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Úvod:
Súkromná základná umelecká škola v Lučenci bola založená dňa 1. septembra 2004, za
účelom poskytovania ďalších služieb študentom súkromného gymnázia, efektívneho využívania
voľného času stredoškolskej mládeže a dospelých a umožnenia získať umelecké vzdelanie deťom z
Lučenca a blízkeho okolia.
Poslaním školy je:
Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho
programu odboru vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy. Základná umelecká škola môže
organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov
stredných škôl a dospelých“.
Ďalej poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania
umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na
vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním“.

Trvalým cieľom školy je:
 podieľať sa na rozvoji estetického cítenia adeptov prostredníctvom umeleckých činností
 preferovať
vo
a vzdelávania

vyučovaní

systém

tvorivo

–

humanistickej

výchovy

 vytvárať hudobné telesá za účelom možnosti spoločného muzicírovania
 pestovať u žiakov a rodičov vnútornú potrebu zúčastňovať sa na kultúrnom dianí v
meste
 vyhľadávať talenty v materských , základných školách a stredných školách
 dať možnosť poskytnúť základné umelecké vzdelanie i dospelým
 udržiavať na škole priateľskú „rodinnú“ atmosféru a priaznivé pracovné
 ovzdušie pre prácu žiakov a učiteľov
 podporovať a rešpektovať názory žiakov v zmysle „Dohovoru o právach dieťaťa

CIELE ŠKOLY
Pokračovať v skvalitňovaní výchovy a vzdelávania a ponúkať nadštandartné umelecké
vzdelávanie deťom mládeži a dospelým.
Oblasť výchovy a vzdelávania
 zvyšovať úroveň výchovy a vzdelávania zabezpečením 100% kvalifikovan
 rozširovať ponuky vzdelávania pre deti predškolského veku, pre dospelých a pre deti so
špeciálnymi potrebami
 zapájať sa do školských, regionálnych, národných a medzinárodných projektov
 zapájať IKT do výchovy a vzdelávania
 zapájať sa do projektov európskej spolupráce
 spolupracovať so zahraničím v podobe výmen študentov a učiteľov
 zabezpečiť jazykovú zdatnosť učiteľov
 rozširovať ponuku o ďalšie atraktívne predmety podľa záujmu hlavne v individuálnej
forme vyučovania ale aj v skupinovej forme vrátane elokovaných pracovísk
 zvýšenú pozornosť venovať výnimočným talentom
Oblasť materiálno – technického vybavenia
 zlepšiť vybavenosť školy didaktickou a počítačovou technikou, učebnými pomôckami
 finančné

prostriedky

získavať

prostredníctvom

mimorozpočtových

projektov,

sponzorstva, vlastnou podnikateľskou činnosťou
 zamerať sa na materiálmo – technické vybavenie aj na elokoaných pracoviskách
Oblasť spolupráce s verejnosťou



podporovať zapojenie rodičov do vzdelávacieho procesu ich detí



vytvárať nové partnerské vzťahy medzi školou a rodičmi propagáciou školy



zlepšiť spoluprácu s miestnou samosprávou a kultúrnymi inštitúciami



zviditeľňovať prácu školy na verejnosti konkrétnou ponukou pre inštitúcie,
podnikateľov medializáciou



zlepšiť spoluprácu s okolitými ZUŠ v regióne

ORGANIZÁCIA
školského roka 2019/2020

Školský rok sa začína 1. septembra 2019.
Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30.
júna 2020 (utorok).

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin
29. október 2019
(utorok)

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po
prázdninách

30. október –
31. október 2019

4. november 2019
(pondelok)

vianočné

20. december 2019
(piatok)

23. december 2019
– 7. január 2020

8. január 2020
(streda)

polročné

31. január2020
(piatok)

1. február 2020
(pondelok)

4. február 2020
(utorok)

Banskobystrický,
Žilinský kraj,
Trenčiansky kraj
veľkonočné

21. február2020
(piatok)

24. február–
28. február 2020

2. marec 2020
(pondelok)

8. apríl 2020
(streda)

9. apríl –
14. apríl 2020

15. apríl 2020
(streda)

letné

30. jún 2020
(utorok)

1. júl –
31. august 2020

2. september 2020
(streda)

jesenné

ORGANIZÁCIA

PRÁCE

ŠKOLY

Školský rok 2019/ 2020 sa začal dňa 2. septembra 2019 o 9.30 hod. po oficiálnom otvorení
SG a SZŠ v priestoroch Súkromného gymnázia a Súkromnej ZŠ na Gemerskej ceste 1 ,
individuálne každý učiteľ so svojimi žiakmi.
Otvorenie pobočiek v Haliči, Lovinobani a v Cinobani , prebiehali 3 - 4. septembra 2018.

Názov školy:
Adresa školy:
T. č.:
Fax. č.:
Elektr. adresa školy:
Web. stránka:
IČO:
DIČ:
Zriaďovateľ školy:

Súkromná základná umelecká škola
Lučenec 984 01, Gemerská cesta 1
047/4330 596
047/4331 786
kertesova@sgymlc. sk
gymlc.proxia.sk
45024049
2022696379
Branislav Becher,
Slatinské Lazy 42, 962 25
Ing. Peter Kolbányi, manažér školy
Denisa Kertésová DiS.art., riaditeľka

Vedenie školy:
školy

Mgr.art. Beáta Becher, vedúca PK HO
( klavír, keyboard, HN )
Bc. Svetlana Križáková DiS.art., vedúca
PK HO ( spev, husle, dychy, gitara, bicie,
husle )
Mgr. Tomáš Kríž, vedúci PK VO
Katarína Ďaloková DiS.art. - vedúca PK
( zbor, TO, LDO)
Mgr. Katarína Gálová DiS.art., vedúca
el. pracoviska v Haliči,
Monika Kramecová DiS.art. – vedúca PK
el. pracoviska v Cinobani
Bc. Veronika Herbačeková Dis.art. –
el. pracoviska v Lovinobani

PK

vedúca

V školskom roku 2019/2020 sa bude vyučovať v štyroch odboroch:
hudobnom, výtvarnom , tanečnom a literárno-dramatickom.
Počet žiakov v šk. roku 2019/2020: 553 žiakov, z toho:
odbor
hudobný
výtvarný
tanečný
počet
žiakov

159

213

136

literárnodramatický
45

Vyučujúci hudobného odboru

Úväzok

Kertésová Denisa
DiS.art.

riaditeľka keyboard, KH
školy

17,5hod.

Uhrič Miroslav
DiS.art.
Ing. Černák Ladislav

učiteľka

Husle, KH

7 hod.

učiteľ

Gitara, KH / exter./

19 hod.

Borský Tibor

učiteľ

gitara, KH

23 hod.

Balogová Jana,
DiS.art.
Ďaloková Katarína
DiS.art.

učiteľka

Bc. Herbačeková
Veronika DiS.art.

učiteľka

Bc. Križáková
Svetlana DiS.art.

učiteľka

dychové nástroje, KH , /
25, hod.
aj Halič, Cinobaňa /
klavír, HN, KH, ŠH
26,5 hod.
korepetície, spev. zbor
/ aj Cinobaňa /
PHV, klavír, korepetícíe,
31 hod.
ŠH, KH
/ aj Lovinobaňa /
spev, hlas. vých. spev. 30 hod.
zbor / aj Cinobaňa /

Šándori Róbert

učiteľ

učiteľka

bicie nástroje, / exter./, HN

13,5 hod.

Mgr. Art. Becher Beáta učiteľka

klavír, KH, ŠH

30 hod.

Mgr. Gálová Katarína
DiS. art.
Alena Nikulicheva

učiteľka

klavír , / Halič /

19 hod.

učiteľka

spev / externe /

0

Vyučujúci výtvarného odboru
Mgr. Kríž Tomáš

učiteľ

M Mgr. Najpaverová
Izabela,
Mgr. Hojtelová Jela

učiteľka
učiteľka

Úväzok
výtvarná výchova
/aj Lovinobaňa /
výtvarná výchova
/ aj Halič /
výtvarná výchova
exter./

27 hod
24 hod.
/

15 hod.

Vyučujúci tanenčého odboru
Kramecová Monika
učiteľka
DiS.art
Mgr. Lukáčová Anna učiteľka
Kokavcová Daniela

učiteľka

Úväzok
Tanečná príprava,
tanečná prax, tanec
Tanečná príprava,
tanečná prax
Tanečná príprava,
tanečná prax

Vyučujúci literárno – dramatického odboru
Mgr. Gálová Katarína
DiS.art.
Mgr. Albertová
Vladimíra

27 hod.
15 hod.
3hod.
Úväzok

učiteľka dramatická príprava, dramatika 11 hod.
a slovesnosť prednes,
pohyb, súbor, ( aj Halič )
učiteľka
dramatická príprava,
10,5 hod.
dramatika a slovesnosť,
prednes, pohyb, súbor,

Zadelenie tried na vyučovanie: 2.poschodie
 hudobná náuka: VŠ ( III. posch ) vľavo – R. Šándori,
 klavír : č. 1 ( vestibul )- V.Herbačeková, ,č.2. ( vestibul ) K. Ďaloková ,
č.4 (vpravo )– B.Becher,
 gitara, dychy : vľavo / pri okne / – T. Borský, L.Černák
 bicie, husle: č.7 ( vpravo) : M. Uhrič , R.Šándori, J. Balogová
 spev: č.5 ( vpravo ) - S. Križáková
 keyboard: č.1. ( vpravo ) - D. Kertésová
 výtvarný odbor – č.6 ( vpravo ) - J. Hojtelová, č. 8 ( vľavo ) - I. Najpaverová,
č. 10 ( vľavo ) - T.Kríž
 literárno- dramatický odbor - č.5 ( vľavo- Jazyková ) - K.Gálová
 tanečný odbor – č.9 ( vľavo – koncertná sála ) - M. Kramecová

Učitelia zodpovedajú :
– notový archív – klavír Beáta Becher ,Veronika Herbačeková
– notový archív – keyboard, nástr.keyb. Kertésová Denisa
– notový archív – gitara Borský Tibor
– učebné pomôcky v č. 6 Šándori Róbert, Borský Tibor
– notový archív – bicie nástroje Šándori Róbert
– notový archív – flauta, uč.pomôcky, Jana Balogová
– notový archív – husle Miroslav Uhrič
– notový archív – spev, Križáková Svetlana Bc
– učebné pomôcky a knižný arch.Kríž Tomáš Mgr.,archív VO
– učebné pomôcky a knižný arch. Katarína Gálová archív LDO
- učebné pomôcky TO, veža, Kramecová Monika
- učebňa HN – Róbert Šándori

Všetci učitelia zodpovedajú za vybavenie učební v ktorých vyučujú.
Všetci učitelia sú členmi zasadnutí PK
Predseda PK - HO (klavír, keyboard, HN) – p. Becher
Predseda PK - HO (spev, husle, dychy, bicie, gitara) – p. Križáková
Predseda PK - VO - p. Kríž
Predseda PK – TO, LDO, Zborový spev - p. Ďaloková
Predseda PK e.p. Halič – p. Gálová K
Predseda PK e.p. Cinobaňa – p. Kramecová
Konkretizácia trvalých úloh a zodpovednosť pedagogických
zamestnancov:
koordinácia elokovaných pracovísk

Svetlana Križáková Bc, Monika Kramecová,
Tomáš Kríž, Anna Lukáčová, Veronika
Herbačeková, Katarína Ďaloková, Katarína
Gálová

školská lekárnička,

Denisa Kertésová

konferovanie

Veronika Herbačeková

propagačné materiály, plagáty,
pozvánky,

Tomáš Kríž , Izabela Najpaverová.

správy, plány práce , ŠkVP

Denisa Kertésová

výzdoba

Tomáš Kríž Mgr.,Najpaverová, Hojtelová

uvádzanie pg zamestnancov:

vedúci PK

spolupráca s organizáciami a
inštitúciami

Denisa Kertésová , manažér školy

vypracovanie programov na
vystúpenia

Beáta Becher, Denisa Kertésová, Svetlana
Križáková, Herbačeková

spolupráca so zriaď., riaď. SG a SZŠ

Denisa Kertésová

výroba foto
WEB stránka
zabezpečovanie učebných pomôcok
kronika

Tomáš Kríž, Izabela Najpaver, Róbert Šándori
Denisa Kertésová, Kríž Tomáš
všetci učitelia
Izabela Najpaverová,Tomáš Kríž, Denisa
Kertésová, Róbert Šándori

Pri stanovení úloh a ich organizačnom zabezpečení sme vychádzali:
 z pedagogicko-organizačných pokynov na šk. rok 2019/2020,
 z obsahu Školského zákona č. 245/2008 Z.z. a Vyhlášky MŠ SR,
č.324/2008 Z.z. o ZU
 z rámcových učebných plánov pre ZUŠ, schválilo Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 9. februára 2018 pod číslom
2018/6346/3131:110A0 pre základné umelecké školy s účinnosťou od 1. septembra 2018.

Harmonogram predpokladaných
aktivít a akcií SZUŠ 2019/2020
August - dátum

čas

21.-23.8.2019
28.08.19

Letná konferencia
10.00 hod.

28.08.19

Zasadnutie PG rady
Dni obce Stará Halič, Lehôtka

September- dátum

čas

02.09.19

09.30 hod.

Zahájenie šk. roka SZUŠ Lučenec, EP Halič

03.09.19

10.00 hod.

EP Lovinobaňa

04.09.19

9.00 hod.

EP Cinobaňa

12.09.19

10.00 hod.

Zasadnutie PG rady, Ročný program práce 2019/2020 - schválenie

24.09.19

9.00 hod.

Výročie narodenie Márie Ďuríkovej – Radnica
Zasadnutia PK

September
Október- dátum

čas

06.10.19

Prehliadka Evanielických spevokolov

október

Mesiac úcty k starším – programy – Klub seniorov Opatová,
Halič

09.10.19

08.30 hod

Porada riaditeľov ZUŠ – Rimavská Sobota

10.10.19

10.00 hod.

Zasadnutie PG rady

13.10.19

16.00 hod.

Benefičný koncert pre Marca Gála - Apollo

20.10.19

Program k výročiu narodenia prvej ev. farárky

21.10.19

15,3

Mesiac úcty k starším –Koncertná sála, Odovzdávanie cien súťaží VO
za rok 2018/19

29.10.19

9.00 hod.

Metodický deň VO v SZUŠ Opatová – Radnica

30.- 31.10.19

Jsenné prázdniny

November- dátum

čas

07.11.19

10.00 hod.

Okolo 11.11.
21.11.19
November

Zasadnutie PG rady
Výchovný koncert - Boj proti drogám (HO, VO, LDO, TO –
telocvičňa SZŠ

9.00 hod.

Hodnotiaca PG rada
Zasadnutia PK

December - dátum

čas

05.12.19

10.00 hod.

Zasadnutie PG rady

December

Haličský Mikuláš

December

Vianočné programy Lučenec, Cinobaňa, Halič, Lovinobaňa,
Vianočné programy pre Domovy dôchodcov a iné inštitúcie

08.12.19

Adventný koncert v Kokave n/ Rim – Zbor Kokava

10.12.19

Výstava plátno – Radnica ( architektúra )

18.12.19

14.00 hod.

Vianočné muzicírovanie v škole – koledovanie
Vianočné pozdravy od žiakov VO

23.12. - 31.12.19

Január - dátum

Zimné prázdniny

čas

01.01. - 7. 01.20
09.01.20

Zimné prázdniny
10.00 hod.

Január

Zasadnutie PG rady
PMU výtvarných odborov

20.01 – 24.01. 20

od 12.00 hod.

Postupové skúšky do vyšších ročníkov

23.01.00

9.00 hod.

Hodnotiaca PG rada

27.01. - 31. 01. 20

12.00-17.00 hod.

Dodatočné prijímacie pohovory

20.01. - 24.01.20

Február - dátum

Triedne (interné podujatia), Informačmé dni pre rodičov

čas

03.02.20

Polročné prázdniny

06.02.20

10.00 hod.

Zasadnutie PG rady

07.02.20

19.30 hod.

Ples súkromných škôl

20.02.20

Výchovný koncert ( Cirkus ) - pre žiakov SŠ, rodičov

24.2.-28.2.20

Jarné prázdniny

Február

Programy na plesy – tanečný odbor / Tomášovce, Halič

Február

Fašiangové koledy – HO, LDO, TO Halič,

Február

Zasadnutia PK

Marec - dátum

čas

05.03.20

10.00 hod.

Zasadnutie PG rady

24.03.20

13.00 hod.

Školská súťaž HO ( všetky predmety )

Marec

Rozprávková skrinka – LDO

Marec

Metodické dni

Apríl - dátum

čas

08.04.20

10.00 hod.

09.04.- 14.4.20
21.04.20

Veľkonočné prázdniny
15.00 hod

28.04.-30.04.20
22.04.-23.04.20

Zasadnutie PG rady
Ríša fantázie- VO
Výchovné koncerty / na elokovaných pracoviskách/

13.00 hod.

Prehrávky absolventov

Apríl

PMU 2020 HO – termín sa doplní

Apríl

PMU 2020 TO

23.04.20

9.00 hod.

Hodnotiaca PG rada

Apríl

Cena primátorky mesta Lučenec – regionálna súťaž TO

Apríl

Stavanie mája – TO, LDO Halič

Máj - dátum

čas

07.05.20

10.00 hod.

Zasadnutie PG rady

12.05.20

14.40 hod.

Písomné práce absolventov z HN

12.- 14. 05.20

16.00 hod.

Koncerty ku Dňu matiek

Máj

Deň matiek – v Haliči , Cinobani

25.05.-27.05.20

12.00 – 17.00 h.

Prijímacie pohovory I. termín

28.05.-29.05.18

13.00 hod.

Ročníkové záverečné skúšky (4. roč.) primárneho vzdelania

Jún - dátum

čas

04.06.20

10.00 hod.

Zasadnutie PG rady

09.06-10.06.20

9.00 hod.

Absolventské skúšky

12.06.20

16.00 hod.

Záverečný koncert ( aj v Haliči )

16.06.20

14.00 hod.

Postupové skúšky žiakov PHV do 1. roč.

22.06.-25.06.20

15.00 hod.

Interné (triedne) podujatia HO, VO, LDO,

25.06.20

9.00 hod.

Hodnotiaca pedagogická rada

Jún

Záverečná hodnotiaca akadémia v Haliči

29.06.20

Záhradná slávnosť

Jún

Zasadnutia PK - vyhodnotenie

30.06.30

Koncoročné vysvedčenia

Súťaže, projekty, prehliadky, výstavy
Ríša Fantázie – projekt školy – medzinárodná výtvarná súťaž



































Talent Revúca
Mladí klaviristi
Súťaž žiakov ZUŠ na Slovensku v hre na Keyboarde
Hviezdoslavov Kubín
Európa v škole
Slávik Slovenska
Prehliadka mladých gitaristov
Rozprávková skrinka
Detská divadelná Revúca
Divadelná Revue
Pódium mladých umelcov
Paleta mladých umelcov
Keyboardová súťaž Považská Bystrica
Bohúňova paleta
SLOVENSKO – krajina v srdci Európy
Malé grafické formy – Vrútky
Výtvarné alternatívy
Kráľove Šahy
Szabóov grafický Lučenec
Kvíz zo života a diela J. Szabóa
Bienále KHARKIV
Výtvarno - hudobné nálady
Maľujte a fotografujte s Primalexom
Koník môj priateľ
Mladý expresionista a Sen vo vnútri sna
Vesmír očami detí
Parafrázy
Nova Zagora - Medzinarodná výtvarna súťaž
Vesmír očami detí
Slovenský výskumník
Týždeň vedy a techniky
Boj proti drogám
Childrens Fine Art Centre - Skopje

RIADIACA A KONTROLNÁ ČINNOSŤ VEDENIA ŠKOLY
Rokovací poriadok
Pedagogické rady zvoláva vedenie 1x mesačne .
Klasifikačné porady 2 krát v školskom roku – v januári a v júni 201.
Hodnotiace porady 2 krát – v novembri 2012 a v apríli 2013
Vedenie školy zasadá týždenne kedy sa rokuje o aktuálnych úlohách.
Predmetové komisie zasadajú 4 krát v školskom roku, pracujú podľa
vopred
vypracovaného plánu.
Pedagogické rady
 budú zamerané na : koordináciu a kontrolu, konzultovanie a
informovanie, riešenie problémov, prijímanie rozhodnutí, plánovanie,
hodnotenie prospechu a dochádzky, hodnotenie činnosti školy
 schválenie Ročného plánu práce školy, Školského vzdelávacieho
programu , vyhodnocovanie plnenia vnútorného poriadku školy, jeho,
hodnotenie a rozbor dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov
 prijímanie návrhov a opatrení na zlepšenie práce
 uskutočnia sa : 1x mesačne

Zasadnutia PK:
 ich zasadnutia sa budú riadiť plánom práce PK
 prebehnú podľa plánov práce predmetových komisií
Činnosť PK bude zameraná na:
 metodické pokyny pri vypracovaní plánov práce individuálneho a
skupinového vyučovania v jednotlivých odboroch podľa platných osnov
MŠ SR pre ZUŠ
 ŠkVP
 prípravu a hodnotenie skúšok, koncertov, súťaží, výstav, triednych
seminárov a interných koncertov
 prenos informácii a najnovšom hudobnom, výtvarnom a literárno- dram.
materiále a umeleckom dianí
 vyhodnotenie hospitácii
 riešenie problémov s prospechom, dochádzkou a správaním žiakov.

Vnútroškolská kontrola riaditeľky bude zameraná hlavne na kontrolu:

















dodržiavania učebných plánov a učebných osnov
plnenia úloh podľa ročného plánu práce
dodržiavanie školského vzdelávacieho programu
dodržiavania rozvrhu hodín
prípravy žiakov na súťaže, koncerty a skúšky
kontrolu knihy dochádzky
naplnenia žiakov v skupinách
dodržiavania vnútorného a organizačného poriadku školy
využívania voľných hodín
rešpektovania osobnosti žiaka
objektivity a čestnosti hodnotenia
starostlivosti o slabých žiakov
starostlivosti o talenty
spolupráce u učiteľov s rodičmi a ďalšími inštitúciami
školskej a mimoškolskej činnosti učiteľov a žiakov
ďalšieho vzdelávania učiteľov

Hospitačná činnosť, ktorá je v kompetencii vedúcich predmetových komisií
bude zameraná hlavne:
 na kontrolu triednej agendy
 na kontrolu príprav na súťaže, koncerty, výstavy, divadelné predstavenia a
ďalšie vystúpenia v škole i mimo nej
 na zisťovanie úrovne výchovy a vzdelávania na vyučovacích hodinách
 individuálneho a skupinového vyučovania HO, LDO, VO, TO
 na dodržiavanie učebných osnov a učebných plánov schválených MŠ SR

PLÁN VNÚTROŠKOLSKEJ KONTROLY
SEPTEMBER: zabezpečenie plynulého chodu školy, zabezpečenie učebných pomôcok a
tlačív pre školu, kontrola úväzkov, kontrola pedagogickej dokumentácie- triednych kníh,
katalógov, rozvrhov hodín, spracovanie štatistických údajov o stave žiakov a učiteľov,
kontrola podkladov pre výplatu pg. zamestnancov podľa triednych kníh, kontrola knihy
dochádzky, Doplnenie , prepracovanie ŠkVP , vypracovanie rozhodnutí, kontrola platby
školného – úhrady
OKTÓBER: kontrola triednej agendy, kontrola naplnenia žiakov v triedach skupinového
vyučovania (HO, VO, LDO, TO), hospitácie na vyučovaní HO, LDO, VO, TO, kontrola
prezúvania žiakov, kontrola realizácie informačných dní, spracovanie štatistických údajov
pre MŠ SR, kontrola podkladov pre výplatu pg. Zamestnancov, kontrola knihy dochádzky,
vypracovanie hmotnej zodpovednosti,kontrola platby školného
NOVEMBER sledovanie úrovne výkonov žiakov na akciách, kontrola triednej agendy,
zisťovanie a vyhodnocovanie uplatňovania učebných plánov a učebných osnov, sledovaniev
úrovne vyučovania v hudobnom odbore, kontrola podkladov pre výplatu pg. zamestnancov,
kontrola knihy dochádzky, kontrola príprav na vianočné podujatia.
DECEMBER hospitácie na hodinách žiakov slabého prospechu, kontrola knihy
dochádzky, kontrola dodržiavania rozvrhu, preverenie stavu školského archívu, kontrola
príprav na vianočný program, kontrola príprav žiakov na interný koncert, kontrola
prezúvania žiakov, kontrola evidencie nadčasových hodín, kontrola podkladov pre výplatu
pg. Zamestnancov.
JANUÁR : kontrola hodnotenia žiakov, kontrola triednej agendy , kontrola triednych kníh
katalógov o priebehu štúdia, hospitácie zamerané na zisťovanie úrovne žiakov na
prestupových skúškach, interných koncertoch, kontrola nadčasov a podkladov pre výplatu
pg. zamestnancov, kontrola knihy dochádzky.
FEBRUÁR: kontrola úväzkov a rozvrhov na II. polrok, kontrola triednej agendy, kontrola
triednych kníh, kontrola kroniky SZUŠ, hospitácie zamerané na zisťovania úrovne v
komornej hre, kontrola výstav prác žiakov VO, kontrola stavu príprav na vystúpenia, HO,
LDO, TO, kontrola nadčasov a podkladov pre výplatu premenlivých zložiek pg.
zamestnancov, kontrola knihy dochádzky.
MAREC: kontrola dochádzky žiakov na hodiny individuálneho a skupinového vyučovania,
kontrola triednej agendy kontrola dodržiavania vyučovacích hodín podľa rozvrhu,
hospitácie na hodinách HN, kontrola stavu príprav na hud.- dram. programy, nadčasov a
podkladov pre výplatu pg. zamestnancov, kontrola knihy dochádzky
APRÍL: kontrola triednej agendy, hospitácie na hodinách žiakov skupinového vyučovania
VO a LDO, TO, kontrola vedenia kroniky, kontrola výstav prác VO, kontrola nadčasov a
podkladov pre výplatu pg. zamestnancov, kontrola knihy dochádzky, hospitácie, sledovanie
úrovne triednych seminárov.
MÁJ: sledovanie úrovne vystúpenia HO,LDO,TO hospitácie na hodinách individuálneho a
skupinového vyučovania, kontrola dodržiavania vyučovacích hodín a prezúvania žiakov,
kontrola nadčasov a podkladov pre výplatu pg. zamestnancov, kontrola knihy dochádzky,
kontrola príprav na Záverečný koncert
JÚN: kontrola triednych kníh a katalógov o priebehu štúdia, kontrola správnosti
vypisovania vysvedčení, zisťovanie úrovne na záverečnom koncerte, prijímacích skúškach,
štatistické spracovanie údajov o škole, kontrola nadčasov a podkladov pre výplatu pg.
zamestnancov, kontrola knihy dochádzky, vypracovanie správy o činnosti SZUŠ, kontrola
kroniky SZUŠ

PLÁN PRÁCE PK VO NA ŠK. ROK 2019 / 2020

PK výtvarného odboru predbežne ráta s nasledujúcimi podujatiami do ktorých sa plánuje zapojiť:
I. ŠTVŤROK
- súťaže „Rodina bez cigariet“ a „Timrava“ – september
- slávnostne vyhodnotiť úspešných žiakov z výtvarných súťaží z minulého šk. roku - október
- zapojiť sa do školských aktivít „ Týždeň vedy a techniky“ a „Boj proti drogám“ – október,
november
- pripraviť metodický deň VO
plánovaný termín 29. 10. 2019 na Radnici v Lučenci
- zorganizovať školskú súťaž – maľba na plátno. Téma: Architektúra. Z prác uskutočniť
výstavu v decembri na Radnici v Lučenci
II. ŠTVŤROK
- Maľbu na plátno – výstava sa uskutoční v decembri na Radnici – 10. 12. 2019
- pripraviť vianočnú výzdobu našej školy v koncertke - december
- na vianočný koncert pripraviť ručne vyrobené pohľadnice
- zapojiť sa do aktuálnych výtvarných súťaží podľa ponúk, ako napr. „Pueri fabry“, „Dielo
tvojich rúk“, Nova Zagora“, „Lidice“ a pod.
- PMU – putovná výstava – miesto a dátum sa upresní na MD v októbri
III. ŠTVŤROK
- pripraviť kulisy k divadelno-tanečnému vystúpeniu – Cirkus
- vyrobiť darčeky na Deň matiek - apríl
- pokračovať v estetizácii priestorov SZUŠ
- zorganizovať a uskutočniť VIII. ročník detskej výtvarnej súťaže „Ríša fantázie“ .
Tohtoročná téma: Fantastický vodný svet
Súťaž sa oficiálne vyhlási začiatkom januára / pre zahraničných účastníkov koncom
novembra / a bude trvať do 27. 3. 2020.
Vernisáž sa plánuje na 21. 4. 2020 v Obradnej sieni na Radnici v Lučenci
- zapojiť sa do aktuálnych výtvarných súťaží podľa ponúk – napr.: „Divín“, „Ríša
Divov, „Na krídlach fantázie“ , „Szabóov grafický Lučenec“
IV. ŠTVŤROK
- prijímacie pohovory na budúci školský rok
- zúčastniť sa aktuálnych súťaží podľa ponuky
- absolventské skúšky a výstava z ich prác na Radnici
- pripraviť tablo pre absolventov
- práce 4. ročníka vystaviť v priestoroch školy

Vypracoval: Mgr. Tomáš Kríž
Dátum: 6. 9. 2019

Plán práce predmetovej komisie
HUDOBNÉHO, TANEČNÉHO, VÝTVARNÉHO A LITERÁRNO - DRAMATICKÉHO
ODBORU SZUŠ - Halič
Vedúci predmetovej komisie: Mgr. Katarína Gálová DiS.art.
Členovia:

Mgr. Izabela Najpaverová
Mgr. Anna Lukáčová DiS.art.
Jana Balogová DiS.art.

Hlavné ciele predmetovej komisie:
- uplatňovať v plnej miere pedagogicko-organizačné pokyny MŠ SR na školský rok2019/2020
- plniť všetky úlohy vyplývajúce z plánu práce na príslušný školský rok
- orientovať sa na skvalitnenie a zefektívnenie vyučovacieho procesu,
- podporovať a rozvíjať umeleckého nadania žiakov prostredníctvom zabezpečenia kvalitného
vzdelávania v ZUŠ
- uplatňovať progresívne metódy a formy práce
- skvalitniť prácu učiteľov prostredníctvom moderných metód vyučovania– využitie IKT vo
vyučovaní
Činnosti predmetovej komisie:
- dodržiavanie učebných plánov, učebných osnov a školského vzdelávacieho programu
- spolupráca s ďalšími vzdelávacími inštitúciami v obci – základná škola, materská škola
- usmerňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti vo všetkých odboroch
- propagácia a prezentácia prác žiakov ZUŠ na verejnosti – účasť žiakov na aktivitách obce
- realizovanie vzájomných hospitácií na vyučovacích hodinách členmi predmetovej komisie
- organizovanie a zapájanie sa do súťaží a podujatí v rámci školy , obce, mesta a okresu
Rozdelenie čiastkových úloh členom PK:
Katarína Gálová zodpovedná za Hudobný odbor – klavír a LDO
Jana Botošová zodpovedná za Hudobný odbor - flauta
Anna Lukáčová zodpovedná za Tanečné oddelenie
Izabela Najpaverová zodpovedná za Výtvarný odbor
Harmonogram zasadnutí PK:
1.zasadnutie – august 2019
Program zasadnutia:
1.Prerokovanie návrhov na plán práce
2.Prerokovanie činností a aktivít do plánu práce školy na školský rok 2019/2020
3.Prerokovanie návrhov do školského poriadku na školský rok 2019/2020
4.Rozdelenie čiastkových úloh jednotlivým členom PK
5.Prerokovanie materiálovo-technických podmienok vyučovania
6.Prerokovanie učebných plánov a osnov
7.Diskusia
8.Uznesenie
9.Záver
2.zasadnutie – september 2019
Program zasadnutia:

1.Príprava pedagogickej dokumentácie, a vypracovanie výchovno - tematických plánov pre
Jednotlivé odbory , spresnenie počtov žiakov v jednotlivých odboroch
2.Naplánovanie triednych seminárov a kultúrnych predstavení hudobného, tanečného a literárno dramatického odboru v spolupráci s kmeňovou školou v Lučenci – Opatová, so ZŠ s MŠ Halič
a obcou
Halič
3. Diskusia
4. Uznesenie
5. Záver
3.zasadnutie – november 2019
Program zasadnutia:
1.Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
2.Vyhodnotenie činnosti odborov za I. štvrťrok – počet a úroveň zrealizovaných aktivít
3.Vyhodnotenie úrovne triednych seminárov a predstavení hudobného, tanečného a literárno–
dramatického odboru a výstav výtvarných prác našich žiakov
4.Zhodnotenie úrovne výchovno-vzdelávacích výsledkov vo všetkých odboroch ako podklad
k I. štvrťročnej klasifikačnej porade
5.Príprava programu v rámci vianočných akadémií
6.Diskusia
7.Uznesenie
8.Záver
4. zasadnutie – január 2020
Program zasadnutia:
1.Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
2.Vyhodnotenie činnosti odborov za I. polrok – počet a úroveň zrealizovaných aktivít
3.Zhodnotenie úrovne vianočných akadémií, návrhy na budúci rok
4.Kontrola pedagogickej dokumentácie – postrehy, nedostatky, usmernenia
5.Spresnenie počtov žiakov k II. polroku- počet odhlásených, prihlásených
6.Príprava dňa otvorených dverí na vyučovaní výtvarného odboru pre žiakov materskej školy
7.Príprava predstavenia hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru pre deti materskej
školy
8.Diskusia
9.Uznesenie
10.Záver
5. zasadnutie – jún 2020
Program zasadnutia:
1.Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
2.Príprava programu v rámci záverečnej akadémie žiakov vrátane predstavenia žiakov všetkých
odborov
3.Príprava prijímacieho konania tanečného a literárno-dramatického odboru
4.Usmernenie k vyplňovaniu pedagogickej dokumentácie – vysvedčenia
5.Vyhodnotenie práce predmetovej komisie za školský rok 2019/2020
6.Návrhy na budúci školský rok
7.Diskusia
8.Uznesenie
9.Záver
Vypracovala: Mgr. Katarína Gálová DiS.art.

.

Plán práce predmetovej komisie pre klavír keyboard a hudobnú náuku
v školskom roku 2019-2020
September : Schválenie plánu práce PK v školskom roku 2019-2020
Plán práce individuálneho a skupinového vyučovania
Predpokladané podujatia školy
Absolventi,žiaci 4/1B, Pš/1
Postupové skúšky
Metodický deň
Súťaže
November : Výchovný koncert- Boj proti drogám
Hospitácie
Príprava predvianočných podujatí

Január

: Hodnotenie podujatí I. polroka
Hodnotenie postupových skúšok
Vyhodnotenie hospitácií
Plánovanie podujatí II.polroka

Apríl

: Absolventi- prehrávky
Ríša fantázie-program
Deň matiek - príprava
Plánovanie absolventských skúšok a skúšok 4.roč. a Pš/1.
Plánovanie záverečných podujatí/koncert, semináre atď. /

Jún

: Hodnotenie práce PK v školskom roku 2019-2020
Plánovanie nového školského roka

V Lučenci 10. Septembra 2019

Mgr .art. Beáta Becher

Plán práce predmetovej komisie SZUŠ v šk. roku 2019/2020
HO: dychy, bicie, gitara, husle, spev.

Vedúci predmetovej komisie: Bc. Svetlana Križáková
Členovia PK a ich úlohy: Jana Botošová DIS art: dychy
Ladislav Černák : gitara
Tibor Borský : gitara
Miroslav Uhrič: husle
Róbert Šándori : bicie
Katarína Ďaloková : spevácky zbor
Bc Svetlana Križáková Dis. Art. : spev, komorný spev

Ciele predmetovej komisie :
- skvalitňovať a zefektívňovať vyučovací proces,
- podporovať a rozvíjať nadanie žiakov kvalitným vzdelávaním,
- skvalitniť prácu učiteľov využívaním vhodných aj moderných metód a foriem vyučovania, ITK
- uplatňovať pedagogicko- organizačné pokyny MŠ SR na šk. rok 2019/2020
- plniť úlohy vyplývajúce z práce školy v školskom roku 2019/2020

Činnosti predmetovej komisie :
- usmerňovať výchovno-vzdelávací proces v daných predmetoch HO,
- dodržiavanie učebných plánov a osnov ŠKVP
- realizácia hospitácií na vyučovacích hodinách
- spolupráce s HO, VO, TO , LDO
- spolupráca so ZŠ, gymnáziom, a školami elokovaných pracovísk
- prezentácie práce ZUŠ na rôznych akciách, vystúpeniach koncertoch, súťažiach.

Harmonogram plánovaných akcií a zasadnutí PK 2019/2020
September
- 1. zasadnutie PK
- Otvorenie školského roka 2019/2020 aj na elokovaných pracoviskách
- školský poriadok, spresnenie počtu žiakov
- vypracovanie individ. a skupinových plánov
- plánované termíny činností aktivít, akcií šk. roka 2019/2020

Október
- kontrola triednej agendy , plány vyučovania
- Zbor Kokava - prehliadka evanj. Spevokolov,
Benefičný koncert pre Marca Gála - Apollo
Vystúpenie v programe 20.výročia úmrtia prvej ev. farárky Dariny Bancíkovej
Krátky program HO k odovzdávaniu cien súťaže VO
Program – Mesiac úcty k starším.

November
- 2 zasadnutie PK
- hodnotiaca Pg rada, kontrola a hodnotenie plnenia úloh PK
- Výchovný koncert - Boj proti drogám
- príprava vianočných akcií a koncertov

December
- príprava a realizácia vianočných aktivít v Lučenci a na elok. pracoviskách
- Výstava Plátno - Radnica
- Vianočné koncerty , koncerty pre Domovy dôchodcov a iné inštitúcie
- Adventný koncert v Kokave nad Rimavicou
- predvianočné muzicírovanie v škole
- príprava a realizácia triednych seminárov predmetov HO

Január
3. zasadnutie PK
- hodnotenie a plnenie úloh PK,
-postupové skúšky do vyšších ročníkov
- dodatočné prijímacie pohovory
- triedne - interné podujatia
- informačné dni pre rodičov

Február
- Reprezentačný ples SG
- Výchovný koncert – Cirkus pre žiakov a rodičov
- Fašiangové koledy
- hodnotenie a plnenie úloh PK v I. polroku šk. roka 2019/2020
- kontrola triednej agendy, spresnenie počtu žiakov na II. polrok

Marec
- príprava žiakov na koncerty, súťaž PMU
- školská súťaž odborov HO
-Deň učiteľov
- školská súťaž HO

Apríl
-Zasadnutie PK -hodnotenie a plnenie úloh PK
- vystúpenie žiakov HO na slávnostnom odovzdávaní maturitných vysvedčení
- Ríša fantázie – krátky program HO
- Pódium mladých umelcov 2020
 prehrávky absolventov

Máj
- príprava a realizácia koncertov ku dňu matiek
- ročníkové záverečné skúšky 4.roč. primárneho vzdelávania
- prijímacie pohovory I.termín
- absolventské skúšky

Jún
- postupové skúšky žiakov PHV do 1. ročníka
- interné semináre , podujatia
- prijímacie pohovory II. termín
-Záverečný koncert
- záhradná slávnosť
- Hodnotenie a plnenie úloh Pk v II. polroku a práce v školskom roku 2019/2020

V Lučenci 10. Septembra 2019

Bc. Svetlana Križáková DiS.art.

Plán práce predmetovej komisieHUDOBNÉHO, TANEČNÉHO
A LITERÁRNO - DRAMATICKÉHO ODBORU SZUŠ - Elokované pracovisko Cinobaňa
Vedúci predmetovej komisie: Monika Kramecová DiS.art
Členovia:
Katarína Ďaloková DiS.art.,
Bc. Svetlana Križáková DiS.art.,
Jana Balogová DiS.art.,
Vladimíra Albertová Mgr.
Hlavné ciele predmetovej komisie:
- uplatňovať v plnej miere pedagogicko-organizačné pokyny MŠ SR na školský rok2019/2020
- plniť všetky úlohy vyplývajúce z plánu práce na príslušný školský rok
- orientovať sa na skvalitnenie a zefektívnenie vyučovacieho procesu,
- podporovať a rozvíjať umeleckého nadania žiakov prostredníctvom zabezpečenia kvalitného
vzdelávania v ZUŠ
- uplatňovať progresívne metódy a formy práce
- skvalitniť prácu učiteľov prostredníctvom moderných metód vyučovania– využitie IKT vo
vyučovaní

Činnosti predmetovej komisie:
- dodržiavanie učebných plánov, učebných osnov a školského vzdelávacieho programu
- spolupráca s ďalšími vzdelávacími inštitúciami v obci – základná škola, materská škola
- usmerňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti vo všetkých odboroch
- propagácia a prezentácia prác žiakov ZUŠ na verejnosti – účasť žiakov na aktivitách obce
- realizovanie vzájomných hospitácií na vyučovacích hodinách členmi predmetovej komisie
- organizovanie a zapájanie sa do súťaží a podujatí v rámci školy , obce, mesta a okresu
Katarína Ďaloková – hra na klavíri
Jana Botošová – hra na flaute
Svetlana Križáková - spev
Monika Kramecová – tanečný odbor
Vladimíra Albertová - literárno-dramatický odbor

Harmonogram zasadnutí PK:
1.zasadnutie – august 2019
Program zasadnutia:
1.Prerokovanie návrhov na plán práce
2.Prerokovanie činností a aktivít do plánu práce školy na školský rok 2019/2020
3.Prerokovanie návrhov do školského poriadku na školský rok 2019/2020
4.Rozdelenie čiastkových úloh jednotlivým členom PK
5.Prerokovanie materiálovo-technických podmienok vyučovania
6.Prerokovanie učebných plánov a osnov
7.Diskusia
8.Uznesenie
9.Záver
2.zasadnutie – september 2019
Program zasadnutia:
1.Príprava pedagogickej dokumentácie, a vypracovanie výchovno - tematických plánov pre
Jednotlivé odbory , spresnenie počtov žiakov v jednotlivých odboroch
2.Naplánovanie triednych seminárov a kultúrnych predstavení hudobného, tanečného a literárno dramatického odboru v spolupráci s kmeňovou školou v Lučenec
3. Návrhy na skvalitnenie materiálno-technického vybavenia školy
4. Diskusia
5. Uznesenie
6. Záver
3.zasadnutie – november 2019
Program zasadnutia:
1.Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
2.Vyhodnotenie činnosti odborov za I. štvrťrok – počet a úroveň zrealizovaných aktivít
3.Vyhodnotenie úrovne triednych seminárov a predstavení hudobného, tanečného a literárno–
dramatického odboru
4.Zhodnotenie úrovne výchovno-vzdelávacích výsledkov vo všetkých odboroch ako podklad
k I. štvrťročnej klasifikačnej porade
5.Príprava programu v rámci vianočných akadémií
6.Návrhy na skvalitnenie materiálno-technického vybavenia školy
7.Diskusia
8.Uznesenie
9.Záver
4. zasadnutie – január 2020 Program zasadnutia:
1.Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
2.Vyhodnotenie činnosti odborov za I. polrok – počet a úroveň zrealizovaných aktivít
3.Zhodnotenie úrovne vianočných akadémií, návrhy na budúci rok
4.Kontrola pedagogickej dokumentácie – postrehy, nedostatky, usmernenia
5.Spresnenie počtov žiakov k II. polroku- počet odhlásených, prihlásených
6.Príprava dňa otvorených dverí na vyučovaní výtvarného odboru pre žiakov materskej školy
7.Príprava predstavenia hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru pre deti materskej
školy
8.Diskusia
9.Uznesenie
10.Záver

5.zasadnutie – jún 2020
Program zasadnutia:
1.Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
2.Príprava programu v rámci záverečnej akadémie žiakov vrátane predstavenie žiakov všetkých
odborov
3.Príprava prijímacieho konania tanečného a literárno-dramatického odboru
4.Návšteva divadelného predstavenia
5.Návšteva galérie
6.Návrhy na skvalitnenie práce
7.Usmernenie k vyplňovaniu pedagogickej dokumentácie – vysvedčenia
8.Vyhodnotenie práce predmetovej komisie za školský rok 2019/2020
9.Návrhy na budúci školský rok
10.Diskusia
11.Uznesenie
12.Záver
Vypracovala:
Monika Kramecová
V Lučenci : 6.9.2019

Plán práce predmetovej komisie
tanečného, literárno-dramatického oddelenia a komorných speváckych zborov
pre školský rok 2019/2020.
Vedúci predmetovej komisie:
Členovia:

Katarína Ďaloková, DiS.art
Monika Kramecová. Dis.art
Mgr. Katarína Gálová, Dis.art
Bc.Svetlana Križáková, DiS.art
Hlavné ciele predmetovej komisie:
- uplatňovať v plnej miere pedagogicko-organizačné pokyny MŠ SR na
školský rok 2019/2020
- plniť všetky úlohy vyplývajúce z plánu práce na príslušný školský rok
- orientovať sa na skvalitnenie a zefektívnenie vyučovacieho procesu
- podporovať a rozvíjať umelecké nadanie jednotlivých žiakov
zabezpečením kvalitného vyučovacieho procesu
- uplatňovať progresívne metódy a formy vyučovania
- skvalitniť prácu učiteľov , použitím moderných vyučovacích metód
Činnosť predmetovej komisie:
- dodržiavanie učebných plánov, učebných osnov a školského vzdelávacieho
programu
- usmerňovanie výchovno-vzdelávacej práce vo všetkých odboroch
- propagácia a prezentácia práce žiakov a učiteľov na verejných
vystúpeniach – podľa požiadaviek rôznych spoločenských organizácií, ako
aj vedenia školy
- realizovanie vzájomných hospitácií na vyučovacích hodinách členmi
predmetovej komisie
- zapájanie sa do súťaží a podujatí organizovaných v rámci školy
Rozdelenie čiastkových úloh členom PK:
Katarína Ďaloková zodpovedá na Komorný spevácky zbor v Lučenci
Svetlana Križáková zodpovedá za Komorný spevácky zbor v Kokave nad Rimavicou
Monika Kramecová zodpovedá za Tanečný odbor
Katarína Gálová zodpovedá za Literárno-dramatický odbor
Harmonogram zasadnutí PK:
1. zasadnutie – október /začiatok/ 2019
Program:
1. Prerokovanie návrhov na Plán práce
2. Prerokovanie aktivít a činností na školský rok 2019/2020
3. Rozdelenie čiastkových úloh jednotlivých členov PK
4. Prerokovanie učebných plánov a osnov
5. Diskusia
6. Uznesenia
7. Záver

2. zasadnutie - november 2019
Program:
1. Naplánovanie triednych seminárov a kultúrnych podujatí jednotlivých
oddelení PK – kontrola plnenia uznesenia
2. Spolupráca s vedením školy na verejných vystúpeniach – plnenie ich
požiadaviek, príprava žiakov
3. Príprava Vianočného muzicírovania vo vestibule školy
4. Diskusia
5. Uznesenie
6. Záver
2. zasadnutie - január 2020
Program:
1. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
2. Vyhodnotenie činnosti jednotlivých odborov za I. polrok šk. roka 2019/2020
3. Kontrola pedagogickej dokumentácie – triedne knihy, katalógy
4. Upresnenie počtu žiakov na II. polrok školského roka
5. Zhodnotenie verejných vystúpení jednotlivých odborov a plán do ďalšieho
obdobia, príprava Novoročného koncertu v D BST
6. Diskusia
7. Uznesenia
8. Záver
3. zasadnutie – marec 2020
Program:
1. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
2. Vyhodnotenie tretieho štvrťroka, jednotlivých vystúpení, vyučovacieho
procesu, návrhy na zlepšenie, obohatenie vyučovacieho procesu
3. Príprava na postupové , záverečné skúšky
4. Príprava absolventských prehrávok
5. Diskusia
6. Uznesenie
7. Záver
4. zasadnutie – jún 2020
Program:
1. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
2. Príprava prijímacieho konania pre všetky odbory školy
3. Usmernenie k vyplňovaniu pedagogickej dokumentácie
4. Vyhodnotenie činnosti PK za celý školský rok 2019/2020 – návrhy na
vylepšenie práce v budúcnosti
5. Diskusia
6. Uznesenie
7. Záver
V Lučenci, 16.9.2019

