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Správa o činnosti PK PP za školský rok 2017/2018 
 

PK pracovala v tomto zložení: 
 

Vedúca PK:  Mgr. Ingrid Nachtmannová – učiteľka MAT  
 

Členovia PK: Mgr. Martina Miciková – učiteľka MAT, CHE 
  RNDr. Mariana Miklošová – učiteľka CHE 

Ing. Ľubomír Tóth – učiteľ CHE 
Ing. Jana Novická – učiteľka INF 
Ing. Kamil Harman – učiteľ INF 

 
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov  

Členovia našej PK sa v priebehu školského roka aktívne zapájali do rôznych foriem  aktualizačného 
alebo inovačného vzdelávania zameraného na skvalitnenie, spestrenie a zmodernizovanie 
výchovnovzdelávacieho procesu.  
 
Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

Činnosť PK v tomto školskom roku vychádzala z plánu práce školy, plánu práce PK, plánu exkurzií 
a plánu osobných úloh členov PK. V rámci plánu PK sme sa snažili svoju činnosť rovnomerne rozložiť na všetky 
oblasti výchovy a vzdelávania. Vytýčené úlohy sme plnili priebežne počas celého školského roka. 

U žiakov sme sa usilovali pestovať národné povedomie a hrdosť na vlastný národ, vštepovať im základy 
humanizmu, demokracie, estetiky, etiky, túžbu po poznaní a vzdelávaní, základy zdravého spôsobu života, úctu 
k životu vlastnému (protidrogová prevencia) i k životu vôbec (ochrana života, prírody – environmentálna 
výchova). 
Ing. Harman – založil a spravuje profil  našej školy na facebooku 
Ing. Harman a Ing. Novická - priebežná aktualizácia www stránky školy  

 
 K rozvoju poznávacej činnosti napomáhajú aj exkurzie. 
EXKURZIE:    
Dňa 19.10.2017 sme zorganizovali exkurziu do múzea Solivar v rámci predmetu chémia pre žiakov 1. A triedy. 

(Z: Miklošová, Miciková) 
Dňa 28.05.2018 sme zorganizovali exkurziu do kreatívnej fabriky STEEL PARK Košice pre žiakov 2. A triedy. 
Kde si žiaci mali možnosť vyskúšať rôzne pokusy a zákonitosti z chémie a fyziky a prezrieť výrobu železa.  

(Z: Miciková, Nachtmannová) 
 

  Veľkú úlohu pri rozvoji poznávacej činnosti zohrala aj práca s časopismi a odbornou literatúrou, ktoré 
žiaci využívali na vypracovanie referátov, hlavne z CHE a používanie IKT na hodinách MAT a CHE. Niektorí 
členovia PK sú aj triednymi učiteľmi, ktorí sa spolu so žiakmi zúčastňovali rôznych besied, kultúrnych podujatí 
a výstav poriadaných školou, mestom, RKS. Pripravovali stretnutia rodičov v obvyklých termínoch i mimo nich, 
podľa potrieb triedy a rodičov jednotlivých žiakov kontaktovali telefonicky alebo písomne, iniciovali ďalšie 
stretnutia. Zo strany rodičov sme paradoxne zaznamenali klesajúci záujem o dianie v škole, hoci výchovných 
problémov pribúda.  
  Mgr. Martina Miciková je koordinátorkou boja protidrogovej výchovy a iných sociálno-patologických 
javov. Zorganizovala všetky kultúrne podujatia, ktoré boli uskutočnené  v tomto školskom roku v rámci školy. 
RNDr. Mariana Miklošová je koordinátorkou Žiackej školskej rady a Ing. Jana Novická je koordinátorkou 
informatizácie. 

Členovia PK boli vedúcimi záujmových krúžkov. 
 
Záujmové krúžky viedli:  Mgr. Ingrid Nachtmannová – Matematika hrou 
    Mgr. Martina Miciková – Matematické cvičenia 
    RNDr. Mariana Miklošová – Bystré hlavy 

Ing. Jana Novická  – Internetový krúžok  
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Ďalšie aktivity:   
Príprava a hodnotenie testov na prijímacie pohovory v 3. verziách. 
Príprava ŠkVP pre 1. ročník dvojročného odboru Potravinárska výroba a dvojročného odboru externého štúdia 
kaderník, cukrár vo všetkých predmetoch. 
 
PROJEKTY 
1. Naša škola sa prihlásila do projektu  Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho 
školstva („projekt EVSRŠ“) spolu s Digiškola. Škola získala digitálny set - interaktívnu tabuľu, notebook 
a 20 tabletov Samsung (umiestnené v učebni 2/1). gestor projektu EVSRŠ: Ing. Jana Novická  za techniku 
zodpovedný: Ing. Kamil Harman.  
2. Zapojili sme sa do národného projektu Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-
vzdelávacie predmety, kde sme získali sadu technického vybavenia (1 ks interaktívnej tabule, 1 ks notebooku a 1 
ks ozvučenia – umiestnené v učebni 6/1) 
3.  Národný projekt „Rozvoj stredného odborného školstva (RSOV), v ktorom sme získali sadu technického 
vybavenia (1 ks projektor, 1 ks notebooku a 1 ks ozvučenia – umiestnené v učebni 1/1). 
4.   Projekt Grafické systémy 2018 – bol vypracovaný, zaslaný, neschválený 
5.  IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie projekt je schválený a školenia sa zúčastnila Ing. Jana Novická 
v dňoch 14.-16.6.20018 v Starej Lesnej 
6.   Enviroprojekt 2018 – bol vypracovaný, odoslaný a čaká sa na vyhodnotenie 
 
Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

PK PP  v tomto školskom roku mala k dispozícii  jeden kabinet v budove č.1,  2 učebne v budove č.1 na 
vyučovanie informatiky.  

 
Cieľ PK 

Cieľom a veľkou snahou pedagógov je komplexne rozvíjať žiakovu osobnosť, vychovať 
premýšľajúceho človeka, ktorý bude vedieť využívať prírodné vedy v rôznych životných situáciách (v osobnom 
živote, budúcom zamestnaní i ďalšom vzdelávaní). 

Hlavnou úlohou je realizácia ŠkVP a sprostredkovanie a  zvládnutie  požadovaného učiva žiakmi.  
Vzhľadom k negatívnemu postoju spoločnosti k prírodovedným predmetom bojujeme so základným 

záujmom žiakov o predmety. Slabá dochádzka žiakov na vyučovanie sťažuje prácu na hodinách, čo spôsobuje 
sklzy v tematických plánoch. Dosiahnuť akékoľvek výsledky, je preto takmer nemožné. S tým je úzko spätá aj 
nízka dotácia hodín a preto by sme chceli úpravu učebných plánov v jednotlivých odboroch. Ako najslabšou 
triedou s najslabšími vedomosťami (na úrovni žiakov 5. ročníka ZŠ) sa v tomto školskom roku javila trieda 3. D 
cukrár a kuchár.  

Odporúčanie do budúcnosti: nie je vhodné spájať žiakov z odboru propagačná grafika so žiakmi z 
odboru kuchár, čašník a kozmetik na hodinách matematiky, kvôli priepastným vedomostným rozdielom v týchto 
odboroch. 

Návrh PK na úpravu:  
študijné odbory – dotácia 1 hodina týždenne:     

 kozmetik: v 3. a 4. ročníku zaviesť predmet aplikovaná chémia (nakoľko chémia je iba v 1. a 2. 
ročníku) 

 vo všetkých 4. ročníkoch a 2. ročníku nadstavbového štúdia zaviesť predmet aplikovaná informatika  
učebné odbory – dotácia 1 hodina týždenne:  

 kaderník v 2. a 3. ročníku zaviesť predmet aplikovaná chémia  

 cukrár v 3. ročníku zaviesť predmet aplikovaná chémia namiesto predmetu potravinárska chémia, 
ktorý sa z nezisteného dôvodu zrušil 

 vo všetkých 3. ročníkoch zaviesť predmet aplikovaná informatika  

 v odbore kuchár a hostinský v 3. ročníku vrátiť predmet hospodárske výpočty ako samostatný predmet 
 

 
Vranov nad Topľou 15.06.2018   Vypracovala: Mgr. Ingrid Nachtmannová 


