
Správa o činnosti PK odborných výtvarných predmetov 

v školskom roku 2016/2017 

 

Vyučovanie odborných výtvarných predmetov v 1. polroku školského roka 2016/2017 

prebiehalo v súlade so ŠkVP a  s tematickými plánmi.  

Hlavná úloha vyučujúcich 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  riešiť problémy, rozvoj zručností v práci s počítačovou 

technikou a internetom. Prioritou vo vyučovaní bola príprava žiakov pre praktický život, t.j. 

prácu v reklamných agentúrach, fotoateliéroch, propagačných firmách, prípadne na ďalšie 

štúdium na vysokých školách.   

Pripomienky členov PK k ŠkVP zahŕňajú 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 3na 4 vyučovacie hodiny týždenne a NAV vo 4.ročníku zo 4 na 5 vyučovacích 

hodín týždenne. Celkový počet vyučovacích v týždni v odbore propagačná grafika by sa 

zvýšil na 35 vyučovacích hodín týždenne.  

V rámci PK sú exkurzie v tomto školskom roku naplánované až 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 rôznych 

súťaží: Snívalo sa mi..., Kreativita mladých grafikov, Európa v škole, Výtvarný Vranov 

a FOTOVRANOV, SOČ a iné.  

Ďalšie aktivity PK odborných výtvarných predmetov  

boli zamerané na prípravu DOD a  fotografickej výstavy s názvom FOTOINŠPIRÁCIE 

2016. 

V októbri sa v HZOSvo Vranove nad Topľou konala jej vernisáž. Výstavu pripravili Mgr. 

Radoslav Cerula a Mgr. Peter Križovenský.  V rámci vernisáže  bola premietnutá prezentácia, 

ktorú vytvoril Mgr. Radoslav Cerula, spev, hudobný doprovod a sprievodné slovo pripravila 

Mgr. Adela Sabovíková.  Výstava  zhrnula  fotografickú tvorbu žiakov odboru propagačná 

grafika,  ich krajinné a mestské scenérie, portréty a figurálne motívy. 

  

 

Vo Vranove nad Topľou  dňa 18. 1. 2017 

Vypracovala Mgr. Adela Sabovíková 
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