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

Pedagogická rada 21.01.2015
přítomnost: dle prezenční listiny
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

pololetní hodnocení a klasifikace
školní kolo soutěže a další
rozpočet školy
informace o proběhnutých kontrolách
nové podměty v souladu s rozvojem školy a její koncepcí
příprava jarního projektu JARO DĚTEM
provozní záležitosti

Závěry z PR
Pedagogická rada projednala (seznámila se, bere na vědomí):


pololetní hodnocení a klasifikace
–

prospěch, absolventi, úspěšnost u přijímacích řízení na střední umělecké školy



školní kolo soutěže a další



informace o proběhnutých kontrolách



ROZPOČT ŠKOLY – hospodaření 2014



nové podměty v souladu s rozvojem školy a její koncepcí



hodnocení akcí I. pololetí



KALENDÁŘ AKCÍ II. POLOLETÍ – příprava stěžejních akcí – Společenský večer, Jara dětem, UŽ
v ZUŠ, učitelský koncert, absolventské koncerty, a další...

Pedagogická rada navrhuje:
Ředitelka školy ukládá/ ředitelka školy rozhodla:


prostudovat a řídit se podle klasifikačního řádu , ŠVP. Přijímací zkouška do každého stupně
studia. Nezapomínat na slovní hodnocení na vysvědčení.



Klasifikace hudebních nauk – učitelé hl. oboru si průběžně kontrolují, zda jejich žáci plní HN a
jak. Třídní schůzka 4. ročníku HN proběhne po jarních prázdninách – k projednání změna
učitele v pololetí.



SPD + mimořádně nadaní žáci – pomoc psycholožky – domluva s psycholožkou 1. ZŠ



organizaci školního kola soutěže Talento scolare 28.1. 9,00 hod. – vedoucí předmětových
komisí/ kontrola p. Švandrlíková (včetně přípravy přihlášek do okresního kola). 25.2. okresní
kolo Kadaň. Přihlášky k odeslání do 6.2. 2015.



okresního kola taneční přehlídky – Olga Rambousková/kontrola Breczková. (Propozice,
harmonogram, seznam účinkujících, zkoušky našich a kadaňských žáků den předem. Do
konce února seznam účinkujících.



pokračovat ve výzdobě interiérů školy – Hofhans



zpracování scénáře na projekt Jaro dětem – nové nápady – schůzka 19.2. 10,30



kompletace programu na koncert do Německa – domluva vedení školy + p. Hodicová.



schůzka k projednání obsahu projektu EU – 4.2. 11,00 hodin.



podepsání nových smluv o odpovědnosti – dle Zákoníku práce ve vztahu k předešlé události



odevzdat třídní dokumentaci ke kontrole – odevzdat VÝKAZ TŘÍDNÍCH KNIH /POČET ŽÁKŮ
DO 6.2.2015!

V Klášterci nad Ohří, dne 22.1.2015

Zapsala:………....................................... (vlastnoruční podpis)

Zápis ověřil: ředitel školy……….........................................(vlastnoruční podpis)

Podpisy všech pracovníků (nebo přiložená prezenční listina) s textem např. Se zápisem z PR jsem se
seznámil(a) dne …..

