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Základná umelecká škola M. Schneidera-Trnavského, Štefánikova 2, Trnava

Plán práce pre školský rok 2011/2012

I./  a s o v ý   h a r m o n o g r a m

1.   Nástup pedagogických pracovníkov 30.08.2011

2.   Školský rok sa za ína 01.09.2011 – I. polrok
01.02.2012 – II. polrok

3.   Zápis žiakov na ZUŠ M. Sch.-Trnavského 05.09.2011– 08.09.2011
      Štefánikova 2, Trnava 1230 – 1700 hod.

4.   Vyu ovanie pod a rozvrhu sa za ína 12.09.2011

5.   Porady
Utorok 30.08.2011    pracovná porada 1030hod.
Streda 28.09.2011    pracovná porada 1100 hod.
Streda 26.10.2011    pracovná porada    1100 hod.
Streda      23.11.2011    ped. rada a klasifika ná porada 1100 hod.
Streda 21.12.2011    pracovná porada 1100 hod.
Streda 25.01.2012    ped. rada a klasifika ná porada 1100 hod.
Streda 21.03.2012    pracovná porada 1100 hod.
Streda 25.04.2012    ped. rada a klasifika ná porada 1100 hod.
Streda 20.06.2012    ped. rada a klasifika ná porada 1100 hod.
Streda 28.06.2012    vyhodnocovacia porada 1100 hod.

6.   Umelecké rady     v de  konania porád a pod a potreby
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7.   Predmetové komisie do 5 dní po UR

8.   Školské koncerty október – máj
pravidelne v stredu

9.   Verejné koncerty a vystúpenia
Koncert k výro iam skladate ov 24.11.2011
Viano ný koncert VKS 14.12.2011
Viano ný koncert v Divadle 20.12.2011
Viano né vystúpenie LDO a TO v DK 13. a 14.12.2011
Novoro ný koncert 24.01.2012
Koncerty HO – klavír 13.03.2012

                                    keyboard a akordeón 22.03.2012
slá ikové nástroje 27.03.2012
spev 12.04.2012
gitara 19.04.2012
dychové a bicie nástroje 03.04.2012
klavír – populárna hudba 29.05.2012

Vystúpenie TO

10.  Sú až „Schneiderova Trnava“ 26.04. a 27.04.2012

11.  Sú až v hre na akordeón a keyboard /šk. kolo/ 08.03.2012

12.  Absolventské koncerty 10.,16. a 17.05.2012

13.  Absolventské vystúpenie LDO 31.05.2012

14.  Absolventské vystúpenie TO 09.05.2012
02.05.2012

15.  Koncerty na vysunutých pracoviskách ZUŠ priebežne
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16.  Výchovné koncerty pre ZŠ a MŠ pod a požiadaviek

17.  Mimoškolské vystúpenia jednotlivcov
a komorných zoskupení pod a požiadaviek

18.  Závere né technické skúšky absolventov v HO marec – apríl 2012
       Závere né skúšky v HN 09.,10. a 11.05.2012

19.  Ro níkové skúšky jún 2012
- žiakov PŠ
- kontrahujúcich žiakov
- komisionálne
- HN- individuálne štúdium
- Závere ná skúška žiakov 4. ro níka

20.  Koncertná spolupráca s partnerskou ZUŠ v B eclavi               priebežne

21.  Pracovné stretnutie pedagógov ZUŠ Trnava a B eclav             jún 2012

22.  De  otvorených dverí 03.05.2012     1400 - 1700hod.

23.  Prijímacie pohovory do ZUŠ 04. a 05.06.2012

24.  Slávnostné vyradenie absolventov jún 2012

25.  Sú aže, festivaly, prehliadky priebežne 2011 – 2012

26.  Triedne schôdze RZ 1 x do roka

27.  Pravidelná spolupráca s výborom RZ
minimálne 1x za 3 mesiace priebežne
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28.  Spolupráca s výborom  ZO OZ PŠ priebežne

29.  Prázdniny Trvanie Za iatok vyu ovania

Jesenné 28.10.2011 – 31.10.2011 02.11.2011  streda
Viano né 23.12.2011 – 05.01.2012 09.01.2012  pondelok
Polro né 03.02.2012 06.02.2012  pondelok
Jarné 20.02.2012 – 24.02.2012 27.02.2012  pondelok
Ve kono né 05.04.2012 – 10.04.2012 11.04.2012  streda
Letné 02.07.2012 – 31.08.2012 03.09.2012  pondelok

30.  Sviatky a vo né dni 01.09.2011 – štvrtok
15.09.2011– štvrtok
01.11.2011 – utorok
26.12.2011 – pondelok
06.01.2012 – piatok
06.04.2012 – piatok
09.04.2012 – pondelok
01.05.2012 – utorok
08.05.2012 – utorok

 Vedúci predmetových komisií:

- klavír   p. Edita Planková
- slá ikové nástroje p. PaedDr. Alžbeta Ševe ková
- akordeón, keyboard p. So a Bobeková
- dychové nástroje p. Vlasta Kozánková
- spev a hlasová výchova p. Mgr. Mária Reiffersová
- gitara p. Oliver Rogovský
- hudobná náuka p. PhDr. Lenka Danišová
- LDO p. Mgr. Blanka Blesáková
- TO p. Alena Luká iková
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Úlohy vedúcich  PK :

- mesa ne odovzdáva  vedeniu školy podklady o aktuálnom stave žiakov
- sledova  u ebné plány a osnovy
- navrhova innos  práce PK, zvoláva  PK pod a potreby
- vies  PK
- sledova  prácu u ite ov vo svojom predmete prostredníctvom školských
   a verejných koncertov, triednych prehrávok
- sledova  vývoj svojho predmetu, vies  u ite ov k aktivite a tvorivosti
- stála dispozícia k potrebám ZUŠ
- oboznámi  PK s problémami, ktoré rieši UR do 5 dní
- prediskutova  jednotlivé problémy a s návrhmi u ite ov k problémom
  oboznámi  UR
- ro né hodnotenie PK
- spoluzodpovednos  za výber žiakov na sú aže, verejné a mimoškolské koncerty

itelia vysunutých pracovísk ZUŠ:

Trstín p. Zuzana Balgavá
erveník p. Milan Kuzma

Úlohy vedúcich u ite ov vysunutých pracovísk ZUŠ:

- sledova  dodržiavanie pracovnej disciplíny na svojom pracovisku
- v prípade neprítomnosti pracovníka zabezpe  oznam, resp. zastupovanie
   po dohode s vedením školy
- pracovníkov informova  o oznamoch riadite stva školy a zabezpe  kontakt
   medzi pracovníkmi a vedením školy
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itelia poverení vedením notového archívu, inventárom UP a knižníc

- klavír p. Alena Slivová
- akordeón p. Elena Danišová
- dychy p. Vlasta Kozánková
- slá iky p. PaedDr. Alžbeta Ševe ková
- HN – CD archív, knižnica, OHN p. PhDr. Lenka Danišová

p. Mgr. Andrea Bendová
- gitara p. Oliver Rogovský

p. Mária Smažáková
- spev p. Mgr. Mária Reiffersová
- keyboard p. Mgr. Katarína Chalúpková

Poverení u itelia evidujú výpoži ky vo svojom zázname a nákupy sú
povinní zavies  do centrálneho zoznamu. Raz ro ne skontrolujú stav
archívu (knižnice) a v novembri navrhujú nepotrebný a nepoužite ný
materiál na vyradenie. Oboznamujú u ite ov so všetkými prírastkami.
Vedenie školy zabezpe uje v sú innosti s RZ opravy a nákupy hudobných
nástrojov, didaktickej techniky, u ebných pomôcok a inventáru školy,
ktoré zapoži iava žiakom na dohodu o zapoži aní za príslušný poplatok.
/Zákon o hospodárení PO/

V zmysle zákona o hospodárení PO pokra ova  v poskytovaní služieb
žiakom a verejnosti za poplatok

- pri mimoškolských vystúpeniach
- pri prenájme nebytových priestorov školy
- pri inzercii v priestoroch školy
- pri cvi ných hodinách
- pri zapoži aní hudobných nástrojov a pod.
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II. Zoznam pracovníkov školy a ich poverenie úlohami

1.    PaedDr. Gabriel Kalapoš riadite zborový spev, HN
2.    Mgr. Drahomíra Benciová zást.riad. HN
3.    Mgr. art. Juraj Vrobel zást.riad. dychové nástroje
4.    Zuzana Balgavá ite ka gitara
5.    Mgr. Andrea Bendová ite ka klavír, korepetícia, HN
6.    Alexander Berger ite akord., keyboard
7.    Bc. Vlasta Berková ite ka spev, hlas. výchova, LDO
8.    Mgr. Blanka Blesáková ite ka LDO
9.    So a Bobeková ite ka akord., keyboard
10.  Peter Bun ek ite dych. nástroje, súbor
11.  Gabriela Bun eková ite ka spev
12.  Mgr. Peter ele a ite gitara
13.  Mgr. Marta ele ová ite ka akord., keyboard
14.  Elena Danišová ite ka akord., keyboard
15.  PhDr. Lenka Danišová ite ka HN, husle
16.  Bc. Monika Gáborová ite ka TO
17.  Mgr. art. Juraj Gregorík ite gitara
18.  Mgr. art. ubica Himi ová ite ka husle
19.  Jakub Hittrich ite bicie nástroje
20.  Mgr. Jarmila Hudecová ite ka klavír, HN
21.  Mgr. Katarína Chalúpková ite ka akord., keyboard
22.  Mgr. art. Marián Kokavec ite keyboard, HN
23.  Dáša Kosorínová ite flauta
24.  Vlasta Kozánková ite ka flauta
25.  Milan Kuzma ite dych. nástroje,

keyboard, súbor
26.  Alena Luká iková ite ka TO
27.  Erika Novanská ite ka klavír, keyboard
28.  Edita Planková ite ka klavír
29.  Tomáš Polakovi ite husle, súbor
30.  Mgr. Mária Reiffersová ite ka spev, HN
31.  Bc. Alžbeta Remenárová ite ka klavír
32.  Oliver Rogovský ite gitara
33.  Eva Rož áková ite ka klavír
34.  Mária Smažáková ite ka gitara, súbor
35.  Mgr. Anna Smiešková ite ka klavír, spev
36.  Alena Slivová ite ka klavír
37.  PaedDr. Alžbeta Ševe ková ite ka husle, súbor
38.  PaedDr. Martina Tomašovi ová ite ka klavír, HN
39.  Daniela Hor áková ext. u ite ka gitara
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40.  Mgr. art. Zuzana Bilani ová MD
41.  Mgr. Mária Kone ná MD
42.  Margaréta Palíková MD
43.  Katarína Jedli ková hosp. ú t.
44.  Adriana Miškolciová mzd. ú t.
45.  Milan Vyhlídal školník
46.  Magdaléna Kobzová upratova ka
47.  Irena Nádaská upratova ka
48.  Vladimír Kobza informátor
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III./ V ý ch o v n o – v z d e l á v a c í   p r o c e s

Základnú umeleckú školu navštevuje v školskom roku 2011/2012
 775  žiakov ( údaj ku d u vypracovania plánu práce)
z toho:

v hudobnom odbore       584 žiakov
v tane nom odbore         123 žiakov
v LDO                                70 žiakov

Vysunuté pracoviská ZUŠ:
erveník             16 žiakov

Trstín                  17 žiakov

Takto sa snažíme zníži  po et detí z okresu, ktoré musia za svojím rastom
dochádza  do Trnavy.

Zameranie výchovno-vzdelávacieho procesu je dvojsmerné :

1./ Odborná príprava žiakov pre štúdium na Konzervatóriá, odborné
      umelecké školy, prípadne na vysoké umelecké a pedagogické školy.
2./ Rozvíjanie estetického cítenia detí, výchova milovníkov umenia.

Plán innosti v školskom roku 2011/2012 je postavený na tradi ných
kultúrno-spolo enských podujatiach, ktoré sú už trnavskej verejnosti
známe a obohacujú kultúrny život Trnavy.
Na školských koncertoch sa celoro ne prezentujú žiaci a u itelia.

V hudobnom odbore:

Jubilujúcim skladate om venujeme zvýšenú pozornos  vo výchovno-
vzdelávacom procese v hlavných predmetoch a v hudobnej náuke – pri
po úvaní ich diel.
Termín: celoro ne + koncert v novembri 2011
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V tane nom odbore:

 - realizova  výchovné vystúpenia pre ZŠ a MŠ
 - stabilizova  a kontrolova  stavy žiakov v jednotlivých skupinách
Termín : priebežne

V  LDO :

 - scenáre, dramaturgia, vystúpenia

Práca a innos  jednotlivých odborov v šk. roku 2011/2012 bude
zameraná na tieto hlavné úlohy:
1./ Dodržiavanie u ebných osnov – PK majú možnos  prispôsobi

obsahovú nápl  u iva schopnostiam a možnostiam detí
2./ Spestrenie a oživenie predmetu HN, využi  rôznorodos  predmetu

so zrete om na nástrojové zoskupenia žiakov v triede
3./ Závere né ro níkové skúšky
4./ Závere né vystúpenie TO a LDO
5./ Žiakov zapoji  do komornej hry, korepetícií
6./ Podporova  záujem vyu ujúcich o ich odborný rast, umož ova  im

as  na odborných seminároch, školeniach, sú ažiach a dop
si vzdelanie

7./ Konzultácie a vzájomné hospitácie v rámci PK
8./ Spolupráca jednotlivých odborov a PK
9./ Motivácia žiakov k vlastnej tvorivosti a kreativite, štvorru nej hre

na klavíri, komornej hre a korepetícii
10./ Osvetová práca, výchovné koncerty a vystúpenia pre materské a

základné školy, zapoji  aj mladších žiakov
11./ Zapájanie žiakov do kultúrno-spolo enského života, návštevy koncertov

/primerane veku/, divadiel, operných a baletných predstavení, pre
žiakov a u ite ov organizova  návštevy SND

12./ Príprava žiakov na sú aže a festivaly
13./ Výchova žiakov ú inkova  pred publikom, zvyšovanie ich sebavedomia

a istoty
14./ Vyh adávanie talentov v 1. ro níkoch ZUŠ
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15./ Pomoc nadaným de om zo sociálne slabších rodín pomocou z avy
alebo odpustenia školného v zmysle VZN Mesta Trnava

16./ Zefektív ovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, racionálne využitie
pracovného asu a rešpektovanie pravidiel psychohygieny vyu ujúcich
i žiakov

17./ Zvyšovanie právneho vedomia zamestnancov oboznamovaním s platnými
právnymi predpismi a normami

Dôležitou sú as ou výchovno-vzdelávacieho procesu bude pôsobenie
pedagogického zboru na estetické cítenie žiakov v každom smere:
- správanie, vyjadrovanie, obliekanie sa do školy i do spolo nosti.
Budeme spolupracova  s orgánmi mesta a obcí v ktorých máme vysunuté
pracoviská. V záujme prepojenia školy a rodiny budeme po as celého roka
spolupracova  s RZ. Uvítame každú materiálnu a sponzorskú pomoc
z ich strany, i zo strany alších priaznivcov školy.

Trnava, september 2011

OZ PŠ a V PaedDr. Gabriel Kalapoš
riadite  ZUŠ


