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Základná umelecká škola 

Ul. M. R. Štefánika 2007, 022 01   Č a d c a 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

S p r á v a 

o výchovno-vzdelávacej činnosti,  jej výsledkoch a podmienkach 

Základnej umeleckej školy Ul. M. R. Štefánika  2007 v Čadci  

v školskom roku 2019/2020 

 

A. Základné identifikačné údaje školy 

Názov školy: Základná umelecká škola 

Adresa školy: ZUŠ Ul. M.R. Štefánika  2007, 022 01  Čadca 

Telefónne a faxové čísla:041/4335740, 041/4335742 

Internetová a elektronická adresa školy: www.nasazus.sk, zus2@stonline.sk 

 

Zriaďovateľ školy: Mesto Čadca 

Vedúci zamestnanci školy, s určením ich funkcie  

Mgr. Dagmar Šamajová, riaditeľka školy  

Mgr. Ivona Greňo, zástupkyňa  riaditeľky  školy 

 

Rada školy a iné poradné orgány školy: 
     

1. Mgr. Urbaníková Jana, predseda- zástupca nepedagogických  zamestnancov 

2. Mgr. Vilam Cabuk, DiS. art.  podpredseda - zástupca pedagogických zamestnancov 

3. Mgr. Petr Heczko, Ph. D. - zástupca  pedagogických zamestnancov 

4. Mgr. Slavomíra Zelníková - delegovaný zástupca zriaďovateľa (MsÚ Čadca) 

5. Mgr. Martin Klimek – delegovaný zástupca zriaďovateľa (MsÚ Čadca) 

6. Mgr. Jaroslav Klus -  delegovaný zástupca zriaďovateľa  (MsÚ Čadca) 

7. Mgr. Dana Jašurková – delegovaný zástupca zriaďovateľa  (MsÚ  Čadca)  

8. Mgr. Miroslav Pištek – zástupca Rady rodičov 

9. Ivana Rechtoriková - zástupca Rady rodičov 

10. Mgr. Jarmila Harvaníková - zástupca  Rady rodičov 

11. Ing. Ľubomír Strýček – zástupca Rady rodičov 

 

 

http://www.nasazus.sk/


Občianske  združenie „ Priatelia umenia, vzdelávania a výchovy deti a mládeže pri 

ZUŠ Ul. M. R. Štefánika  2007“ 

 

Výbor OZ je poradným orgánom, ktorý schvaľuje využitie  finančných prostriedkov. Zároveň 

sa vyjadruje   aj k  aktivitám školy,  pomáha prezentovať umelecké  aktivity našej školy. 

V rámci projektu dotácie Žilinského samosprávneho kraja sme sa rozhodli zrušiť festival 

populárnej hudby ČADCAPOP 2020 z dôvodu mimoriadnej situácie spojenou s ochorením 

COVID -19. 

 

 Umelecká rada 

 

     V tomto školskom roku pracovali predmetové komisie (PK) v oddeleniach pre jednotlivé 

hudobné nástroje a odbory,  ktorých vedúci sú členmi umeleckej rady ZUŠ.  Metodické 

orgány sa riadili vlastným plánom práce schváleným  pedagogickou radou a riaditeľkou 

školy. Diskutovali o využívaní rôznych inovatívnych metód a foriem práce, aby žiakov čo 

najviac viedli k tvorivosti. V čase dištančného vzdelávania hľadali čo najefektívnejšie formy 

vzájomnej komunikácie.  

  

     V škole pracovali tieto predmetové komisie (PK) v oddeleniach pre jednotlivé hudobné 

nástroje a odbory,  ktorých vedúci sú členmi umeleckej rady ZUŠ. 

PK gitara  

PK hudobnej náuky, dychové oddelenie  

PK klávesové hudobné nástroje 

PK sláčikové hudobné nástroje 

PK spev  

PK skupinové vyučovanie   

 

 

 

 

 

 

 



B. Počet žiakov 

 

Počet žiakov k 15. 9. 2019   podľa formy štúdia a elokovaných pracovísk 

 

 

 Individuálne Skupinové Celkom 

Čadca 196 141 337 

Makov 0 13 13 

Oščadnica 26 26 52 

Čierne 40 48 88 

Celkom 262 228 490 

 

 

Pozn: Do tohto prehľadu nie sú zarátaní žiaci: 

 a) navštevujúci dva nástroje v hudobnom odbore, 

            b) žiaci do piatich rokov veku, 

 c) žiaci študujúci v dvoch odboroch skupinového vyučovania.  

 

 

 

C.   Počet žiakov podľa odborov k 15. 9. 2019 

 

 Spolu Tanečný 

odbor 

Výtvarný 

odbor 

Hudobný 

odbor 

Literárno- 

dramatický 

odbor, 

Odbor  

audiovizuálnej 

a multimediálnej 

tvorby 

Prípravné 

Štúdium 

42 3 19 20 0 

Základné 

Štúdium 

448 7 189 242 10 

Spolu 490 10 208 262 10 

 

 

 

 

 



D.  Počet prijatých žiakov na stredné školy umeleckého zamerania 

 

V školskom  roku 2020 /2021 bolo prijatých  9 žiakov na stredné umelecké  školy výtvarného 

zamerania. 

 

 

E. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov  

 

     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. 

     Hodnotenie výsledkov práce žiakov v ZUŠ okrem tradičnej klasifikácie sa koná i na 

triednych prehrávkach za účasti rodičov. Zúčastňuje sa ich riaditeľka a zástupkyňa školy. . 

 

 

F.  Učebné  plány 

 

     Výchovno-vzdelávací proces v ZUŠ  bol v školskom roku 2019/2020 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 Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa   

9. februára 2018 pod číslom 2018/3131:1 10 A0 pre základné umelecké školy s účinnosťou od 

1. septembra 2018. 

 

 

 

 

 



G.  Počet zamestnancov  a plnenie kvalifikačného predpokladu  

      pedagogických  zamestnancov školy v šk. rok 2019/2020 

 

Odbornosť  vyučovania 

 

P. č. Učitelia na plný úväzok Predmet Odbornosť 

1. Riaditeľka Hra na klavíri Odborne 

2. Zástupkyňa  Spev a hlasová výchova Odborne 

3. Učiteľ Hra na flaute Odborne 

4. Učiteľka Hra na klavíri Odborne 

5. Učiteľ Hudobná náuka, Odborne 

6. Učiteľka Výtvarný odbor Odborne 

7.  Učiteľka Hra na klavíri Odborne 

8. Učiteľ Spev a hlasová výchova Odborne 

9. Učiteľka Hra na husliach Odborne 

10. Učiteľ Hra na akordeóne Odborne 

11. Učiteľka Hra na klavíri, spev Odborne 

12. Učiteľ Hra na husliach Odborne 

13. Učiteľka Spev a hlasová výchova Odborne 

14. Učiteľ Výtvarný odbor Odborne 

    

 Učitelia na kratší pracovný úväzok   

15. Učiteľka  výtvarný odbor odborne 

16. Učiteľ Hra na gitare odborne 

17. Učiteľ Literárno – dramatický odbor odborne 

18. Učiteľka Hra na flaute neodborne 

19. Učiteľka Spev a hlasová výchova odborne 

20. Učiteľka Výtvarný odbor odborne 

21. Učiteľ Hra na klavíri odborne 

22. Učiteľka Hra na klavíri odborne 

23. Učiteľ Hra na  gitare  odborne 

24. Učiteľka Hra na klavíri, spev odborne 

25. Učiteľka Hra na husle  odborne 



26. Učiteľka Hra na akordeóne neodborne 

27. Učiteľ Hra na gitare odborne 

28. Učiteľka Výtvarný odbor odborne 

29. Učiteľka Výtvarný odbor odborne 

30. Učiteľka  Hra na klavíri, korepetícia odborne 

31. Učiteľka Tanečný odbor neodborne 

32. Učiteľ Hra na klavíri , spev odborne 

 Materská dovolenka   

33. Učiteľka Hra na klavíri odborne 

34. Učiteľka Hra na klavíri , korepetícia odborne 

35. Učiteľka  Výtvarný odbor odborne 

 

Začínajúci pedagóg : 1                 Uvádzajúci pedagóg : 1  

 

 Nepedagogickí zamestnanci 

1. Upratovačka 

2. Školníčka 

3. Údržbár 

4. Administratívna pracovníčka 

5. Účtovníčka 

6. Personalistika a mzdy 

7. Odborný administratívny zamestnanec 

8. Informatik-web stránka školy 

 

Všetci nepedagogickí zamestnanci sú prijatí na kratší pracovný úväzok. 

 

 

 

 

 

 

 

               Počet učiteľov podľa úväzku a odborov (bez MD) 



 

 Spolu Tanečný 

odbor 

Výtvarný 

odbor 

Hudobný 

odbor 

Literárno 

dramatický 

odbor 

 

Učitelia 

na plný 

úväzok 

14  2 12  

Učitelia 

na kratší 

úväzok 

18 1 4 12 1 

Spolu 32 1 6 24 1 

 

 

H.  Vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 

 

     Pedagógovia sa mohli priebežne vzdelávať a dopĺňať si svoje poznatky na základe 

osobného plánu profesijného rastu pedagogického zamestnanca. Zostavovanie a spracovanie 

osobných plánov profesijného rastu vyplýva z potrieb školy, ale aj z potrieb rozvoja 

individuálnej kariéry jednotlivého zamestnanca. Považujeme za veľmi dôležité aj účasť 

pedagogických pracovníkov, v rámci možností rozpočtu, na súťažiach ako pozorovateľov, 

pedagógov na súťažiach, interpretačných seminároch a odborných školeniach  – nielen 

aktívne, ale aj pozorovateľsky. Preto plánujeme naďalej podporovať aj takúto formu 

vzdelávania . 

 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov bolo zamerané najmä na: 

 

1.   zvyšovanie kvalifikácie učiteľov štúdiom na vysokých školách: 

Externé štúdium na VŠ: 

1 učiteľka   –   štúdium na UMB v Banskej Bystrici – výtvarný odbor – tretí predmet úspešné 

ukončené  v auguste 2020. 

 

2. skvalitňovanie metodiky výučby jednotlivých odborov  

1 učiteľka  – majstrovské kurzy Brno, Ostrava, 

1 vyučujúca – tvorivá dielňa s metodikou vyučovania v LDO – učiteľka LDO, 

 



3. kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov  

1 vyučujúca - funkčné vzdelávanie  - zástupkyňa riaditeľky školy.  

 

 

I. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti  

 

 
     V tomto školskom roku sme  opäť pokračovali  v spolupráci s  Materským centrom 

a Súkromnými jasľami projektom „Hrnček var“ . V tomto zariadení sme v tomto školskom 

roku otvorili tanečný odbor . V decembri sa žiaci spolu s hudobníkmi našej školy predstavili 

v krátkom hudobno – tanečnom pásme. 

      ZUŠ aj v tomto školskom roku pokračovala v sérii  výchovných koncertov  (vianočné 

koncerty)  pre  MŠ a ZŠ v meste Čadca  a na elokovaných pracoviskách. Žiakov ZŠ a  deti 

v MŠ sme sa snažili motivovať  nenásilnou formou a predstaviť im známe vianočné melódie a 

naučiť ich  známu koledu .                                                                              

       V  rímsko-katolíckom Kostole sv. Bartolomeja v Čadci uskutočnil druhý  adventný 

koncert pedagógov našej ZUŠ.  V mene ZUŠ sa chcem poďakovať vdp. dekanovi 

Stromčekovi za ústretovosť pri realizácii nášho vystúpenia.  

    V tomto roku sme žiaľ z dôvodu mimoriadnej situácie spojenou s ochorením COVID 19  

museli prvý nesúťažný ročník Medzinárodného festivalu populárnej hudby ČADCAPOP 

2020  pod záštitou mesta Čadca v spolupráci s Domom kultúry v Čadci zrušiť. Festival bol 

zameraný na interpretáciu populárnych piesní našich aj zahraničných autorov .  

    Poslaním tohto festivalu  ČADCAPOP 2020 bolo pokračovať v tejto tradícií a vyhľadávaní,  

prezentácií mladých talentov v oblasti populárnej hudby z radov žiakov ZUŠ a CVČ . Minulý 

rok sa v ňom predstavili sóloví speváci, spevácke komorné zoskupenia, ale nezabudli sme ani 

na inštrumentalistov, ktorí piesne zahrali na hudobné nástroje a predstavili svoje kapely 

Aj podujatie druhého ročníka Klavírnej prehliadky  sme podľa plánu v mesiaci jún 2020 

v koncertnej sále našej ZUŠ  zrušili. 

     Veríme, že tieto podujatia budeme môcť realizovať v novom školskom roku  a deťom 

budú opäť prinášať deťom novú skúsenosť, možnosť prezentovať svoje úsilie, úsmev, ale i 

radosť z ocenenia a uznania.   

 

 

 



H u d o b n ý   o d b o r 

 

 

     Na základe rozhodnutia Ministra školstva , vedy výskumu a športu Slovenskej republiky 

podľa § 150 ods.8 zákona č. 245 /2008 Z. z o výchove  a vzdelávaní  (školský zákon) 

a o zmene  

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyučovanie na školách 

a školských  

zariadeniach bolo prerušené od 16.3. 2020 až do odvolania. Riaditeľka školy  prijala v zmysle 

prijatých opatrení na predchádzanie šírenie ochorenia COVID-19 opatrenia 

a s pedagogickými pracovníkmi a dohodli  sa na uskutočnenie výchovno – vzdelávacej 

činnosti dištančnou formou v individuálnom aj v skupinovom vyučovaní.  Aktuálne  sme  

sledovali pokyny MŠ SR pre prácu so žiakmi na doma na stránke  MŠ SR  „Bez kriedy“  

a samozrejme aktuálne  pokyny  MŠ SR. Vypracovali sme si vnútorný predpis o dištančnom 

vzdelávaní,  ktorý stanovil základné pravidlá, ktoré sa budú dodržiavať v čase krízovej 

situácie pri uzatvorení alebo obmedzení vyučovania v ZUŠ. Cieľom bolo plynulou formou 

začať dištančnou formu vyučovania a vybrať pre jednotlivé oddelenia najvhodnejší spôsob 

realizácie vyučovania. Vyučovanie sa uskutočňovalo prostredníctvom elektronickej 

komunikácie.  

 

Klavírne oddelenie 

 

Vyučujúci klavírneho  oddelenia pracovali prostredníctvom sociálnych sietí - Skype aplikácií 

Messenger. Aplikácia WhatsApp im umožňovala – prenos audio – videa,  kde žiak aj pedagóg 

mali možnosť okamžitej spätnej väzby, ukážky na vlastnom nástroji a spoločnej konverzácie. 

Spolu o žiakmi navrhli ďalší postup pri nácviku danej skladby. Jednou z foriem komunikácie 

bola tiež práca v programe Muse Score,  kde si vyberali aj nové  skladby pre žiakov. 

 

        Zasadnutia predmetových komisií sa zaoberali: 

- propagáciou klavírneho oddelenia účasťou žiakov na školských aj mimoškolských 

podujatiach, rôznych súťažiach a verejných koncertoch, 

- spoluprácou s Kysuckou knižnicou v Čadci, Obecnými úradmi v Čiernom, v Oščadnici, 

- obnovou notového materiálu o nové notové materiály modernej a populárnej hudby 

v jednoduchých úpravách.  

 



 

 

 

Mikulášsky koncert v koncertnej sále ZUŠ  (žiaci 1 učiteľky), 

Klavírna tvorba na festival Jurinova  Jeseň  v Kysuckej knižnici  Čadca a hudobná 

produkcia zameraná na hudbu a výtvarné umenie  (1 učiteľka), 

Vianočná koleda – DK Čierne  (žiaci 5 učiteľov), 

Samostatný výchovný koncert pre MŠ „Hrnček var“ (spolupráca  s tanečným odborom ) - 

žiaci 2 učiteľov. 

 

 

Spevácke oddelenie 

 
Vyučujúci speváckeho  oddelenia komunikovali so svojimi žiakmi prostredníctvom emailov, 

Facebooku- mesenger a  skypu.  Čiastočne plnili svoj učebný plán a notový materiál získavali 

často z googlu a youtube. Vyučujúci posielali a pracovali prostredníctvom sociálnych sietí 

Skype a  aplikácií Messenger. Nezabúdali ani na ľudové piesne a ich nácvik pomocou týchto 

aplikácií .  

Samostatné stretnutie s hudbou  pre MŠ „Hrnček var“  (v spolupráci s tanečným odborom) 

Mikulášsky koncert   

Vianočná koleda – DK Čierne  (žiaci 2 učiteľov), spevácke zoskupenie  a vokálno – 

inštrumentálna skupina,    

Spevácka súťaž Bel Canto  (zlaté pásmo,  bronzové  pásmo),    (1 žiačka , 3 žiačky ) 

Vianočný koncert v DK  - (žiaci 2 učiteľov) 

Výchovný vianočný koncert  M. R. Štefánika, MŠ  Fraňa Kráľa, M. Š. Janka Kráľa , ZŠ s MŠ 

Podzávoz,  ZŠ s MŠ Oščadnica  (žiaci 3 učiteľov) , 

Jurinová jeseň  - vokálna aj klavírna tvorba, diskusia zameraná na hudbu a výtvarné umenie.  

Medzinárodný festival Ruská pieseň nad Dunajom 2020  (1 vyučujúca) – laureát na 

festivale  

Zlaté storočie Ruskej kultúry (ďakovný list ZUŠ),  

Návšteva v Kráľovstve hudby v Detskom centre Montessoriho pedagogiky v Čadci,   

Adventný koncert    

Slovensko spieva koledy  (MY Kysucké noviny),  

Slovenské adventné čítanie.  

 



 
Akordeónové oddelenie 

 

Vyučujúci akordeónového oddelenia sledovali aktuálnu situáciu -  pokyny MŠ SR pre prácu 

so žiakmi na doma na stránke MŠ SR „Bez kriedy“ a samozrejme postupovali podľa 

aktuálnych pokynov. Pristúpili tiež k samoštúdiu odbornej literatúry týkajúcej sa práci so 

žiakmi pri vyučovaní hry na akordeóne a vypracovali si tak pokyny pre žiakov, ktoré boli 

samozrejme zameraná na domácu prípravu a cvičenia. Svoje úlohy zadávali pod svojim 

menom na stránke  školy. So svojimi žiakmi komunikovali emailom, telefonicky a spolu 

s rodičmi to konzultovali v periodických týždenných intervaloch. Takouto formou zároveň 

kontrolovali ich prípravu na nástroj. Vyučujúci posielali a pracovali prostredníctvom 

sociálnych sietí, Skype aplikácií, Messenger. Nezabúdali ani na ľudové piesne a ich nácvik 

pomocou týchto aplikácií. Často v tomto období využívali aj poznatky z hudobnej teórie, kde 

zadávali žiakom zápisy melodickej linky ľudovej piesne, upravovali dvojhlasné skladby 

a vytvárali basový sprievod. 

Koncert k Mesiacu úcty k starším  (3 žiaci), 

Mikulášsky koncert v koncertnej sále ZUŠ, 

Vianočný koncert -   koncertná sála ZUŠ,  

Vianočná koleda – DK Čierne,   

Pásmo vianočných kolied – ZŠ  Horelica, ZŠ Zborov nad Bystricou,  

Koncert  ku Dňu matiek –  ZŠ  Horelica,  

Koncert  ku Dňu detí – Dom kultúry v Čadci,  

Absolventský koncert  

Samostatný výchovný koncert pre MŠ „Hrnček var“ (predstavenie nástroja). 

 

 

Gitarové  oddelenie 

 

Gitarové oddelenie  malo 3 členov. Žiaci tohto oddelenia sa pravidelne zapájali do podujatí  

v našej škole aj v jej okolí. V čase  pandémie komunikovali so svojimi žiakmi prostredníctvom 

emailov, WhatsApp-u,   skypu.  Pracovali najmä s populárnymi piesňami. 

 

Husľové oddelenie  

 
Husľové oddelenie sa okrem nástrojovej hre venovalo aj komornej hre v spolupráci s inými 

oddeleniami. Všetci učitelia tohto oddelenia sa venovali aktívne mimoškolskej činnosti 



v našom meste, ako hudobné zoskupenia v KKO alebo v komornom zoskupení. Ako 

každoročne účinkovali na Vianočnom koncerte v spolupráci s MSZ Kysuca . V čase  

pandémie prebiehala komunikácia a vyučovanie so žiakmi prostredníctvom emailov, 

Facebooku a skypu.  

 

Koncert pre seniorov -  Dom dôchodcov Čadca (október, december) – žiaci 1 učiteľa, 

Mikulášsky koncert v koncertnej sále ZUŠ, aj pre ZŠ Štefánika (žiaci 2 učiteľov), 

Adventný koncert   -  (žiaci 2 učiteľov), 

Vernisáž vianočná v Oščadnici  (2 učitelia  aj ako  členovia KKO). 

 

 

V ý t v a r n ý    o d b o r 

 

     V tomto školskom roku pracovali   vo výtvarnom odbore dvaja výtvarníci na plný pracovný 

úväzok  a 4 výtvarníci na skrátený úväzok . Otvorili sme podľa záujmu a dopytu výtvarný 

odbor na elokovanom pracovisku ZŠ s MŠ  Makov v počte 13 žiakov, keďže individuálne 

vyučovanie na tomto elokovanom pracovisku sme neotvorili. 

 

Súťaž BETLEHEM  (práce na výtvarnú súťaž),  

Ilustrácia obľúbenej knižky (výtvarné práce). 

     Vyučovanie prebiehalo aj na elokovanom pracovisku ZŠ s MŠ Čierne. Dvaja naši 

pedagógovia pripravovali sálu na veľký vianočný koncert, výzdobu,  plagáty a zabezpečovali 

kostýmy na tento koncert pod názvom Vianočná koleda. Tento koncert sa koná každoročne 

v priestoroch DK Čierne v spolupráci s Obecným úradom a ZŠ s MŠ Čierne.   

 

V čase pandémie výtvarný odbor zadával  jednotlivé témy prostredníctvom emailu, webu. Po 

komunikácií so zákonnými zástupcami sa dohodli na spôsobe realizácie online hodín. 

Vyučovacie hodiny boli realizované podľa stanoveného rozvrhu s ohľadom na hygienické 

potreby žiakov . 

• vzdelávanie prebehli video – hovormi – 30 minútovým teoretickým výkladom, 15 

minútovo praktickou ukážkou a 60 minútovou realizáciou práce, následne hodnotením 

každej práce, 

• konzultácia žiakmi prebiehala  vždy na  danú tému a po vypracovaní danej témy 

vyučujúci hodnotil, 



• vyučujúci často používali a zadávali aj kreatívne činnosti pre deti v domácom 

prostredí - ľubovoľná téma,  aj témy aktuálnej Covid situácie, vytvárali postavy 

vytvorené podľa fantázie, vyrábali a navrhovali aj rúška,  

• starší žiaci sa venovali aj inšpiratívnym námetom s tematikou výtvarného umenia, 

designu architektúry, histórii módy umenia, 

• svoje práce potom vyhodnocovali a v závere jednotlivých blokov si vytvorili výstavu 

na stránke stránke svojej skupiny.  

     Pripravovaná výtvarná súťaž sa pod názvom „Miro Gasidlo a Deti“   sa presunula na iný 

termín. Do tejto súťaže môžu posielať práce detí v akejkoľvek technike (kresba, maľba, koláž, 

plagát,  priestorový objekt, odevná tvorba, kostýmová tvorba, či práce inšpirované tvorbou 

Mira Gasidl).  Práce budú  potom vystavené v DK Čadca . 

 

  
T a n e č n ý    o d b o r 

 

 
     Tanečný  odbor  pracoval v dvoch skupinách v predmete pohybová príprava. Novým 

prvkom v tomto odbore bolo otvorenie prípravného štúdia, ktoré úzko spolupracovalo 

s hudobným odbore najmä pri vianočných koncertoch. Aj počas pandémie posielali svoju 

vlastnú choreografickú prípravu na hudbu svojich obľúbených spevákov či hudobných skupín.  

 

 

 

L i t e r á r n o   –   d r a m a t i c k ý   o d b o r  

 

 
     Literárno - dramatický odbor zameraný na masmediálnu komunikáciu, ktorá je 

syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, publicistické, rétorické, prednesové 

a slovesné tvorivé činnosti. Okrem klasickej výučby v triede, majú žiaci výstupy i smerom 

k verejnosti na koncertoch v ZUŠ v Dome kultúry v Čadci, v televízii a v printových médiach.   

Pravidelne uverejňujú aj svoje novinové články v Kysuckých novinách. K výstupom žiakov 

LDO v Kysuckej televízií  patria Juniorské správy,  ktoré  sa realizujú v spolupráci 

s nahrávacím štúdiom v Dome Kultúry v Čadci. V rámci  projektu Kreatívny Višegrad  sa 

žiaci zúčastnili na natáčaní krátkeho filmu Čadca očami mladých, ktorý je zverejnený aj na 

mestskej stránke. Žiaci napísali scenár, režírovali a hrali jednotlivé vstupy. Natáčanie filmu 

zverili profesionálnemu kameramanovi, jeho asistentom. Realizovaný projekt bol dvojročný 



a vyústil do spomínaného filmu. Premiéra bola na jeseň vo Valašskom Meziříči a v Čiernej 

Hore v Budve. 

     V čase pandémie pokračovali formou dištančného vzdelávania. Vyučujúca individuálne 

konzultovala so svojimi žiakmi natočené videá a komunikácia prebiehala cez messenger 

počas tohto obdobia. Žiaci pripravovali novinové články, natáčali si svoje videá k aktuálnej 

situácii v domácom prostredí. Spomínaná situácia posilnila ich zručnosti nových 

komunikačných technológií. Výstupy počas pandémie boli v podobe novinových článkov 

v Kysuckých novinách od žiakov LDO.  

Múzy v uliciach – kultúrne celomestské podujatie  - september 2019 

Festival detského divadla Divadlo a deti – október  2019  Divadlo a deti  

Čadca očami mladých  

Kysucký mikrofón- účasť moderátorov 

Vianočný sen   v DK  

Osobnosti, ktoré zmenili svet   

 

 
Hudobná náuka, dychové oddelenie  

 

Predmetová komisia mala 4 členov, pracovala spolu s dychovým oddelením, nakoľko 

vyučujúci hudobnej náuky vyučoval aj dychový nástroj .V tomto školskom roku sme 

pravidelne doplňovali učebnú  látku  z hudobnej náuky aj na webovej stránke našej školy. 

Dychové oddelenie pracovalo  pravidelne, aj samostatne realizuje výchovné koncerty 

s praktickými ukážkami  hry na dychové nástroje.  Výchovné koncerty sú dôležité pre ďalšie 

štúdium a záujem o tieto nástroje. V čase pandémie sa vyučovalo dištančnom formou a nové 

učivo hudobnej teórie bolo pravidelne aktualizované na stránke školy pod menom 

vyučujúceho hudobnej teórie.  

 

Koncert pre seniorov -  Dom dôchodcov Čadca – 5 žiaci, flautové zoskupenie, 

Mikulášsky koncert v koncertnej sále ZUŠ  - (žiaci 3 učiteľov), 

Vianočný koncert -   koncertná sála ZUŠ  (žiaci 2 učiteľov), 

Vianočná koleda – DK Čierne   - (žiaci 1 učiteľa),  komorné  zoskupenie,  

Pásmo vianočných kolied – ZŠ- Horelica,  -  (žiaci 1 učiteľa). 

 

 



Umelecká  činnosť našich pedagógov 

 

Naši pedagógovia nás dôstojne reprezentujú aj na podujatiach usporiadaných mestom Čadca 

a inými kultúrnymi organizáciami. Sú to pravidelné vystúpenia Kysuckého komorného 

orchestra, Miešaného speváckeho zboru Kysuca. Okrem pedagogickej  práce v ZUŠ  sú aj 

umelecky činní na rôznych podujatiach  mesta Čadca  a iných kultúrnych inštitúcií v našom 

meste .  

 

Mesto otvorené umelcom samostatný program  v úradovni MÚ, 

Jurinova Jeseň  v Kysuckej knižnici Čadca, 

Vianočný koncert  MSZ a KKO Čadca,  

Adventný koncert.  

 

 

J.  Projekty,  do ktorých bola škola zapojená  

 

      ZUŠ získala  prostredníctvom Obce Skalité získala finančné prostriedky  OZ na natočenie 

CD nosiča 1 našej žiačky. Od nášho zriaďovateľa Mesta Čadca schváleným  MZ Mesta Čadca  

sme dostali finančnú pomoc  a podporu pri realizácii  rôznych podujatí v našom meste.  

     Žiaci ZUŠ M. R. Štefánika – LDO  sa zúčastnili na medzinárodnom projekte  Kreatívny 

Višegrad na natáčaní krátkeho filmu Čadca očami mladých, ktorý bol zverejnený i na 

mestskej stránke. Žiaci písali scenár, režírovali, hrali jednotlivé vstupy. Natáčanie filmu sme 

zverili profesionálnemu kameramanovi, jeho  asistentami boli samotní žiaci . Realizovaný 

projekt bol dvojročný – vyústil do spomínaného filmu. Premiéra bola v Valašskom Meziríči 

a v Čiernej Hore v Budve. Veľkým prínosom projektu bolo, že žiaci získali neoceniteľnú 

skúsenosť s natáčaním filmu vo všetkých fázach vzniku a v neposlednej rade bola atraktívna 

návšteva partnerských miest – Valašské Meziřičí a Budvy.  

 

 

K.    Výsledky inšpekčnej činnosti ŠŠI  

 



     V školskom roku 2019/2020 nebola vykonaná inšpekčná činnosť štátnou školskou 

inšpekciou.  

     V rámci plánu kontrol Mesta Čadca bola finančná kontrola zameraná na dodržiavanie VZN 

č. 77/2008 za rok 2018, kontrola školného v individuálnom aj  v skupinovom vyučovaní, 

dodržiavania hospodárnosti a efektívnosti vynakladania poskytnutých finančných 

prostriedkov za rok 2018. 

     V rámci školy  vedenie školy kontrolovalo dokumentáciu triednych kníh, ktorá bola 

zameraná na odstránenie nedostatkov  z predchádzajúceho školského roka. Veľmi intenzívne 

sa vykonávala kontrola  rozvrhov a dodržiavanie rozvrhu hodín aj na elokovaných 

pracoviskách. 

     Riaditeľka školy dohliadala na kvalitu práce jednotlivých pedagogických pracovníkov 

nielen na škole, ale  aj na umeleckých podujatiach mimo školy, na ktorých aj osobne 

participovala.  S uspokojením možno konštatovať  vysokú  umeleckú úroveň koncertov 

a najmä nových reprezentatívnych podujatí ZUŠ. Veľmi pozitívne treba hodnotiť aj prácu 

nepedagogických zamestnancov našej školy,  na ktorých sa často zabúda,  ktorí často nad 

rámec svojich pracovných povinností  vychádzajú v ústrety vedeniu pri zabezpečení 

hospodársko- správneho a materiálno technického chodu ZUŠ,  a to aj v čase prázdnin. 

 

 

I.  Priestorové a materiálno – technické podmienky školy  

 

     Škola pôsobí v priestoroch  ZŠ,  UL. M.R. Štefánika v Čadci. Po skončení vyučovania 

žiakov základnej školy sa  začína popoludňajšie vyučovanie žiakov ZUŠ v pavilóne F. 

     Zriaďovateľom školy je Mesto Čadca. Vyučovanie prebieha  v hlavnej  budove pavilónu F 

na Základnej škole UL. M. R. Štefánika a na elokovaných pracoviskách: ZŠ Makov, ZŠ s MŠ 

Čierne - Vyšný koniec a ZŠ Oščadnica - Nižný koniec.  

     Aj v tomto školskom roku sme  riešili havarijný stav zatekajúcej strechy a následne 

poškodenie koncertnej sály. Veríme, že výmena okien v tomto pavilóne  sa čoskoro 

uskutoční, čím by sa získala úspora na teple v pavilóne,  kde sa doobeda vyučuje prvý stupeň 

ZŠ a poobede  individuálne a skupinové vyučovanie ZUŠ .  

  

 



M.  Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy 

 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 

 

Financovanie  školy v školskom roku 2019/2020 bolo zabezpečené zriaďovateľom 

schváleným rozpočtom a vlastnými príjmami zo školného. Z týchto prostriedkov bola 

financovaná prevádzka školy,  mzdy,  údržba a opravy  hudobných nástrojov, výpočtová 

technika. 

 

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. 1 zo dňa 1.10.2010 na základe § 6 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 5,-€ 

- v prípravnom štúdiu v skupinovom vyučovaní 3,-€ 

- v základnom štúdiu v individuálnom vyučovaní 5,-€ 

- v základnom štúdiu v skupinovom vyučovaní 3,-€ 

b) Dospelá osoba na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdium v základnej 

umeleckej škole mesačne prispieva: 

-v štúdiu pre dospelých individuálne vyučovanie  (s vlastným príjmom) 12,-€ 

- v štúdiu pre dospelých skupinové vyučovanie (s vlastným príjmom) 8,-€ 

 

Od 1.4.2016 bola prijatá Mestským zastupiteľstvom v Čadci zmena školného doplnkom 

VZN 77/2008 doplnok č. 2: 

 



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 7,-€ 

- v prípravnom štúdiu v skupinovom vyučovaní 5,-€ 

- v základnom štúdiu v individuálnom vyučovaní 7,-€ 

- v základnom štúdiu v skupinovom vyučovaní 5,-€ 

b) Dospelá osoba na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdium v základnej 

umeleckej škole mesačne prispieva: 

- v štúdiu pre dospelých individuálne vyučovanie  (s vlastným príjmom) 15,-€ 

- v štúdiu pre dospelých skupinové vyučovanie (s vlastným príjmom) 10,-€ 

 

Doplnok č. 3 

 

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 77/2008 o výške mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základných umeleckých školách (ďalej len 

„ZUŠ“) v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca 

Doplnok č. 3 k VZN č. 77/2008 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Čadci 

dňa 13. júna 2019 pod číslom 51/2019 s účinnosťou od 1. septembra 2019 

VZN Mesta Čadca č. 77/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených so štúdiom v ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca sa mení v článku 2, 

ods. 1 písm. a) a písm. b) a po úprave znie nasledovne: 

a) Zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ prispieva 

mesačne na jedného žiaka: 

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 

 

 

Článok 4 VZN sa mení a po úprave znie nasledovne: 

Doplnok č. 3 k VZN č. 77/2008 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Čadci 

dňa 13. júna 2019 pod číslom 51/2019 s účinnosťou od 1. septembra 2019. 

 

     Prílohou 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 UL.M..R. Štefánika  v Čadci, ich plnenie a čerpanie. 

 

 

N. Ciele v koncepčnom zámere rozvoja školy  na príslušný školský rok 

 

      Snahou Základnej umeleckej školy je prilákať atraktívnou ponukou žiakov nielen v 

individuálnom, ale aj v skupinovom vyučovaní. Žiakom ponúkať, aby svoj talent rozvíjali 

zaujímavou formou, či už sa v budúcnosti stanú koncertným majstrom, profesionálnym 

hráčom, výtvarníkom, či pedagógom alebo len milovníkom umenia.  

    Koncepcia ďalšieho rozvoja školy nadväzovala na predchádzajúce plány rozvoja školy 

a spoluprácu so ZŠ v priestoroch, v ktorých pôsobíme. Medzi základné ciele koncepčného 

zámeru patrila ekonomická stabilita, vyriešenie priestorových  problémov, výmena okien, kde 

vyučujeme spolu so ZŠ. Tieto materiálno-technické úlohy sa zatiaľ nepodarilo splniť a ich 

riešenie sa  posúva do ďalších rokov. 

 



O.  SWOT analýza 

Silné stránky  

- kvalifikovanosť a odbornosť pedagogických  zamestnancov  školy, 

- plno – organizovanosť všetkých odborov  ZUŠ, 

- uchádzači prijatí na SŠ a VŠ, 

- vhodná poloha školy,  krásne prostredie, 

- vynikajúca spolupráca s našim  zriaďovateľom a  kultúrnymi inštitúciami nášho mesta, 

- prezentácia na podujatiach mesta  (profilové koncerty, remeselné dielny, výstavy), 

- komerčný záujem o populárnu hudbu, 

- organizovanie podujatí v spolupráci s našim zriaďovateľom. 

 

             Slabé stránky  

- chýbajúce vlastné priestory, 

- núdzové riešenie priestorov pavilónu F, 

- vyučovanie v doobedňajších hodinách ZŠ, 

- obmedzené  priestory školy na prezentáciu žiakov našej školy, 

- potrebné rekonštrukcie (výmena okien, zatekajúca strecha), 

- nie je možnosť kvalitne a moderne vybaviť triedy podľa podmienok výchovy, 

vzdelávania v ZUŠ  (teoretická trieda, trieda pre tanečný odbor) 

- hľadanie možnosti k získavaniu grantov a dotácií pre všetky odbory v ZUŠ,  

- podielové danie – financovanie. 

 

           Príležitosti  

- možnosť získavať finančné prostriedky z fondov, grantov, 

- koncertná sála a jej využitie na komerčné účely, 

- prisťahovanie mladých rodín , 

- spolupráca s rodičmi našej školy a 2 % z daní na podporu talentov na jednotlivých 

súťažiach, 

- tvorba a participovanie na projektoch Mesta Čadca, 

- práca s talentovanými deťmi 

- spolupráca s poradnými orgánmi riaditeľa školy,  krátke poradenstvo, 

- Festival ČADCA POP  a zviditeľňovanie  školy na verejnosti. 

 



    Riziká, ohrozenia  

- demografický pokles populácie, 

- finančná závislosť od  zriaďovateľa – podielové  dane, 

- prideľovanie finančných prostriedkov v rámci normatívneho financovania, 

- priestorové problémy, 

- konkurencia  v regióne, 

- administratívna zaťaženosť. 

 

 

 

 

 

 

 

     Moje veľké poďakovanie patrí mojim kolegom, za ústretovosť pri riešení aktuálnych 

problémov aj v čase pandémie COVID - 19, plynulý prechod na dištančnú formu 

vzdelávania,   umeleckej rade ako  aj  Domu kultúry Čadca a všetkým za spoluprácu pri 

organizáciu podujatí  ZUŠ.  Poďakovanie patrí aj  Oddeleniu školstva,  kultúry, mládeže 

a športu MsÚ v Čadci za finančnú, morálnu podporu týchto podujatí. Ďakujem kolegom, 

ktorí pristupujú k plneniu pracovných povinností nielen s odborným prístupom, ale 

i s otvoreným srdcom a odovzdávajú kus svojho talentu každému jednému žiakovi. 

 

 

 

Správa za školský rok 2019/2020  bude predložená zriaďovateľovi Mestu Čadca  

 

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

na internetovej stránke školy najneskôr do 31.12. 2020.  

 

 

 

V Čadci  20.10. 2020 

                                                                                           Mgr. Dagmar Šamajová 

                                                                                                              riaditeľka školy 



 

 

 

 

 

Prílohy :  

1. Správa o hospodárení 2019 

2. Vyjadrenie rady školy k predkladanej správe 

 

 

 

 

 

Z Á K L AD N Á   U M E L E C K Á    Š K O L A 

Ul.  M. R. Štefánika č.2007,  022 01 Čadca 

 

 

 
S p r á v a 

o hospodárení za rok 2019 

 

 

 

         R o z p o č e t    školy na rok 2019          548 424,-- €         

         - z rozpočtu MÚ Čadca – bežné výdavky               516 794,--  €                                              

         - vlastné príjmy                                                         28 630,--  € 

         - kapitálové výdavky                                                 3 000,--  € 

 

          

     Rozpočet školy na rok 2019 bol schválený MZ č. 34/2019 zo dňa 4.4.2019.  Druhá zmena 

bola schválená MZ č.111/2019 zo dňa 14.11.2019. Tretia zmena (primátorská) bola schválená 

dňa 31.12.2019. Z výnosu daní z príjmov mesta nám v roku 2019 boli poukázané finančné 

prostriedky vo výške 512 720,61 €,  z toho 3000,-- € bolo na kapitálové výdavky. Vlastné 

príjmy boli zinkasované vo výške 33 411,--  €. Dobropis za teplo vo výške 1 468,60 €, za 

elektrinu 158,86 €. Preplatky za zamestnávateľa na zdravotnom poistení za rok 2018 vo výške  

125,69 €.  Na základe tejto skutočnosti mala ZUŠ M. R. Štefánika nasledovné čerpanie 

výdavkov. 

        



       Čerpanie výdavkov celkom :                       547 883,58 € 

       Z toho: na bežné výdavky                                        542 884,58 €  

                     na kapitálové výdavky                                     4 999,--  €         

 

         BEŽNÉ VÝDAVKY : 

       1.  610 -  mzdy                                                               363 873,71  € 

       2.  620 -  poistné                                                            126 539,61  € 

       3.  630 -  tovary                                                                46 203,96  €                

       4.  640 -  bežné transféry                                                    6 267,30  €  

 

 

      Materiálové náklady : 

       632001    -       elektrina                                                   2 027,--    €        

       632001    -       teplo                                                       15 617,80   € 

       632002    -       voda                                                         1 525,--     €    

       632003    -       poštové služby                                              70,35   € 

       632004    -       poplatky za internetové služby                    503,79  € 

       632005    -       telekomunikačné služby                              790,99  € 

 

 

   633001  - Interiérové vybavenie                                         2 184,20,-- € 

                   nákup – skrinky a skrine do učební, učiteľský stôl  pre výtvarný odbor, 

 

   633002 – Výpočtová technika                                               504,45 € 

                   nákup : tlačiareň – 2 ks, externý disk, klávesnica, myš 

                    

 

    633006 – všeobecný materiál                                             4 566,14 € 

                    nákup : 

                    kancelársky materiál, čistiace prostriedky, tonery do kopírovacieho stroja,  

                    tonery do tlačiarni, tlačivá, bianco-tlačivá na vysvedčenia, triedne knihy,   

                    žiacke knižky,  materiál na bežnú opravu školy, toaletný papier, plastové  

                    vrecia na odpad, plastové hrebene, katalógové listy, povlak na klávesy 

                    laminovací stroj, 

                          

    633009 – učebné pomôcky                                                  4 744,84 € 

                    nákup:   

                    pracovné zošity na hudobnú náuku, materiál pre výtvarný odbor (štetce,                    

                    výkresy, akvarelové farby, farby na textil a sklo) mikrofón 3 ks, LD systém, 

                    rádio, geo koza na kreslenie, rysovacia doska,  stage piano,  

                            

             Oprava a údržba : 

 



     635008– oprava učebných pomôcok                                 1 500,-- €    

                     ladenie klavírov 

    

             Služby: 

 

     637001 – školenia, kurzy                                                         148,-- € 

                      poplatky za školenie riaditeľky školy , pracovníčky PAM a účtovníčky  

 

      637004 – všeobecné služby                                                  2 944,14 € 

 

           z toho : tlač poukážok, služby BOZP a OPP,  revízia hasiacich prístrojov, tlaková  

                        skúška hadíc, služby pre WINIBEU a WINPAM, farebná tlač, výkon  

                        zodpovednej osoby, tlač materiálov 

 

 

      637012 – poplatky                                                                          635,78 €  

                      poplatky banke  

                                                  

       637014 – stravovanie  - stravné lístky pre pracovníkov školy    4 601,18 €                                    

 

       637015 – poistné                                                                            146,27,-- € 

                       poistenie notebookov a  interaktívnej tabule 

                                                                                                                                                                        

       637016 – prídel do SF                                                                3 096,29  €                       

 

       637035 – dane – poplatok za odvoz odpadu                                   132,--  €                                                                                                                    

                        

                                                  

        640 -  Bežné transféry  -  vo výške                                        6 267,30  €  

                      na nemocenské dávky                                                      1 008,84  €    

                      odstupné                                                                           1 272,--   € 

                      odchodné                                                                          3 986,46  € 

 

         713 004 – kapitálové výdavky                                                       4 999,--  € 

                       Akustické klavírne krídlo  

- od zriaďovateľa                                                      3 000,--  € 

- z vlastných príjmov                                                1 999,--  € 

     

          PRÍJMY : 

 

          223002 -  Školné                                                                    33 411,-- € 

                          úhrada školného od žiakov školy 

 



          292012 – Dobropisy                                                                 1 627,46 € 

- preplatok za teplo                                               1 468,60 € 

- preplatok za elektrinu                                            158,86 € 

 

         292017 -   Vratky                                                                        125,69 € 

                           Preplatok na zdravotnom poistení za rok 2018 

                           za zamestnávateľa 

                              

      Vypracovala : J. Pavelková  

                  

 

 

 

                                                                                        Mgr. Šamajová Dagmar 

                                                                                    riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

               

 

             

 

                                    
                                                                                                                                 Príloha  č. 2 

 

Vyjadrenie Rady školy ZUŠ  M.R. Štefánika 2007 v Čadci  

k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

Základnej umeleckej školy  M.R. Štefánika 2007  v Čadci v školskom roku 2019/2020 

 

Predsedkyňa Rada školy po súhlase s jednotlivými členmi RŠ v tomto období rozhodla 

o písomnom vyjadrení k tejto správe do termínu 30.10.2020 . Správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy M.R. 

Štefánika  v Čadci v školskom roku 2019/2020 predloženú riaditeľkou školy. 

Rada školy uvedenú správu schvaľuje a ukladá riaditeľke školy správu predložiť 

v zmysle predpisov zriaďovateľovi  predložiť  a zverejniť na výveske školy a na internetovej 

stránke školy najneskôr do 31.12.2020. 

 



 

V  Čadci 20.10.2020 

 

         Mgr. Janka Urbaníková 

         predsedkyňa Rady školy  

         ZUŠ  M.R. Štefánika 2007 

 

 

 

 

 

 


