
PLÁN  PRÁCE 

Konzervatória v Košiciach na mesiac január 2020 

 
 V novom roku 2020 želá vedenie školy  všetkým pedagógom,           

zamestnancom a študentom školy pevné zdravie, osobnú pohodu,  
vzájomné  porozumenie  a  toleranciu.  

 
8.   Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách riadne podľa rozvrhu hodín.   
14.  16.30 hod. Interný koncert v koncertnej sále školy. Povinná účasť žiakov 1. a 2. ročníka. 
  Zodp. PhDr. J. Bukovinská 
14. – 20. Polročné skúšky z hlavných a praktických predmetov podľa usmernenia vedúcich  

jednotlivých oddelení, ktorí do 13. 1. 2020 zverejnia časový harmonogram za svoje 
oddelenia. 

20.  Do 14.00 hod. každý vyučujúci zapíše známky do systému Edupage. Za zapísanie 
známok do systému sú zodpovední vedúci oddelení. V prípade potreby volať p. R. 
Vadásyovú.  

21.   16.30 hod. Interný koncert oddelenia dychových a bicích nástrojov v koncertnej sále školy.            
  Povinná účasť všetkých žiakov oddelenia. Zodp. Mgr. art. P. Slávik 
22.  7.30 hod. Polročná klasifikačná porada v koncertnej sále školy. Účasť pre všetkých 

pedagógov je povinná. 
27. – 31. Lyžiarsky kurz  pre žiakov 2. ročníka. Zodp. Mgr. G. Fotul 
28.    16.30 hod.  Interný koncert klavírneho oddelenia v koncertnej sále školy. Povinná účasť 

všetkých žiakov  oddelenia. Zodp. Mgr. art. M. Hermanová. 
 18.00 hod. Konzervatoristi v Bluebell.  Pop a Jazz Band. Zodp.  M. Pavlik, Mgr. art. M. 

Samuely.  
29. - 30. Zájazd študentov a pedagógov klavírneho oddelenia na klavírny recitál Mikhaila Pletneva 

do Budapešti. Zodp. Mgr. art. M. Hermanová a Mgr. art. E. Jámbor. 
29.  Triednici na triednických hodinách vyhodnotia polročnú prácu žiakov a rozdajú výpisy 

vysvedčení. 
30.  Vedúci oddelenia odovzdajú Mgr. art. P. Slávikovi, zást. riad. školy vybrané umelecké 

diela absolventských výkonov. 
  Vedúci oddelenia odovzdajú Mgr. art. P. Slávikovi, zást. riad. školy programy na 

prehrávky na verejný koncert  v Dome umenia, plánovaný na  25. 2. 2020. 
31.  Odchodový deň na polročné prázdniny. Vyučovanie končí o 13. 15 hod.  
 
                                                                    ------------------------------------ 
 
3. 2. Polročné prázdniny. Budovy školy budú otvorené v čase od  8.00 – 13.00 hod.  
  Pedagogickí  zamestnanci si na tento deň vypíšu na vrátnici školy dovolenkový lístok. 
4. 2.  Začiatok vyučovania po polročných prázdninách. 
 
 
 

 



 

 


