Základná umelecká škola, sídl. SNP 1000/30, 924 00 Galanta

Plán práce na školský rok 2016/2017

Plán práce schválený Pedagogickou radou : zo dňa 26.08.2016
a Radou školy

: zo dňa 14.09.2016

Pri stanovení úloh a ich organizačnom zabezpečení sme vychádzali :
1. Z obsahu Školského zákona č. 245/2008 Z.z. Vyhlášky MŠ SR č. 324/2008 Z.z. o
ZUŠ.
2. Zo Štátneho vzdelávacieho programu základnej umeleckej školy v SR júl 2008
3. Z učebných plánov Štátneho vzdelávacieho programu základnej umeleckej školy.
Výtvarný odbor z augusta 2009.
I. ORGANIZÁCIA
Organizácia školského roka 2016/2017
V súlade s Vyhláškou MŠ SR 361/2007 Z.z. o podrobnostiach organizácii školského roka na
ZŠ SŠ a ZUŠ sa určuje obdobie vyučovania a školských prázdnin nasledovne :

Prázdniny

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po
prázdninách

jesenné

28.10.2016 –31.10.2016

2. november 2016 (streda)

vianočné

23.12.2016 – 05.01.2017

9.január 2017

(pondelok)

polročné

03.02.2017 (piatok )

6.február 2017

(pondelok)

jarné

20.02.2017 – 24.02.2017

27.február 2017

(pondelok)

veľkonočné

13.04.2017 – 18.04.2017

19.apríl 2017

(streda)

letné

03.07.2017 – 31.08.2017

4.september 2017 ( pondelok)

-

2 -

Plán zasadnutia pracovných porád :







zasadnutie : každý prvý štvrtok v mesiacoch školského roku
prerokovanie a schválenie plánu práce školy
prerokovanie a personálne obsadenie školy
zloženie ZR pri ZUŠ
zloženie RŠ pri ZUŠ
platové postupy, finančné odmeňovanie zamestnancov

Pedagogická rada :




hodnotenie a klasifikácia žiakov
vyhodnotenie plánu práce na rok 2016/2017
poznatky, skúsenosti vyplývajúce z plnenia v učebných plánoch výtvarného študijného
odboru

Klasifikačná konferencia a pedagogická rada :





vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok a II. polrok
vyhodnotenie pracovných plánov za I. polrok a II. polrok školského roka 2016/2017
organizácia ukončenia I. polroku
organizácia ukončenia školského roku 2016/2017

Zodpovedná riaditeľka a pedagógovia školy.
Pracovné porady vedenia školy sa konajú minimálne 1x za mesiac, v prípade potreby aj
mimo plánovaných termínov.
Umelecká rada sa koná tak isto 1x za mesiac , v prípade potreby aj mimo plánovaných
termínov.
Zamestnanci školy v školskom roku 2016/2017 :
Riaditeľka školy : Akad.mal.Blanka Kästová
Pedagógovia základnej umeleckej školy :
Mgr. Eva Jurásová
Raisa Bošková
Rita Vargová
Ľubica Nemčeková
Mária Mészárošová
Mgr.Helena Sabová- MD
Mgr.art.Veronika Šmigrovská
Mgr.art.Zuzana Hlavatá
Mgr.art. Zuzana Danišková

-3 Nepedagogickí zamestnanci :
Anna Wagnerová – ekonómka
Anna Palecsková – PaM
Anna Palecsková - adm.prac.+pokladníčka
Angela Kováčová - upratovačka
II. Hlavné úlohy školy :
Škola svojim výchovno- umeleckým zameraním vedie žiakov k rozvíjaniu ich talentu v
odbore výtvarnom . ZUŠ ako nadstavba ZŠ svojimi študijnými programami, vzdelávaním v
umeleckých odboroch plní nenahraditeľnú funkciu vo vzdelávaní žiakov, mládeže na
Slovensku.







Venovať zvýšenú pozornosť pri dodržiavaní vnútorného poriadku školy pre
pedagogických i nepedagogických zamestnancov.
Zabezpečiť účinnú reprezentáciu výtvarného odboru a celej školy
Zabezpečiť účasť pedagógov na odborných seminároch. Adaptačné vzdelávanie
pedagógov , začiatočníkov . Vzdelávanie a prezentácia pedagógov vo vlastnej tvorbe.
Spolupráca s rodičmi.
Využívať formy práce, ktoré aktivizujú žiakov k lepším výsledkom.
Hospitácie v triedach

Aktivity počas štúdia vo výtvarnom odbore :
 Realizovať prezentáciu žiackych prác formou výstav vo výstavných priestoroch v rámci
mesta Galanta : vlastné výstavné priestory ZUŠ, priestory v elokovaných triedach v
rámci vyučovania ,priestory prízemia MsÚ v Galante, Renesančný kaštieľ v Galante.
 Aktívna príprava na súťaže doma i v zahraničí.
 Príprava žiakov na prezentáciu výtvarných absolventských prác a ich obhajoba.
 Venovať pozornosť zadeleniu žiakov podľa ich veku a motivácie.
Elokované triedy mimo základnej umeleckej školy Galanta
 Veľká Mača , Horné Saliby , Tomášikovo , Matúškovo , Matúškovo ,Šintava ,
 ZŠ Gejza Dusíka v Galante , ZŠ Zoltána Kodálya v Galante , Mostová
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Rámcový plán akcií na školský rok 2016/2017 :








Účasť žiakov na celoslovenských a medzinárodných súťažiach počas celého
roka.
Predvianočný Deň umeleckých remesiel 14.12.2017 v priestoroch ZUŠ .Ľudoví
umelci z blízkeho regiónu predvádzajú svoju remeselnú činnosť za aktívnej spolupráci
žiakov ZUŠ . Burza žiackych prác z keramiky v priestoroch ZUŠ.
ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA 2017 , 09.06.2016 – 31.08.2017 , výstava
výtvarných prác absolventov ZUŠ v priestoroch MsÚ Galanta
Obhajoby Absolventských prác
Príprava žiakov na odborné umelecké školy
SALÓN 2017 - jún , júl , august 2017 , výstava výtvarných diel pozvaných umelcov
a pedagógov základnej umeleckej školy v v Renesančnom kaštieli v Galante .
Organizátorom výstavy SALÓN je ZUŠ Galanta v spolupráci MsKS a Mesta Galanta .
30 rokov založenia Základnej umeleckej školy , Sídlisko SNP 1000/30
92401 Galanta , vydanie bulletinu .
Spolupráca s Radou školy pri ZUŠ
Spolupráca s ZR pri ZUŠ

Spolupráca školy s rodičmi :





Prezentácia výsledkov práce žiakov : Výstavy v meste Galanta, vystúpenia TO za
bohatej návštevnosti rodičov našich žiakov. Rozhovory s rodičmi.
Organizácia verejných výstav v spolupráci s rodičmi žiakov školy.
Spolupráca vedenia školy s výborom Rady školy a Rady rodičov pri ZUŠ.
Otvorené hodiny s možnosťou účasti rodičov na vyučovacích hodinách.

V Galante, dňa : 16.09.2016

Akad.mal.Blanka Kästová
riaditeľka školy

