
 

             Milí žiaci, vážení rodičia. 

 

       Srdečne Vás pozdravujem do Vašich domovov,  verím, že ste všetci zdraví. Aj ja 

sa   neviem dočkať, kedy  sa opäť stretneme osobne a  budeme pracovať 

v klasických triedach, koncertovať a umelecky tvoriť vo všetkých odboroch našej 

školy. No však situácia je neistá. 

       Mimoriadny stav  vyhlásený vládou Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením 

COVID – 19, zasiahla do života každého z nás. Prísne obmedzenia i zákazy sa 

prejavili nielen v našich súkromných životoch, ale aj v tých pracovných. Šíriace sa 

ochorenie zatvorilo brány všetkých škôl a školských zariadení. Bezpochyby je toto 

rozhodnutie správnym krokom, pretože naše zdravie, ako aj zdravie našich 

najbližších je tou najcennejšou vecou, obzvlášť v tomto ťažkom období. 

      Aj keď som  sa už, ako riaditeľka školy, vyjadrila   na stránke našej školy, som 

zároveň aj pedagóg hry na klavíri, preto sa teraz obraciam na mojich žiakov – 

klaviristov. 

       Naše vyučovanie bude prebiehať interaktívnou formou,  prostredníctvom 

sociálnych sietí, skypu, WhatsAppu.  Je tu výborná možnosť  spätnej väzby, ukážky 

hry na vlastnom nástroji, následnej  spätnej kontroly. Každý  máte už  zadaný notový 

materiál, s ktorým  pracujete. Akékoľvek nejasnosti, či otázky pri štúdiu budeme 

priebežne riešiť touto  formou komunikácie. Nezabúdajte si  opakovať už naučené 

skladby, ktoré sme spolu  naštudovali.  

       Touto cestou by som  chcela všetkým rodičom  našich žiakov, kolegom našej 

školy  a Vám milí  žiaci  poďakovať za trpezlivosť  pri výučbe, a nezabúdajte , že hra 

na klavíri má prinášať do vášho života radosť z hudby, a to je to najdôležitejšie. 

Verte, že náročne party sa spolu doučíme, keď sa stretneme osobne.  

         K blížiacim sa veľkonočným sviatkom Vám  všetkým prajem požehnané  

veľkonočné sviatky  v kruhu svojich najbližších, pokoj, pohodu a načerpanie nových 

síl . 

        Akékoľvek nejasnosti spolu vyriešime spoločne na uvedených kontaktoch:  

Mgr. Dagmar Šamajová – t.č.0911 102 669,  0903 277 317  

e-mail: zus2@stonline,  samajovadagmar73@gmail.com 

    

Na skoré stretnutie sa teší,  Vaša vyučujúca Mgr.Dagmar  Šamajová . 

 

 

  



  

 

 

 


