
PLÁN  PRÁCE 

Konzervatória v Košiciach na mesiac september 2019 

 

2. 10.00 hod.: Nástup pedagógov a študentov školy na školskom dvore na Timonovej ul. 
            Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020. 
 V prípade nepriaznivého počasia sa otvorenie šk. roka uskutoční nasledovne: 
 1. - 3. ročník od 10.00 hod. v koncertnej sále školy s triednymi profesormi.  
 4. - 6. ročník od 10. 30 hod. v koncertnej sále školy s triednymi profesormi. 
 11.00 hod.: Organizačné práce v triedach s triednikmi, ktoré o. i. oboznámia študentov  
 s požadovanými predpismi /PO, BOZP, školským poriadkom o pod./ 
 Po ich oboznámení sa  študenti podpíšu vyhlásenia a triednici  ich odovzdajú  
 Mgr. art. P Slávikovi zást. riad. školy.  
3.  Preberanie učebníc zo školskej knižnice podľa časového dohovoru s p. I. Katraničovou, 
 práce v triedach s triednikmi. 
 11.00 hod.: Pracovné stretnutie triednikov a vedúcich oddelení  s riaditeľstvom školy  
 v koncertnej sále školy. 
 13.00 hod.: Zadeľovanie individuálneho vyučovania. 
 18.00 hod.: Recitál Jána Bogdana – violončelo -  bývalého študenta našej školy 
 v koncertnej sále školy. Doporučená účasť žiakov oddelenia strunových nástrojov. Zodpovedný 
 Mgr. art. M. Kyjovský. 
4. Začiatok kolektívneho a individuálneho vyučovania riadne podľa rozvrhu hodín. 
 13. 30 hod.: Pracovná porada v koncertnej sále školy po nej školenie edupage – inovácia  
 triednych kníh. 
 Povinná účasť všetkých pedagogických zamestnancov školy. 
4. - 6.  Dodatočné skúšky v náhradnom termíne. /viď harmonogram/ 
6.   Uzatvorenie údajov do RIS-u pre všetkých žiakov – vypisujú triednici  a všetkých 
 pedagogických zamestnancov.  
 Upozornenie: od 14. 9. 2019 – 30. 9. 2019 nebude možná žiadna zmena ako: prestup,  
 prerušenie štúdia, úprava úväzkov... 
10.-15. Workshopy a festivalové koncerty v rámci projektu Voicingers on Tour Košice,   
 Kasárne – Kulturpark, /vybraní žiaci  školy budú uvoľnení  z celodenného vyučovania,  
 zoznam žiakov viď na nástenke oznamov/ Zodpovedný MA J. Kopčák 
10.-11. Maturitná skúška v jesennom období – TČOZ 
 Harmonogram pripraví PaedDr. A. Semanová , zást. riad. školy. 
13. Absolventské skúšky v jesennom období. 
 Harmonogram pripraví Mgr. art. P. Slávik , zást. riad. školy. 
13.-15.Festival ochotníckeho divadla Tlmače Lipník – prezentácia študentov HDU 
 /zoznam študentov viď na zozname v zborovni školy./  Zodp. Mgr. art. E. Ryšáková 
18. Mosty bez bariér v  Pribeníku – prezentácia školy /Pop band, študenti HDU/ 
 /zoznam študentov viď na zozname v zborovni školy./   
 Zodp. Mgr. art. A. Hollá ArtD. riaditeľka školy a MA J. Kopčák 
20. Posledný termín odovzdávania rozvrhov hodín v 3 exemplároch, na ktorých budú nadpočetné  
 hodiny vyznačené skratkou NH a na jeden exemplár napísať úväzok na zadnú stranu.  
 Pri individuálnom vyučovaní napísať: meno, priezvisko, ročník žiaka a váš podpis. Rozvrhy  
 hodín vypísať ceruzkou. Prinesú ich vedúci oddelení  PaedDr. A. Semanovej, zást. riad. školy.   
27.  Termín odovzdávania plánov činnosti oddelení a výchovného poradenstva. 
 Prinesú ich vedúci oddelení  PaedDr. A. Semanovej, zást. riad. školy.   
 Deň otvorených dverí Ústavného súdu – prezentácia školy /Pop band, saxofónové 
 kvarteto, sláčikové kvarteto/ 
 Zodp. Mgr.art. A. Hollá ArtD. riaditeľka školy a  MA J. Kopčák 



 
             
 


