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Vyučovanie odborných výtvarných predmetov  prebieha v súlade s tematickými 
plánmi v učebniach a ateliéroch. Úlohou všetkých vyučujúcich je  rozvíjanie výtvarných 
vyjadrovacích prostriedkov, práce s farbou, písmom, konvenčnými aj invenčnými výtvarnými 
technikami a materiálmi. Nemenej dôležitý je tiež rozvoj komunikačných  schopností, 
schopností tvorivo  riešiť problémy, rozvoj zručností v práci s počítačovou technikou 
a internetom. Prioritou vo vyučovaní je pripraviť žiakov pre praktický život, t.j. prácu 
v reklamných agentúrach, fotoateliéroch, propagačných firmách, prípadne na ďalšie štúdium.   

Pripomienky členov PK k ŠkVP spočívajú v nespokojnosti so zníženým počtom 
vyučovacích hodín v predmetoch FIK v 3. a 4. ročníku, VPR v 1. a 2. ročníku a NAV 
vo 4.ročníku. Navrhujeme počty hodín opäť zvýšiť, hoci sa celkový počet vyučovacích 
v týždni zvýši na 34 - 35.  

 
V rámci PK boli na posilnenie vyučovania a zvýšenie záujmu o výtvarné umenie 

zrealizované dve exkurzie.  
Prvú zorganizoval Mgr. Križovenský pre žiakov 4. B triedy študujúcich v odbore propagačná 
grafika. Zameraná bola na prehliadku historického centra Bratislavy, Bienále ilustrácií a 
Galérie Nedbalka.  
Druhá exkurzia v rámci PK sa uskutočnila v novembri 2015 a jej cieľom bol Dóm sv. Alžbety 
v  Košiciach. Žiaci druhého ročníka odboru propagačná grafika sa dôkladne oboznámili 
s najväčším gotickým chrámom na Slovensku, prezreli si interiér, kryptu, kráľovské 
schodisko a kaplnku sv. Michala.  Exkurziu zorganizovala Mgr. Adela Sabovíková.  

 
Aj v tomto školskom roku sa členovia PK snažia zapájať našich žiakov do rôznych 

súťaží, aby porovnali svoje schopnosti a zručnosti so svojimi vrstovníkmi z iných škôl.  
Obrovský úspech zaznamenala naša škola na Trienále plagátu v Trnave. V deviatom 
ročníku  medzinárodnej  prehliadky najlepších plagátov z celého sveta získala Viktória 
Kovaľová zo 4.A triedy  1. miesto v kategórii najlepší stredoškolský plagát  pod 
odborným vedením pedagóga Mgr. Jozefa Tormu. Úspešní sme boli aj v súťaži 
stredoškolských časopisov Prešovského kraja, v ktorej získal časopis Dubkáčik, občasník 
Strednej odbornej školy vo Vranove nad Topľou, 2. miesto v hlavnej súťažnej kategórii.   
 
Ďalšie aktivity PK odborných výtvarných predmetov boli zamerané na prípravu fotografickej 
výstavy s názvom FOTOINŠPIRÁCIE 2015. 
V 25. novembrový deň sa v MsDK konala vernisáž 5. ročníka  našej fotografickej výstavy. V 
rámci vernisáže mal premiéru  film Mgr. Petra Križovenského o inšpirácii a potrebe jej 
neustáleho hľadania. Výstava  zhrnula  fotografickú tvorbu žiakov odboru propagačná 
grafika,  ich krajinné a mestské scenérie, portréty a figurálne motívy. Fotografie zachytené 
našimi grafikmi boli skutočne  inšpiratívne, presne v duchu názvu našej výstavy.  
 
 
Vo Vranove nad Topľou  dňa 20. 1. 2016 
Vypracovala Mgr. Adela Sabovíková 


