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Správa predmetovej komisie za 1. polrok šk. roku 2015/2016 
 
PK prírodovedných predmetov    vedúca PK: Mgr. Ingrid Nachtmannová 

1. Plnenie tematických plánov 
Vyučovanie prebiehalo podľa ŠkVP . Plnenie plánov je priebežné, isté  odchýlky, 
ktoré boli spôsobené čiastočne skôr v dôsledku rozloženia danej vyučovacej hodiny 
v týždni  

2. Výsledky v školských súťažiach 
zatiaľ prebehlo iba prihlasovanie žiakov 1. - 3. ročníka na olympiádu z matematiky, 
uskutočnená bude až v 4. – 8. apríla 2016 

3. Exkurzie, návštevy výstav a kultúrnych podujatí 
- členovia PK sa zúčastnili kultúrnych podujatí usporadúvaných v rámci školy 

                                  ––––––––––––– 
Priebežná správa  PK PP 
September:  

- všetci členovia PK sa podieľali na tvorbe ŠkVP pre 3. ročník učebných aj  
študijných odborov             
Priebežne: 

- práca s integrovanými žiakmi 
Vzdelávanie učiteľov: 

- Mgr. Martina Miciková a RNDr. Mariana Miklošová sa pripravujú na 2. atestáciu 
 

Prebiehajúce projekty: 
1. Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie 
predmety - zakúpená interaktívna tabuľa a 20 tabletov – umiestená v 2/1 

V rámci projektu sú prebiehajúce školenia pod názvom Prvý stupeň „tabletových“ školení 
– Využitie tabletov vo vyučovacom procese, ktorý absolvovala Ing. Jana Novická 

gestor projektov: Ing. Jana Novická  
za techniku zodpovedný: Ing. Kamil Harman.  

 
2.  Projekt Grafické systémy 2015 – ukončený v decembri 2015. 

Záujmové vzdelávanie:  Mgr. Ingrid Nachtmannová – Matematické cvičenia 
    Mgr. Martina Miciková – Matematický krúžok 
    Ing. Jana Novická – Internetový krúžok 1 
    Ing. Kamil Harman – Internetový krúžok 2 
Ďalšie úlohy členov PK: 

- Mgr. Martina Miciková je koordinátorkou boja proti negatívnym javom  
- RNDr. Mariana Miklošová je koordinátorkou Študentskej školskej rady 
- Ing. Kamil Harman priebežne počas celého školského roka aktualizuje www stránku 

školy 
- Ing. Jana Novická má na starosti e-learning pre študentov 

Návrhy PK k ŠkVP 
začleniť do oblasti „Odborné vzdelávanie“ predmety: 

aplikovaná informatika vo všetkých odboroch  

 aplikovaná chémia  odbor kaderník v 2. a 3. ročníku  

   odbor kozmetik v 3. a 4. ročníku  

hospodárske výpočty znovu vložiť jako samostatný předmět v 3. ročníku v učebných 

odboroch hostinský a kuchár 

Vranov nad Topľou, 20.1.2016    Mgr. Ingrid Nachtmannová 


