
  Harmonogram podujatí školy 
 
 
September návšteva pedagógov z Fínska. Organizovanie koncertu, 
  otvorených hodín a diskusia o výchovno vyučovacom 
  procese, náčuvy na vyučovacích hodinách    06.09.2019 
 

účasť na odovzdávaní cien a na otvorení výstavy   
„Najväčšia láska“ v galérii v Hatvane    15.9.2018 

 
Október Bánk bán koncertné predstavenie komorného súboru  10.10.2019 
  Harmonia Seraphica 

 
Žiacky koncert             15.,22.10.2019 

            17.30  
  Spoločný koncert a výstava so ZŠ Mateja Bela pri príležitosti  
  Dňa starých         24.10. 2019 
           14.00 h 
 
November Žiacky koncert       12.11.2019 
           17.30 h 

 
Štvrťročná hodnotiaca porada     19.11.2019 

           11.00 h 
 
Rodinný koncert „Hrajme spolu“     27.11. 2019 

           18.00 h 
 
December Žiacky koncert  „Prišiel k nám Mikuláš“    05.12. 2018 

         18.00 h 
 

  Žiacky koncert       10.12.2019 
           17.30 h 
 

Adventný koncert a výstava prác žiakov VO   17.12.2019
 „Šesťdesiate Vianoce na škole“     18.00 h 

 
  Vianočný koncert pre žiakov ZŠ Mateja Bela v MsKS  19.12.2019 
           9.00,11.00 h 
 
  Vydanie kalendára s ilustráciami prác žiakov výtvarného odboru 
  Na rok 2020 a bulletinu k 60. výročiu založenia školy 
 
Január Účinkovanie na koncerte pedagógov v Mosonmagyaróvári   

 
Žiacky koncert         21.1.2020 
         17.30 
 
Koncert a výstava prác pedagógov školy    28.01.2020 
 
Postupové skúšky do vyššieho ročníka a absolventské skúšky 
z nástroja žiakov 4. ročníka druhej časti prvého stupňa základného 
štúdia         23.01. 2020 

  Polročná klasifikačná konferencia     27.01. 2020 
           10.00  



 
Február Medzinárodný fašiangový koncert a výstava prác žiakov VO 11.02. 2020 
  „Hudba nás spája“ 60. výročie školy     18.00 h 
 

Fašiangový žiacky koncert        13.02. 2020 
           17.30 h 
 
Marec  Žiacky koncert       10.03. 2020 
           24.03.2020 

17.30 
 

Záverečné skúšky 4. ročníka druhej časti prvého stupňa   30.03.2020 
základného štúdia z  hlavného nástroja 
 

 
Apríl  Triedne koncerty, otvorené hodiny HO, VO, TO  
 

Účasť na celoslovenskej klavírnej súťaži „Schneiderova Trnava“ 
  v Trnave 
 
  Žiacky koncert  (termín dodatočne) 
 
  Galakoncert žiakov školy, spojený s premietaním filmu o škole, 28.04.2020 
  Koncert a výstava prác bývalých žiakov školy pôsobiacich 
  na umeleckej dráhe         
 
Máj  Otvorenie výstavy prác absolventov výtvarného odboru  26.05. 2020 
           17.00 h 
 

I. Absolventský koncert      26.05.2020
         18.00 h 
 
II. Absolventský koncert      27.05. 2020 
         18.00  
  

  Výchovné koncerty pre MŠ a ZŠ     28.05. 2020 
 
  Žiacky koncert          termín dodatočne 
 
Jún  Výber žiakov do hudobného, výtvarného a tanečného odboru    15.-16.6.2020 
   

Tanečný večer v MsKS      11.06.2020 
         18.00 h 

 
Vystúpenie žiakov tanečného odboru pre ZŠ Mateja Bela  12.06.2020

     
Záverečné skúšky žiakov 4. ročníka prvej časti prvého stupňa 
základného štúdia (vo všetkých odboroch) 

 
Záverečné skúšky žiakov 4. ročníka druhej časti prvého stupňa 
základného štúdia (výtvarný a tanečný odbor) 
 
Postupové skúšky žiakov v PŠ – HO a PŠ - TO 


