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S p r á v a 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Základnej umeleckej školy Jozefa Potočára v Čadci  

v školskom roku 2021/2022 
 

 

(1)  

a) údaje o škole 

1. Názov školy: Základná umelecká škola Jozefa Potočára Čadca 

2. Adresa školy: ZUŠ Jozefa Potočára, Školská 945, 022 01  Čadca 

3. Telefónne a faxové čísla:  +421 41 4334175 

    +421 907 813958 

4. webové sídlo  www.zusjpcadca.sk  

5. adresa elektronickej pošty zusjpcadca@gmail.com  

6. 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 

7. mená, priezviská a označenie funkcie členov rady školy:  

Rada školy ZUŠ J. Potočára v Čadci k 30.08.2021: 

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) 

 

b)  údaje o zriaďovateľovi: 

1. názov: Mesto Čadca 

2. sídlo: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30,  022 01  Čadca 

3. telefónne číslo: +421 41 433 23 02; +421 41 433 23 09 

4. adresa elektronickej pošty: sekretariat@mestocadca.sk    

 

c) informáciu o činnosti rady školy a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy  

Rada školy a iné poradné orgány školy: 

http://www.zusjpcadca.sk/
mailto:zusjpcadca@gmail.com
mailto:sekretariat@mestocadca.sk


Počas pandémie bola komunikácia s Radou školy ZUŠ zabezpečená prostredníctvom online 

komunikácie, e-mailom, telefonicky, prípadne osobnou konzultáciou s predsedníčkou Rady 

školy ZUŠ v zmysle aktuálnych epidemiologických opatrení. 

RŠ rokovala v školskom roku 2021/2022 per rollam: 

1) 14.10.2021, prijala uznesenie k správe o VVČ ZUŠ JP Čadca a zobrala na vedomie správu 

riaditeľa školy o príprave na šk. rok 2021/2022; 

2) 29.1.2022, zobrala na vedomie informáciu riaditeľa školy o priebehu dištančného vyučovania 

a výsledkoch hodnotenia žiakov; 

3.) 30.4.2022,  zobrala na vedomie informáciu riaditeľa školy o vyhodnotení vyučovania počas 

pandémie, prípravu prijímacieho konania pre nasledujúci šk. rok a schválila návrh na organizáciu 

šk. roka 2022/2023; 

Pedagogická rada 

Členmi sú pedagogickí zamestnanci školy. Pedagogická rada sa zaoberala prípravou, priebehom 

a hodnotením výchovno-vzdelávacieho procesu, ďalším vzdelávaním učiteľov, prípravou 

interných metodických materiálov, prijatá bola vnútorná smernica o dištančnom vyučovaní 

a hodnotení počas pandémie, pedagogická rada sa vyjadrila súhlasne k prechodu na informačný 

systém iZUŠ, ktorého implementácia začala v máji 2021. 

Pedagogická rada sa konala 30.8.2021, 19.1.2022, 20.4.2022 a 22.6.2022. 

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. Škorvánková  

PK strunové hudobné nástroje – ved. p. Priehoda 

PK spev – ved. p. Vrškový 

PK literárno-dramatický a tanečný odbor – ved. p. Jurgová 

PK výtvarný odbor - ved. p. Takáč 

Umelecká rada zasadala 30.8.2021, 19.1.2022, 11.5.2022 

Na zasadnutiach boli prerokované a schválené najme postupy týkajúce sa dištančného 

vzdelávania, realizácia výstupov zo vzdelávania v online priestore a príprava prijímacieho 

konania na ďalší školský rok. 

 

d) Údaje o počte detí v ZUŠ  k 15.09.2021 

Počet žiakov celkom: 728  

Počet žiakov započítaných: 728   

Počet žiakov navštevujúcich aj inú ZUŠ, resp. odbor: 16  

Počty žiakov podľa odborov: 

Celkom Tanečný         Výtvarný          Lit.-dram.         Hudobný 

Počet žiakov     728     24      215         61        428 

 

e) počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov,  

pedagogických zamestnancov: 29 plný úväzok, 20 skrátený úväzok 

odborných zamestnancov: 0 

ďalších zamestnancov: 8 

 

f) údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov, 



29 plný úväzok - kvalifikovanosť 94% 

20 skrátený úväzok – kvalifikovanosť 67% 

 

g) informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti, 

Plánované boli hlavné celoškolské podujatia, ktoré by reprezentovali výsledky práce žiakov a 

učiteľov školy vo všetkých odboroch pre širokú verejnosť v Dome kultúry v Čadci a interné 

podujatia pre žiakov a rodičov našich žiakov v priestoroch ZUŠ J. Potočára v Čadci. Plánované 

boli dva celoškolské koncerty v DK Čadca pre širokú verejnosť s prezentáciou výtvarných prác 

našich žiakov, dve divadelné predstavenia v DK Čadca, Festival spevu Bel canto 2021, Festival 

komornej hudby Čadca 2022 a s tým spojené výstupy (koncerty, tvorivé dielne, metodické 

podujatia. 

Pre uzatvorenie škôl (COVID 19) nebolo možné realizovať tieto podujatia na verejnosti, preto 

sme tieto aktivity prezentovali podľa možností online prostredníctvom webovej stránky školy a 

cez školský kanál YouTube. 

Realizovali sme a prezentovali 10 zostrihaných koncertov na diaľku (veľké poďakovanie patrí i 

rodičom, ktorí iniciatívne v domácom prostredí pripravovali podklady pre zostrih koncertov), 

realizovali sme 3 výtvarné prezentácie a 2 prezentácie literárno-dramatického odboru v 

spolupráci s tanečným a hudobným odborom našej ZUŠ. 

 

h) informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené, 

Údaje o projektoch, realizovaných školou:  

ZUŠ J. Potočára v Čadci spracovala v šk. roku 2021/2022 vlastné projekty, ktorých cieľom bolo 

zabezpečiť plnohodnotné dištančné vzdelávanie, eliminovať nedostatok sociálneho kontaktu v 

čase pandémie a poskytnúť žiakom a rodičom možnosť prehĺbenia zručností aj počas letných 

prázdnin: 

• Realizácia školení k dištančnému vzdelávaniu v jednotlivých odboroch 

Garant:   vedenie školy a vedúci predmetových komisií 

Miesto: ZUŠ JP Čadca   Termín:   15.- 30.09.2021 

• Efektívne používanie technického a softvérového vybavenia pri dištančnom vzdelávaní 

Garant:   riaditeľ školy a vedúci výtvarného odboru 

Miesto: ZUŠ JP Čadca    Termín:  august, september 2021 

• Letná škola pre žiakov ZUŠ J. Potočára  

Garant: vedenie školy a vedúci predmetových komisií 

Miesto: ZUŠ JP Čadca   Termín:   júl – august 2022 

Projekty sme realizovali vďaka iniciatíve pedagógov našej školy s technickou a materiálnou 

podporou zriaďovateľa školy Mesta Čadca a ZRPŠ pri ZUŠ JP Čadca. 

 

i) informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 

alebo v školskom zariadení, 

V šk. roku 2021/2022 v škole bola vykonaná tematická inšpekcia Štátnou školskou inšpekciou: 

personálne zabezpečenie vyučovania v ZUŠ a materiálno-technické vybavenie ZUŠ. 

Zistené boli nedostatky: 

Zistenie č. 1: Nezabezpečenie normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia 

vo VO a TO (škola nemala pec na vypaľovanie keramiky a samostatné pracovisko pre 

multimediálny ateliér a v tanečnom odbore bola nevyhovujúca tanečná podlaha, málo zrkadiel 

v sále, gymnastický koberec, málo baletných tyčí a podložiek) 

Zistenie č. 2: Nespĺňanie kvalifikačných predpokladov 

Zo 47 pedagógov 13 učiteľov vyučovalo okrem svojich aprobačných predmetov aj predmety, na 

ktoré nemajú aprobáciu. 

Do 30.6.2022 sme prijali opatrenia: 

Zistenie č. 1:   Nezabezpečenie normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia 

vo VO a TO.  



Opatrenie: V súčinnosti so zriaďovateľom doplniť materiálno-technické a priestorové 

zabezpečenie vo VO a TO. 

Termín: 30.06.2022      Zodpovedný: riaditeľ školy 

Zistenie č. 2:   Nespĺňanie kvalifikačných predpokladov 

Opatrenia: 

- 7 učiteľov – využiť v čo najväčšej miere aprobačné predmety dotknutých učiteľov. 

Termín: 05.09.2022     Zodpovedný: riaditeľ školy 

- 2 učitelia na plný úväzok a 4 učitelia na skrátený úväzok – ukončiť pracovný pomer. 

Termín: 31.08.2022     Zodpovedný: riaditeľ školy 

- Zverejniť na web stránke školy ponuku pracovného miesta pre kvalifikovaného učiteľa hry na 

ľudové nástroje a kvalifikovaného učiteľa literárno-dramatického odboru ZUŠ.  

Termín: 30.06.2022      Zodpovedný: riaditeľ školy 

 

Všetky opatrenia boli splnené do 30.09.2022 a Správa o plnení zaslaná ŠŠI – Školské inšpekčné 

centrum Žilina. 

 

j) informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických  podmienkach školy alebo 

školského zariadenia, 

Mesto Čadca realizovalo rekonštrukciu budovy ZUŠ, ktorá bola ukončená v júni 2012 a doplnená 

interiérovým vybavením v rokoch 2014-2019, čím sa vyriešil dlhodobý problém chýbajúcich 

priestorov pre individuálne vyučovanie a viacúčelovej miestnosti s kapacitou 80 stoličiek na 

vyučovanie skupinových odborov a koncertnú činnosť žiakov. Zlepšila sa aj situácia so 

sociálnym zázemím pre žiakov a zamestnancov školy. 

 Materiálno-technické podmienky školy boli doplnené podľa zistení Štátnj školskej 

inšpekcie v apríli 2022. 

 

k) škola dosahuje dobré výsledky: 

o umelecká profesionalita učiteľov, 

o záujem o rozširovanie vzdelania učiteľov, 

o UP prispôsobujeme individuálnym  predpokladom žiaka, 

o kvalita výučby HN, 

o častá verejná umelecká prezentácia žiakov, 

o nástrojové vybavenie, možnosť požičania,  

o korektná spolupráca s RŠ, 

o umelecký rast učiteľov a ich prezentácia na verejnosti, 

o každý absolvent aspoň raz za štúdium navštívi predstavenie SND v Bratislave zdarma,  

o školné je na spodnej hranici možnej podľa zákona. 

škola má nedostatky: 

o priestorové podmienky – škola nemá pre LDO a TO vlastný priestor 

o technické vybavenie učební je zastaralé 

o počítačové vybavenie je nedostatočné 

o amortizované učebné pomôcky  

o nedostatočná modernizácia hudobných nástrojov 

o nedostatok plne kvalifikovaných pedagógov 

(3)  

a) počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 0 

 

b) počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva, 

Celkom Tanečný         Výtvarný          Lit.-dram.         Hudobný 

Prvý ročník       105      3                   21        3         78 

 



c) počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v strednej škole umeleckého zamerania: 

12 

 

d) počet žiakov prijatých na vzdelávanie v strednej škole umeleckého zamerania: 10 

 

e) výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania: 

Polročná klasifikačná porada sa konala 22.01.2022, koncoročná 23.06.2022.  

Prospeli všetci žiaci.  

Klasifikácia bola prispôsobená podmienkam vyučovania v čase karantény a uzatvorenia škôl 

počas pandémie v šk. r. 2021/2022 v zmysle usmernení MŠVVaŠ SR k priebežnému a 

celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2021/2022 počas mimoriadnej 

situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.  

(5)  

 

a) informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského  

zariadenia podľa osobitného predpisu 1)  

Rozpočet na rok 2021 bol schválený uznesením MZ č. 23/2021 zo dňa 31.3.2021. 

Prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MZ č. 30/2021 zo dňa 25.6.2021.  

V pôsobnosti primátora bola schválená tretia zmena rozpočtu na rok 2021 zo dňa 31.12.2021. 

Z výnosu daní nám MÚ Čadca poukázal dotáciu vo výške 781 166,-- €. 

Zo štátneho rozpočtu na špecifiká nám bola poukázaná dotácia vo výške 1680,-- €. 

 ( nákup respirátorov a antigénových testov)   

Vlastné príjmy boli zinkasované vo výške 50 822,-- €. 

Príjmy z dobropisu za elektriku za rok 2020 vo výške 866,94 €. 

Škole bol poukázaný transfer v rámci projektu "Podpora udržania v zamestnanosti v ZUŠ" vo 

výške 127 183,57 €. 

 

b) informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre  

žiakov v ich voľnom čase, 

Pre uzatvorenie škôl (COVID 19) bolo obmedzené realizovať mimovyučovacie aktivity na 

verejnosti hlavne v 1. polroku, preto sme tieto aktivity prezentovali podľa možností online 

prostredníctvom webovej stránky školy a cez školský kanál YouTube, v 2. polroku sme 

realizovali triedne koncerty HO, divadelnú obývačku LDO a TO, VO prezentoval práce žiakov 

v priestoroch školy, hudobný tábor pre žiakov sláčikového oddelenia. 

 

c) škola nemá žiakov umiestnených v náhradnej starostlivosti z rozhodnutia súdu. 

 

d) iné skutočnosti, ktoré sú pre školu alebo pre školské zariadenie podstatné: 

Zabezpečenie dištančnej formy vyučovania v ZUŠ Jozefa Potočára v Čadci v šk. roku 

2021/2022: 

Pre splnenie cieľov školy v šk. roku 2021/22, pri viac ako 5-mesačnom uzatvorení škôl, 

pedagógovia zabezpečovali 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 a pokračovali v ňom pri každom 

prerušení prezenčného vyučovania.  

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. 

 

Správa za školský rok 2021/2022 bola prerokovaná Pedagogickou radou ZUŠ Jozefa Potočára v 

Čadci dňa 30.08.2022. 

 

Rada školy správu prerokovala a schválila dňa 14.10.2022 

 

Správa za školský rok 2021/2022 bude predložená zriaďovateľovi Mestu Čadca v termíne do 

31.10.2022 na schválenie. 

 

Správa bude zverejnená v škole na obvyklom mieste oznamov a bude zverejnená na internetovej 

stránke školy najneskôr do 31. 12. 2022.  

 

 

 

V Čadci 20.10.2022 

Mgr. Peter Bytčanek 

                                                                                         riaditeľ školy    

 

 

Prílohy: 1 (Vyjadrenie Rady školy ZUŠ  k predkladanej správe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

 

 

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 2021/2022 

 

 

Rada školy prerokovala dňa 14.10.2022  Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy Jozefa Potočára v Čadci v školskom 

roku 2021/2022 predloženú riaditeľom školy. 

Rada školy uvedenú správu  schvaľuje a ukladá riaditeľovi školy správu predložiť 

v zmysle predpisov zriaďovateľovi do 31.10.2022 a zverejniť na výveske školy a na internetovej 

stránke školy najneskôr do 31.12.2022. 

 

 

 

V Čadci 14.10.2022      

 

            Mgr. Viera Strýčková 

          predsedníčka Rady školy  

          ZUŠ J. Potočára v Čadci 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        


