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Správa predmetovej komisie prírodovedných predmetov 

za 1. polrok šk. roku 2019/2020 

 

1. Vyučovanie 

 

V školskom roku 2019/2020 členovia PK pripravili ŠkVP pre 1. ročník nadstavbového štúdia 

v študijných odboroch vlasová kozmetika a spoločné stravovanie, pre 2. ročník študijného 

odboru výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín a tematické plány v 3. ročníku 

študijného odboru obchodný pracovník duálne vzdelávanie. Keďže členovia PK sú 

vyučujúcimi odborných predmetov pripravili ŠkVP  pre 1. ročník učebný odbor hostinský a 

kaderník - duálne vzdelávanie a tematické plány pre externé štúdium 2. ročník hostinský a 

cukrár, 3. ročník učebný odbor cukrár.  

Vyučovanie prebiehalo podľa ŠkVP a predmetová komisia pracovala podľa plánu 

práce, ktorý je počas školského roka plnený podľa daných úloh a termínov. Plnenie plánov je 

priebežné, isté  odchýlky sa vyskytli, ktoré boli spôsobené čiastočne skôr v dôsledku 

rozloženia danej vyučovacej hodiny v týždňoch 1. a 2. 

Na prvých hodinách vyučujúci TSV vyhodnotili testy všeobecnej pohybovej 

výkonnosti u žiakov 1. ročníka. V prvých týždňoch školského roka sme evidovali žiakov 

oslobodených od hodín TSV – momentálne ich je 27.  

V dňoch 18. – 20. 9. 2019 sa uskutečnil turistický kurz v okolí Vranova nad Topľou, 

zúčastnili sa ho triedy II. A, II. B, II. C a II. D pod vedením Mgr. Durkaja a Mgr. 

Kačeriakovej 

Dňa 4. 10. 2019 bolo realizované 1. a 3. účelové cvičenie na ochranu života a zdravia, 

ktorého sa zúčastnili triedy I.A, I.B, II.A , II.B, II. C pod vedením Mgr. Durkaja a Mgr. 

Kačeriakovej 

V dňoch 13. 1. – 17. 1. 2018 lyžiarsky výcvik v stredisku Vernár, zúčastnilo sa ho 29 žiakov 

pod vedením Mgr. Durkaja a Mgr. Kačeriakovej 

Aj v tomto školskom roku organizuje naša škola, z poverenia Obvodného úradu v Prešove, 

odbor školstva, obvodné kolá vo volejbale dievčat a chlapcov SŠ. 

 

2. Súťaže 

 

- Cezpoľný beh –  27.9.2019 vyhlasovateľom bol Obvodný úrad Prešov, odbor 

školstva, družstvo dievčat obsadilo 2. miesto, družstvo chlapcov obsadilo 4. miesto 
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- Futsal SŠ (halový futbal) – 4.11.2019, družstvo chlapcov obsadilo 4. miesto 

- Bowling OK – 10.12.2019, 3. miesto Vanesa Kuličová, 1.miesto a postup do 

krajského kola Slavomír Bačovčin. 

 

3. Exkurzie, návštevy výstav a kultúrnych podujatí 

 

Dňa 12. 11. 2019 žiaci 1. ročníka navštívili  Múzeum Solivar Prešov pod vedením Mgr. 

Micikovej a RNDr. Miklošovej. 

 

4. Ďalšie aktivity 

 

Mgr. Durkaj -, pripravuje žiakov na športové súťaže, zabezpečuje prípravu turistického 

a lyžiarskeho  kurzu,zorganizoval volejbalového turnaju pedagogických pracovníkov 

Mgr. Kačeriaková - pripravuje žiakov na športové súťaže, zabezpečuje prípravu turistického 

a lyžiarskeho  kurzu, zabezpečuje prípravu účelových cvičení, v triede IV. A zorganizovala 

stužkovú slávnosť  

Mgr. Martina Miciková je koordinátorkou boja proti negatívnym javom, koordinátorkou 

výchovy k manželstvu a rodičovstvu, v triede IV. A zorganizovala stužkovú slávnosť  

RNDr. Mariana Miklošová je koordinátorkou Žiackej školskej rady, je správkyňou 

chemického laboratória 

Ing. Kamil Harman priebežne počas celého školského roka aktualizuje www stránku školy a 

facebook 

Ing. Jana Novická má na starosti e-learning pre študentov, je gestorkou projektu IT 

akadémia 

 

Prebiehajúce projekty: 

 Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-

vzdelávacie predmety: 

- zakúpená interaktívna tabuľa a 20 tabletov – umiestená v 2/1  

- získali sme sadu technického vybavenia (1 ks interaktívnej tabule, 1 ks   

                  notebooku a 1 ks ozvučenia – umiestnené v učebni 6/1) 

gestor projektov: Ing. Jana Novická  

 Národný projekt „Rozvoj stredného odborného školstva (RSOV), v ktorom sme získali  
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sadu technického vybavenia (1 ks projektor, 1 ks notebooku a 1 ks ozvučenia – umiestnené 

v učebni 1/1). 

 IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie projekt je schválený a prebieha aj v tomto 

školskom roku 

 

5. Návrhy PK k ŠkVP 

 

Začleniť do oblasti „Odborné vzdelávanie“ predmety: 

- aplikovaná informatika vo všetkých odboroch  

- aplikovaná chémia odbor kaderník v 2. a 3. ročníku  

                odbor kozmetik v 3. a 4. ročníku  

 

 

Vranov nad Topľou, 22.1.2020   Vypracovala: Mgr. Ingrid Nachtmannová 


