Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43,

Přehled akcí a plán práce na měsíc květen 2018
02.05. st
03. 05. čt
07.05. po
09.05. st
08. – 12.05.
11. – 12.05
14. 05. po
15.05. út
14.-18.05.
18.05. pá
19.05. so
19.05. so
23. 05. st
24. 05. čt
25.05. pá
25.05. pá
26.05. so
27.05. ne
27.05. ne
28.05.po
28.5. – 1. 6.

Školení GPDR - 8*30 – zaměstnanci, kteří dosud školení neabsolvovali
Letem světem populární hudby – V hledáčku Scotland Yardu – Rolling Stones 2 - malý sál knihovny 18*00
Ředitelské volno
Termín pro zaslání informací pro Kalendář Liberecka na červen 2018
60. ročník Kocianovy houslové soutěže - Daniel Matejča - Ústí nad Orlicí - zodp. p. Voličková
Národní kolo soutěže ZUŠ – smyčcové soubory a orchestry – Olomouc – Camerata a Komoráček – zodp. p. Matejča
15. interní večírek – aula 16*30 – zodpovídá p. Voličková
Fenomén nadaných dětí – konference v PSPČR Praha – 9*00 - 15*00 – p. Prchal
Škola v přírodě – třídy: 1. AB, 4.A, 5.B /*
Carola – koncert na Magistrátu od 17*00 – zodpovídá p. Sobotková
Memoriál Martina Chaloupky v Kryštofově Údolí – Grasshoppers – 13*15 - zodp. p. J. Prchal
Národní kolo soutěže ZUŠ – hra na bicí nástroje – Holice – Daniel Matejča a ARIES – zodp. p. Grygorenko
Provozní porada – předběžně /**
ZUŠ Open – Nám. Dr. E. Beneše – 10*00 – 20*00
Carola a KomOrch - Noc kostelů – kostel sv. Antonína (u radnice) od 21*00
Festival Žibřidická žabka 2018 – Grasshoppers, Křížaly, punkové trio a Jablůňka - zodp. p. Šorsák a p. O. Prchal a kol.
ARIES – Krásná Studánka – pro spol. LAIRD – zodp. P. Grygorenko
T Fest 2018 – autokemp Pavlovice 10*00 – 13*00 – Apple saxes, ARIES
Jabloňová Fest 2018 – zahrada Lidových sadů 15*00 – 19*00
16. interní večírek – aula 16*30 – zodpovídá p. Nocarová
Škola v přírodě – třídy: 2.A, 4.B, 3.AC, 5.A /*

/* velmi důrazně připomínám: do hodin nepřítomných žáků pozvěte žáky jiné (nahraďte např. odpadlou výuku atd.),
v žádném případě se nezkracuje vaše pracovní doba – věnujte se zejména pedagogické dokumentaci a kontrole (školné
v součinnosti s p. Knížkem, evidence nástrojů atd.). Zároveň si znovu prostudujte ŠVP svých nástrojů a navrhněte eventuální
změny.
/** je nutné ujasnit si požadavky na úvazky na rok 2018/2019 a připravit postupové zkoušky.

Různé:
 Jabloňová Fest 2018 se uskuteční v neděli 27. května v Lidových sadech. Předpokládá se účast souborů :
Apple saxes, ARIES, Grasshoppers, Křížaly, flétnových souborů a pěveckých sborů. Jako host vystoupí
Rachot Band z Jedličkova ústavu. Jednotlivá vystoupení cca 15 minut. Akce je na zahradě, pódium bude
v altánu, se zvukařem. Máte-li návrhy na doprovodný program, směrujte je na paní ředitelku nebo na mne.
Začínáme ve 14*00. Pořadí souborů nevyjadřují jakékoliv hodnocení, někdo musí začínat, někdo končit.
Na závěr vystoupí BitMap trio
 V průběhu května budeme vybírat půjčovné za nástroje a budu vystavovat nové výpůjční smlouvy
 Postupové zkoušky v týdnu od 04.06. – zodpovídají vedoucí jednotlivých oddělení. Nelze vstupovat do
výuky ZŠ!
 Absolventský koncert 9. ročníku – 11. 06. v aule G TUL.

 Komu pogratulovat … 
 7.05. pan Stanislav Sůva
 15.05. paní Eva Kozáková
23.05. pan Vladimír Šorsák
24.05. pan František Kudláček
24.05. paní Jana Ulvrová
29.05. Maxim Birjucov
2018-05-01
Jan Prchal v.r.

