
Plán práce na máj   2021

Dátum Deň Úlohy Miesto Hodina Zodpovedný

28.4. - 29.4. 2021 výročné skúšky 4. ročníka vyučujúci

1.5. sobota Sviatok práce

3.5. Pond. Zápis "absolvoval" u predmetov: HNZBP, SNZBP, HnK (PK), 

TEV, ETV, NBV, ZAD

Určenie skupiny predmetov,.ktoré sa započítavajú do 

hodnotenia matur.predmetu riaditeľ

Zaslanie APP elektronicky konzultantom a oponentom štud.ref.

Absolventský koncert (Petríková)   gen. 11,oo NKS 13,oo Berki

4.5. utorok Abs.koncert (Kňažková, Hladká, Čerňanská, Hadidová) KSLÁ 10,oo Guttenová

5.5. streda Talentové skúšky pre šk.rok 2021/22 budova B od 9,30 h. štud.ref.

6.5. štvrtok Hodnotiaca porada talentovej komisie A/19 9,oo UR

nahrávky na SŠK SR - drevá NKS 10,oo-12,oo Sršeň

nahrávky na SŠK SR - akordeón NKS 12.oo Kormanová

7.5. piatok Zápis známok žiakov 4. roč. do el. žiackej knižky do 12,oo vyučujúci

8.5. sobota Deň víťazstva nad fašizmom

10.5. pond. Administratívne vykonanie IČ MS - aritmetický priemer známok štud.+Švand.

Prednáška zo psychológie - FHHA /1.ročník/ 15,3o Oboňa

Absolventský oncert (Dorincová, Harmaniaková) KSLÁ Berki

11.5. utorok Pedagogická rada - klasifikačná porada 4.ročníka online 16,oo ved.školy

Absolventský koncert (Holášová)

kostol Zborov 

n/B 19,oo Muška

12.5. streda Kontrola a schválenie známok v predmetoch IČ MS člen.PMK

13.5. štvrtok Zaslanie prihlášok na SŠK SR /poštou i elektronicky/ ved.odd.

14.5. piatok Koniec školského vyučovania žiakov 4. ročníka

Vystavenie ročníkového vysvedčenia žiakom 4. roč. triedni 4.roč.

17.5. pond.

17.- 21.5.2021 Súťaže štud.konzervatórií SR v hre na gitare, 

akordeóne, v hre na drevených a plechových 

dych.nástrojoch ved.odd.

Abs.koncert (Kozáková, Prosňanský, Ondrička) gen. 10,oo NKS 13,oo Sršeň

18.5. utorok

Predseda školskej maturitnej komisie do 18.5. schvaľuje 

výslednú známku v predmete internej časti MS

predseda 

ŠMK

Štúdio mladých (nahrávanie bez obecenstva) NKS 13,oo ved.školy

19.5. streda Oznámenie výsledných známok MS plnoletým žiakom štud.ref.

Abs.koncert (Gutten F., Berlíková, Čičová, Pilarčíková) KSLÁ 11,oo Guttenová

20.5. štvrtok do 20.5. zverejnenie výsledkov tal.skúšok a zaslanie rozhodnutí štud.odd.

Verejný koncert NKS 17,oo ved.školy

21.5. piatok

Do tohto termínu môže plnoletý žiak písomne  požiadať z 

niektorého predmetu o vykonanie ústnej formy IČMS žiaci

24.5. pond. 24. - 25.5.2021 výročné skúšky žiakov 6. ročníka vyučujúci

Oznámenie OÚ - či sa bude konať IČ MS alebo nie ved.školy

Výročné skúšky - plechy /Babčan, Svedek/ 9,oo Oboňa

25.5. utorok Absolventský koncert /Babčan/ NKS 14,oo Oboňa

Absolventský koncert (Šnábel, Pokorná, Lengyelová) NKS 15,oo Berki,Labant

26.5. streda Zápis známok žiakov 6. roč. do el. žiackej knižky do 12,oo vyučujúci

Termín odovzdania posudkov na abs.pís.práce - elektronicky aj 

v papierovej podobe na študijné oddelenie

oponenti+              

konzultanti

Absolventský koncert /Svedek/ KSLÁ 14,oo Oboňa

Absolventský koncert (Ocelíková, Olešová) KSLÁ 15,oo Berki

28.5. piatok Pedagogická rada - klasifikačná porada 6.ročníka online 16,oo ved.školy

31.5. pond. vystavenie ročníkového vysvedčenia žiakom 6. roč. triedny 6.roč.

Termín odovzdania protokolov o zadaní APP žiakmi 5.roč. 

elektronicky vedúcim oddelení. žiaci 5.roč.

Termíny internej časti mat.skúšky určené OÚ: 31.5 - 4.6.2021

Školský rok 2020/2021 

KONZA-2/2021-004

Konzervatórium v Žiline



Uznesenie vlády č. 215/2021 z 26. apríla 2021 opakovane predlžuje núdzový stav a  obmedzuje slobodu pohybu a 

pobytu zákazom vychádzania v období od 29. apríla v čase od 05,00 hod. do 01,00 hod. nasl. dňa  do 28. mája 2021.                                                                                                                                

Okres Žilina podľa regionálneho COVID automatu sa nachádza v I. stupni varovania, t.j. v ružovej farbe, čo znamená, 

že dňom 10. mája 2021 škola obnovuje prezenčnú formu vzdelávania podľa riadneho platného rozvrhu.










