 10. 2019
18. 10. 2019
23. 10. 2019
24. 10. 2019
29. 10. 2019
29. 10. 2019

Jurinova jeseň / Kysucká knižnica /
Hudobné vystúpenie Jurinova jeseň / Kysucká knižnica /
Žiacky koncert
Úcta k starším v Kysuckej knižnici
Divadelné predstavenie Kapitán Budzogáň /obec Oščadnica/
Spevácka súťaž “Októbrové Bel canto”
I. konzultácia v rámci Metodického dňa
Konzervatórium Žilina

p. Gavlasová, p. Sojčáková
p. Bégerová, p. Sojčáková
p. Bégerová, p. Béger
p. Capek
p. Capek
p. Capek
p. Kubiš, p. Priehoda, p.
Weglorzová
uč. LDO
p. Bírová
p. Bírová, p. Capek
p. Gavlasová, p. Šimašková K.
uč. LDO
p. Vrškový, uč. spev. oddelenia

02. 09. 2019
06. 09. 2019
06. 09. 2019
08. 09. 2019
15. 09. 2019
19. 09. 2019
23. 09. 2019

09. 11. 2019

p. Golisová, p. Ščuriková
p. Capek
p. Jarabicová, p. Capek
p. Capek
uč. LDO
uč. LDO

triedni učitelia

12.11.20.12.2019
12. 11. 2019
22. 11. 2019

Triedne prehrávky spojené s triednym ZRPŠ

triedni učitelia

Žiacky koncert
SČK / Dom kultúry Čadca /

22.23.11.2019

Spolupráca pri vystúpeniach k 65. výročiu FS Kysučan

p. Hollmann, p. Hollmannová
p. Bégerová, p. Sojčáková
riaditeľ školy p. Bytčanek, p.
Vrábel, p. Weisháb,
uč. sláčikového oddelenia

25. 11. 2019
29. 11. 2019
28.29.11.2019

Hodnotenie detských výtvarných prác
Výtvarná súťaž Ochranárik 112
SČK / Mestský Úrad Čadca
Sústredenie sláčkového oddelenia

02. 12. 2019

Aktualizácia výtvarných prác žiakov / Priestory ZUŠ /
Vianočná výzdoba školy,Vianočné pozdravy

04. 12. 2019

Mikuláš v Kysuckej nemocnici

05. 12. 2019

Mikuláš v Pastoračnom centre Čadca

p. Šimuláková, p. Vašková
p. Sojčáková
uč. sláčikového oddelenia
p. Šimuláková, p. Takáč, p.
Vašková, riaditeľ školy p.
Bytčanek
p. Gavlasová, p. Capek, p.
Šimašková, p. Urban
p. Bírová

05. 12. 2019
06. 12. 2019
07. 12. 2019
08. 12. 2019

Divadelné predstavenie Ema a Baron / Makov /
Mikuláš v meste - KIC Čadca - kultúrný program
Mikuláš vystúpenie / Bratislava /
Adventný koncert obec Raková

09. 12. 2019

Vianočný koncert KIC

13. 12. 2019

Vystúpenie v knižnici / Výstava Betlehémov /

15. 12. 2019

Vianočný benefičný koncert / kostol Sv. Bartolomeja /

16. 12. 2019

Vianočný koncert / Koncertná sála ZUŠ /

17. 12. 2019
18. 12. 2019
18. 12. 2019

Vianočný koncert / MŠ Raková /
Vianočný koncert / Koncertná sála ZUŠ /
Vianočný koncert - predstavenie “Budzogáň” / Turzovka /

18. 12. 2019

Kultúrne vystúpenie v DDS

19. 12. 2019
15. 01. 2020

Vianočný koncert v MŠ SNP
Novoročný Trojkráľový koncert / DK Čadca /

20. 01. 2020

Novoročný koncert ZUŠ

22. 01. 2020

Aktualizácia výtvarných prác žiakov / Priestory ZUŠ /

04. 02. 2020

Vystúpenie LDO na EXPO 20202 / DK Čadca /

08. 02. 2020

II. Metodický deň Konzervatórium Žilina

10. 02. 2020

Žitnoostrovské pastelky - XXI. roč. medzinárodnej súťaže
výtvarnej tvorivosti detí predšk. veku / Dunajská Streda /

13. 02. 2020

Žiacky koncert

13. 02. 2020

Aktualizácia výtvarných prác žiakov / Priestory ZUŠ /

19. 02. 2020

Fašiangový koncert žiakov ZUŠ

20. 02. 2020

Cezhraničný mestský projekt - program seniorov
Interpretačné kurzy
sláčikové oddelenie, klavírne oddelenie
Aktualizácia výtvarných prác žiakov / Priestory ZUŠ /
Žiacky koncert / ZUŠ /

22. 02. 2020
02. 03. 2020
11. 03. 2020

uč. LDO
uč. LDO
uč. LDO
uč. elekovaného pracoviska
p. Gavlasová, p. Weglorzová, p.
Matysová, p. Lehotský
p. Šimašková K.
uč. sláčikového oddelenia,
riaditeľ školy p. Bytčanek, p.
Vrškový
p. Stašová, p. Priehoda, uč.
LDO
uč. elekovaného pracoviska
p. Kozová, p. Koza, uč. LDO
uč. LDO
p. Weglorzová, p. Kubiš, p.
Bírová, p. Hutyrová, p.
Priehoda
p. Weglorzová, p. Bírová
riaditeľ školy p. Bytčanek
p. Weisháb, p. Kubiš, p.
Bytčanková
p. Šimuláková, p. Vašková
p. Weglorzová, p. Bírová, p.
Ščuriková, p. Priehoda
p. Gráf, p. Weisháb, p.
Vrškový, p. Sojčáková, p.
Bytčanková,
p. Priehoda, p. Ščuriková
p. Šimuláková, p. Vašková
p. Kovačiková, p. Šimašková
K., p. Kubiš
p. Šimuláková, p. Vašková
uč. LDO, p. Hutyrová, p.
Priehoda
uč. LDO
uč. sláčikového oddelenia, uč.
klavírného oddelenia
p. Šimuláková, p. Vašková
p. Sojčáková, p. Bírová

ZUŠ – základná umelecká škola, HO – hudobný odbor, LDO – literárno-dramatický
odbor, TO – tanečný odbor, VO – výtvarný odbor
DK – Dom kultúry Čadca

