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         Stará Ľubovňa, 5.9.2017                                PaedDr. Adriana Gergelyová 

vedúca PK 

 



Zloženie komisie : 

 

ved. PK: PaedDr. Adriana Gergelyová      - učiteľka NEJ 

členovia:  

               

1. PaedDr. Dana Joštiaková - učiteľka NEJ 

2. Mgr. Dagmar Duchnická - učiteľka ANJ 

3. Mgr. Žofia Kolačkovská      - učiteľka ANJ   

4. Mgr. Silvia Škapurová Sabolová  - učiteľka RUJ 

5. Mgr. Viera Buvaličová  - učiteľka RUJ 

6. Ing. Katarína Kmečová - t.č. na materskej dovolenke 

7. Ing. Daniel Koterba - učiteľ ANJ 

 
 

Analýza stavu a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2016/2017 – viď 

analýzy za jednotlivé polroky šk. roka 2016/2017. 

  

Hlavné úlohy PK 

 

a) Návrh akcií  pedagogicko-metodickej povahy : 

 venovať pozornosť stanoveniu výchovnovzdelávacích cieľov vyučovacieho procesu 

konzistentne formujúcich osobnosť žiaka, rešpektujúcich taxonómie cieľov; pozornosť 

venovať zaraďovaniu kooperatívnych foriem učenia sa, rozvíjaniu občianskych a 

sociálnych kompetencií detí a žiakov 

 podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania 

predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti detí a žiakov.  

 dbať o zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov na všetkých vyučovacích hodinách (t. j. 

nielen na vyučovacej hodine slovenského jazyka a literatúry).  

 zapracovať do ŠkVP povinné 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. 

 v súlade so Stratégiou SR pre mládež na roky 2014 – 2020 a Národným akčným 

plánom pre deti na roky 2013 – 2017 využiť vo výchovno-vzdelávacom procese 

informácie a metodické námety orientované na globálne témy a hodnotovú výchovu 

vo výučbe rôznych vyučovacích predmetov a odborno-metodický materiál 

Globalizácia, aktívne ľudské práva, radikalizmus, extrémizmus, migračná kríza. 

 v súlade s Koncepciou boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019 využiť metodický 

list s odporúčaniami a metodickými ukážkami zameranými na multidisciplinárny 

prístup v procese identifikovania znakov radikalizácie mládeže  

 pri vyučovaní cudzieho jazyka používať moderné učebnice a doplnkové výukové 

prostriedky k nim, aplikovať činnostne zameraný prístup k vyučovaniu a učeniu sa 

cudzích jazykov a venovať pozornosť inovatívnym metódam a formám výučby s 

ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka 

 na hodinách cudzieho jazyka sa odporúča používať jazykové portfólio ako nástroj 

sebahodnotenia a podpory učenia sa jazykov 

 organizovať školské kolá olympiád v cudzích jazykoch a zúčastňovať sa vyšších kôl 

týchto súťaží.  



 priebežne sledovať informácie na webovej stránke Európskeho centra pre moderné 

jazyky v Grazi, na ktorom sú zverejnené odborné články a publikácie, napr. aj 

slovenské preklady odborných publikácií ECML  

 zapájať žiakov podľa možnosti do tvorivých aktivít v rámci Európskeho dňa jazykov a 

podporovať tak jazykovú zdatnosť a záujem o vzdelávanie v oblasti jazykov a 

poznávania reálií a kultúrnej rozmanitosti Európy. Cieľom Európskeho dňa jazykov je 

upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a 

kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania 

 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, na riešenie rôznych problémov ochrany prírody a krajiny. 

 v súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020, Akčným plánom prevencie 

obezity na roky 2015 – 2025 venovať pozornosť výchove k zdraviu v zmysle 

holistického prístupu k zdraviu a zdravému životnému štýlu. 

 rozvíjať vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé 

potraviny, potravinovú bezpečnosť a zvýšenie povedomia v oblasti označovania 

potravín, na podporu využívania regionálnych potravinových produktov, 

 zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP. Spôsob 

implementácie stanovuje „Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej 

gramotnosti do ŠkVP základných škôl a stredných škôl“, vydaná MŠVVaŠ SR 

 zapájať sa do medzinárodného partnerstva škôl eTwinning, ktorý podporuje rozvoj 

spolupráce európskych škôl prostredníctvom využívania IKT a komunikácie v cudzom 

jazyku.  

 vo výchovno-vzdelávacom procese používať nový portál www.slovakiana.sk, na 

ktorom sa nachádza digitálna knižnica, archív s literárnymi dielami a listinami, 

digitálna galéria či virtuálne výstavy. 

 zostaviť a prerokovať časovo-tematické plány, 

 implementovať výstupy projektu „Hotelierstvo a gastronómia 3. tisícročia“ do 

vyučovacieho procesu 

 inovovať školské vzdelávacie programy tak, aby odrážali požiadavky trhu práce a 

podporovali najmä komunikačné a kognitívne kompetencie študenta 

 posilniť kľúčové kompetencie v oblasti komunikačných zručností a komunikácie 

na pracovných pozíciách v cudzom jazyku (obsiahnutých v Odporúčaní Európskeho 

parlamentu a Rady o Európskom referenčnom rámci pre kľúčové kompetencie 

celoživotného vzdelávania schváleného 18. decembra 2006), orientáciou na kritické 

myslenie a so zameraním na posilnenie konverzácie v dvoch cudzích jazykoch 

 využívať moderné technické prostriedky, určiť očakávané vzdelávacie výstupy pre 

žiaka a kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov, voliť vhodné metódy hodnotenia a 

výber prostriedkov hodnotenia žiakov (vytváranie spoločných kontrolných testov), 

 viesť rozbory z dosahovaných výsledkov z hodnotenia žiakov, 

 spolupracovať s vedením školy, viesť spoločnú hospitačnú činnosť, 

 prizývať člena vedenia školy na zasadnutia PK, 

 pomáhať mladším a novým učiteľom, 

 uvádzať nových učiteľov do praxe, 

 pripraviť maturitné zadania pre nový školský rok 

 zvyšovanie efektívnosti vyučovania vzájomnou výmenou skúseností, 

 starať sa o súťaže, krúžkovú činnosť, literárne nástenky, 



 uskutočniť koncoročné vyhodnotenie práce PK, 

 vypracovať podrobnú analýzu aktivít PK, 

 zapracovať osnovy environmentálnej výchovy do tematických celkov, 

 



b) Návrh akcií  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, 

 besedy s absolventmi našej školy, ktorí dlhdobo žijú v krajinách, ktorých jazyky 

sa na našej škole vyučujú, resp. s lektormi pôspbiacimi v našom regióne 

 výchovné koncerty či divadelné inscenácie, filmy – problematika holokaustu, 

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

     

c) Návrh priebežných akcií 

 venovať pozornosť zmenám v základných pedag. dokumentoch, 

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

 tvoriť a propagovať učebné pomôcky, dopĺňať zbierky 

 organizovať hodiny informačnej výchovy na hodinách cudzieho jazyka: 

 hodiny čiastočne orientované na prácu s informáciami – práca s rôznymi 

typmi slovníkov, odbornou literatúrou či tabuľkami (napr. dvojjazyčný 

prekladový slovník veľký, Frazeologický slovník, Synonymický slovník, 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 škol. roka)  

 E-testovanie žiakov študijných odborov z cudzieho jazyka – preverovanie 

vlastných schopností žiakov v oblasti čitateľskej gramotnosti, následná motivácia 

pre zlepšenie prípravy na vyučovanie (priebežne počas školského roka), 

 Olympiáda v cudzom jazyku – práca s rôznymi textami, rozvoj slovnej zásoby 

z jednotlivých cudzích jazykov a slovenského jazyka a literatúry (december 

2017), 

 Skúšobná maturitná skúška – precvičovanie písomnej externej a internej časti 

maturitnej skúšky (december 2017), 

 aktivity eliminujúcúce negatívne javy v zmýšľaní a správaní žiakov, 

eliminujúce prejavy extrémizmu, diskriminácie, porušovanie ľudských práv: 

-   nástenky s problematikou holokaustu, rozhlasová relácia pri príležitosti 

oslobodenia Starej Ľubovne a ukončenia 2.svetovej vojny, 

 ukážky otvorených hodín v jednotlivých cudzích jazykoch, ako možnosť 

inšpirácie, vzájomnej výmeny názorov, nadobudnutia nových skúseností, 

metodických postupov a používania rozličných IKT pomôcok vo vyučovaní 

cudzích jazykov  

 

d) Špecifické úlohy PK 

 klásť dôraz na zvyšovanie jazykovej kultúry u žiakov,  

http://www.statpedu.sk/
http://www.globalnevzdelavanie.sk/


 zavedením interaktívnej výučby podporovať  kľúčové kompetencie – 

komunikáciu, kritické myslenie a hľadanie riešení 

 overovať a korigovať materiály z projektu v praxi u učiteľov cudzích jazykov 

 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), 

 všeobecne rozvíjať komunikatívnosť v cudzích jazykoch aj zapojením sa do 

medzinárodných projektov školy, 

 rozvíjať estetické cítenie a vnímanie žiakov návštevou kultúrnych podujatí, 

tvorbou násteniek, 

 rozvíjať pedagogické majstrovstvo (komunikácia učiteľ- žiak  -  zvyšovať úroveň, 

zlepšovať formuláciu otázok), 

 využiť učivo spol.- vedných predmetov na efektívne poznávanie našej národnej 

minulosti i regionálnych dejín a na formovanie národného povedomia žiakov, 

 vychovávať žiakov k manželstvu a rodičovstvu, 

 rozvíjať myšlienku ochrany práce a BOZP a zvyšovať právne povedomie žiakov 

v uvedenej oblasti, 
 

Harmonogram zasadnutí PK 
 

    1. zasadnutie                                                                 termín: september 2017     

 

1. Prerokovanie plánu práce PK 

Zodpov.: Dr. Gergelyová 

2. Riešenie pripomienok a problémov pri tvorbe školských vzdelávacích programov 

Zodpovední: členovia PK 

3. Súťaže v cudzích jazykoch 

Zodpov.: všetci členovia PK 

4. Ponuka vzdelávacích programov MC  

Zodpov.: všetci členovia PK 

5. Budovanie materiálnej základne 

Zodpov.: všetci členovia PK 

6. Odporúčania ministerstva školstva podľa metodicko-organicačných pokynov pre 

školský rok 2017/18 

Zodpoved. Dr.Gergelyová 

7. Ponuka záujmových útvarov členov PK 

Zodpovední všetci členovia PK 

8. Ročné tematické plány pre žiakov, ktorí sú začlenení do výchovno-vzdelávacieho 

procesu. 

Zodpovední všetci členovia PK 

9. Vstupné testy. 

Zodpovední všetci členovia PK 

 

 

2. zasadnutie         termín: december 2017  

1. Priebežné plnenie tematických plánov                                                        

Zodpovní: všetci členovia PK 

2. Analýza vstupných testov 

Zodpovední: všetci  vyučujúci 

3. Príprava tried. a škol. kola olympiády v ANJ, NEJ a RUJ 



      Zodpovední: všetci  vyučujúci 

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

vých.-vzdel.procesu 

Zodpovedná:Dr. Gergelyová 

5. Tvorba násteniek 

Zodpovední: všetci  vyučujúci 

6. Príprava maturitných zadaní 

Zodpovedná:Dr. Gergelyová 

 

 

3. zasadnutie                                                               termín: marec 2018 

1.  Priebežné plnenie tem. plánov 

     Zodpoved.: Dr. Gergelyová 

2. Analýza olympiád  

 Zodpoved.: vyučujúci ANJ, NEJ, RUJ 

3. Zmena násteniek 

 Zodpoved.: Dr. Gergelyová 

4. Príprava zabezpečenia EČ MS z CJ 

 Zodpoved.: Dr.Gergelyová, Mgr. Kolačkovská,  

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

vých.- vzdel. procesu 

 Zodpovedná: Dr.Gergelyová 

 

4. zasadnutie                                                                termín: jún 2018 

1. Vyhodnotenie plnenia temat. plánov 

Zodpovedná: Dr. Gergelyová 

2. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za škol. rok 2017/2018 

v jednotlivých predmetoch 

Zodpovedná: Dr. Gergelyová 

3. Vyhodnotenie práce PK v škol. roku 2017/2018 

Zodpovedná: Dr. Gergelyová 

4. Námety pre prácu PK v novom škol. roku 2018/2019 

Zodpovedná: Dr. Gergelyová 

5. Vyhodnotenie hospitačnej činnosti, resp. otvorených hodín 

Zodpovedná: Dr. Gergelyová 

 


