
Dátum Deň Úlohy Miesto Hodina Zodpovedný

Pond. UPI + UPV CH, organ,dirig,skladba a akordeón A-11 10,55 Muška

UPI + UPV klavír KSLÁ 10,55 Turská

UPI + UPV klavír KSLÁ 11,5o Turská

ZBOROVÝ  SPEV A-8, NKS 13,40-15,20 Sedlický/Vrškový

ŠKOLSKÝ  SYMFONICKÝ  ORCHESTER NKS 15,3o - 19,3o Tužinský

utorok BIG BAND A-19 15,3o Pastírik

UPI + UPV drevá, plechy KSLÁ 10,55 Hanáček

UPI+ UPV struny, sláky KSLÁ 11,5o Soviarová

Streda MALÁ DYCHOVKA + Hra v súbore A-19 15,3o-17,oo Oboňa, Sršeň

UPV spev /5., 6.ročník/ + Ansámblový spev A-8 9,5o-11,4o Sedlický

UPI + UPV sláky, struny KSLÁ 10,55 Soviarová,Gutenová

IS sláky, struny KSLÁ 11,5o Soviarová,Gutenová

Štvrtok IS klavír NKS 8,oo Chmeliarová

UPI + UPV akordeón KSLÁ 8,oo-8,45 Halačová

UPI + UPV plechy, drevá KSLÁ 10,55 Oboňa

IS drevá, plechy KSLÁ 11,5o Hanáček

UPI + UPV spev /1.- 4.ročník/ KSLÁ 13,4o Gráf

IS spev KSLÁ 14,35 Gráf

Piatok HSU akordeón (2.-6.roč.) KSLÁ,B-213 7,05-7,5o Halačová

KOH akordeón (4.-6.roč.) KSLÁ,B-213 8,oo-8,45 Halačová

1.4. štvrtok 1.- 6.4.2021 veľkonočné prázdniny

7.4. streda

Začiatok vyučovania po prázdninách - prezenčná forma 

vzdelávania v praktických odborných umeleckých 

predmetoch  žiakov 1.-6. ročníka

13.4. utorok 1.termín výr.skúšok pre žiakov s úľavou na dochádzke-4.r. Švandová

14.4. streda 2.termín výr.skúšok pre žiakov s úľavou na dochádzke-4.r. Švandová

15.4. štvrtok Nahrávanie na SŠK SR - drevá NKS 10,oo Sršeň

16.4. piatok ukončenie podávania prihlášok na štúdium pre šk.r. 2021/22 štud.ref.

Zápis známok do internetovej žiackej knižky do 12,oo vyučujúci

20.4. utorok 3.termín výr.skúšok pre žiakov s úľavou na dochádzke-4.r. Švandová

Porada triednych učiteľov Švandová

Pedagogická rada - 3/4-ročná klasifikácia ved.školy

Verejný koncert - nahrávanie Priečinská

21.4. streda 4.termín výr.skúšok pre žiakov s úľavou na dochádzke-4.r. Švandová

28.4. streda 28.-29.4.2021 výročné skúšky žiakov 4.ročníka

29.4. štvrtok Výročné skúšky - 4.roč. - drevá B-208 10,oo Sršeň

30.4. piatok

odovzdanie 3 ks abs.písomných prác na štud.odd.                  

(1 ks v pevnej väzbe) do 12,oo žiaci 6.roč.

Uznesenie vlády č. 160/2021 zo 17. marca 2021 obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v období od 

3. marca v čase od 05,00 hod. do 01,00 hod. nasl. dňa  do 28. apríla 2021.                                                                                                                                

Toto obmedzenie sa nevzťahuje v čase od 05,00 hod. do 20,00 hod. na cestu žiaka strednej školy, ak sa preukáže 

negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo ktorý prekonal ochorenie COVID-19 

a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace (a ak jeho jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti 

sa preukáže negatívnym výsledkom testu nie starším ako 7 dní, alebo bol zaočkovaný aj druhou dávkou vakcíny a od 

tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo prekonal ochorenie a má o jeho prekonaní doklad  nie starší ako tri 

mesiace)

Zmeny plánu práce sa budú riešiť podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.

šk.rok 2020/2021 Konzervatórium v Žiline

Plán práce na apríl 2021
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