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. 7 2018/2019 ze dne 9.1.2019
přítomnost: dle prezenční listiny
Program jednání:
1)
2)
3)

Změna organizační struktury školy
ZUŠ OPEN
Termíny

1. Změna organizační struktury školy
- k 1. 1. 2019 dochází ke změně organizační struktury školy. Z učitelů vybráni ti, kteří jsou s plným úvazkem či
většinovým, jsou aktivní, dokáží vyslechnout ostatní, mají povědomí o struktuře školy, jsou schopni organizace
větších akcí a koncertů.
- vedoucím Umělecké rady a vedoucím hudebních sekcí zvolen Josef Ulrich
- vedoucím kolektivních oborů zvolena Olga Rambousková
- VUR je pozice řídícího pracovníka na 1. stupni řízení. Členové Umělecké rady jsou všichni pedagogové ZUŠ.
Kompetence VUR:
- řídí, plánuje a organizuje činnost členů UR
- koordinuje, zajišťuje a odpovídá za činnost jednotlivých sekcí,
- pověřuje mluvčího sekce, se kterým vede jednání,
- svolává jednání UR min. 4x ročně a jednání sekcí 3x ročně,
zpracovává a vyhodnocuje zápisy z jednání,
účastní se jednání širšího vedení školy.
Oblasti činnosti:
- koordinace a zpracování kalendáře akcí, technické podmínky prezentace,
- soutěže a přehlídky,
- součinnost v oblasti DVPP,
- součinnost na ŠVP, metodická pomoc začínajícím pedagogům,
- součinnost při budování kultury školy, součinnost při plánování as organizování postupových a komisionálních
zkoušek.
Jde o funkci řídícího pracovníka, který je přímo odpovědný za činnost UR a jejích sekcí zástupkyni ředitelky.
2. ZUŠ OPEN
Harmonogram ZUŠ OPEN + koordinace uvnitř školy – na starosti J. Ulrich
Předběžně:

po – st 27. – 29. 5.

dopolední představení ve školách – LDO 15´+ doplnění HO

po – čt 27. – 30.5.

dílna ve VO pro školy, třídy, které nebyli na LDO

30.5.

generální zkouška TO v KD
vystoupení TO – Balletto

31.5.

učitelé v ZUŠ od rána – příprava dne
v KD dopoledne vystoupení TO pro školy 2x

31.5.

odpoledne:

průvod – Staré město ke škole
program od 15 do 19 hodin
14,30 fanfáry u vstupu Brass band
15,00
15,30
16,00
16,30 LDO představení na 2. pódiu
17,00
17,30
18,00
18,30

Možnost paralelního programu.
1.6.

Prezentace ZUŠ na celostátní úrovni. Praha, Senát.
Přihlášeni:

Komorní dechový soubor a smyčce
Brass Band
TO
VO výstava

3. Termíny
- do 11.1. nahlásit ZŘ žáky s novým posudkem z PPP
- I. Hofhans – zaslání ZŘ požadavky k animaci
- do 11.1. zaslat ZŘ program do soutěže MŠMT
- do pololetní porady má mít každý učitel hotovou svou dokumentaci (TK, katalogy, pracovní doba, samostudium,
nepřímá pedagogická činnost, poučení o bezpečnosti, zadané známky a docházka v Klasifikaci, SLOVNÍ
HODNOCENÍ!!!)
- na pololetní PR zveřejní učitelé HN známky z HN – převedou v Klasifikaci na vysvědčení. Toto nebudou dělat učitelé
hl. oboru

V Klášterci nad Ohří, dne 9. 1. 2019
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

