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VÝchodiská a podkladv:

Správa je \Tpracovaná v zmysle:

1,

výnusry č.43512020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu

a športu Slovenskej republiky

z

18.

decembra 2020 o štruktuíe a obsahu správ o výchovno -vzdeIávacej činnosti, jej v}sledkoch a Podmienkach
škól a školských zariadeni
2. Planu práce CZUŠsv. Gorazda vo Vrbovom na Školský rok2020l2021.
J.
Aktivity školy v školskom rcku2020l202l
4. Informácií o činnosti Rady školy pri CZUš sv. Gorazda vo Vrbovom.

l_

a)

údaje o škole:

1.
2,

b)

c)

Názov školy: Cirkevná základnáumelecká škola sv. Gorazdavo Vrbovom
Adresa; M. Beňovského 37Il45,922 03 Vrbové
3. Telefon; 03317792215 mobil: 0904004442
4. Webové sídlo: http://www.czusvrbove.sk/
5. Elehronická adresa školy: riaditel@czusvrbove.sk
6. Vedúci zamestnanci školy:
Roman Zima, DiS.art - riaditeť
PaedDr. Petra Cmarková Breče, DiS.ar1. - zástupkyňa riaditeťa
7. Členovia rady školy.
Predseda: Bc. Dana Kubalová - zapedagógov
Podpredseda: Mgr. Silvia Kleinová - za rodičov
Matej Slabý, DiS.art. - za pedagógov
Členovia:
Alena Zetochov á, za nepeďag. zamestnancov
Ing. Zuzana Kramáriková, za rodičov
Martina Chnapková - za rodičov
Alena Angušová - za rodičov
Mgr. Jaroslav Hanzlík - za zrtaďovateťa
MUDr. Kristína Bartakovičová - za zriaďovateťa
PharmDr. Erika Kvintová - zazriaďovateťa
Tatiana prievozníková - za zriaďovateťa
údaje o zriaďovatel'ovi:
1. Zriad'ovateť školy; Rímskokatolíckacirkev, Trnavská arcidiecéza
2. Sídlo: JánaHolléhoI0,9I] 66 Trnava
3, Tel. číslo.033l59I21II
4. Adresa elehronickej pošty : abuí@,abq,sk jan"polak@abu,sk

informácie o činnosti rady školy

V školskom roku20201202I neprebehlo žíadnezasadnutie rady školy

d)

údaje o počtežiakov
Spolu: 709 žiakov
Hudobný odbor: 227 žiakov
VýWamý odbor: 262 žiakov
Tanečný odbor: 183 žiakov
Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby: 37 žiakov
Počet žiakov prijaých na štúdium je:229

e)

počet pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov
23 pedagogických zamestnancov
4 nepedago gickí zamestnanci

f)

údaje o plnení kvaliíikačnéhopredpokladu pedagogických zamestnancov

V školskom roku20201202l si žíaďen pedagóg nedoplňal kvalifikačnépredpoklady. V inovačnom vzdeIávani
(Tvorba videí a ich ryužitie v edukačnom procese) sa vzdelávali PaedDr. Petra Cmarková Breče a Bc. Dana
Kubalová.

g) informácie

o

aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Hudobný odbor Piešťanskýslávik - celoslovenská spevácka súťaž- 3. miesto Chiara Penacchiniová
Cmarková Breče)

-

(uč. PaedDr. Petra

Tanečný odbor školská tanečná sííažformou vyhodnocovania domácich choreografií a vlastnýchvídeozárnamov detí

pre obmedzenia apozastavenia silťaživdósledku pandémie COVID-l9 boli PlánovarÉ siťaŽe zruŠené,
\
odložené.Žiacítaknemohli školu prezentovať vo váčšejmiere.

h)
-'' informácie

o projektocho do ktorých je škola zapojená

bňšlr.-c orazdavo

Vrbovo*,r.bolál, školskom ioku2020l202|

zapojená do žiadneho Projektu.

l)
-'

v Škole
informácie o výsledkoch inšpekčnejčinnosti rykonanej Štátnou Ško]skouinŠPekciou
Štát"" školská inšpekcia prebóhla na škole naposledy v školskom roku2005l2006,

j)

informácie o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
škola sídli vstarej budove na M. Beňovského Zjtl+S, ktorá postupne prebieha..Potrebnými
jej časti nachádzají v havarijnom stave,
rekonštrukciami hrádenými školou, nakofko sa mnohé
r,ybavenie ŠkolYbolo
Elokované triedy sú na Žákladných Útota"n okolitých obcí. Materiálno-technické
výchovno-vzdelávacieho
v školskom ,ouu zozol2021 doplnené o požiadavky pedagógov pre potreby
_
procesu (web kamera pre tanečný odbor dištančnélryučovanie).

k) informácie

o

oblastiach škola dosahuje dobré výsledky,

o

oblastiach, v ktorych má Škola

nedostatky

_
-

pozitívne strónlq školy.
Kťúčové
mesta
verejné áttiuity školy a rrysoký záujemo štúdiumv CZUŠ v podmienkach malého
výbornámateriálno-technickávybavenost' ško11,
rekonštruujúca sa budova škol1,
záujem žiakol-o štúdium aj 1,okolitjch obciach
t sPer. hru na gltare,
úzka spolupráca školr s taisklrn sperokolonr Gorazd (žiaci študuiúcina naŠeiŠkole
rružírajúsroie zručnosti pri spestroraní a zaPalaní sa do
zobcorej tlaute
]

klaríri. kerboarde.

_

_
_

-

liturgického diania naimá počas rodinnrch sr, onlší
na
Skoň dosahuje kažjoročnedobré rrsledkr ro rrchorno-rzdelár,acom procese aPrijatí Žiakor
Chiara
- SPev stredné umelecké škol1-. V tomto školskom roku boli priajtí na SKDK TopoťČany
pink
zvolen - spev
petra
konzervatórium
paedDr.
Harmony
penacchiniová (učitefka
cmarková Breče),
_ Chiara penacchiniová (učitefka paedDr. Petra Cmarková BreČe). TaneČnékonzervatórium Nitra Michaela Urbanová)
Sarah \,argor,á (učitel,k} tanečnéhoodboru - Mgr, Zlzana Snohor'á. N4gr.art,
t

Kl'tičol,éne g,atíl,ne stránla, škoh,
nutnost'investor,ania do róznl,ch hararijnjch situácií r hlar-nej budove

Vrbové
poddimenzovaná dotácia spóiobená možnost'ou r legislatíl e a jej rr uŽitím mestom
)vyšujúcisa vek pedagógov klavírneho oddelenia. nutnost' ich odchodu Zo Zamestnania

ĎaBie informácie o škole v školskom roku 202012021
informácie o finančnom a hmotn om zabezpečenívýchovno-vzdelávacej Činnosti
1. Dotácie zo št. rozpočtu na žiakov - CZUŠ,ako originálne kompetencie súfinancované
z podielových daní miest a obcí:
Na mzďy: 444 687,39 €, na prevúdzkovénúklady: 85 613,71 €
2, príspevlE na čiastočiúúhradu nákladov spojených s hmotným zabezPeČením
školy od rodičov: 18 381,50 € ,.
3. Vzdelávacie poulrazy pre CZUŠsa nevydávali,
4. Finančnéprbsniedlq, získanéod rodičov, právniclrych, alebo fYzicbých osÓb:
Rodičovský príspevok sa v školskom roku 20201202I nevYberal
predmetové komisie:

Na začiatku školského roka20201202I sapedagógovia dohodli sriaditel]om CZUŠsv. GorazdaYrbové,

Že

neefektívna, uČitelia len
predmetové komisie v tomto školskom roku nebudú vedené, nakoťko ich činnosťbola
predmetoých komisiÍ, Stretávanie
sporadicky lryhťadali pomoc pri riešeníedukačných problémov u členov
učitelia ako zaťffiúce. PoČas Školského
a rokovanie, dohadova:rie spoločných krokov a plránov vyhodnotili
PK,
roka minister školstva SR Branislav Grohling zrušil povinnosť viesť agendu

.

Hudobný odbor

s kolegami, a to na urovni
Napriek nezriadeniu predmetových komisií mnohí učitelia spolupracovali
spolupráce s oAaMT z dóvodu nutnosti
medzipredmetoqých vďahov.Učitelia vyvíjali aktivitu najmá v oblasti
nahrávania podkladov (v speváckom
dlhodobej online ýučby, kde využívaliróme dostupné spósoby

oddelení).

Výnarný odbor
pedagógovia vytvorili uzavretumiestnosť pre žiakov na youtube.com, kde PostuPne Pridávali videonávodY
postupov,,nýtvarných techník. Rovnako aj na facebooku,
Tanečný odbor
roka - nakoťko nebolo moŽné
online ryučovanie tanečnéhoodboru zača|oprebiehať v 2. polroku Školského
pripájať sa na online hodinY (Školslcý
vyučovaťucelené skupiny z dóvodu nemožnosti detí v rovnakom ěase
klub...)

OAaMT
Učiteťzaďáv al žiakom online prácu.

Zúvery z dštančnéhovyučovania
ovPlYrmené zatvorcrúm ŠkolY
Vyučovanie v CZUš sv. Gorazda bolo počas školského roku z prevažnej časti
Učitelia sa snaŽili hťadať inovatír,lne
a spustením dištančnéhovyučovania z áóvodu pandémie COVID-l9.
messengera, viberu,
prostriedky a formy lyučovania, zlďorychnajčastejšie lryužívalionline hodinY Pomocou
aPodPory rodiČov do
whatsappu, skypu. Niektorí žíacisa, žiať,pre nedostatočnétechnické vybavenie
di štančnéhor,yučovan ía nezap áj ali.
íIudobný odbor:
rok20201202I
Mg,Art, Andrej Barinec ArtD. - lyučovanie prebiehalo podťa stanoveného rozvrhu Pre Škols§ý
pomocou aplikácie Skype,

vŠetci

podťa stanoveného rozvrhuo
PaedDr. Petra Cmarková Breče, DiS.art. - dištančnévyučovanie prebiehalo
facetime, UČiteťka
žíacísakaždý tyžďen zapájalionline prostredníctvom messengefa, viberu, whatsaPP alebo
klavírneho, Či inŠtrumentálneho
nahráva|apodklady pr. ,p"u, aby žiaci mohli doma cvičiťspolu s podporou
umiestnené na facebookovej
sprievodu z podkladu . žiácivšak'priebežneposielali aj videonahrávky, ktoré boli
médiách. VYtvorila vianoČný
stránke školy, niektoré boli poútéaj na zviditeťnenie školy vregionálnych
koncert, ktoý je zverejnený na:

Daniela Grančarov - komunikovala

so

žiakmt pomocou whatsappu, videonahrávkami, prípadne online

hodinami.

skuPinY
Lina Gugovcí - dištančnévyučovanie prebiehalo podťa rozvrhu, na hudobnej náuke boli vYtvorené
messenger , žiacivyužívalionline hodiny cez messenger, whatsapp.
ktoré mali
Mgr. Katarína Juríknvá, DiS.art. - hudobná náuka bola riešená zasíelanímÚloh róznYch zadanÍ,
žiaci vypracovať a poslať ako spátnú vázbu, učiteťkažiakom speváckeho oddelenia Posielala mailovou
ar}zne zaujímavosti
komunikáciou rózne teoretické članky ohťadom speváckej techniky - raďy, tipy, triky
(konkrétne články + ukážky sú zapísanév triednej knihe),

Mgr.Art. Michaela Kaločai _ vyučovanie prostredníctvom videonahrávok
whatsapp.

MatúšKlčo -konzulácia nahrávok whatsapp, žiacíbezonline vyučovania,

a

následnej konzultácie cez

\

- dištančnévyučovanie pomocou online hodín cez messenger, hudobná náuka vyučovanie pokračovalo online, nakoťko všetci žiaci disponovali aj pracovnými zošitmi, hudobná náuka tak
bola realizovaná podfa plánu na školský rok,

Bc. Dana Kubalová

Mgr. Miroslav Kubica

-

online vyučovanie všetkých žiakov cez whatsapp.

Ivan Miškerník - online vyučovanie cez whatsapp, messenger, telefonické konzulácie.

Soňa Piovarčiová - online vyučovanie cez whasapp.

Lukáš Slabý - online ryučovanie pomocou whatsapp a messenger.,
Tomáš Slabý

- online vyučovanie pomocou whatsapp.

Bc. Lenka Záhorcová - online vyučovanie cez whatsapp a messenger.
Roman Zima

- online vyučovanie cez messengeí.

Tanečný odbor:

Pedagógovia tanečnéhoodboru umiestňovali na facebookovej stránke školy videonávody a choreografie,
odkazy nazaujimavé tanečnéčísla,choreografie, či ukážky baletov, v2. polroku 3x do týŽdňa online taneČná
hodina pre všet§ vekové kategórie (online vyučovania sa však zúčastňovaloz celkového počtu len cca 8-10
detí),

Výnarný odbor:

Učitelia spolupracovali na vytvorení Výtvarného ateliéru na rrlrrr.) otttltbe.cottl. kde PrináŠali Žiakom

videonávody. ako postupovat'pri konkrétnej 1,1,tvarnej technike. žiaci posielali učitel'om svoje práce pomocou
fotografií.

OAaMT odbor;
Pán učiteťMiroslav Guga vytváral videonávody, l.:toré prezentoval na glluy;gl!*!:e.qrylt, ako strihat' videá,
nahrál,at'. l,yrábat' 3D vinÉlizácie vo vol'ne dostupných programoch na intemete.
Záver:

Bez ohl'adu na nutnost' viest' agendu o stretávaní členov jednotlilých predmetových komisií niektorí uČitelia
spoločne riešili edukačnúproblematiku. Výsledky ich práce obohatili školu o nové náPadY a ich realizáciu,
o zasadnutiach a stretnutiach členov nie sú žiadne relevantné písomné záznamy, kde by boli zaznamenané ich
výsledky a výstupy. Možno ich vidiet' vo forme videí na facebookovej stráŇe školy, či youtube. DiŠtanČné
vyučovanieje riadne zapísanév triednych knihách tak, ako prebiehalo s ich obsahovou náplňou.
Duchovné obnovy zamestnancov CZUŠsv. Gorazda vo Vrbovom

Nakoťko zékladnáumelecká škola nie je povinnou v systéme vzdelávania, rovnako ani cirkevná zákIadná
umelecká škola sv. Gorazda vo Vrbovom nemá primárny dosah na kresťanskú formáciu žiakov. Pedagógovia
napriek tomu pracujú podťa učebných osnov a plánov prispósobených potrebám cirkevnej školy - biblická

tematika, sakrálne skladby, duchovné piesne, avšak žiaci na našej škole nenavštevujú hodiny náboŽenstva (tie
absolvujú na svojich záklaďných, či stredných školách) . Zapájanie žiakov do diania vo farnosti Vrbové je skór
individuálne (vystúpenie detí hrou na gitare, spevom, čítarrímlekcií, modlitieb veriacich, hrou na organe). Ako
žiaci cirkevnej školy teda prispievajú hlavne počas sv. omší,l}tvarný odbor prezentuje práce Žiakov na námety
rómych svátcov, výjavov z Biblie, či častíliturgického roka, prípadne na námet patróna naŠej Školy- sv.
Gorazda. V školskom roku202012021 sa raz v Cirkevnej základnej umeleckej škole sv. Gorazda vo Vrbovom
konali duchovné obnovy, ktoré viedol miestny duchovný správca farnosti Vrbové - Mgr. Jaroslav HaruIÍk.

Konali sa v budove školy a zúčastnilisa ich všetci zamestnanci.

Vo Vrbovom dňa 02.09.202I

Cirkevná
základná umelecká škola
§v. Gorazda
M.A. Beňovského 37114'
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03 Vrbové
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Roman Zima
riaditeť školy

