
Správa o činnosti PK odborných výtvarných predmetov za 1. polrok  2019/2020 

 

1. Vyučovanie  

Predmetová komisia odborných výtvarných predmetov koordinuje teoretické a praktické 

vzdelávanie  v odboroch propagačná grafika a fotografický dizajn. Hlavná úloha vyučujúcich 

odborných výtvarných predmetov spočívala v rozvíjaní: výtvarnej prípravy, umelecko-

historickej výchovy, vlastností materiálov, techník a technologických  procesov, návrhovej 

tvorby a praktickej prípravy.   

Veľký dôraz sa kládol na 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. V súlade s plánom PK sa uskutočnili 2 zasadnutia, na ktorých boli prerokované 

aktuálne problémy, potreby PK  a požiadavky členov PK.  

 

2. Exkurzie 

 

V rámci PK bola zrealizovaná exkurzia do Dómu sv. Alžbety v Košiciach. Zúčastnili sa jej 

žiaci  II.A triedy, dňa  12.12. 2019. Exkurziu pripravila Mgr. Adela Sabovíková. Ďalšie  

exkurzie v tomto školskom roku sú naplánované v druhom polroku. Pravidelne však 

navštevujeme  aktuálne výstavy, ktoré ponúka naše mesto v HZOS a MsDK.   

 

3. Súťaže 

 

V prvom polroku školského roka  2019/2020 sme sa zapojili do súťaží :  

 Záložka spája školy – Mgr. Bertová Timková, Mgr. Koščová, Mgr. Sabovíková 

 

 Komixiáda –  1. miesto – Soňa Vírostková ( IV.A), 

3. miesto – Adrián Ignác (IV.A), 

čestné uznanie – Nora Mikčová (IV.A), 

pod vedením Mgr. Tormu 

 Súťaž stredoškolských časopisov – Dubkáčik získal bronzové pásmo, 

  pod vedením Mgr. Jozefa Tormu.  



 

4. Ďalšie aktivity PK odborných výtvarných predmetov 

 

Boli zamerané na prípravu 40. výročia školy a  fotografickej výstavy FOTOINŠPIRÁCIE 

2019.  

Na výstave Fotoinšpirácie 2019  sa podieľala celá PK. Mgr. Cerula výberom fotografií, Mgr. 

Bertová Timková, Mgr. Sabovíková, Mgr. Križovenský a Mgr. Torma tvorbou jednotlivých 

výstavných panelov 

Mgr. Radoslav Cerula vytvoril 20 minútový film a fotografie všetkých zamestnancov školy. 

k  40. výročiu školy 

Mgr. Jozef Torma bol autorom propagačných materiálov k 40. výročiu.  

Mgr. Martina Koščová pripravila retrospektívnu módnu prehliadku, ktorá bola pestrá, 

originálna a tak trochu nostalgická, keďže odevné odbory už na našej škole nie sú.  

Mgr. Peter Križovenský  absolvoval niekoľko stretnutí na rôznych úrovniach s cieľom 

dosiahnuť otvorenie nových  odborov na našej škole, aby sa na ne nadviazalo po odbore 

propagačná grafika.  

 

V závere všetkým členom PK ďakujem za ich aktívnu, tvorivú doterajšiu prácu a prajem veľa 

trpezlivosti, optimizmu a inšpirácie do ďalšej práce.  

 

 

Vo Vranove nad Topľou  dňa 21. 1. 2020   

Vypracovala Mgr. Adela Sabovíková 


