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    Základná umelecká škola, Štvrť. SNP 1000/30, 924 01 Galanta 

 

 

 

 

S p r á v a  
 

Za školský rok 2020 / 2021 
 

 

o výsledkoch a podmienkach                        
výchovno-vzdelávacej činnosti                                            

Základnej umeleckej školy,                                  
Štvrť SNP 1000/30,Galanta 

 
 

 
 

 

 

 

 

Predkladá : Akad.mal.Blanka Kästová, riaditeľka ZUŠ 
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Východiská a podklady : 

1. Správa je vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR 
č. 9/2006 Z.z. Zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ o 
výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 
a školských zariadení. 

2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k Vyhláške MŠ SR č. 
9/2006-R Z.z. 

3. Koncepcia rozvoja školy 2017/2022 
4. Štatút Základnej umeleckej školy 
5. Kalendár kultúrnych podujatí Základnej umeleckej školy                                

v  šk.r. 2020/2021 
6. Profilácia školy 
7. Výsledky klasifikácie v školskom roku 2020/2021 
8. Informácia činnosti  Rady školy pri ZUŠ 
9. Vyhodnotenie prezentácie a úspešnej reprezentácie školy  doma       

i v zahraničí vo výtvarnom odbore .  
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Správa  

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
Základnej umeleckej školy Štvrť  1000/30,Galanta  

za školský rok 2020/2021 

 

Základné identifikačné údaje o škole 
 
 
Názov školy : Základná umelecká škola 
Adresa :Štvrť SNP 1000/30, 924 01 Galanta 
Telefón : 031 780 5395 
Fax : 031 780 5395 
e-mail. : zusgasnp@gmail.com  
webová stránka : www.zusgalanta.sk 
 
Zriaďovateľ : Mesto Galanta 
Riaditeľ školy : Akad. mal. Blanka Kästová 
Zástupca riad. školy : nie je                                                                     
Vyučovací jazyk : Slovenský 
Učebné plány : 1. stupeň : 
                         2. stupeň : 

Pedagogický zbor : 

Riaditeľka školy : Akad.mal.Blanka Kästová 

Pedagogickí zamestnanci :  
 
Raisa Bošková                                                                                       
Mgr. Irena Brestovanská                                                                            
Mgr.art. Zuzana Danišková                                                                         
Mgr.art. Zuzana Hlavatá                                                                                    
Mária Mészárošová                                                                                      
Ľubica Nemčeková                                                                                
Mgr.art. Veronika  Daneček Šmigrovská 
Rita Vargová                                                                                                 
 

 



4 
 

Nepedagogickí zamestnanci :  
 
Mária Bestrová 
Anna Palecsková 
Angela Kováčová 
 
 
 
Rada školy :  

Mgr.art. Zuzana Danišková  – predseda 

Členovia :  
 

1. PhDr . Marta Vajdová 

2. Eva Vašáková 

3. Mgr.art. Zuzana Hlavatá   

4. Mária Bestrová    
5. Mgr. Ľudmila Horváthová 
6. Mgr. Silvia Prelovská   

                                                                                                      
V Základnej umeleckej škole na  Štvrť. SNP 1000/30 v Galante 
máme skupinové vyučovanie vo výtvarnom  odbore .    

 
Počet skupín vo výtvarnom odbore v školskom roku 2020 / 2021  ku dňu 
30.6.2021 bolo 61 tried.  

 

Žiaci ZUŠ – celkový počet žiakov  v školskom roku  2020/2021 

 
 Žiaci 

študujúci  
spolu 

Z toho 
dievčatá 

Z toho 
chlapci 

    

Prípravné 
štúdium 

31 19 12                                                                                           

Základné 
štúdium 

475 382 93 

Celkový 

počet žiakov 

506 401 105 
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Žiaci II. stupňa základného štúdia 

 
 Žiaci študujúci  

spolu 
Z toho dievčatá Vo výtvarnom Z toho chlapci 

1. roč. 8 7 8 1 

2.roč. 7 6 7 1 

3. roč. 4 4 4 0 

4. roč. 2 2 2 0 

žiakov 21 19 21 2 

0 

Žiaci I. stupňa základného štúdia 1.časť 

 
 Žiaci študujúci  

spolu 

Z toho dievčatá Vo výtvarnom Z toho chlapci  

1. roč. 93 62 93 31 

2.roč. 92 67 92 25 

3. roč. 75 52 75 23 

4. roč. 64 55 64 9 

Celkový počet 
žiakov 

324 236 324 88 

 

Žiaci I. stupňa základného štúdia 2.časť 

 
 Žiaci študujúci  

spolu 
Z toho dievčatá Vo výtvarnom Z toho chlapci 

1. roč. 41 39 41 2 

2.roč. 38 35 38 3 

3. roč. 28 23 28 5 

4. roč. 24 21 24 3 

Celkový počet 

žiakov 

131 118 131 13 

Umelecká rada: Mgr. art. Zuzana Hlavatá – predseda predmetovej 
komisie výtvarného odboru. 
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Každá učiteľka zodpovedá za svoju prácu rovnakým dielom.  

Zápis do 1. ročníka 

Počet žiakov zapísaných  do 1. ročníka 1.časti  základného štúdia:              
93 z toho dievčat : 61                                                                                        
Počet žiakov zapísaných do prípravného štúdia :                                              
31 z toho dievčat 19 

Počet žiakov v školskom roku 2020 / 2021 je 506 . 
 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov – 2. polrok : šk.rok 2020 / 2021 

Všetci  žiaci v školskom roku 2020/2021  prospeli s vyznamenaním.  

Zamestnanci školy : 

 

Celkový počet zamestnancov k 15.9.2020 12 

Z toho pedagogickí zamestnanci fyzickí 

Prepočítane 

9 

8,41 

Nepedagogickí zamestnanci fyzickí 

prepočítane 

3 

2,53 

 

PREHĽAD NAPLNENIA VZDELANOSTI PEDAGOGICKÝCH 
ZAMESTNANCOV 

Akad. mal. Blanka Kästová – VŠVU v Bratislave, Kunstakademie 
Düsseldorf, prvá atestačná skúška, Funkčné vzdelanie 

Mgr. art .Danišková – VŠVU v Bratislave, priebežné vzdelávanie    

Mgr. art. Zuzana Hlavatá – VŠMU v Bratislave,, úspešné ukončené 
adaptačné vzdelávanie . 
 
Mgr. art .Veronika Daneček  Šmigrovská- VŠVU v Bratislave, úspešne 
ukončené adaptačné vzdelávanie .     
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  Mgr .Irena Brestovanská   - Prešovská univerzita  , Fakulta 
humanitných a prírodných vied . Prvá kvalifikačná skúška                                                                     
 
Raisa Bošková – Stredná umelecká škola dizajnu v Kyjeve 

Ľubica Nemčeková – ŠUP v Kremnici 

Mária Mészárošová – ŠUP v Bratislave 

Rita Vargová - ŠUP v Kremnici 

Kmeňová škola  : Základná umelecká škola , Štvrť SNP 1000/30                
92401 Galanta  

 

Alokované   pracoviská ako súčasť  - Základnej umeleckej školy , 
Sídlisko  SNP 1000/30 , 92401 Galanta 

1) Matúškovo   : Hlavná ul ,  2)  Hájska ul  Matúškovo  3)  Galanta –  

Švermova ul. Zoltána Kodály  4)  Galanta – Gejza Dusíka ,  4) Horné  

Saliby  5) Veľká Mača  6) Tomášikovo  8) Šintava  9) ZŠ Mostová             

 

 

AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI 

Prehľad výsledkov súťaží  a výstav v školskom roku 2020/2021 

 
 

 

Veľkonočné a jarné zvyky na pohľadnici  2021                                        

X . ROČNÍK VÝTVARNEJ SÚŤAŽE MYJAVA 2021 Tradičné jarné 

zvyky na pohľadnici                                                                                

Zoznam  vystavujúcich žiakov :                                                               
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Triedna učiteľka Mgr. Irena Brestovanská,                           

Natália Kašíková 8 rokov , Lili Hegedüs  8 rokov , Ruth Jakabová  6 

rokov , Júlia Zahurancová 8 rokov . 

Triedna učiteľka Raisa Bošková  

Juraj Szabo 11 rokov , Alexandra Petrovičová 9 rokov . 

 Triedna učiteľka Mgr.art. Zuzana Danišková  

Charlotte Ferenczyová  10 rokov .  

Triedna učiteľka Mgr.art. Veronika Daneček Šmigrovská     

Tomáš Czére 9 rokov , Samuel Michálek 13 rokov , Mia Tószegiová         

7 rokov . 

Triedna učiteľka Mgr.art. Zuzana Hlavatá  

Simona Patajová 15 rokov , Veronika Beskidová 12 rokov  , Katarína 

Beskidová 15 rokov , Nina Pivková 11 rokov  , Sofia Patajová 12 rokov  , 

Lea Juhászová 8 rokov . 

Triedna učiteľka  Mária Mészárošová  

Oliver Urbánek 6 rokov  

Triedna učiteľka Ľubica Nemčeková  

Lilien Deák 7 rokov , Tília Süllová 10 rokov , Kira Süllová 10 rokov  , 

Luiza Czeizel 12 rokov , Monika Kajtárová 12 rokov . 

Triedna učiteľka Rita Vargová  

Sára Szedlák 10 rokov , Eszter Szöcs 13 rokov , Veronika Majerová 12 

rokov     

 

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže                                                            

VII. Ročník Veľkonočné a jarné zvyky na pohľadnici 2021                       

1. miesto   Mia Tószegiová 7 rokov                                                                 

3. miesto   Charlotte Ferenczyová  10 rokov 
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Vyučovanie V Základnej umeleckej škole počas covid pandémie                                      
v školskom roku 2020 / 2021 

Začiatok školského roka prvého  septembra . Vyučovanie začalo 
druhého septembra  2020  . 

Na základe Rozhodnutia MŠVaŠ  SR č. 2021 / 17294:1-A 1810 zo dňa 
23.10.2020 s účinnosťou od 26.10. 2020 prešla naša ZUŠ na dištančnú 
formu vyučovania . Online vyučovanie bolo zabezpečené podľa 
pracovného rozvrhu s triednymi učiteľmi , na základe vypracovaných 
učebných plánov vo výtvarnom odbore pre dištančné vzdelávanie . 
Učitelia pracovali – tvorili so žiakmi , študentami . Internet , počítač je 
možnosť ktorú môže dištančné vzdelávanie ponúknuť . Zaznamenali 
sme záujem a spoluprácu pedagógov , žiakov a ich rodičov . Aj toto 
náročné vzdelávanie – tvorenie prinieslo spokojnosť a úspechy . 
Množstvo kvalitných a pekných výtvarných prác sme zverejňovali  na 
stránke školského FACEBOOK . Každý deň obnovovaná galéria mala 
hodne fanúšikov . Škola sa zúčastnila celoslovenskej výtvarnej súťaže , 
kde naši žiaci boli ocenení .  Všetci naši žiaci a študenti ukončili školský 
rok .                                                                                                          
34 absolventov prvého a druhého stupňa sa prezentovalo svojimi 
absolventskými prácami  v priestoroch MsÚ . Výstava bola k nahliadnutiu 
v mesiacoch jún , júl , august 2021 .                                                                 
Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 13.5.2021 s  účinnosťou 
od 17.05.2021 / pondelok / bolo obnovené prezenčné vyučovanie  

 

 

 

 

 
Z dôvodu covid ,  pandémie sa neuskutočnil tradičný                                     
DEŇ UMELECKÝCH REMESIEL . Sviatok  , ktorý sme dodržiavali počas 
celej existencii školy .  2020 / 2021 sme vystavovali  -                               
ZIMNÉ PREMENY–  výstava z tvorby žiakov v priestoroch MsÚ . Jedna 
z mnohých tradícií školy .  
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ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA  2021,  07..6.2021 -  31.8.2021, výstava 
výtvarných prác 34 absolventov 1. a 2.stupňa ZUŠ v priestoroch MsÚ 
Galanta 

 

V roku 2021naša ZUŠ , Štvrť . SNP v  Galante usporiadala XX.ročník  
výstavy SALÓN 2021 – jún ,júl, august  2021, výstava  výtvarných prác               
21 . umelcov, pedagógov z celého Slovenska v Renesančnom kaštieli 
v Galante. 
 

 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy : 
 
ZUŠ Štvrť SNP sa nachádza v priestoroch bývalých jasieľ. Triedy 
vytvárajú relatívne dostatočne možnosť pracovať a tvoriť. Vyučovanie je 
skupinové. Zo strany vedenia školy i pedagógov je neustála snaha tieto 
podmienky zdokonaľovať. 
Zlepšenie podmienok vo výtvarnom odbore dosahujeme  obnovou a 
rekonštrukciou školy.  

Školu navštevuje veľa žiakov pri tomto rôznorodom a náročnom 
vyučovaní je taktiež dôležité dodržiavanie absolútnej hygieny. 

Opravy školskej budovy a renovácie  

V školskom roku 2020 / 2021 sme opravovali   : oprava brány – hlavná , 
vchodové dvere . Čiastočná renovácia fasády  plus náter . 
Rekonštrukciou chodby v pavilóne C sa vytvorili počítačové priestory pre 
pedagógov . 

 

 

Finančné vyhodnotenie školského roka 2020 / 2021 

 

Dotácie zo štátneho rozpočtu 

Rozpočet schválený              rok 2020                rok 2021 
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Mzdy a odvody                        178 450 €               155 530 €                           

Mzdy a odvody ÚPSVaR                                         27470 € 

Prevádzka                                 36500 €                  36 500  €                     

Dotácia z Mesta                       214 950                  219 500  €  

Vlastné príjmy                            24 000 €                  24 000  € 

Príjmy spolu                            238 950 €               243 500  €   

                                           

Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 

Iné príjmy za školský rok 2020 / 2021 

 

Medzi iné príjmy sme dostali : 

dobropisy                                           1 104,43  € 

školné                                             19 090,30   € 

príjmy spolu                                 20 194 , 73 €                                             

  

Poskytnuté účelové finančné prostriedky z rozpočtu mesta Galanta  
: Salón 2021 v sume 500 € tlač a grafika , katalóg  . Tlač pozvánok , 
plagátov.  

Absolventská výstava 2021 v sume 200 €  tlač pozvánok a plagátov . 

 

Cieľ v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a 
vyhodnotenie jeho plnenia : 

Zámerom rozvoja ZUŠ , Štvrť SNP je kvalitné zdokonaľovanie funkčnosti 
školy. Zveľaďovanie bohatstva po stránke duchovnej i materiálnej. 
Škola musí byť aj zaujímavá, atraktívna, musí sa vedieť presadiť. 
Dobrú školu bude navštevovať viacej žiakov. 
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ZUŠ na Štvrť. SNP vo svojej 29. ročnej existencii preukazuje nádherné 
výsledky vo svojej umelecko-výchovnej činnosti. Značné množstvo 
ocenení za školský rok 2020/2021 je výsledkom kvalitnej práci 
pedagógov. 

Je našim cieľom si tento potenciál uchovať, obohatiť a ďalej rozvíjať. 

CIELE :  

 Moderná škola, moderný pedagóg, múdry žiak.  

Samozrejme kvalitná škola, kvalitný pedagóg – úspešný žiak. 

Výtvarný odbor je súčasťou všeobecného vzdelávania, ako významný 
umelecko – výchovný predmet. Poskytuje vizuálne zážitky a skúsenosti, 
rozvíjanie výtvarných schopností a zručností. Učí žiakov hodnotiť ľudské 
artefakty, vizuálne médiá a riešenie priestoru. 

Rozvíja produktívne výtvarné činnosti v rôznych témach a technikách. 
Využíva kresbu, maľbu, grafiku, modelovanie, dekoratívne činnosti, 
počítačovú grafiku.                                                                                                         

Škola disponuje keramickou pecou a hrnčiarskym kruhom. Žiaci majú 
takto možnosť rozvíjať svoju manuálnu zručnosť s formujúcim sa  
estetickým cítením. 
 
Podporovať verejné prezentovanie sa žiakov a zabezpečiť účasť 
talentovaných žiakoch na súťažiach. 

 

 

 

 

 Vyhodnotenie plnenia koncepčného zámeru rozvoja školy 2020/2021 

Koncepčný plán a strategická koncepcia Školského vzdelávacieho 
programu ZUŠ sú založené na tvorivom prístupe zameranom na 
potrebách a požiadavkách školského rozvoja : žiakov, rodičov a kultúrno-
vzdelávacích organizácií. 
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Všeobecné ciele a poslanie ZUŠ vychádzajú z koncepcie programu školy. 
Jeho obsahom je kvalitné plnohodnotné umelecké vzdelávanie našich 
žiakov. Základná umelecká škola svojimi špeciálnymi vzdelávacími 
a kultúrno-výchovnými cieľmi v plnej miere spĺňa atribúty umeleckej školy 
s významným kultúrno-výchovným poslaním. 

Škola svojou činnosťou predstavuje významnú súčasť programu výchovy 
a vzdelávania vo svojom regióne. 

 

Kultúrne aktivity nášho zariadenia sú úzko späté s prostredím 
v ktorom žijeme 

1. Deň otvorených dverí 
2. Tvorba vianočných a novoročných pozdravov 
3. Absolventská výstava. Výstava prác žiakov absolventov 
4. Výstavy žiackych prác v alokovaných triedach 
5. Výtvarný Salón . Výstava výtvarných prác profesionálnych 

umelcov-pedagógov v Renesančnom kaštieli  
 

 

Napriek veľkému súčasnému technickému rozvoju , spoločnosť a deti 
ktoré v nej vyrastajú potrebujú estetické cítenie . Schopnosť cítiť, myslieť 
a tvoriť. Tieto hodnoty odpútavajú deti od nudy či aktivít, ktoré 
neprospejú ich vývoju. 

RADA ŠKOLY je ustanovená v súlade s paragrafom 24 Zákona č. 
596/2003 Z.z. Vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z.z. a Zákona č. 245/2009 
Z.z. Je poradným samosprávnym orgánom , ktorý má na zreteli verejné 
záujmy žiakov, ich rodičov , pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Vyjadruje sa , 
presadzuje správy o celkovej činnosti školy : výchovnej vzdelávacej 
činnosti, počte študujúcich žiakov, o tvorbe žiakov a ich prezentáciu, 
taktiež je informovaná o Koncepčnom zámere rozvoja školy a jeho 
plnenia. 

 

Rodičovské združenie pri ZUŠ : je dobrovoľné občianske združenie 
rodičov. Spolupracuje s vedením školy , spolu sa podieľa  pri 
zabezpečovaní kultúrnych podujatí školy a pri obohacovaní vzťahu 
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rodičov ku škole a naopak. Činnosť rodičovského združenia sa radí 
schválenými stanovami, odporúčaniami  SRRZ a ustanoveniami 
príslušných zákonov. 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky  

Vo svojej pedagogickej i umeleckej činnosti škola dosahuje výborné 
výsledky. Sú to výsledky na domácich i zahraničných výstavách, 
súťažiach. Stopercentná úspešnosť prijatia našich žiakov na stredné 
umelecké školy, vysoké školy umelecko-technického zamerania. Dobrá 
spolupráca s miestnymi kultúrnymi organizáciami i   ZŠ školami                            
a školskými zariadeniami v meste Galanta.                                                  
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Vypracovala riaditeľka školy :                   Akad.mal. Blanka Kästová  

V Galante , dňa :    27. 08 .2021 

 

 

Na vedomie zobrala  :                              Mgr.art. Zuzana Danišková                                                                 
Predsedníčka Rady školy  pri ZUŠ                                                                        
Štvrť SNP  1000/30                                                                                          
v Galante  dňa:    25.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


