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

Pedagogická rada 3. 9. 2014
Přítomnost dle prezenční listiny
Omluveni: Soška, Váňová, Saakjan, Zadinová, Medřická, Weinelt
Témata porady: 1. Koncepce školy 2014 – 2020
2. Výroční zpráva 2013/2014
3. ŠVP „C.E.S.T.A.“
4. Projednání aktualizovaného školního řádu včetně preventivní strategie
5. Aktualizace provozního řádu
6. Dodatečné komisionální zkoušky
7. Elektronické TK a katalogy
8. Evidence žáků
9. Projekty
10. Plány akcí
11. Provozní stav budovy
12. Kronika, web

1. Koncepce školy na rok 2014 – 2020
- byla projednána koncepce školy na následující šestiletí, zmíněny granty EU – nový program 2014 –
2020 – dále viz školení vedení školy
2. Výroční zpráva 2013/2014

3. ŠVP „C.E.S.T.A.“
- ke dni 1. 9. 2014 přichází v platnost nové znění ŠVP,
- změny ve výtvarném oboru – nový předmět Umělecký ateliér (pod vedením Jitky Kůsové, bude
probíhat blokově)
- změny v hudebním oboru – nová studijní zaměření – populární zpěv, hra na kontrabas, hra na
basovou kytaru, pro klavíristy předmět – Klavírní workshop

4. Projednání aktualizovaného školního řádu včetně preventivní strategie.
- dodržování pravidel, žák i zákonný zástupce má povinnost dodržovat školní řád a má práva,
zmíněná ve ŠR.
- učitelé seznámí žáky s bezpečností při výuce - dle ŠŘ + doplní zápisem do třídní knihy včetně data a
podpisu dítěte (u elektronických TK bude zvlášť seznam dětí a podpisy o poučení)
- omluvení žáka provádí zákonný zástupce písemně, ve vyjimečných případech telefonicky – učitel
uvede do TK datum a čas hovoru.
- uvolnění z hudební dílny probíhá na základě písemné žádosti ředitelce školy BEZ VÝJIMKY
- při půjčování hudebních nástrojů nutná smlouva o zapůjčení + zápis do evidence u paní účetní
(všichni učitelé překontrolují nahlášení vypůjčených nástrojů paní účetní!!!)
- projednána preventivní strategie ZUŠ
5. Aktualizace provozního řádu
- byla provedena aktualizace P.Ř.
6. dodatečné komisionální zkoušky
Všichni žáci byly řádně klasifikováni. Nikdo neplní komisionální zkoušku.
7. Elektronické třídní knihy, katalogy
- od 9/2014 dochází ke změně zadávání třídní dokumentace. Pedagogové zadávají zápisy do TK
programu Klasifikace každý týden, vždy nejpozději do pátku určitého týdne. Samostatně zadávají
a upravují změnu ve svých rozvrzích hodin. Překontrolují výpisy žáků a upozorní na žáky, kteří se
odhlašují nebo mění studium kvůli změnám v programu Klasifikace, a to vždy vedení školy.
8. Evidence žáků
- kontrola loňských výkazů - souhlas počtu žáků v obou výkazech,
- stav žáků k 30. 9. (vyvarovat se odhlášení nového žáka 1. října – požadovat školné alespoň na 4
měsíce)
- kontrola a aktualizace osobních údajů v programu Klasifikace, povinnost zákoného zástupce uvádět
telefonický a emailový kontakt
9. Pracovní skupiny projektů
Byly určeny pracovní skupiny projektů a to následovně:
- 60. výročí školy: Kutálková, Krautsová, Chroustová (zajištění kontaktů, sběr dat a materiálů)
- Rybova mše: Atamanová, Benešová, Babáčková
- Velký vánoční koncert: Švandrlíková, Breczková, Béreš
10. Plány akcí
- termíny plánu akcí pedagogové odevzdají do konce září (včetně soutěží MŠMT)
- soutěž MŠMT – termíny dle harmonogramu akcí ZUŠ

- zájezdy:
Petrof – 31.10.2014
- prohlídka výroby + nově otevřené muzeum Petrof (v doprovodu samotné Ivany Petrofové)
- každý učitel vybere dva žáky za třídu, ostatní se doplní dle možností
Česká filharmonie – výběr představení a zajištění vstupenek - Švandrlíková
Národní divadlo – v jednání
11. provozní stav budovy
– pojistná událost – vytopení školy - čeká se na zprávu od pojišťovny
- pojistná událost – krádež notebooku – čeká se na vyjádření pojišťovny
12. Kronika, web
- aktualizace dokumentů a webových stránek včetně facebooku školy (odkaz z webu).

Zápis provedla dne 17.9.2014:
Martina Švandrlíková

Kontrola:
Zora Breczková

