
Súkromná základná umelecká škola Rosnička, Červený Kláštor 63 
 

Správa  
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných umeleckých 

škôl za školský rok 2020/2021 
správu na základe vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 435/2020 Z. z. 

o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 
§ 2 ods. 1 

a) základné identifikačné údaje o škole 

názov školy:         Súkromná základná umelecká škola Rosnička 
zriadená:              01.09.2009           
IČO:   42088551               
DIČ:    2022917402 
adresa:  059 06 Červený Kláštor 63 
tel.:   +421907 495 990 
www:  www.rosnicka1.sk,  
el. schránka: .......................................................... 
e-mail:  rosnicka.zus@gmail.com, sopkova.melania@gmail.com 
riaditeľ:  Mgr. Melánia Sopková 
zástupcovia riaditeľa, aj s určením oblasti „zástupcovia“  

b) základné identifikačné údaje o zriaďovateľovi 

zriaďovateľ:  občianske združenie Rosnička 
adresa:   Gen. Svobodu 1012/23, 059 71 Ľubica 
IČO:   42087236 
DIČ:  2022815146 
tel.:   +421907 495 990 
el. schránka: .......................................................... 

c) základné údaje o Rade školy 

(Informácia o činnosti Rady školy a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté 
uznesenia) 
Rada školy  
predseda Rady školy:     Mgr. Pavlína Kopková 
za pedagogických zamestnancov:  Mgr. Beáta Petrasová  
za nepedagogických zamestnancov:  Gabriela Chmurová  
za obec Červený Kláštor:   Eva Lainczová   
za rodičov:    Júlia Horobová   
za rodičov:    Martina Briksiová 
za zriaďovateľa:     PhDr. Ondrej Srebala, CSc. 

Frekvencia zasadnutí Rady školy pri SZUŠ Rosnička v školskom roku 2020/2021: 25.06 2020, 23.03 2021, 
10.06 2021, bez uznesení. 

Ďalšie poradné orgány školy: 
1. Umelecká rada 

2. Pedagogická rada 

Pedagogická rada sa stretáva raz mesačne na poradách z ktorých štyrikrát ročne vyhodnocuje výchovno-
vzdelávacie výsledky žiakov pri klasifikačnej porade. 

3. Predmetové komisie 

Predmetové komisie pracujú v škole tri a to pre tanečný, hudobný a výtvarný odbor:  
Tanečný odbor 
Predsedom PK TO je Mgr. art. Alexandra Michlíková, DiS. art. Frekvencia zasadnutí PK TO: 19.02.2021, 
12.05.2021, 14.06.2021 s Plánom PK a Hodnotiacou správou za 2020/2021. 

Výtvarný odbor 
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Predsedom PK VO je Mgr. Pavlína Kopková. Frekvencia zasadnutí PK VO: 06.10.2020, 11.01.2021, 01.03.2021 
s Plánom PK VO a Hodnotiacou správou za 2020/2021. 

Hudobný odbor 
Predsedom PK HO je Mgr. Ladislav Pompa. Frekvencia zasadnutí PK HO: 07.10.2020, 21.12.2020, 10.03.2021, 
05.05.2021, 16.06.2021 s Plánom PK VO a Hodnotiacou správou za 2020/2021. 

d) údaje o počte žiakov (údaje sú čerpané z výkazu o počte žiakov k 15. 09. 2020):   
celkový počet žiakov- 178:  tanečný  odbor- 50, výtvarný odbor – 120, hudobný odbor – 8,  zásadné zmeny v 
priebehu školského roka nenastali. 

PŠ- 47 žiakov 
1. ročník – 26 žiakov 
2. ročník – 44 žiakov 
3. ročník -   22 žiakov 
4. ročník – 15 žiakov 
1. ročník nižšieho sekundárneho štúdia – 12 žiakov 
2.   ročník nižšieho sekundárneho štúdia – 1 žiak 
3.   ročník nižšieho sekundárneho štúdia – 0 žiakov 
4.   ročník nižšieho sekundárneho štúdia – 3 žiaci 
5.   ročník nižšieho sekundárneho štúdia – 8 žiakov 

Škola sa pridržiava podľa platných učebných plánov pre základné umelecké školy schválených Ministerstvom 
školstva SR zo dňa 20.08. 2009 pod číslom CD- 2009- 27474/21375- 1:911 s platnosťou od 1.septembra 2009. 
Tanečný odbor: 
Prípravné štúdium   tanečná príprava, klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, moderný tanec, hip-hop, 
tanečná prax 
Výtvarný odbor: 
Predškolská výtvarná výchova, kresba, maľba, modelovanie, dekoratívne techniky a ďalšie disciplíny 
Hudobný odbor:  
hra na klavíri, hra na keyboarde, hra na husliach, hra na gitare, spev, hra na nástroji, štvorručná hra, hudobná 
náuka. 

e) údaje o počte pedagogických zamestnancov (stav k 30. 6. 2021): 

- počet pedagogických zamestnancov:  7 

f)  údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy  

- z toho pedagógovia, ktorí nespĺňajú kvalifikačný predpoklad: 1 

g) informácie o aktivitách a prezentácia školy na verejnosti: 

Správa o umiestnení sa vo výtvarnej súťaži Anjel Vianoc 2020 

Výtvarnú súťaž Anjel Vianoc organizuje už tradične Tatranská galéria v Poprade. Už dávno to nie je 
len regionálna súťaž, ale celoslovenská.  Aj napriek situácii s koronavírusom súťaž prebehla. My 
pedagógovia sme už v novembri zadali našim žiakom úlohu namaľovať Anjela. Zúročili všetky 
schopnosti získané na vyučovaní a nakreslili a namaľovali Anjelikov. My sme tých najzaujímavejších 
vybrali a odniesli do Tatranskej galérie.  

Každý rok je témou Anjel v jeho najrôznejších podobách, materiáloch, ktoré si deti predstavia vo svojej 
fantázii. My sme sa zúčastnili s 6 prácami od pedagógov Mgr. Kopkovej.  



V kategórii ZUŠ sme získali cenu za kolekciu, a to Katarína Mišalková z elokovaného pracoviska 
Ihľany. Tatranská galéria nám tento diplom zaslala a my ho žiačke dáme hneď ako to bude možné. 
Tešíme sa z úspechu nášho žiaka. 

                                                         

 
      

Správa o zúčastnení sa vo výtvarnej súťaži Ríša Fantázie 2021 

Výtvarnú súťaž Ríša Fantázie organizovala SZUŠ Lučenec –Opatová. Tento školský rok bol stále poznačený 
dištančným vyučovaním a koronou, a preto sme sa zapojili len s dvoma prácami. My sme sa zúčastnili s 2 
prácami od p. uč. Kopkovej, bohužiaľ sme však v tejto súťaži neuspeli. 

Správa o umiestnení sa vo výtvarnej súťaži Romano Kher- Rómsky dom 2020 
Výtvarnú súťaž Romano Kher – Rómsky dom usporiadalo občianske združenie Rómsky dom. Súťaž pod 
záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Porota vyberala zo 417 obrázkov zaslaných z celého Slovenska. 
Súťaže sa zúčastnilo 68 základných škôl, základných umeleckých škôl a 14 centier pre deti a rodinu.  
Predsedníčka poroty Miroslava Rudášová svoje pocity opísala takto: 
„Výber súťažných prác bol veľmi náročný, pretože sme mali pred sebou veľké množstvo neskutočne krásnych a 
úprimných detských výtvarných diel. Každá jedna práca bola originálna a odhalila nám čisté detské vnímanie 
okolitého sveta. Myslím si, že sme si všetci odtiaľ odniesli pocit radosti z tvorby a tiež veľkú dávku inšpirácie, 
energie a chuti pre vlastnú tvorbu.“ 



Témy boli: Ľudia, ktorých mám rád, Oslavy a sviatky, na ktoré rád spomínam, Príbeh, ktorý vám chcem 
povedať, Svet nie je čierno-biely a Môj rómsky a nerómsky kamarát. M y sme zaslali v októbri 2020 15 
výtvarných prác od p. uč. Kopkovej.  
V decembri nás veľmi potešilo vyhodnotenie tejto súťaže, vyhrali sme v prvej kategórii druhé miesto, a to Anna 
Romanová z elokovaného pracoviska Ihľany. V druhej kategórii sme vyhrali prvé a druhé miesto. Prvé miesto 
Andrea Dunková a druhé miesto Adela Romanová, obidve z elokovaného pracoviska Ihľany. Krásny úspech 
našich žiakov.  
Pre našich žiakov zaslala organizácia diplomy a krásne ilustrované knižky. Žiakom ich odovzdáme akonáhle to 
bude možné vzhľadom na situáciu s koronavírrusom. 
Tešíme sa z ich úspechu.  

Správa o akcii Deň detí- Strom priateľstva 

Názov akcie: Deň detí- Strom priateľstva 
Počet žiakov: Akcia organizovaná pre žiakov ZŠ Ihľany 
Dátum: 2.6.2021 
Čas: 08.00 – 13.30 hod 
Miesto: Základná škola Ihľany 
Organizátor: SZUŠ Rosnička 
Zodpovedná realizátorka: Mgr. Pavlína Kopková, Bc. Vanda Becková 
Cieľ akcie:  

1. Deň detí v základnej škole v Ihľanoch- spríjemniť tento deň všetkým žiakom 

Priebeh akcie: 
Deň detí v Ihľanoch sa realizoval pod vedením p. uč. Kopkovej v spolupráci s p. uč. Beckovou pre všetkých 
žiakov základnej školy. Každá trieda sa vystriedala vo výtvarnom ateliéri. V čase do 8.00 do 13.30. Začali sme 
najmenšími prvákmi- 16 žiakov. Žiaci si vyrobili symbol srdca z rôznych materiálov, ktoré mali na výber. Srdce 
predstavovalo spojenie s deťmi, ktoré nemajú také šťastie. Nemajú kamarátov, nemajú toľko šťastia. Srdiečka, 
ktoré si vyrobili, mohli doma darovať kamarátovi, ktorého si vybrali. Srdiečkami môžeme spojiť všetkých 
priateľov sveta.  
Ak mali žiaci vytvorený darček mohli si zahrať v súťaži v hádzaní loptičiek  do koša. Ten, kto vyhral, resp. sa 
trafil dostal jeden balón navyše. Všetci žiaci dostali ako darček jeden balón. 
V ateliéri sa vystriedalo 5 tried- 1. Ročník- 16 žiakov 
                                                   2.ročník- 20 žiakov 
                                                   3.ročník- 17 žiakov 
                                                  3.ročník- 16 žiakov 
                                                  4. ročník- 15 žiakov 
Spolu 84 žiakov. Všetci žiaci sa tešili, aj z vyrobeného výrobku, aj z balónov. 
  

Správa o akcii výtvarného odboru elokované pracovisko ZŠ Ihľany 

Názov akcie: Návšteva výstavy Leonardo Da Vinci- Stroje a iné v Tatranskej galérii Poprad 
Počet žiakov: 21 
Dátum:23.06.2021 
Čas:09.00 – 16. 40 hod 
Doprava: Autobusom- spoj  
Miesto: Tatranská galéria Poprad, Hviezdoslavova 12, Poprad 
Organizátor: SZUŠ Rosnička 
Zodpovedná realizátorka: Mgr. Pavlína Kopková, Bc. Vanda Becková 

Cieľ akcie:  
1. Návšteva  výstavy  Leonardo Da Vinci- Stroje a iné  
2. Zvýšiť u žiakov estetické cítenie 

Priebeh akcie: 
Autobusom z Ihľan  sme sa dostali do Popradu, náš cieľ bola Tatranská galéria. Výstava sa volá Leonardo Da 
Vinci- Stroje a iné. Interaktívnou formou nám výstava predstavila Leonarda Da Vinciho ako inžiniera, vedca. 
Mali sme možnosť vidieť jeho vynálezy, bicykel, lietajúci stroj... Žiaci sa mohli tejto výstavy dotýkať, hrať sa 
s ňou, a tým viac spoznali ako stroje fungujú. Mechanizmus strojov videli žiaci naživo, vyskúšali si rôzne 
kinetické efekty, kyvadlo, ťažné zariadenia. V priestoroch galérie boli umiestnené nadrozmerné kópie strojov- 
letiaci stroj, bicykel, auto...Žiaci so záujmom obzerali tieto stroje, mali sme možnosť vidieť aj dokument 
o Leonardovi Da Vincim. Mali k dispozícii magnetické puzzle, na ktorých boli vyobrazené obrazy Leonarda D 
a Vinci.Galéria vystavovala aj obrazy Stana Lajdu, resp. jeho reprodukciu Poslednej večere. Vystavovali celú 
tvorbu Lajdu, ktorý po častiach študoval a maľoval Poslednú večeru a následne namaľoval kópiu Poslednej 



večere. Po návšteve galérie sme sa v areáli Tatranskej galérie občerstvili a zahrali si pár súťaží. Súťažili sme 
o tričko s logom rosničky. Len jeden mohol vyhrať. Z trička sa tešil Milan Nikolovski.  Po návšteve Tatranskej 
galérie sme sa presunuli na autobusovú stanicu, kde sme sa autobusom presunuli do Ihľan.  
Záver: Žiaci elokovaného pracoviska Ihľany sa dňa 23.júna 2021  zúčastnili výstavy v Tatranskej galérii 
v Poprade, kde sme mali možnosť vidieť hlavne výstavu Leonardo Da Vinci- Stroje a iné.   

Správa o akcii výtvarného odboru elokované pracovisko MŚ Huncovce 

Názov akcie: Návšteva výstavy Leonardo Da Vinci- Stroje a iné v Tatranskej galérii Poprad 
Počet žiakov: 8 
Dátum:27.06.2021 
Čas:12.00 – 17. 40 hod 
Doprava: Autobusom- spoj  
Miesto: Tatranská galéria Poprad, Hviezdoslavova 12, Poprad 
Organizátor: SZUŠ Rosnička 
Zodpovedná realizátorka: Mgr. Pavlína Kopková 

Cieľ akcie:  
1. Návšteva  výstavy  Leonardo Da Vinci- Stroje a iné  
2. Zvýšiť u žiakov estetické cítenie 

Priebeh akcie: 
Autobusom z Huncoviec  sme sa dostali do Popradu, náš cieľ bola Tatranská galéria. Výstava sa volá Leonardo 
Da Vinci- Stroje a iné. Interaktívnou formou nám výstava predstavila Leonarda Da Vinciho ako inžiniera, vedca. 
Mali sme možnosť vidieť jeho vynálezy, bicykel, lietajúci stroj... Žiaci sa mohli tejto výstavy dotýkať, hrať sa 
s ňou, a tým viac spoznali ako stroje fungujú. Mechanizmus strojov videli žiaci naživo, vyskúšali si rôzne 
kinetické efekty, kyvadlo, ťažné zariadenia.  
V priestoroch galérie boli umiestnené nadrozmerné kópie strojov- letiaci stroj, bicykel, auto... 
Žiaci so záujmom obzerali tieto stroje, mali sme možnosť vidieť aj dokument o Leonardovi Da Vincim. Mali 
k dispozícii magnetické puzzle, na ktorých boli vyobrazené obrazy Leonarda D a Vinci. 
Galéria vystavovala aj obrazy Stana Lajdu, resp. jeho reprodukciu Poslednej večere. Vystavovali celú tvorbu 
Lajdu, ktorý po častiach študoval a maľoval Poslednú večeru a následne namaľoval kópiu Poslednej večere.  
Po návšteve galérie sme sa v areáli Tatranskej galérie občerstvili a zahrali si pár súťaží. Súťažili sme o tričko 
s logom rosničky. Len jeden mohol vyhrať. Z trička sa tešila Zuzana Charitunová.    
Po návšteve Tatranskej galérie sme sa presunuli na autobusovú stanicu, kde sme sa autobusom presunuli do 
Huncoviec.  
Záver: Žiaci elokovaného pracoviska Huncovce sa dňa 27.júna 2021  zúčastnili výstavy v Tatranskej galérii 
v Poprade, kde sme mali možnosť vidieť hlavne výstavu Leonardo Da Vinci- Stroje a iné.   

Správa o akcii Mikuláš v škole 

Názov akcie: Mikuláš v škole 
Počet žiakov:  Akcia organizovaná pre žiakov ZŠ Ihľany 
Dátum: 4.12.2020 
Čas: 09.30 – 10.30 hod 
Miesto: Základná škola Ihľany 
Organizátor: SZUŠ Rosnička 
Zodpovedná realizátorka: Mgr. Pavlína Kopková 

Cieľ akcie:  
1. Návšteva Mikuláša v základnej škole, udržať povedomie Zušky na ZŠ 

Priebeh akcie: 
Tento deň sme potešili všetkých žiakov v základnej škole v Ihľanoch. Výtvarný odbor navrhol a vyrobil malý 
darček, omaľovánku pre žiakov. Vytvorili sa tri rôzne návrhy, resp. aj realizácie, aby sa žiakom neopakovali 
obrázky na vymaľovanie. Mikulášske balíčky sme zabalili vopred spolu s malými cukríkmi.  
V Ihľanoch sa zúčastnili traja pedagógovia, a to p.uč. Kopková, p.uč. Ilečková a p. uč. Horváth. Boli prezlečení 
za anjela, Mikuláša a čerta. S malou scénkou čerta a anjela sme prešli aj s Mikulášom, ktorý rozdával darčeky, 
všetky triedy. Čert žiakov trocha postrašil, anjel utešil, žiaci mali pripravené básničky a pesničky pre Mikuláša. 
Tie mu zarecitovali alebo zahrali, a tak im Mikuláš porozdával darčeky. Všetci žiaci boli nadšení z darčekov. 
Mali krajší deň.   

Správa z vyhodnotenia Vianočnej súťaže SZUŠ Rosnička 2020/2021 
Výtvarný odbor 



Vianočnú súťaž v školskom roku 2020/2021 organizovala SZUŠ Rosnička po prvý raz. Žiaci mali určené 
zadanie, ktoré bolo zverejnené na facebooku, a takisto sa zadanie posielalo rodičom na mail.  Témou zadania 
boli Vianoce, čokoľvek spojené s Vianocami a vianočným obdobím. 
Vzhľadom na opatrenia spojené so zabránením šírenia Covid-19, sa súťaž konala v ONLINE priestore. Súťažiaci 
svoje práce zasielali na súťažný email: vianocnasutaz.szus@gmail.com.  
Uzávierka súťaže sa pre nízky záujem posunula zo 17.12.2020 na 10.1.2021. 

Za výtvarný odbor sa žiaci mohli prihlásiť v kategórii vianočné dielo. 
Spolu za prihlásilo 24 žiakov.  
Vyhodnotenie súťaže prebehlo 19.2.2021. Porotu tvorili pedagógovia výtvarného odboru – Mgr. Pavlína 
Kopková a Mgr. Veronika Olbertová.  
Výsledková listina:  
Zoznam ocenených: 
Rosnička 
1. Emma Gondeková Plaveč  2. ročník 
2. Milan Nikolovski Ihľany 7. ročník  
Všetci žiaci, ktorí sa zapojili do súťaže za výtvarný odbor, dostanú účastnícke diplomy. Ceny pre víťazov a 
účastnícke diplomy budú odovzdané pri opätovnom spustení prezenčnej výučby. 
Súťažné materiály sú archivované na úložisku SZUŠ Rosnička.  
              

h) informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená: 

- v školskom roku 2020/2021 nebola škola zapojená do žiadneho projektu 

i) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 
(údaje vyplní škola len v takom prípade, ak v nej bola vykonaná komplexná inšpekcia; v správe uvedie záver zo 
správy z komplexnej inšpekcie, kľúčové pozitíva, hodnotenie jednotlivých oblastí (riadenie, proces, podmienky), 
oblasti vyžadujúce zlepšenie a popis hodnotiacich výrazov): 

Štátna školská inšpekcia v školskom roku 2020/2021 bola vykoná ako následná prijatím a následným splnením 
opatrení v oblasti zabezpečenia vyučovania kvalifikovanými učiteľmi a dodržaním normatívu materiálno-
technického a priestorového zabezpečenia vyučovania v súlade so vzdelávacími štandardami. Splnením prijatých 
opatrení boli odstránené aj nedostatky vo vedení pedagogickej dokumentácie. 
Správa o výsledku školskej inšpekcie je možné k nahliadnutiu u riaditeľky školy. 

j) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

SZUŠ Rosnička  sa nachádza v priestoroch MŠ Červený Kláštor 63, tým že škola nedisponuje vlastnou budovou, 
pracujeme formou elokovaných pracovísk:   
• ZŠ Batizovce

• MŠ Hôrka

• ZŠ Hôrka

• ZŠ Šuňava

• ZŠ s MŠ Spišská Teplica

• ZŠ s MŠ Spišské Bystré

• MŠ Spišský Štiavnik

• ZŠ Spišský Štiavnik

• ZŠ Holumnica

• MŠ Huncovce

• ZŠ Huncovce

mailto:vianocnasutaz.szus@gmail.com


• škola nemá vlastnú budovu,  
• materiálno-techické a priestorové vybavenie školy je na dobrej úrovni. 

Do výtvarného odboru sa dokúpili: farebné ceruzky, akrylové farby, štetce, maliarske potreby, tempery, grafické 
ceruzy, bavlnené maliarske plátno, uhlíky, výkresy, náčrtníky. 

k) informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a nedostatky 
- priaznivý demografický vývoj znamenajúci perspektívu rozvoja školy, 

- zameriavať sa na deti a žiakov z obcí, 

- kvalifikovaní pedagógovia, 

- výsledky súťaží a vystúpení, 

- z hľadiska prostredia poloha obce v blízkosti Tatier a dostupnosti prírodných krás, 

- pomáhame utvárať návyky v umeleckom rozvoji  a využívania voľného času a následného realizovania 
sa v tomto odvetví, 

- svojimi aktivitami napomáhame k vytváraniu pozitívneho hodnotového rebríčka. 

-

§ 2 ods. 5 

a) informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy podľa 
osobitného predpisu (nepovinný údaj) (§ 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov). 

- V zmysle financovania podľa zákona č. 597/2003 Z. z. obec Červený Kláštor postupovalo v zmysle 
prijatého VZN č.2/ 2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2014 v znení neskorších zmien VZN č. 1/ 
2017, VZN 1/ 2020 a ponechávala si 12 % z rozpočtu SZUŠ Rosnička pre roky 2020, 2021. 

b) informácie o aktivitách školy, ktoré realizuje pre žiakov v ich voľnom čase (nepovinný 
údaj) : 

- naša škola zabezpečuje svojim žiakom, ako aj žiakom, ktorí nie sú žiakmi našej školy aktivity v ich 
voľnom čase formou plánovaných akcií, ktoré boli v tomto školskom roku prepotrebné, nakoľko 
pandémia spôsobila izoláciu žiakov, zvlášť v školstve, ktoré neplní povinnú školskú dochádzku. 

• ZŠ Ihľany

• ZŠ Vrbov

• PP Ľubica 

• ZŠ s MŠ Čirč

• ZŠ s MŠ Plaveč

• ZŠ Plavnica

• PP Spišský Štvrtok

• ZŠ Toporec



- Akcie a podujatia rôzneho charakteru boli veľmi obľúbené a vítané, hlavne na jar 2021, kedy sa aj 
opatrenia začali uvoľňovať. 

- Medzi najobľúbenejšie akcie patrili v oblasti pohybu ako napr. tanečné sústredenia v prírode, 
vedomostné celodenné výlety zamerané na učivo ZUŠ, výtvarné plenéry. 

d) iné skutočnosti, ktoré sú pre školu podstatné (nepovinný údaj) : 

V Kežmarku, dňa:  21.03.2022 
Vypracovala:   Mgr. Melánia Sopková  
telefón, email:   +421907495990 

rosnicka.zus@gmail.com 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Súkromnej základnej 
umeleckej školy Rosnička, so sídlom v Červenom Kláštore 63 bola prerokovaná Pedagogickou 
Radou dňa 23.03.2022 a Radou školy dňa 25.03.2022.


	Témy boli: Ľudia, ktorých mám rád, Oslavy a sviatky, na ktoré rád spomínam, Príbeh, ktorý vám chcem povedať, Svet nie je čierno-biely a Môj rómsky a nerómsky kamarát. M y sme zaslali v októbri 2020 15 výtvarných prác od p. uč. Kopkovej.
	V decembri nás veľmi potešilo vyhodnotenie tejto súťaže, vyhrali sme v prvej kategórii druhé miesto, a to Anna Romanová z elokovaného pracoviska Ihľany. V druhej kategórii sme vyhrali prvé a druhé miesto. Prvé miesto Andrea Dunková a druhé miesto Adela Romanová, obidve z elokovaného pracoviska Ihľany. Krásny úspech našich žiakov.
	Pre našich žiakov zaslala organizácia diplomy a krásne ilustrované knižky. Žiakom ich odovzdáme akonáhle to bude možné vzhľadom na situáciu s koronavírrusom.
	Tešíme sa z ich úspechu.

