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Zloženie komisie : 
 

ved. PK: Mgr. Iveta Kuzárová  - učiteľka SJL, OBN  

členovia:    

1. Mgr. Antónia Merklová - učiteľka SJL  

2. PaedDr. Adriana Gergelyová - učiteľka ETV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. PaedDr . Mária Mytníková            - učiteľka DEJ 

                                

  

Analýza stavu a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2015/2016 – viď 

analýzy za jednotlivé polroky šk. roka 2015/2016. 

 

Hlavné ciele činnosti a špecifické úlohy PK na školský rok 2016/2017: 

 

 inovovať školské vzdelávacie programy podľa POP na školský rok 2016/2017, 

 posilňovať kľúčové kompetencie v oblasti komunikačných zručností a komunikácie 

s orientáciou na kritické myslenie, 

 zavádzaním  interaktívnej výučby podporovať  kľúčové kompetencie – komunikáciu, 

kritické myslenie a hľadanie riešení, 

 formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v 

čitateľských zručnostiach,  

 vypracovať plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti a začleniť ho do 

ŠkVP,  

 dbať o zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov na všetkých vyučovacích hodinách nielen 

na vyučovacích hodinách slovenského jazyka a literatúry,  

 realizovať recitačné a literárne súťaže, prípravu školského časopisu, tým rozvíjať 

jazykovú kultúru žiakov,  

 rozvíjať čitateľskú gramotnosť využívaním uvoľnených úloh PISA a metodických 

príručiek  na www.statpedu.sk v rámci všetkých predmetov školy, 

 klásť dôraz na zvyšovanie komunikačných schopností žiakov,  

 rozvíjať tvorivosť  prostredníctvom recitačných, literárnych , jazykových a iných 

súťaží  i vlastnej tvorby  a prebúdzať záujem o umenie prostredníctvom osvetových 

aktivít (návšteva divadelného predstavenia, knižnice, galérie), 

 vo výchovno-vzdelávacej práci využiť výročia a významné a pamätné dni zamerané 

na posilnenie slovenskej štátnosti i príslušnosti k euroobčianstvu – rozvíjať európske 

povedomie, 

 realizovať aktivity v oblasti ochrany a dodržiavania ĽP,  

 rozvíjať empatické zmýšľanie bez prejavov rasizmu, neznášanlivosti, vyvyšovania, 

viesť k správaniu v duchu hesla „Nikdy nerob druhým to, čo nechceš, aby iní robili 

tebe.“, 

 napomôcť žiakom porozumieť iným kultúram prostredníctvom chápajúceho spôsobu  

štúdia jednotlivých kultúr, 

 zapracovať do UO témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu 

humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rovnosti muža a 

ženy, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, 

intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie, využívať metodické 

materiály OZ Človek v ohrození, 
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 poskytnúť žiakom informácie o ľudskoprávnych a advokátskych organizáciách a 

mimovládnych neziskových organizáciách pôsobiacich v tejto oblasti, o možnosti 

vykonávať dobrovoľnícku činnosť v lokalite školy/komunite/regióne, 

 rešpektovať v pedagogickom procese Dohovor o právach dieťaťa,  

 informovať žiakov o zmysle a príslušných ustanoveniach Opčného protokolu  k 

Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch, Opčného 

protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej 

pornografii, Opčného protokolu o procedúre oznámení,  

 využívať pre identifikáciu znakov radikalizácie žiakov metodický list na 

www.statpedu.sk,  

 rozvíjať emocionálnu inteligenciu žiakov – čerpať inšpirácie a zdroje z príručky 

Metodická pomoc k téme osobnostný a sociálny rozvoj žiakov, vyučovaniu 

psychologických tém v škole a rozvíjaniu emocionálnej inteligencie, www.statpedu.sk, 

 rozvíjať estetické cítenie a vnímanie žiakov návštevou kultúrnych podujatí, tvorbou 

násteniek, 

 rozvíjať pedagogické majstrovstvo ( efektívna komunikácia učiteľ - žiak  -  zvyšovať 

jej úroveň), 

 využiť učivo spoločenskovedných predmetov na efektívne poznávanie našej národnej 

minulosti i regionálnych dejín, formovanie národného povedomia žiakov, na výchovu 

k manželstvu a rodičovstvu, k rozvíjaniu a upevňovaniu  morálnych hodnôt žiakov, 

 zvyšovať povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické 

uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických 

procesov vo svete,  

 zvyšovať povedomie žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie 

si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete, 

globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, 

národnej a medzinárodnej úrovni, využívať pritom informácie, podporné materiály a 

inšpiráciu pri začleňovaní globálneho vzdelávania do obsahu rôznych vyučovacích 

predmetov zverejnených na www.globalnevzdelavanie.sk a metodické materiály OZ 

Človek v ohrození, 

 vo výchovno-vzdelávacom procese rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie 

ako súčasť rozvoja osobnosti žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej 

spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych 

postojov a správania žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním 

a poškodzovaním životného prostredia, 

 využívať knižnično-informačné služby a podujatia knižníc,  

 využiť https://edicnyportal.iedu.sk na doplnenie knižničného fondu v školskej 

knižnici zo zoznamu zostatkových zásob titulov nereformných učebníc a učebných 

textov,  

 efektívne spolupracovať  s rodičmi, mimovládnymi organizáciami a širokou miestnou 

komunitou,  

 využívať pri výchove a vzdelávaní manuál k tolerancii a ľudským právam Kompas 

a Kompasík, info na www.iuventa.sk, 

 voliť vhodné metódy a prostriedky hodnotenia žiakov (vytváranie, realizácia 

a analýzy kontrolných testov jednotlivých ročníkov), 

 analyzovať dosahované výsledky zo SJL intaktných žiakov i žiakov so ŠVVP, 

 spolupracovať s vedením školy, 

http://www.statpedu.sk/
http://www.globalnevzdelavanie.sk/
https://edicnyportal.iedu.sk/
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 prizývať člena vedenia školy na zasadnutia PK, 

 pripraviť koncepciu písomných prác, 

 pripraviť maturitné zadania, 

 zvyšovať efektivitu vyučovania vzájomnou výmenou skúseností, 

 starať sa o materiálne zabezpečenie učební, 

 využívať moderné informačné technológie a vyučovacie metódy vo vyučovaní, 

 zapájať sa do súťaží, záujmovej činnosti, realizovať rozhlasové relácie, pripravovať 

školský časopis, informačné nástenky, 

 organizovať otvorené hodiny, 

 vypracovať podrobnú analýzu aktivít PK, 

 začleniť BOZP do tematických celkov podľa zdrojov odporučených pre jednotlivé 

vyučovacie predmety. 

 

Návrh aktivít  odborno-kultúrneho charakteru: 

 účasť na seminároch a školeniach podľa výberu z ponukového katalógu MC 

v Prešove, 

 využívanie odborných časopisov a odbornej literatúry a metodických listov či  

       príručiek uverejnených napr. na www.statpedu.sk, www.iuventa.sk,  

       www.globalnevzdelavanie.sk, 

 organizovanie odborných  a tematicky zameraných exkurzií – napr. exkurzia do 

Bratislavy – Svetová výstava Cosmos Discovery, exkurzia Historické a súčasné 

zaujímavosti Prahy, 

 náučná exkurzia – Po stopách neľudského správania ľudí - Osvienčim, 

 výchovné koncerty či divadelné inscenácie, filmy – problematika holokaustu, 

porušovania ľudských práv, extrémizmu, diskriminácie, migrácie, rodovej rovnosti, ... 

 

Návrh priebežných aktivít – všetci členovia PK: 

 Venovať pozornosť zmenám v základných pedag. dokumentoch. 

 Spolupracovať s pedag. inštitúciami ( MC, poradne, školský špeciálny pedagóg ). 

 Tvoriť, propagovať a využívať  učebné pomôcky. 

 Zdokonaľovať sa v oblasti čítania s porozumením prostredníctvom publikácií MPC 

Bratislava -  Čitateľská gramotnosť na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry, 

Integrácia čitateľskej gramotnosti do výučby na strednej škole. 

 Využívať na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov a prípravu úloh zameraných na čítanie 

s porozumením virtuálnu knižnicu, publikáciu MPC Bratislava Aktívne využívanie čítania 

s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole, materiály 

a informácie metodického centra Slovenskej pedagogickej knižnice pre školské knižnice 

na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania zverejnené na 

webovom sídle www.spgk.sk. 

 Čo najčastejšie precvičovať pravopis, následne realizovať rozbor chýb, upozorňovať na 

chyby pri akomkoľvek písomnom  či ústnom prejave.  

 Pripravovať úlohy zamerané na tvorivosť a čítanie s porozumením nielen pri preberaní 

nového učiva, ale i precvičovaní či upevňovaní získaných vedomostí - využívať úlohy typu 

-, vyhľadaj ..., nájdi v texte ..., porovnaj ...   

 Využívať trojfázový model čítania s porozumením:  

1. Aktivity pred čítaním textu – rýchly prieskum – skimming, brainstorming, 

motivačný rozhovor o skúsenostiach, poznatkoch žiaka, hľadanie kľúčových slov. 

2. Aktivity počas čítania textu – udržanie pozornosti na ciele čítania  - napr. pojmová 

mapa, identifikácia kľúčových slov.  

http://www.statpedu.sk/
http://www.globalnevzdelavanie.sk/
http://www.spgk.sk/
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3. Aktivity po prečítaní textu  

divergentné otázky - rozvoj kritického myslenia –  Prečo? Ako  vysvetľuješ…?  

Aký je postoj autora?  

                             Kladenie otázok samotnými žiakmi – (predvídanie možných odpovedí –  

                             výchova aktívneho čitateľa. 

                            Vyhľadávanie kľúčových informácií, triedenie, kategorizovanie, spracovanie 

                             informácie, hľadanie vzťahov medzi nimi - rozvoj kľúčovej kompetencie v dnešnej  

                            informatickej spoločnosti.  

                            Súhrn text – revidovaná verzia pôvodného textu – tvorba pojmových máp,  

                            tabuliek, schém, konspektov, osnov. 

 

1. aktivity rozvíjajúce čitateľskú gramotnosť, čítanie s porozumením: 

b) 12. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ 

k Medzinárodnému dňu školských knižníc (24. október 2016), tohoročná téma 

Medzinárodného dňa školských knižníc je vzájomné učenie sa žiakov vo dvojiciach 

alebo v malých skupinách – projekt „Po stopách našej temnej minulosti“. 

c) realizácia aktivity „Záložka do knihy vytvára priateľstvá“ pri príležitosti 

Medzinárodného mesiaca školských knižníc – ilustrovanie záložky „mojej“ 

najzaujímavejšej/najobľúbenejšej knihy (október) 

d) Školská informačno - vedomostná a tvorivá súťaž „Za krásu slova“ pre žiakov                           

1. a 2. ročníka – vedomostný test, práca s textom, vlastná literárna tvorba(marec 2017). 

e) hodiny informačnej výchovy (priebežne počas školského roka hodiny rôznych 

vyučovacích predmetov) : 

 hodiny čiastočne orientované na prácu s informáciami – práca s rôznymi 

typmi slovníkov, odbornou literatúrou či tabuľkami (napr. Krátky slovník 

slovenského jazyka, Príručka slovenského pravopisu, Slovník cudzích slov, 

Synonymický slovník, odborná literatúra využiteľná na odborných predmetoch, 

overené webové stránky,...), využívanie úloh typu -, vyhľadaj ..., nájdi v texte ..., 

porovnaj ...,   

 hodiny úplne zamerané na prácu s informáciami pre upevňovanie schopnosti 

samostatne pracovať s náučnými slovníkmi, encyklopédiami, jazykovými 

slovníkmi, odbornou literatúrou, schopnosti pracovať s informáciami v texte,  

schopnosti robiť si prehľadné poznámky, schopnosti správne citovať použité 

informačné pramene, schopnosti pracovať s informačnými technológiami.  

 hodiny zamerané na osvojenie si správnych stratégií na vyhľadávanie 

informácií v súvislosti s preberaným učivom daného predmetu (priebežne 

počas školského roka)  

f) hodiny tvorivého písania - príprava príspevkov do literárnych súťaží,  spracovávanie 

informácií o aktivitách školy a príprava príspevkov do školského časopisu ŠUM 

(priebežne počas školského roka), 

g) exkurzia do školskej či verejnej knižnice - motivácia žiakov rozvíjať a upevňovať 

svoje čitateľské návyky, schopnosti a k ďalším návštevám školskej, ale i verejnej 

knižnice (október 2016 / marec 2017), 

h) E-testovanie žiakov študijných odborov zo SJL – preverovanie vlastných schopností 

žiakov v oblasti čitateľskej gramotnosti, následná motivácia pre zlepšenie prípravy na 

vyučovanie (priebežne počas školského roka), 

i) Skúšobná maturita zo SJL – práca s rôznymi textami, rozvoj slovnej zásoby 

a čitateľskej gramotnosti slovenského jazyka a literatúry (december 2016), 
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j) Exkurzia – návšteva svetovej výstavy Cosmos Discovery – práca s informáciami 

a IKT  – prezentácia vlastných poznatkov získaných na výstave, rozvoj slovnej zásoby, 

vzájomné učenie sa vo dvojiciach či malých skupinách (september 2016),  

k) Exkurzia  Súčasné a historické zaujímavosti Prahy – práca s informáciami s využitím 

IKT, práca s informáciami využitím encyklopédií, rozvoj slovnej zásoby, vzájomné 

učenie sa, upevnenie poznatkov zo SJL, DEJ, OBN, geografie (jún 2017). 

 

2. aktivity eliminujúcúce negatívne javy v zmýšľaní a správaní žiakov, eliminujúce prejavy 

extrémizmu, diskriminácie, porušovanie ľudských práv: 

a) stála nástenka  s problematikou holokaustu – príčiny vzniku a jeho dôsledky, 

b) rozhlasová relácia pri príležitosti oslobodenia Starej Ľubovne a ukončenia 2.svetovej 

vojny, 

c) triedne projekty „Po stopách našej temnej minulosti“: 

 vysvetlenie pojmov diskriminácia, holokaust, extrémizmus – príčiny, prejavy 

a dôsledky,  prostredníctvom nástenky a powerpointovej prezentácie, webquestu, 

 premietanie filmu s problematikou holokaustu – podľa výberu žiakov na základe 

získaných informácií o filme (Pianista, Obchod na korze, Sophiina voľba), 

 príprava a realizácia vlastných malých projektov žiakov na tému holokaust – 

práca s informáciami a schopnosť spracovať ich do uceleného projektu , 

 stála výstavka projektov žiakov, 

 výsadba krokusov, symbolov vyvraždených židovských detí, v areáli školy. 

(september – október 2016). 

 

3. aktivity posilňujúce slovenskú štátnosť i príslušnosť k euroobčianstvu: 

a) Mladý Európan – triedne projekty v rámci hodín OBN o vzniku, fungovaní EÚ, 

výhodách členstva v EÚ, ohrozeniach EÚ, možnostiach uplatnenia a fungovania 

v krajinách EÚ (priebežne počas školského roka), 

b) rozhlasová relácia – predsedníctvo Slovenska v EÚ. 

 

Rozdelenie čiastkových úloh členov PK na školský rok 2016/2017 

 

Mgr. Kuzárová Iveta 

 koordinovať úpravy školských vzdelávacích programov, 

 inovovať didaktické prostriedky odrážajúce požiadavky inovovaného ŠkVP, 

 analyzovať súčasné osnovy výučby SJL a výsledky intaktných žiakov a žiakov so ŠVVP, 

 tvoriť učebné materiály pre interaktívnu výučbu SJL, OBN,  

 prostredníctvom učiva OBN rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov, rozvíjať empatické 

zmýšľanie bez prejavov rasizmu, viesť k správaniu v duchu hesla: „Nikdy nerob druhým to, 

čo nechceš, aby iní robili tebe.“, 

 organizovať podujatia a aktivity rozvíjajúce národné a európske povedomie, vedúce k ochrane 

zdravia a životného prostredia, 

 overovať pripravené materiály v praxi u učiteľov SJL, 

 organizovať odber odbornej literatúry zo slov. jazyka, 

 viesť školskú knižnicu, 

 doplniť podľa možností knižničný fond novými dielami, 

 zorganizovať triedne a školské kolo HK, 

 zorganizovať školské kolo literárno-gramatickej súťaže Za krásu slova, 

 rozvíjať talenty prostredníctvom práce v záujmovom útvare, zabezpečiť vydávanie časopisu 

ŠUM, 
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 zapojiť sa do medzinárodnej súťaže školských časopisov Spotreba pre život, 

 zapojiť sa do celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov Štúrovo pero, 

 zapojiť sa do súťaže PSK v tvorbe triednych a školských časopisov, 

 zapojiť sa do projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, 

 realizovať aktivitu „Záložka do knihy vytvára priateľstvá“, 

 realizovať triedne projekty Mladý Európan, 

 zorganizovať a realizovať projekt „Po stopách našej temnej minulosti“, 

 podieľať sa na realizácii E-testovania žiakov študijných odborov zo SJL, 

 zrealizovať Skúšobnú maturitu zo SJL pre žiakov končiacich ročníkov študijných odborov, 

 podieľať sa na príprave externej časti MS a oprave PFIČ, 

 pripravovať zadania na MS zo slovenského jazyka a literatúry, 

 tvoriť testy, pripravovať kontrolné diktáty a následne analyzovať výsledky intaktných žiakov 

i žiakov so ŠVVP, 

 viesť školskú kroniku,  

 pripravovať nástenky a propagačné materiály, 

 pripravovať a organizačne zabezpečiť školské podujatia v spolupráci s MOV (napr. DOD), 

 zorganizovať exkurziu do koncentračného tábora Osvienčim, 

 zorganizovať exkurziu na Svetovú premiéru výstavy o kozmonautike - Cosmos Discovery, 

 zorganizovať exkurziu Historické a súčasné zaujímavosti Prahy. 

 

Mgr. Merklová Antónia 

 organizovať odber odbornej literatúry zo slov. jazyka, 

 pripravovať a realizovať rozhlasové relácie k pamätným dňom, štátnym sviatkom, 

 pripravovať podujatia organizované školou (DOD, ...) 

 vytvárať  inovované vzdelávacie materiály pre interaktívnu výučbu a posilňovať kľúčové 

kompetencie žiaka, 

 inovovať didaktické prostriedky odrážajúce požiadavky inovovaného ŠkVP, 

 využívať aktivizujúce metódy na rozvoj čitateľskej gramotnosti, 

 analyzovať súčasné osnovy výučby SJL, výsledky intaktných žiakov a žiakov so ŠVVP, 

 vypracovávať učebné materiály pre interaktívnu výučbu SJL, DEJ s využitím inovovanej 

didaktickej techniky, 

 organizovať podujatia a aktivity rozvíjajúce národné a európske povedomie, vedúce k ochrane 

zdravia a životného prostredia, 

 overovať pripravené materiály v praxi u učiteľov SJL, 

 analyzovať súčasné osnovy výučby SJL a výsledky intaktných žiakov i žiakov so ŠVVP, 

 pripravovať testy zo SJL a následne analyzovať výsledky žiakov, 

 zorganizovať triedne a školské kolo HK, 

 zorganizovať školské kolo súťaže Za krásu slova, 

 zapojiť sa do projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, 

 realizovať aktivitu „Záložka do knihy vytvára priateľstvá“, 

 podieľať sa na realizácii projektu „Po stopách našej temnej minulosti“, 

 podieľať sa na realizácii e-testovania žiakov študijných odborov zo SJL, 

 zrealizovať Skúšobnú maturitu zo SJL pre žiakov končiacich ročníkov študijných odborov, 

 pripraviť zadania MS a podieľať sa na oprave PFIČ, 

 zorganizovať exkurziu na Svetovú výstavu Cosmos Discovery v  Bratislave, 

 zorganizovať exkurziu do Oswiencimu a exkurziu do Prahy, 

 viesť záujmový útvar, 

 využívať knižnično-informačné služby a podujatia knižníc. 
 

PaedDr. Adriana Gergelyová 

 využívať inovatívne formy vo výučbe ETV, 
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 využiť učivo na efektívne poznávanie našej národnej minulosti i regionálnych dejín a na 

formovanie národného a európskeho povedomia žiakov, na výchovu k manželstvu 

a rodičovstvu, na ochranu svojho zdravia, 

 prostredníctvom učiva ETV rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov, rozvíjať empatické 

zmýšľanie bez prejavov rasizmu, viesť k správaniu v duchu hesla „Nikdy nerob druhým to, čo 

nechceš, aby iní robili tebe.“ 

 využívať aktivizujúce metódy na rozvoj čitateľskej gramotnosti, 

 organizovať podujatia a aktivity rozvíjajúce národné a európske povedomie, ochranu zdravia 

a životného prostredia, 

 uplatňovať globálne súvislosti a globálnu dimenziu v obsahu vzdelávania ŠkVP,  

  rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na uvedomenie si 

globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej a 

medzinárodnej úrovni,  

  zvyšovať povedomie žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si 

sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete,  

 využiť informácie, podporné materiály a inšpiráciu pri začleňovaní globálneho 

vzdelávania do obsahu rôznych vyučovacích predmetov zverejnených na 

www.globalnevzdelavanie.sk,  

 rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti žiakov 

zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti 

separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k 

životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného 

prostredia, 

 podieľať sa na realizácii aktivity „Záložka do knihy vytvára priateľstvá“, 

 podieľať sa na realizácii projektu „Po stopách našej temnej minulosti“, 

 podieľať sa na realizácii triednych projektov Mladý Európan, 

 využívať pri výchove a vzdelávaní manuál k tolerancii a ľudským právam Kompas 

a Kompasík, info na www.iuventa.sk, 

 využívať knižnično-informačné služby a podujatia knižníc. 
 

PaedDr. Mária Mytníková 

 využívať inovatívne formy vo výučbe DEJ, 

 využiť učivo na efektívne poznávanie našej národnej minulosti i regionálnych dejín a na 

formovanie národného i európskeho povedomia žiakov, na výchovu k manželstvu 

a rodičovstvu, na ochranu svojho zdravia, 

 prostredníctvom učiva DEJ rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov, rozvíjať empatické 

zmýšľanie bez prejavov rasizmu, viesť k správaniu v duchu hesla „Nikdy nerob druhým to, čo 

nechceš, aby iní robili tebe.“, 

 uplatňovať globálne súvislosti a globálnu dimenziu v obsahu vzdelávania ŠkVP,  

  rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na 

uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, 

regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni,  

  zvyšovať povedomie žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si 

sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete,  

 využiť informácie, podporné materiály a inšpiráciu pri začleňovaní globálneho 

vzdelávania do obsahu rôznych vyučovacích predmetov zverejnených na 

www.globalnevzdelavanie.sk,  

 rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti žiakov 

zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie 

odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu, na 

prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, 

 využívať knižnično-informačné služby a podujatia knižníc,  
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 organizovať podujatia a aktivity rozvíjajúce národné povedomie, vedúce k ochrane zdravia 

a životného prostredia, 

 využívať pri výchove a vzdelávaní manuál k tolerancii a ľudským právam Kompas 

a Kompasík, info na www.iuventa.sk, 

 spolupracovať pri príprave vyučovacích hodín s ostatnými členmi PK, 

 podieľať sa na príprave školskej prehliadky SOČ i ďalších podujatí či aktivít školy,  

 podieľať sa na realizácii aktivity „Záložka do knihy vytvára priateľstvá“, 

 podieľať sa na realizácii projektu „Po stopách našej temnej minulosti“, 

 podieľať sa na realizácii triednych projektov Mladý Európan,  

 podieľať sa na realizácii rozhlasových relácií na tému holokaust, 2.sv.vojna. 
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Harmonogram zasadnutí PK 
 

    1. zasadnutie                                                                    termín: september 2016     

 

1. Prerokovanie plánu práce PK. 

Zodpovedná: Mgr. I. Kuzárová 

2. Školské vzdelávacie programy pre I., II. a III. študijných a učebných odborov, IV. ročník 

študijných odborov pre šk.r.2016/2017 - inovácia na základe POP. 

       Zodpovední: všetci členovia PK 

3. Realizácia školských súťaží a zapojenie sa do ďalších súťaží a aktivít.  

Zodpovední: všetci členovia PK 

4. Príprava a realizácia exkurzie do Bratislavy – Svetová výstava  Cosmos Discovery. 

      Zodpovední: vyučujúci SJL 

5. Ponuka vzdelávacích programov MC.                 

Zodpovední: všetci členovia PK 

6. Plán otvorených hodín.  

Zodpovední: všetci členovia PK 

7. Ponuka záujmových útvarov členov PK. 

Zodpovední: všetci členovia PK 

8. Ročné tematické plány pre žiakov so ŠVVP. 

Zodpovední: učitelia SJL 

9. Vstupné testy a vstupné diktáty. 

10. Projekt Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. 

Zodpovedná. Mgr. I.Kuzárová 

11. „Záložka do knihy vytvára priateľstvá“. 

Zodpovední: učiteľky SJl 

12. Realizácia projektu „Po stopách našej temnej minulosti“. 

Zodpovedné: učiteľky SJL, DEJ 

 

2. zasadnutie 

         termín: január 2017 

4. Priebežné plnenie tematických plánov. 

Zodpovední: všetci členovia PK 

5. Analýza vstupných testov a diktátov zo SJL.                                                      

Zodpovední: vyučujúci SJL  

6. Príprava triedneho a školského kola HK. 

Zodpovední: všetci vyučujúci SJL 

7. Príprava a realizácia Skúšobnej maturity zo SJL pre žiakov končiacich ročníkov študijných 

odborov. 

Zodpovední: vyučujúci SJL 

8. Vyhodnotenie realizácie rozhlasových relácií a tvorby časopisu ŠUM. 

       Zodpovedné: Mgr. Kuzárová, Mgr. Merklová 

9. Tvorba násteniek.  

       Zodpovední: všetci  vyučujúci 

10. Príprava školského časopisu do súťaže Štúrovo pero. 

Zodpovedná: Mgr. Kuzárová 

11.  Priebežná kontrola výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov, ktorí sú začlenení                     

do vých.-vzdel. procesu. 

Zodpovedné: učiteľky SJL 

12. Príprava a realizácia školskej súťaže Za krásu slova. 

     Zodpovedné: Mgr. Merklová, Mgr. Kuzárová 
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3. zasadnutie                                                                                                                             

                                                             termín: marec 2017 
 

1.   Priebežné plnenie ročných tematických  plánov. 

      Zodpovední: všetci učitelia 

2. Analýza skúšobnej maturity zo SJL žiakov končiacich ročníkov študijných odborov. 

      Zodpovední: vyučujúci SJL 

3. Analýza výsledkov žiakov za 1.polrok šk.r. 2016/2017 a výsledky žiakov so ŠVVP. 

      Zodpovední: vyučujúci SJL 

4. Analýza prípravy nástenných novín. 

      Zodpovedná: Mgr. Kuzárová 

5. Príprava  a zabezpečenie bezproblémovej realizácie EČ a PFIČ MS zo SJL. 

      Zodpovední: vyučujúci SJL 

6. Príprava  a zabezpečenie bezproblémovej realizácie prijímacieho konania pre šk.r.2017/2018. 

      Zodpovední: vyučujúci SJL 

7. Príprava náučnej exkurzie do Oswienčimu. 

8. Zodpovedná: Mgr. Merklová 

9. Príprava exkurzie Historické a súčasné zaujímavosti Prahy. 

Zodpovedná: Mgr. Kuzárová 

10. Príprava a realizácia triednych projektov Mladý Európan. 

Zodpovedné: Mgr. Merklová, Mgr. Kuzárová 

11. Priebežná kontrola výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov, ktorí sú začlenení do výchovno-

vzdelávacieho procesu. 

      Zodpovedná: Mgr. Kuzárová 

12. Príprava žiakov končiacich ročníkov študijných odborov a nadstavbového štúdia na ústnu 

formu internej časti maturitnej skúšky zo SJL. 

Zodpovedné: Mgr. Kuzárová, Mgr. Merklová 

13. Príprava špeciálneho čísla časopisu Šum so spotrebiteľskou problematikou. 

14. Zodpovedná: Mgr. Kuzárová 
 

 

4. zasadnutie                                                                termín: jún 2017 

 

1. Vyhodnotenie plnenia ročných tematických plánov. 

Zodpovedná: Mgr. Kuzárová 

2. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za školský rok 2016/2017 v jednotlivých 

predmetoch. 

Zodpovední: všetci vyučujúci SJL 

3. Analýza výstupných testov a diktátov zo SJL a výsledkov MS zo SJL. 

Zodpovední: vyučujúci SJL  

4. Analýza  práce PK všeobecnovzdelávacích a spoločenskovedných predmetov v školskom  

roku 2016/2017. 

Zodpovedná: Mgr. Kuzárová 

5. Námety pre prácu PK v školskom roku 2017/2018. 

Zodpovední: všetci vyučujúci   

6. Vyhodnotenie otvorených hodín. 

Zodpovedná: Mgr. Kuzárová 
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 Plán otvorených hodín PK na školský rok 2016/2017 

 

termín trieda forma otvorená hodina  

IX.  VH 

 

 

Kuzárová 

 

Gergelyová 

Merklová 

Mytníková 
X. 

XI.  VH 

 

 

Merklová 

 

Mytníková 

Kuzárová 

Gergelyová 
XII. 

I.  VH 

 

 

Gergelyová 

Kuzárová 

Merklová 

Gergelyová 
II. 

III.  VH 

 

 

Mytníková 

 

Merklová 

Kuzárová 

Gergelyová 
IV. 

VI. 

 
 

 
 

 


