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SPRÁVA   o činnosti PK - Jazyk a komunikácia – človek a spoločnosť 

v školskom  roku 2017/2018 

 
  V školskom roku  2017/2018 sme plnili úlohy vyplývajúce z plánu práce školy, Pedagogicko-

organizačných pokynov pre školský rok 2017/2018, zo Školského vzdelávacieho programu, (ktorý  členovia PK 

aktualizovali ŠkVP v súlade s koncepciou školy a ŠVP v jednotlivých predmetoch)  a plánu práce PK - Jazyk 

a komunikácia – človek a spoločnosť.  Medzi jednotlivými členmi PK prebehli vzájomné hospitácie, konzultácie 

a rozhovory zamerané na skvalitnenie vyučovacieho procesu a prenosu informácii pre zabezpečenie využívania 

medzipredmetových vzťahov a prierezových tém. Žiaci v predmetoch PK boli hodnotení v súlade s kritériami 

hodnotenia. Kontrola v PK nebola vedená formou priamej kontroly. Prebiehala formou vzájomnej komunikácie 

a sebareflexie jednotlivých členov PK, čím sa eliminoval faktor stresu u pedagogických zamestnancoch. 

Predmetová komisia pracovala od začiatku s elánom, nasadením a kreativitou, čo sa prejavilo aj v množstve 

aktivít, ktoré PK zorganizovala.  

   

Predmetová komisia pracovala v tomto zložení:  

  Mgr. Blažena Litvinová – vedúca PK 

Členovia PK:  Mgr. Milan Sado – do 30.09.2017 

PhDr.  Mária Kurovská  

Mgr. Martina Koščová  

Mgr. Marcel Puškáš 

                       Mgr. Mária Turčaníková 

Mgr. Martin Vargovčák 

Mgr. Iverta Tóthová  

Mgr. Ľuboslava Sipská 

Ing. Kamil Harman  

Mgr. Anna Timková-Berotvá  

RNDr. Mariana Miklošová  

 

V tomto  školskom roku v rámci našej PK sa vytvoril krúžok „Poznaj svoje okolie“ pod vedením Mgr. 

B. Litvinovej. Členovia PK priebežne aktualizovali nástenné noviny na aktuálne témy.  

 V 1. polroku školského roka sme sa nezapojili do predmetových olympiád ani do korešpondenčných 

súťaží. V druhom polroku sa uskutočnilo okresné kolo biblickej olympiády, ktoré prebiehalo v priestoroch 

základnej školy v Nižnom  Hrabovci.   Našu školu reprezentovali študenti -   Žultková  Simona 2.A,  Virostková 

Soňa 2.A,  Saraková  Sofia  1.B.  Pracovali v družstve a získali pekné druhé miesto.     

V máji 2018 sme  zorganizovali školské kolo olympiády ľudských práv. Tejto olympiády sa zúčastnili 

triedy 2.A. Túto súťaž sme zorganizovali len v podmienkach našej školy, nakoľko žiaci nemajú až také 

vedomosti, aby sa mohli zúčastniť regionálneho kola.  

Dňa  19. júna 2018 sme navštívili DJZ v Prešove, boli sme na predstavení  „Nikola Šuhaj“.  Na 

divadelné predstavenie sme použili kultúrne poukazy (cena vstupenky, ktoré sme už odovzdali v novembri 

a doplatili novými KP), cena vstupenky 7 €,  cestovné vo výške 4 € si  žiaci hradili sami. Divadelného 
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predstavenia sa zúčastnili žiaci teoretického vyučovania a po dohode s pani zástupkyňou praktického vyučovania 

a majstrami odbornej výchovy aj niektorí žiaci, ktorí mali záujem  aj z praxe.  

V rámci PK počas celého školského roka navštevujeme aktuálne výstavy v HZOS a MsDK vo Vranove 

nad Topľou. 

  Tematické  plány sa plnili s súlade s časovým harmonogramom.  

Z uvedených aktivít vidieť, že členovia PK aktívne a ochotne prispievajú k zdarnému priebehu 

vyučovacieho procesu, k aktívnej účasti žiakov v mimoškolskej činnosti, aj  k humanizácii vzťahov v kolektíve.  

  V rámci činnosti PK sa uskutočnili štyri zasadnutia podľa plánu PK Jazyk a komunikácia – človek 

a spoločnosť. Nie všetky úlohy, ktoré sme si stanovili sa nám podarilo splniť. Nezorganizovali sme  exkurzie, čo 

ostáva výzvou pre členov PK na budúci školský rok.  

 Do ďalšieho obdobia sa odporúča zaktivizovať žiakov aj pre súťaže a olympiády, ktoré tvoria 

vynikajúce prostredie pre komparáciu výsledkov s inými školami. Taktiež pre prepojenie teoretického 

vzdelávania s praktickým životom.  

 

Závery a opatrenia pre nový školský rok: 

Našou prvoradou  úlohou v budúcom školskom roku je dosahovať vysokú odbornú úroveň absolventov 

a pokračovať v naplánovaných úlohách.   

 

 

Vypracovala: Mgr. Blažena Litvinová, 14.06.2018 


