Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří,
J. A. Komenského 677, okres Chomutov
Kontakt: 474 375 667, 739433795, 733 326 992, IČO: 46787534

Zápis – Pedagogická rada č. 10 2017/2018 ze dne 11. 4. 2018
přítomnost: dle prezenční listiny
Program jednání:

1.

Reflexe čtvrtletí
(Mario Kubec, školní automobil, architekt – úprava areálu školy, Šablony pro ZUŠ,
PPP Kadaň, MÚSS – koncerty, klasifikace)

2.

Soutěže

3.

ZUŠ Open

1. Reflexe čtvrtletí
- jednání M. Kubec – požádání být „tváří školy“. Spolupráce s LDO. Tváří školy rovněž P. Senić – natočila spot – nyní
produkce ZUŠ Open vytváří spot pod hlavičkou organizace.
- automobil Renault Kangoo – nově v ZUŠ, referenční zkoušky vykonali vybraní učitelé (Ulrich, Hekel, Švandrlíková,
Breczková, Slončíková, Rambousková). Nyní čekáme na schválení Radou města, poté bude možné automobil plně
užívat.
- Ing. arch. T. Bernášek – jednání o úpravě areálu školy, včetně budovy školy. Vizualizace. Nabídková cena 58 000 bez
DPH, což vedlo vedení školy k jednání s architektem Města Klášterec nad Ohří. Ten přebírá plánování. (Budeme se
ucházet o čerpání 2 mil. Kč z MAP Severozápad. Toto odsouhlaseno Radou města.
- Šablony II pro ZUŠ – plánování a jednání s p. Bubelíny, částka 753 400,- Kč, o kterou budeme žádat bude rozdělena
mezi aktivity: ICT, nahrávací studio, grafické programy pro výtvarný obor, DVPP, vzájemná spolupráce pedagogů ZUŠ,
Sdílení zkušeností pedagogů různých ZUŠ, Zapojení odborníka z praxe, Nové metody ve výuce v ZUŠ, Profesní rozvoj
skrze supervize, Projektový den ve škole, Projektový den mimo školu, Komunitně osvětová setkávání.
- jednání s PPP Kadaň – nadaní žáci – Jedlička, Hodic, Hodicová, Jiráková. Nyní v případě posudky učitelů.
- v jednání koncerty v MÚSS – 2x do konce šk. roku.
- dojednání koncertu v Perštejně – červen 2018.

Klasifikace:
- příprava slovního hodnocení, individuálně dle žáka, konkrétnější, ne jen 4 slova, ale hodnocení přesně pro žáka.
- koncert malých umělců – všichni v PS jako postupová zkouška.
- do 15.6. uzavření klasifikace HN.
2. Soutěže
- TO – okresní kolo, postup do kraje téměř všech choreografií.
- postup choreografie O. Rambouskové do celostátního kola do Kutné Hory.

- konec června – Legarm – Chorvatsko.
Dechové nástroje:
- poděkování učitelům V. Musilové, L. Medřické, V. Bérešovi.
Výborná umístění v krajském kole. O. Nechvátal – postup do ústředního kola – 3. 5. 2018
Zpěv:
A. Dzurik – 1. místo v okrese.
Zpěváček karlovarska – P. Oláhová – postup do celostátního kola v Chrudimi + postup za soubor 1 žák.

KOREPETICE: ROZDĚLOVÁNÍ PRÁCE MEZI VŠECHNY PEDAGOGY KLAVÍRNÍHO ODDĚLENÍ.
3. ZUŠ OPEN
- soubory od uč.: Musilová, Hekel, Ulrich, Atamanová, Krymová, Béreš – Brass band.
+ skladby učitelského orchestru (Feeling good, Uptown funk, I will follow him, Tequila, Foggy Dew)
- zpěv: Uptown funk a Feeling good zpívá Luboš Hájek, I will follow him gospel + sbor.

17.5. 10,00 – 12,00 – zkouška rytmiky (Bartko, Ulrich, Švandrlíková, Konůpková, Hekel)
19.5. 9,00 – 17,00 – soustředění souborů

24. 5. 2018 ZUŠ OPEN
- dopoledne pro školy v Salla tereně (VO, TO)
- 11 a 13 hodin – průvod městem – P. Hekel zajistí průvod, kdo, co trasa. NUTNÉ NAHLÁSIT TRASU NA MĚSTĚ!
- 14,30 otevření areálu školy
- 15,00 – 17,30 – program na jevišti, učitelé ve třídách.
- 19,00 – představení pro veřejnost v Salla tereně.
Soubory nahlásí ZŘŠ čas hraní + kdo bude hrát + názvy skladeb.
Do propagace zapojeni všichni pedagogové školy, na den ZUŠ Open přítomni všichni.

V Klášterci nad Ohří, dne 11. 4. 2018
Zapsala: Mgr. Martina Švandrlíková (vlastnoruční podpis)
Zápis ověřil: ředitel školy Mgr. Zora Breczková (vlastnoruční podpis)
Zaměstnanci, kteří byli omluveni, se seznámí s obsahem pedagogické rady dodatečně v nejbližším možném termínu. Odpovídá Mgr.
M. Švandrlíková.
Zápis bude vyvěšen na www.zus-klasterec.cz

