
Správa o začiatku školského roka 

 Začiatok školského roka 2020/2021 bol aj na ZUŠ ovplyvnený 

následkami pandémie COVID 19. Samozrejme aj naša škola sa vyzbrojila 

dezinfekčnými prostriedkami, aby zabezpečila bezpečie pre svojich 

pedagógov i žiakov. Každý umelecký odbor je vybavený samostatným 

teplomerom, aby bolo možné reagovať promptne na akýkoľvek prejav 

respiračného ochorenia. Spojená škola nám poskytla možnosť využiť 

miestnosť na izolovanie detí v prípade zvýšenej teploty  - aby v nej mohli 

počkať na svojich rodičov. 

 Prvé dva  septembrové dni boli venované talentovým skúškam, ktoré 

boli presunuté z mája. Prebehli v neobvyklej atmosfére, nakoľko všetci 

zúčastnení mali na tvárach rúška. Pre viacero detí to bolo oveľa 

stresujúcejšie – bez úsmevov a vzájomnej blízkosti so skúšajúcimi 

v jednotlivých komisiách. 

 Výsledky talentových skúšok sú nasledovné : 

HUDOBNÝ  ODBOR 

Počet novoprijatých žiakov do prípravného ročníka : 15 

Počet neprijatých pre nedostatok miesta : 1 

Počet neprijatých pre nedostatok dispozícií : 5 

Počet prijatých na doplnenie za odchádzajúcich žiakov : 20 

Počet žiakov, ktorí pokračujú po prerušení štúdia : 1 

Spolu prijatých : 35  

TANEČNÝ  ODBOR 

Počet novoprijatých žiakov  : 16 

 



LITERÁRNO-DRAMATICKÝ  ODBOR 

Počet novoprijatých žiakov  : 7 

VÝTVARNÝ ODBOR 

Počet novoprijatých žiakov  : 23 

Neprijatí pre nedostatok miesta : 1 

Spolu novoprijatých žiakov vo všetkých odboroch : 81 

 Je to menej ako po predchádzajúce roky – najmä v tanečnom 

a literárno-dramatickom odbore sme zaznamenali značný pokles 

prihlásených detí. V značnej miere to ovplyvnila aj nemožnosť prezentovať 

deťom hudobné nástroje a prácu detí kolektívnych odborov. Naše výchovné 

koncerty pre predškolákov  materskej školy mali vždy úspech  - vystupovali 

na nich spravidla mladšie ročníky aby svojim malým kamarátom priblížili 

to, čo sa za dva-tri roky naučili. 

 Počet žiakov k 15. septembru 2020 je 418.  

 Všetci učitelia sa už veľmi tešili na svojich žiakov a na riadne 

vyučovanie. Hoci obmedzení rúškami a dodržiavaním požadovaného 

odstupu, rozozvučali svoje triedy krásnymi skladbami, ktoré nacvičili pod 

vedením svojich učiteľov počas nedobrovoľnej domácej karantény. Práca 

sa rozbieha aj v kolektívnych odboroch – samozrejme s dodržaním 

hygienických opatrení.  

 V minulom školskom roku sme žiaľ nemohli uskutočniť mnohé 

z našich koncertov, výstav, divadelných predstavení. 

 

 

 



Na tento školský rok sme naplánovali podobný počet podujatí: 

Október   6.10. o 17:00 Interný koncert HO                -  zasadačka KD 

November   3.11. o 17:30 Interný koncert HO                - zasadačka KD 

 29.11. o 14:00 Tanečno výtvarné popoludnie - veľká sála KD 

December  7.12. o 17:00 Spol. koncert so ZUŠ Vrbenského        - veľká sála KD  

10.12. o 17:00 Spol. koncert so ZUŠ Vrbenského - nemecký KD BA   

                               17.12. o 9:00  Výchovný koncert pre ZŠ  - veľká sála KD 

                             17.12. o 10:15 Výchovný koncert pre MŠ  - veľká sála KD 

                               17.12. o 11:30 Výchovný koncert pre ZŠ  - veľká sála KD 

         18.12. o 9:00  Výchovný koncert pre ZŠ  - veľká sála KD 

                        18.12. o 10:15 Výchovný koncert pre ZŠ  - veľká sála KD 

18.12. o 11:30 Výchovný koncert pre ZŠ  - veľká sála KD 

   20.12. o 16:00 Vianočný koncert                    - veľká sála KD 

Január  26.1. o 17:30 Interný koncert HO                   - zasadačka KD 

Február  23.2. o 17:30 Interný koncert HO                    - zasadačka KD 

Marec   23.3. o 17:30 Interný koncert HO                    - zasadačka KD 

   28.3. o 17:00 Koncert učiteľov    - veľká sála K 

Apríl   20.4. o 17:30   Interný koncert HO                 - zasadačka KD 

Máj    9.5. o 16:00 Koncert ku Dňu matiek   - veľká sála KD 

15.5. o 18:00 Sluha dvoch pánov - I. premiéra - veľká sála KD 

16.5. o 18:00 Sluha dvoch pánov - II. premiéra - veľká sála KD 

17.5. o 10:00 Sluha dvoch pánov – predst. II.st.ZŠ  - veľká sála KD 

19.5 o 18:00  Divadelný večer     - veľká sála KD 

20.5. o 10:00 Divadelný večer- predst. pre I.st.ZŠ - veľká sála KD 

22.5. o 18:00 Dámsky krajčír –I. premiéra  - veľká sála KD 

23.5. o 18:00 Dámsky krajčír –II. premiéra  - veľká sála KD 

25.5. o 10:00 Výchovný koncert pre MŠ        - veľká sála KD 

29.5. o 14:00 Tanečný večer    - veľká sála KD 

   30.5. o 16:00  Záverečný koncert                       - veľká sála KD 

 



Jún   4.6.o 18:00 Deň obce      - areál J.Popluhára 

13.6. o 15:00 Absolventský koncert a výstava - zasadačka KD 

   15.6. o 17:30 Interný koncert    - zasadačka KD 

21.6. - 30.6.Výstava VO                  - učebne VO   

 

 Na všetky podujatia Vás všetkých srdečne pozývam, v prípade zmeny 

termínu budeme všetkých včas informovať. Ostáva už len dúfať, že druhá 

vlna pandémie znovu nezabráni vystupovať množstvu skvelých žiakov, 

ktorí už netrpezlivo čakajú na svoj najbližší koncert. 

 Záverom mi dovoľte informovať Vás o priestorových podmienkach 

našej školy. 

 V júli sme prišli aj o posledný slušný skladový priestor – všetky 

predmety – časti scén z minulých predstavení literárno-dramatického 

odboru, drahšie veci, ktoré by sme neradi vyhodili a museli kúpiť znovu 

boli  uložené v bývalých umyvárňach a sprchách bez možnosti vetrania. 

Táto miestnosť susedí s triedou bicích a dychových nástrojov, ktorá je 

z dôvodu potreby kvalitnej zvukovej izolácie v suteréne.  

 Obe spomínané miestnosti boli v lete vytopené, museli sme vyhodiť 

všetko papierové a premočené, žiaľ aj drahé zvukovo izolačné materiály 

odložené pod miniatúrnym pódiom na ďalšie využitie. 

 Problémy s priestormi nás doháňajú na každom kroku. Veľmi 

bolestivo nás zasiahla správa, že na stretnutí vedenia obce s predstaviteľmi 

spojenej školy a Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré sa konalo 

v júli, bolo dohodnuté, že na konci tohto školského roka našej škole bude 

vypovedaný nájom piatich malých a štyroch veľkých učební. Stali sme sa 

nadbytočnými, naša činnosť už teraz vyrušuje pedagógov spojenej školy, 

postupne sa dostávame do patovej situácie. 



 Od roku 2006 keď ZUŠ vznikla, prešla úctyhodný kus cesty. Tí, ktorí 

ju sledovali, mi určite dajú za pravdu, že sa rozvinula a vyrástla v úspešnú 

výchovno-vzdelávaciu inštitúciu. ktorá postupne získala kvalitných 

pedagógov. Z roka na rok aktívnejšie dokazovala, že má zaslúžené miesto 

medzi školami Bernolákova. Zapájala sa do diania obce, jej žiaci účinkovali 

na mnohých dôležitých podujatiach, ak môžem zhodnotiť – vždy so cťou. 

 Najmenej 5 rokov sústavne prosíme o samostatné priestory – vždy 

sme však ako nie povinná škola boli odsunutí na neskôr. 

 Veľmi ma trápi, že nemôžem svojmu skvelému učiteľskému tímu nič 

sľúbiť, po prvý raz naozaj neviem, kde budeme učiť a aké priestory 

dostaneme k 15. narodeninám, ktoré škola oslávi v roku 2021. Ostáva mi 

len dúfať, že sa nájde priestor, kde bude možné naďalej kvalitne rozvíjať 

talent mnohých nadaných detí Bernolákova. 

      Jarmila Bošková, riaditeľka ZUŠ 

 

 

 


