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Hlavná úloha vyučujúcich odborných výtvarných predmetov spočívala v  rozvíjaní 
výtvarných vyjadrovacích prostriedkov, prehlbovaní zručností práce s farbou, písmom, s 
konvenčnými aj invenčnými výtvarnými technikami a materiálmi. Nemenej dôležitý bol tiež 
rozvoj komunikačných  schopností, schopností tvorivo  myslieť a riešiť problémy, rozvoj 
zručností v práci s počítačovou technikou a internetom. Prioritou vo vyučovaní odborných 
výtvarných predmetov bola príprava žiakov pre praktický život, t.j. prácu v reklamných 
agentúrach, fotoateliéroch, propagačných firmách, prípadne na ďalšie štúdium na vysokých 
školách.   

Vyučovanie odborných výtvarných predmetov prebieha v súlade so ŠkVP a  
s tematickými plánmi.  

Pripomienky členov PK k ŠkVP zahŕňajú opakovane požiadavku na  zvýšenie 
počtu  vyučovacích hodín v predmetoch FIK v 1. až 4. ročníku z 2 na 3 vyučovacie 
hodiny týždenne, VPR v 1. a 2. ročníku z 3 na 4 vyučovacie hodiny týždenne a NAV v 3. a 
 4. ročníku zo 4 na 5 vyučovacích hodín týždenne. Celkový počet vyučovacích hodín 
v odbore propagačná grafika by sa zvýšil na 35 vyučovacích hodín týždenne.  

V rámci PK bola zrealizovaná exkurzia do Bratislavy pre 4. ročník odboru propagačná 
grafika, ktorú zorganizoval  Mgr. Peter Križovenský . Ostatné exkurzie v tomto školskom 
roku sú naplánované v druhom polroku. Pravidelne však navštevujeme  aktuálne výstavy, 
ktoré ponúka naše mesto.  

Výtvarné súťaže, do ktorých sa PK zapojí majú uzávierky v 2. polroku. Vyučujúci 
odborných výtvarných predmetov pracujú na aktuálnych zadaniach v rámci týchto súťaží: 
Mladý tvorca (Nitra), Módna línia mladých, Kreativita mladých grafikov, Európa v škole, 
Výtvarný Vranov a FOTOVRANOV, Naši susedia, SOČ a iné.  
V tomto období intenzívne pripravujú Mgr. Jozef Torma  a Mgr. Martina Koščová expozíciu 
našej školy na súťaž Mladý tvorca  (Nitra). Mgr. Martina Koščová tiež pripravuje so žiakmi 
I.A módne doplnky na Módnu líniu mladých v Prešove.  

Ďalšie aktivity PK odborných výtvarných predmetov boli zamerané na prípravu DOD 
a  fotografickej výstavy s názvom FOTOINŠPIRÁCIE 2017. 
V novenbri sa v MsDK vo Vranove nad Topľou konala  vernisáž Fotoinšpirácií 2017. 
Program, ktorý  bol emocionálne a vizuálne krásny a   navodil úžasnú atmosféru,  pripravila 
Mgr. Anna Bertová Timková. Pútavú prezentáciu na vernisáži  vytvoril Mgr. Radoslav 
Cerula. Výstavu pripravili Mgr. Radoslav Cerula a Mgr. Peter Križovenský. Pozvánky 
a plagát vytvoril Mgr. Jozef Torma. Výstava  zhrnula  fotografickú tvorbu žiakov odboru 
propagačná grafika,  ich krajinné a mestské scenérie, portréty a figurálne motívy. 
 V súlade s plánom PK sa uskutočnili 2 zasadnutia, na ktorých boli prerokované 
aktuálne problémy a požiadavky členov PK.  

V závere ďakujem všetkým členom PK za ich doterajšiu prácu a aktivitu.  
  
 
Vo Vranove nad Topľou  dňa 17. 1. 2018 
Vypracovala Mgr. Adela Sabovíková 


