
PLÁN  PRÁCE 

Konzervatória v Košiciach na mesiac september 2020 

 Všetci žiaci a pedagógovia pri príchode do školy absolvujú meranie teploty na vrátnici školy – 
Timonova 2. Pre žiakov  a pedagógov je povinné nosenie rúška v priestoroch školy do 15. 9. 
2020. Ak sa epidemiologické opatrenia predĺžia, odporúča sa pokračovať od 16. 9. do 23. 9. 
2020. Telocvičňa je do 20. 9. 2020 uzavretá, odporúča sa vyučovanie v exteriéri.  

 
                                             -------------------------------------------------------- 
 
2. 8.30 hod. Nástup 1.A a 1. B na školskom dvore spolu s triednymi profesormi, vedúcimi oddelenia 

a vedením školy. Otvorenie šk. roka 2020/2021. V prípade nepriaznivého počasia v koncertnej sále 
školy. 

 Ďalšie ročníky majú stretnutie s triednymi profesormi už vo svojich triedach podľa nasledovného 
časového harmonogramu: 

 9.00 hod. – 2.A 
 9.30 hod. – 2.B 
 10.00 hod. – 3.A 
 10.30 hod. – 3.B 
 11.00 hod. – 4.A 
 11.30 hod. – 4.B 
 12.00 hod. – 5.A 
 12.30 hod. – 5.B 
 13.00 hod. – 6. roč.  
  

Organizačné práce v triedach s triednymi profesormi, ktoré o. i. oboznámia študentov  
 s požadovanými predpismi /PO, BOZP, školským poriadkom o pod./ 

Po ich oboznámení  študenti vyhlásenia podpíšu a triedni profesori ich odovzdajú  Mgr. art. P. 
Slávikovi zást. riad. školy.   

3. 09.00 hod.: Pracovné stretnutie vedúcich oddelení  s vedením školy v koncertnej sále školy. 
 13.00 hod.: Zadeľovanie individuálneho vyučovania. 
3.- 4.   Preberanie učebníc zo školskej knižnice podľa časového dohovoru s  p. D. Miklošovou – 

hospodárkou školy. 
7.   Uzatvorenie údajov do RIS-u pre všetkých žiakov – (vypisujú triedni profesori)  a všetkých 

pedagogických zamestnancov.  
Upozornenie: od 14. 9. 2019 – 30. 9. 2019 nebude možná žiadna zmena ako: prestup, prerušenie 
štúdia, úprava úväzkov 

7. Začiatok kolektívneho a individuálneho vyučovania riadne podľa rozvrhu hodín. 
9.  7.30 hod. Pracovná porada v koncertnej sále školy (školenie BOZP, voľba do Rady školy) 
 Povinná účasť všetkých pedagogických zamestnancov školy. 
18. Posledný termín odovzdávania rozvrhov hodín v 3 exemplároch, na ktorých budú nadpočetné hodiny 

vyznačené skratkou NH, na jeden exemplár napísať úväzok na zadnú stranu.  
Rozvrhy hodín vypísať ceruzkou. Prinesú ich vedúci oddelení  PaedDr. A. Semanovej, zást. riad. 
školy.   

28.  Termín odovzdávania plánov činnosti oddelení, výchovného poradenstva a  koordinátora prevencie.  
 Vedúci oddelení pošlú  PaedDr. A. Semanovej, zást. riad. školy.   
  
Poznámka:  

Všetci žiaci  sa povinne prihlasujú čipom na vrátnici školy od 3. 9. 2020. 
Pedagógovia školy sa začnú prihlasovať čipom od 21. 9. 2020. Príchod na pracovisko dovtedy potvrdia 
podpisom v dochádzkovej knihe.  
 


