Cirkevná základná umelecká škola,Ul. T.G. Masaryka 9,
Lučenec, telef. fax – 047 43 33787,

Plán práce výchovno - vzdelávacej činnosti v školskom roku 2013/2014
pre Cirkevná základnú umeleckú školu
a) základné identifikačné údaje o škole
Názov školy:

Cirkevná základná umelecká škola,Ul.T.G.Masaryka 9,Lučenec

Adresa školy:

T. G. Masaryka 9,984 01 Lučenec

Telefón, fax:

047 43 33787

Elektronická adresa školy: czslc@stonline.sk
Zriaďovateľ školy :

Vedúci pracovníci školy:
Riaditeľ školy:
Zástup. riaditeľa školy:

Združenie rodičov školy:
Predseda:
Tajomník:
Pokladník:
Predseda revíznej komisie:
Členova výboru:

Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Rožňava, Nám. Baníkov 20,
048 01Rožňava

Mgr. Gabriela Oravcová
Gabriel Nagy

Ing. Mgr. Ľudmila Šprláková
PhDr.František Mihály
Viera Bílková
triedni dôverníci všetkých tried hudobného, výtvarného
tanečného odboru

b) Cirkevnú základnú umeleckú školu navštevuje v školskom roku 2013/2014
celkom 254 žiakov v troch odboroch a to v hudobnom, výtvarnom a literárnodramatickom.
Kategorizácia podľa veku a formy štúdia:
Žiaci do 15 rokov:

Žiaci nad 15 rokov:

Spolu:187 žiakov

Spolu:67 žiakov

Ind.forma:85 žiakov

Ind.forma:26 žiakov

Skup.forma:102 žiakov

Skup.forma:41 žiakov
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Škola okrem kmeňového pracoviska v Lučenci škola zahŕňa aj 3 elokované
pracoviská a to v Divíne v Brezničke, Haliči.Elokované pracoviská sa nachádzajú v budove
základných škôl vyššie uvedených obcí.
c) Na škole pracuje 12 pedagogických zmestnancov z toho 6 pedagógov na plný
úväzok a 6 pedagógov na čiastočný úväzok v nasledovných odboroch a
predmetoch:

Hudobný odbor
Pedagógovia na plný úväzok:
1.Gabriel Nagy-klavír ,keyboard,korepetícia
2.Mgr.Mária Látková-klavír,keyboard
3.PhDr.František Mihály-dychové nástroje,HN
4.Mária Šufliarska-klavír,HN
5.Denisa Rovná-klavír,keybo ard
Pedagógovia na čiastočný úväzok:
6.Mariana Donutilová-gitara
7.Katarína Acélová-klavír,keyboard
8.Bc.Svetlana Križáková-spev
9.Mgr.Terézia Kelementová-zborový spev,zobcová flauta,LDO,klavír – EP Breznička
10.Katarína Kusnyírová-husle
11.Otto Nagy-hra na elektrickú gitaru
Výtvarný odbor
12.Mgr.Eva Kurucová
d) Študijné zamerania CZUŠ v Lučenci - šk.rok 2013/2014
Hudobný odbor ponúka v šk.roku 2013/2014 nasledovné študijné zamerania :
Hra na klavíri
Hra na keyboarde
Hra na husliach
Hra na gitare
Hra na dychové nástroje-zobcová flauta,priečna flauta,altová flauta,klarinet
Hra na elektrickú gitaru
Spev
Zborový spev

Výtvarný odbor ponúka v šk.roku 2013/2014 nasledovné študijné zamerania:
Výtvarná výchova-kresba,maľba,grafika,dekoratívne činnosti
Výtvarná výchova zacielená ako intenzívna príprava na ďalšie štúdium
Výtvarná výchova zacielená na samostatnú tvorbu
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Literárno-dramatickýodbor ponúka v šk.roku 2013/2014 nasledovné študijné
zamerania:
Prípravná dramatická výchova
Dramatika a slovesnosť
Prednes
e ) Povinný obsah vzdelania
Povinný obsah vzdelania sa uvádza v platných učebných plánoch pre ZUŠ
schválených MŠ SR č. CD-2009-27474/21375-1:911 s platnosťou od 1. septembra
2009. (primárne a nižšie sekundárne umělecké vzdelávanie ISCED 1B,2B)

Prípravné štúdium HO
Učebný plán č.2 - prípravné štúdium

I.stupeň základné štúdium-HO
UP č. 3 - hra na klavíri, - hra na keyboarde
UP č.4 - hra na husliach, a gitare
UP č.4a-hra na elektrickú gitaru
UP č.8 – zborový spev
UP č.9,13 – cirkevná hudba
UP č.12 - hra na zobcovej flaute
UP č.5-hra na sopránovej zobcovej flaute
UP č.9,12 - hra na priečnej flaute
UP č. 14 - spev
UP č.7 - hlasová výchova, spev
UP č.8 - zborový spev

II.stupeň a Štúdium pre dospelých-HO
UP č. 18 – všetky zamerania,
UP č. 19 -hra klávesových a dychových nástrojoch
UP č. 21 -spev
UP č. 22- zborový spev

I.stupeň-Rozšírené štúdium-HO
UP č.28-hra na husliach

VO-prípravné štúdium
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UP č.51-výtvarná výchova

I.stupeň základné štúdium-VO
UP č.52-výtvarná výchova

II.stupeň a Štúdium pre dospelých-VO
UP č.53,55-výtvarná výchova

LDO
UP č.40-prípravná dramatická výchova

I.stupeň-základné štúdium-LDO
UP č.41-Dramatické a slovesné oddelenie

UP MŠ SR dňa 22. 12. 2003 pod číslom 11 215/2003 s platnosťou od 1. septembra 2004,
ktorý je záväzný pre všetky odbory v ostatných ročníkoch ZUŠ.
UP 1a,1b-prípravné studium
UP 1 –hra na klavíri
UP 4-hra na husliach,gitan
UP 4a-hra na elektrickú gitaru
UP8-zborový spev
UP 13-cirkevná hudba
UP 12-hra na zobcovej flaute
UP 9- hra na priečnej flaute
UP 14-spev
UP 15-hlasová výchova
UP 18-ŠPD všetky zamerania
UP 19-hra na klávesové nástroje a dychy ŠPD

f ) Zadelenie tried pre CZUŠ v šk. r. 2013/2014

Výtvarný odbor:
Mgr. Kurucová

trieda VO č.32

Literárno dramatický odbor : Mgr.T. Kelementová

Hudobný odbor:
G.Nagy
K.Acélová

EP-Breznička priestory ZŠBreznička
trieda č.29

trieda č.44
trieda č.44 a č.29
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M. Šufliarska
Bc.S. Križáková
K. Kusnyírová
T. Kelementová
Mgr. Látková
PhDr. Mihály
O.Nagy
M.Donutilová
D.Rovná

trieda č.52 a č.29-HN
trieda č.29
trieda č.20
trieda č.29,EP-Breznička
trieda č.28
trieda č.43
trieda č.29
trieda č.20
EP-Divín,Halič

V šk.roku 2013/2014 všetci pedagogickí zamestnanci sú členmi MZ pri CZUŠ sv J.Bosca v
Lučenci
g) Členovia Metodického združenia pri CZUŠ sv.J.Bosca Lučenec
Od dńa 27.08.2013 po návrhoch peadagockej rady pre CZUŠ sv.J.Bosca v Lučenci
bolo zriadené Metodické združenie pri CZUŠ sv J.Bosca v Lučenci.Kompetencie
metodického združenia tvoria úlohy a kompetencie doposiaľ obsiahnuté v pracovnej
náplni predmetových komisií jednotlivých odborov a umeleckej rady školy.

Predseda:PhDr.František Mihály-HO
1. Katarína Acélová-HO
2. Mgr. Marta Látková-HO
3. G.Nagy-HO
4. Mária Šufliarska-HO
5. Bc. Svetlana Križáková-HO
6. Katarína Kusnyírová-HO
7. Otto Nagy-HO
8. Mgr.Terézia Kelementová-HO,LDO
9. Mgr.Eva Kurucová-VO
10. Mariana Donutilová-HO
11. Denisa Rovná-HO
*vysvetlivky-HO-hudbný odbor
VO-vytvarný odbor
LDO-literárno-dramatický odbor

h) Zadelenie úväzkov CZUŠ v Lučenci v šk roku 2013/14-I.polroku

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gabriel Nagy z.r.š.
Acélová Katarína
Kelementová Terézia
Kusnyírová Katarína
Križáková Svetlana Bc.
Kurucová Eva Mgr.

15 hod.-č.ú.
11,5 hod.-č.ú.
23 hod.-p.ú.
13 hod.-č.ú.
8 hod.-č.ú.
26 hod.-č.ú.
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7. Látková Marta Mgr
8. Mihály František PhDr.
9. Otto Nagy
10. Šufliarska Mária
11. Marianna Donutilová
12. Denisa Rovná

27,5 hod.-p.ú.
27,5 hod.-p.ú.
6 hod.-č.ú.
25 hod.-p.ú.
12 hod.-č.ú.
22 hod.-č.ú.

i) Zadelenie trvalých úloh
Konkrétne úlohy:
Denisa Rovná
Kelementová Terézia Mgr.
Nagy Gabriel
Látková Marta Mgr
Mihály František PhDr.
Šufliarska Mária
Kurucová Eva,Mgr.
Katarína Acélová
Mariana Donutilová

inventár a koordinácia elokovaného pracoviska Halič,Divín
Inventár a koordinácia elokovaného pracoviska Breznička Nagy
z.r.š.,technické zabezpečenie,WEB stránka,propagácia
členka RŠ, notový archív,nábor detí v MŠ
Predseda MZ, školská kronika,publikačná činnosť
školská organistka,koordinátor výberu školného
nástenky, propagácia, plagáty, kabinet VO, WEB stránka
predsdkyňa občianskeho združenia Umenie pre každého
vedenie speváckeho zboru

j) Terminovník porád a úloh
a/ pedagogické rady - 5 x ročne : august, november, január, apríl, jún
b/ pracovné porady - 1x mesačne
c/ metodické združenie - 5 x ročne : august, november, január, apríl, jún ( podľa potreby)
d/ operatívne porady-podľa nariadenia riaditeľa školy
e/povinné triedne prehrávky s rodičmi - 2 x ročne, január – máj - jún
f/nepovinné triedne prehráhky -2x november,marec
g/ školenia BOZP a PO podľa pokynov vyšších orgánov
h/ žiacke koncerty 1 x štvrťročne s určeným tematickým obsahom
i/ verejné koncerty a akadémie 1 x polročne
j/výchoné a prezentačné koncerty pre MŠ 3x ročne-december,marec,apríl
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k) Ostatné aktivity školy
- triedne ZRŠ

2x ročne

- výbor ZRŠ

-september,február

-celoškolské

-október

- výbor rodičov absolventov

-február, máj

-duchovné cvičenia
-celodenné duchovné cvičenie

-1x za 2 mesiace
-1x polročne

Plán činnosti spolupráce s Rodičovským združením - využitie poplatku RZ pre žiakov:
a/ Podporovať talenty účasťou na súťažiach v krajskom a celoslovenskom meradle
b/ prispievať na účasť žiackych prác VO na medzinárodné súťaže
c/ poriadať metodické dni pre jednotlivé odbory , čerpanie poznatkov z iných CZUŠ.
d/ návšteva divadelného predstavenia pre starších žiakov
e/ návšteva galérií a vernisáží mimo mesta pre VO
f/ odmena pre žiakov na verejných koncertoch a výstavách
g/ doplniť knižný archív školy vo všetkých odboroch
h/ príspevok na údržbu hudobných nástrojov a nákup uč.pomôcok
Skúšky, previerky a prehrávky - všetky odbory
doplňujúce prijímacie pohovory - september
prijímacie pohovory

- máj- jún

absolventské písomky

- marec

absolventské prehrávky

- apríl

absolventské skúšky

- máj

skúšky 4.r. ISCED 1B

- jún

skúšky kontrahujúcich žiakov

- január

skúšky postupové z PHV

- jún

skúšky rozšíreného vyučovania - január, jún
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Uvedené činnosti koordinuje s vedením školy Metodické združenie a pedagogická
rada CZUŠ sv.J.Bosca VLučenci.

l) Všeobecné pedagogicko – organizačné pokyny pre ZUŠ na šk. rok 2013/2014
Žiaci posledného ročníka primárneho umeleckého vzdelávania, nižšieho sekundárneho
umeleckého vzdelávania, druhého stupňa základného štúdia a štúdia pre dospelých ukončujú
štúdium záverečnou skúškou. Škola im vydá záverečné vysvedčenia podľa § 11 vyhlášky MŠ
SR č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole.
MŠ SR dňa 20. augusta 2009 pod číslom CD-2009-27474/21375-1:911 schválilo učebné
plány pre hudobný, tanečný, literárno-dramatický a výtvarný odbor základnej umeleckej
školy. Učebné plány pre základnú umeleckú školu sú súčasťou ŠVP základnej umeleckej
školy pre primárne umelecké vzdelanie a nižšie sekundárne umelecké vzdelanie. Obsahujú
učebné plány základného štúdia, rozšíreného štúdia ,skráteného štvorročného štúdia a štúdia
pre dospelých. V školskom roku 2013/2014 sa podľa nich postupuje v prípravnom štúdiu , v
prvej časti prvého stupňa základného studia a v prvých dvoch ročníkoch druhej časti štúdia
ISCED 2 B. V každom nasledujúcom školskom roku sa bude podľa nich postupovať v ďalších
nasledujúcich ročníkoch druhej časti základného štúdia. Od 7.ročníka prvého stupňa
základného štúdia, v druhom stupni základného štúdia a v štúdiu pre dospelých sa v školskom
roku 2013/2014 postupuje podľa učebných plánov pre základnú umeleckú školu, ktoré
schválilo MŠ SR dňa 22. 12. 2003 pod číslom 11 215/2003 s platnosťou od 1. septembra
2004.
m) Plán práce v oblasti výchovy a vzdelávania so zreteľom na Dohovor o právach
dieťaťa
- presadzovanie systému tvorivo humanistického vyučovania vychádzajúceho z kresťanskej
výchovy, so zameraním na rozvoj citovej výchovy
- motivácia a aktivizácia osobnosti žiaka, viesť žiaka k správnej orientácii k umeleckým
hodnotám a viesť ho k vlastnej tvorivej práci
- zapájanie sa do rôznych súťaží a prehliadok
- umožniť hospitácie a vzájomné výmeny skúseností pedagógov v rámci siete CZUŠ na
Slovensku
- organizovanie metodických dní, seminárov, výstav a koncertov pre jednotlivé odbory
- podchytiť talenty v materských školách formou návštevy a výchovných koncertov
- talentovaným žiakom umožniť rozšírené vyučovanie
- vytvoriť kontakty podľa možností aj so zahraničnými umeleckými školami
- v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa podporovať a rešpektovať názory žiakov a ich
účasti v oblasti umeleckej tvorby, sprístupniť informácie a poradenskú službu
individuálnym prístupom k žiakovi a prijímať také výchovné opatrenia, ktoré
zabezpečia disciplínu v škole s prihliadnutím na ľudskú dôstojnosť žiaka a študenta
školy.
Plán práce v oblasti prevádzkovej a materiálno- technickej
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- zabezpečiť riešenie potrebných financií aj platbou školného, poplatku ( rodičovského
združenia) pre CZUŠ
- platba školného šekmi v polročnom intervale podľa vnútorných potrieb školy
- zabezpečiť stálych sponzorov školy
- zabezpečiť materiálnu výpomoc z OZ „Umenie pre každého“
- vylepšovať vzhľad tried a spoločných priestorov oboch škôl
- rozšíriť hudobné nástroje pre potreby školy
- doplniť pomôcky a notový materiál pre zborový spev a VO, LDO
- dbať o systematickú údržbu a ladenie pianín a ostatných hudobných nástrojov
- rozširovať notový a knižný archív školy
- vylepšovať vzhľad tried v spolupráci s triednymi učiteľmi CZŠ, aj svojpomocnou formou
- získanie priestorov na zlepšenie pracovných podmienok učiteľov
- dbať o hospodárne využitie energií
- neustále dodržiavať predpisy BOZP a PO

Plán práce v oblasti spolupráce s verejnosťou
- spolupracovať so zriaďovateľom BÚ v Rožňave, správcom farnosti Lučenec, s Mestom
Lučenec, Novohradským múzeom a galériou s regionálnou tlačou a ďalšími inštitúciami ako
aj s ostatnými cirkvami, podporovať ekumenizmus aj prostredníctvom umenia
- spolupracovať so ZŠ ,MŠ a SŠ formou výchovných koncertov a prieskumov talentovaných
detí v meste aj v regióne a hlavne
- spoločné prezentačné aktivity s CZŠ
- spolupracovať s Bratskou jednotou baptistov pri koncertnej činnosti
- spolupracovať so sestrami Panny Márie v Haliči
- zabezpečiť a zvyšovať podporu rodičov na práci školy
- zviditelňovať prácu školy v rôznych masmédiách
- zapájať sa do projektov
- organizovať verejné koncerty a spoločné vystúpenia s CZŠ
-spolupráca s Pamätným domom J.Szabóa v Lučenci

AKČNÝ PLÁN PRÁCE CZUŠ Lučenec 2013/2014

SEPTEMBER:












Príprava nového školského roku 2013/14
Schválenie Školského vzdelávacieho programu pre 2.r. ISCED 2B
Príprava nového školského roku na detašovaných pracoviskách
Zadelenie úväzkov
Rozdelenie triednej agendy
Zasadnutie MZ pri CZUŠ sv.J.Bosca v Lučenci
Skompletizovanie rozvrhov
Kontrola triednej agendy
Stav žiakov vo všetkých odboroch k 15.9.13
Duchovná obnova
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Príprava 10.výročia založenia CZUŠ
Zasadnutie výboru ZRŠ
Úvodná pedagogická rada – schválenie plánu práce

OKTÓBER:










Priebežná kontrola platenia školného –všetci pedagogický zamestnanci
Koncert v novohradskej galérii-vernisáž
Kontrola elokovaných pracovísk - Divín, Breznička,Halič
Aktualizácia WEB stránky školy,propagácia
Príprava kultúrnych aktivít CZUŠ a CZŠ
Aktuálne úlohy
Celoškolské ZRŠ – vedenie školy
Pracovná porada
Duchovná obnova

NOVEMBER:











Zasadnutie MZ
Aktualizácia WEB stránky
Plán vianočných kultúrnych podujatí
Otvorená hodina všetkých pedagógov
Verejný koncert
Hodnotiaca štvrťročná pedagogická rada
Výber triedneho fondu a poplatku ZRŠ - p. Bílková
Duchovná obnova
Deti deťom – predvianočná zbierka hračiek žiakov oboch škôl pre charitu – tr.učitelia
Kontrola prípravy verejnej prezentácie školy, koncerty, výstavy

DECEMBER:







Mikulášsky program pre MŠ zároveň prezentácia
Predvianočné aktivity
Vianočné koncerty CZUŠ / aj na elok. pracov.
Duchovná obnova
Pracovná porada
Kontrola triednej agendy

JANUÁR:
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Skúšky prestupové
Zasadnutie MZ
Triedne prehrávky – zodpovední tr. učitelia
Duchovná obnova
Polročná klasifikačná pedagogická rada
Kontrola elokovaných pracovísk
Príprava výstavy žiackych prác za I. polrok
Aktualizácia údajov Asc agenda

FEBRUÁR:








Úväzky na II. polrok – vedenie školy a triedni učitelia
Kontrola rozvrhu hodín a triednej agendy II. polrok
Výbor rodičov absolventov školy
Verejný koncert
Duchovná obnova
Pracovná porada
Príprava prieskumu talentov na MŠ a ZŠ

MAREC:










Pracovná porada
Duchovná obnova
Výchovné koncerty a prezentácia
Zaslanie prác do výtvarných súťaží
Kontrola prípravy na absolventské skúšky
Príprava koncepcie 10.výročia založenia CZUŠ sv.J.Bosca
Absolventské písomky - p- Mihály

APRÍL:
 Zasadnutie MZ
 Hodnotiaca ped.rada a pracovná porada – vedenie školy
 Koncertné vystúpenie pri príležitosti 10.výročia založenia CZUŠ sv.J.Bosca v Lučenci
 Duchovná obnova
 Kontrola platenia školného
 Výchoné koncerty a prezentácia školy

MÁJ:
 Výchoné koncerty a prezentácia školy
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JÚN









Kontrola elokovaného pracoviska - Breznička
Vyhotovenie tabla
Absolventské skúšky
Prijímacie skúšky I.kolo

Záverečné výstupy žiakov 4.r. ISCED 1B – vedenie školy
Postupové skúšky PHV
Záverečné triedne prehrávky s rodičmi – triedni učitelia
Skúšky prestupové a slabý prospech
Záverečný koncert
Duchovná obnova
Klasifikačná konferencia – vedenie školy
Slávnostné ukončenie školského roku 2013/2014

Akčný plán CZUŠ sv.J.Boscav Lučenci sa modifikuje a prispôsobuje požiadavkam
jednotlivých verejných inštitúcií mesta Lučenec o verejné kultúrne produkcie.CZUŠ
sv.J.Bosca týmto požiadavkam vychádza v ústrety a zabezpečuje tieto podujatia na patričnej
interpretačnej úrovni.

Plán vnútroškolskej kontroly šk. rok 2013/14

September:
 Vypracovanie plánu práce CZUŠ, umeleckej rady, predmetových komisií,
 Komletizácia údajov pre RIS
 Kontrola triednej dokumentácie, spracovanie plánov a individuálneho vyučovania
 Poučenie žiakov o školskom poriadku a BOZP a PO.
 Vypracovanie štatistického hlásenia stavu žiakov.
Termín: 25.9.2013

Zodpovední : zást. riaditeľa, všetci triedni učitelia

Október:
 Kontrola realizácie rozvrhov hodín, efektívneho využívania pracovného času
a dochádzky žiakov na vyučovanie.
 Príprava celoškolského rodičovského združenia
 Kontrola elokovaných pracovísk

Termín trvalý:

Zodpovední : zást. riaditeľa, výbor ZRŠ

November
 Kontrola platenia školného, a výberu poplatku rodičovského združenia
 Kontrola prípravy vianočných aktivít.
 Kontrola triednej dokumentácie
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Kontrola umeleckej úrovne žiakov

Termín do 30.11.2013

Zodpovední:Nagy, Šufliarska, Mgr. Kurucová
výbor ZRŠ

December:
 Príprava vianočných aktivít, (koncertov, výstav, ekumenických aktivít mesta)
 Reprezentácia školy na verejnosti v meste aj na elokovaných pracoviskách
 Kontrola prípravy koncepcie programov

Termín do 20.12. 13

Zodpovední: z.r.š.Nagy , Mihály,Kurucová

Január:
 Kontrola dochádzky a prospechu, kontrola výberu školného a poplatku ZRŠ
 Kontrola klasifikácie žiakov
 Kontrola polročných triednych prehrávok a verejných vystúpení
 Kontrola triednej dokumentácie
Termín do klasif. konf.

Február:





Zodpovední: Nagy,Mihály,Śufliarska

Kontrola počtu žiakov v II. polroku
Kontrola prípravy na ukážkové koncerty a výchovné koncerty
Kontrola triednej agendy a zmeny v rozvrhoch na II. polrok,
Kontrola prípravy spolupráce v prieskume talentov ZŠ a MŠ

Termín: do 15.2.14

Zodpovední: Nagy,Mgr. Látková, PhDr. Mihály

Marec:
 Kontrola kolektívneho a individuálneho vyučovania, efektívne využitie
pracovného času
 Kontrola prípravy verejných vystúpení a výchovných koncertov
 Kontrola prípravy na absolventské a záverečné skúšky ISCED 1B
 Kontrola prezentácie VO
 Kontrola triednej dokumentácie
 Kontrola EP
Termín do 31.3.14
Zodpovední: Nagy, PhDr. Mihály,Látková, Kurucová
Apríl:
 Kontrola prípravy žiakov na písomné absolventské skúšky,
 Kontrola prípravy absolventských prehrávok
 Kontrola na detašovaných pracoviskách
Termín:17.4.13

Zodpovední: Nagy, Mgr. Látková,Kurucová
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Máj:
 Kontrola výstupov slabo prospievajúcich žiakov,
 Kontrola a príprava výstupov žiakov 4.r. končiacich ISCED 1B
 Kontrola prípravy a realizácie prijímacích skúšok do CZUŠ v rámci spolupráce
s MŠ a ZŠ

Termín: 22.5.14
Zodpovední:Nagy,Látková,Šufliarska

Jún:




Kontrola prípravy na záver školského roka
Kontrola zabezpečenia absolventských skúšok a vyradenia
Personálne zabezpečenie prípravy nového školského roka.

Termín: do 30.6.14

Zodpovední: riaditeľstvo školy,Mihály-MZ

Plán práce odsúhlasený Pedagogickou radou zo dňa 04.09.2013

Schválila:
Mgr. Gabriela Oravcová
riaditeľka CZUŠ
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