Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri Základnej umeleckej
škole v Bernolákove
Dátum : 16.9.2020
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Prezencia

Zoznam prítomných v pripojenej prezenčnej listine.

Zahájenie

Zasadnutie Rady školy otvoril predseda Ing. Rastislav Požár, ktorý prítomných privítal a oboznámil s
programom stretnutia. Bola odsúhlasená Mgr. Rajecová ako zapisovateľka a Dis.Art. Kováč ako
overovateľ zápisnice.

Správa o začiatku školského roka 2020/2021.
Riaditeľka ZUŠ Mgr. Jarmila Bošková oboznámila prítomných s obsahom správy. Správa tvorí prílohu
zápisnice. Hlavné body správy :
1. Začiatok školského roka bol poznačený dôsledkami pandémie Covid-19.
2. Uskutočnili sa talentové skúšky, presunuté z mája. Celkovo novoprijatých žiakov : 81. Počty
prijatých žiakov v jednotlivých odboroch - Hudobný odbor : 35. Tanečný odbor : 16. Literárnodramatický odbor : 7. Výtvarný odbor: 23.
3. Počet žiakov ZUŠ k 15.9.2020 je 418.
4. ZUŠ chce pripraviť v tomto školskom roku celkovo 32 podujatí. Zoznam v priloženej zápisnici.
5. Negatívne dôsledky vyplývajúce z nedoriešenej priestorovej situácie.
6. Prišli o posledné slušné skladové priestory, využívali preto bývalé umyvárne a sprchy bez
vetrania, ktoré boli v lete vytopené a viedlo to k zničeniu časti odložených vecí vrátane drahých
zvukovo izolačných materiálov.
7. Predstavitelia BSK informovali vedenie obce na spoločnom stretnutí na zo 7.7. 2020
o vypovedaní nájmu takmer troch štvrtín priestorov SPoŠ pre ZUŠ k 1.7.2021. Ide o 4 veľké a 5
malých učební . 350 žiakov ZUŠ tak stratí priestory pre výučbu.
8. Táto informácia sa dostala neoficiálnou cestou k riaditeľke dotknutej ZUŠ až 9.9.2020.
9. ZUŠ bola založená v roku 2006, v nasledovnom kalendárnom roku 2021 bude oslavovať 15.
výročie založenia. Ide o preukázateľne kvalitnú výchovno –vzdelávaciu inštitúciu pracujúcu
s tímom kvalitných pedagógov v prospech obce Bernolákovo. Dokazuje to aj jej prezentácia na
verejnosti, úspešnosť jej žiakov na súťažiach i úspešnosť absolventov pri prijímaní na odborné
štúdium.
10. Najmenej 5 rokov škola sústavne žiada vedenie obce o riešenie priestorovej situácie,pretože
súčasná patová situácia bola predvídateľná.
11. Potreby školy sú však odsúvané, pretože nejde o povinné štúdium.

Diskusia
•

Vďaka informáciám z VÚC od p. Lukáčovej sa zistilo, že je možné získať financovanie pre
školské priestory, avšak podmienkou je ich využívanie 24/7. Toto je problematické v prípade
ZUŠ, pretože zdieľanie môže mať negatívne nezamýšľané dôsleky ako napr. poškodenie
majetku druhej inštitúcie, s ktorou je priestor zdieľaný. ZUŠ sa stretla napr. s poškodením
posuvných skladových skríň alebo neodborným správaním sa k hudobným níástrojom, ktoré
viedlo k poškodeniu alebo rozladeniu s finančnými dôsledkami.

•

Vedenie ZUŠ má obavy z financovania chodu ZUŠ ku koncu kalendárneho roku, nakoľko
neboli zapracované odôvodnené požiadavky riaditeľky na rozpočet. Každoročne tam nastáva
problém v súvislosti s normatívmi, ktoré sa vyplácajú vo výške požiadavky na predchádzajúci
školský rok a do rozpočtu obce sa nezapracujú aktuálne požiadavky súvisiace so zmenami
v aktuálnom školskom roku. Od septembra je potom iný počet žiakov vďaka novoprijatým
žiakom a iný počet odučených hodín.

•

Ukončenie nájmu dostáva ZUŠ do patovej situácie. V priestoroch, ktoré jej zostanú v nájme
v budúcom školskom roku je možné umiestniť 70 až 80 žiakov. Umiestnenie zvyšných 350
žiakov a ich pedagógov bude potrebné riešiť. Ak by bola ZUŠ rozdelená do viacerých budov,
budú z toho vyplývať mnohé organizačné problémy, aj ťažkosti pre pedagógov i žiakov, pri
presunoch, pri prezentácii školy atď. Bude treba riešiť i skladové priestory.

•

Členovia Rady sa zhodli na tom, že spôsob, ktorým informuje vedenie obce vedenie ZUŠ
o nových skutočnostiach a zmenách, ktoré sa ich bezprostredne týkajú, nie je v súlade s ich
očakávaniami. Preferujú oficiálne, včasné a tiež priebežné infomovanie o všetkom, čo by
mohlo mať dopad na fungovanie školy.

•

Veľkou devízou školy je tím kvalitných pedagógov, ktorých udržaniu neprospieva neistota
o spôsobe fungovania tejto inštitúcie v budúcnosti.

•

Prebehlo hlasovanie o obsahu správy o začiatku škoského roka a správa bola prítomnými
jednohlasne odsúhlasená.

Uznesenia
•

•

•

Rada ZUŠ berie na vedomie aktuálnu priestorovú situáciu, najmä v nadväznosti na
rozhodnutie vedenia SOŠ zdvorilo žiada vedenie obce o poskytnutie informácie v čo
najkratšom čase, ako plánuje pokryť priestorové potreby ZUŠ od školského roka
2021/2022. Následne môže prebehnúť diskusia o prípadnej právnej subjektivite ZUŠ.
Rada ZUŠ poveruje svojho predsedu Ing. Požára vedením komunikácie s obecným
úradom.
Snaha orientovať riešenie situácie ZUŠ na hľadanie priestorov zodpovedajúcich
potrebám ZUŠ zostáva v platnosti

Zapísala : Mgr. Marianna Rajecová

