
Správa o činnosti PK odborných výtvarných predmetov 

v školskom roku 2014 – 2015 
 

 

Vyučovanie:  

 
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, internetom a aj využívanie  nových   informačných  

technológií. Zásadnou úlohou teda je pripraviť žiakov pre praktický život, t.j. prácu 

v reklamných agentúrach, fotoateliéroch, propagačných firmách, aby v tvrdom konkurenčnom 

boji trhového mechanizmu úspešne obstáli. 

  

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti: 
 V septembri 2014 bola v Rzeszowe otvorená výstava Slovensko – minulosť 

a budúcnosť očami slovenských študentov  v rámci Európskych dní dedičstva. 

 Počas septembra a začiatkom októbra všetci členovia PK pracovali na príprave  

DOD.  Priestory ateliérov a hlavnej budovy boli skrášlené novými výtvarnými prácami.  

Prezentácie odboru propagačná grafika prebiehali v učebniach: 1/1- zameraná na figurálne 

kreslenie, 4/3 – na počítačovú grafiku, 1/3 – ukážky krúžkovej činnosti a súťažné kreácie. 

Novinkou tohtoročného DOD bolo fotografovanie sa s maskotom školy (Dubkáčikom) v uč. 

3/3 v rámci propagácie nového odboru fotografický dizajn.  

 20. novembra 2014 sa konala vernisáž 4. ročníka  výstavy FOTOINŠPIRÁCIE 2014.  

V krátkom programe predviedli žiaci spev, prednes a špeciálne na túto príležitosť vytvorené 

módne kreácie, ktoré vznikli pod vedením Mgr.  Koščovej.  Na výstave  bola  prezentovaná 

fotografická tvorba žiakov odboru propagačná grafika - krajinné a mestské scenérie, 

portréty, figurálne motívy a detaily.  Fotografie zachytené našimi grafikmi boli naozaj 

inšpiratívne, presne v duchu názvu našej výstavy.  

 

  

Činnosť PK: 
V septembri sa uskutočnilo prvé  zasadnutie, na ktorom sme prekonzultovali a 

schválili plán PK v tomto školskom roku, ŠkVP so zmenami k 1.9.2013, prípravu DOD 

a schválili znenia zadaní na praktickú časť odbornej zložky MS.    

V decembri sa  uskutočnilo  druhé zasadnutie PK, na ktorom boli okrem iných bodov 

prediskutované a schválené aj témy ročníkových projektov   v jednotlivých ročníkoch a  

časový harmonogram ročníkových projektov.  

Momentálne prebieha ročníkový projekt žiakov 3. ročníka.  

  

 Súťaže:  

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.  

Úspešní sme boli v súťažiach:  

 Ako veda a technika zmenila môj život – v celoslovenskej súťaži organizovanej 

v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku Centrom vedeckoko-technických 

informácií získal   

1. miesto Dávid Kidala z 3. A triedy s prácou Pokora.   



 Súťaž stredoškolských časopisov – v konkurencii 19 stredoškolských časopisov 

Prešovského kraja získal náš Dubkáčik  dve ocenenie  najlepšia grafika a skokan 

roka.   

 

 S plechovkou – medzinárodná súťaž, 3. miesto získala Miroslava Jenčová 4.A.  

Zapojili sme sa aj do súťaží Kreslený vedecký vtip a Nebuď otrok drog.  

 

Exkurzie: 
 Ing. Dučaiová, Mgr. Dudová – pre 3. ročník do tlačiarne PRINTON, 

 Mgr. Križovenský – pre 4. A – Múzeum moderného umenia Andyho Warhola 

v Medzilaborciach 

 

Nedostatky –  nedodržiavanie školského poriadku žiakmi 

 

Vo Vranove nad Topľou  dňa 13. 1. 2015 
Vypracovala Mgr. Adela Sabovíková 


