PLÁN

PRÁCE

Konzervatória v Košiciach na mesiac j ú n 2016

1.

Do 14.00 hod. zapísať známky do katalógov pre žiakov 6. ročníka.
16.30 h.: Koncert žiakov akordeónového oddelenia v koncertnej sále školy.
Povinná účasť: žiaci 3. ročníka. Zodp.: Mgr. J. Demjan a triedne profesorky.
17.00 h.: Prebuď sa Katarína. Absolventské predstavenie študentov HDU
v divadelnom štúdiu. Zodp.: Mgr. S. Sidorová, zást. riad. školy.
1.-3. Koncert vybraných žiakov klavírneho oddelenia v partnerskej škole v Kielcach.
Zodpovedný: organizačne MgA. B. Buráš, riaditeľ školy, programovo
Mgr. art. M. Hermanová.
3.
10.00 h.: Klasifikačná porada pre 6. ročník v koncertnej sále školy.
Povinná účasť pre všetkých pedagógov vyučujúcich v 6. ročníku.
6.-7.
Konzultácie úväzkov na školský rok 2016/2017 s Mgr. S. Sidorovou, zást. riad. školy.
6.-10. Študijné voľno pre študentov 6. ročníka pred absolventskou súbornou skúškou.
***
Pedagogické výstupy absolventov v ZUŠ podľa usmernenia ved. oddelení.
8.
18.00 h.: M. Schneider – Trnavský: Skúška na koncert. Predstavenie študentov
speváckeho oddelenia z predmetu operné štúdio vo Veritase. Povinná účasť:
žiaci 1. ročníka. Zodp.: Mgr. K. Gremanová a triedne profesorky.
9.
16.30 h.: Interný koncert žiakov školy. Povinná účasť: žiaci 5. ročníka.
Zodp.: PhDr. J. Bukovinská a triedna profesorka.
17.00 h.: Koncert žiakov 4. ročníka HDU a improvizačného ansámblu školy
v divadelnom štúdiu. Zodp.: Mgr. S. Sidorová, zást. riad.školy a MA. J. Kopčák.
13.-15. Absolventské skúšky, obhajoby.
Harmonogram pripraví Mgr. S. Sidorová, zást. riad. školy.
13.
17.00 h.: Hudobné rezonancie - koncert jazzového ansámblu Konzervatória
v koncertnej sále školy. Zodp.: MA. J. Kopčák.
14.
8.30 – 16.00 h.: Interpretačné kurzy s Mgr. art. M. Osadským, akordeón,
VŠMU Bratislava v koncertnej sále školy. Zodp.: Mgr. J. Demjan.
17.30 h.: Gitarový koncert T. Závackého v koncertnej sále školy.
Povinná účasť: žiaci strunového oddelenia. Zodp.: Mgr. art. M. Kyjovský
a MgA. J. Haluza.
15.
17.00 – 19.00 h.: Koncert gitaristov ZUŠ-iek Košice v koncertnej sále školy.
16.,17.,20. Výročné skúšky pre žiakov 1.- 3. a 5. ročníka hlavných a praktických predmetov podľa pokynov vedúcich oddelení, ktorí zverejnia harmonogram na
oznamovacej tabuli.
19.-26. Odchod vybraných študentov a pedagógov školy na spoločné koncertné vystúpenie
Symfonického orchestra v Kielcach – filmová hudba. Zodp.: MgA. B. Buráš, riad. školy.
20.
17.00 h.: Hudobné rezonancie. Koncert študentov skladby a hostí v koncertnej sále
školy. Povinná účasť: žiaci 2. ročníka. Zodp.: PhDr. J Bukovinská a triedne profesorky.
19.00 h.: Mladá hudba v Halmi Caffe. Zodp.: MA. J. Kopčák.

21.

23.

27.

28.
29.
**

30.

14.00 h.: Termín zapísania známok do katalógov.
17.00 h.: Koncert B. Fazekaša vo Východoslovenskej galérii.
Zodp.: Mgr. art. M. Hermanová.
9.30 h.: Výročná klasifikačná porada. Účasť je povinná pre všetkých pedagógov školy.
Posledný termín vypísania dovolenkových lístkov podľa vzoru, ktorý bude na
vrátnici školy.
Odovzdať témy absolventských písomných prác – 5. ročník Mgr. S. Sidorovej,
zást. riad. školy.
11.00 h.: Odovzdávanie diplomov absolventom školy v Dome umenia.
Zodp.: Mgr. art. I. Čisáriková, zást. riad. školy a Mgr. M. Lenková, tr. profesorka.
19.00 h.: Koncert spoločného Symfonického orchestra žiakov našej a partnerskej školy
z Kielc v Dome umenia. Povinná účasť: žiaci školy, pre pedagógov je účasť
odporúčaná.
Priestor na podpisy vysvedčení.
20.00 h.: Improvizačný a jazzový ansámbel Konzervatória, záverečný koncert
v Halmi Caffe. Zodp.: MA. J. Kopčák.
Organizovanie výletov po konzultácii s riaditeľstvom školy.
Odovzdávanie učebníc do školskej knižnice podľa dohovoru triednych profesorov
s p. Katraničovou.
9.00 h.: Ukončenie školského roku v triedach, vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a odovzdávanie vysvedčení.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Riaditeľstvo školy vydáva zákaz vydať vysvedčenie tým žiakom, ktorí
majú voči škole akékoľvek podlžnosti !! (školská knižnica, neodovzdané kľúče od
skriniek, ZR a PŠ, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov...) Zodp.: triedne profesorky.
Letné prázdniny začínajú 1. júla 2016 a končia 2. septembra 2016.
8. 7.

Začiatok dovolenky pre pedagogických zamestnancov.

Školský rok 2016/2017 začína
5. septembra 2016 o 10.00 hodine.

