
SPRÁVA  PK SVP - Jazyk a komunikácia za školský rok 2017/2018 
 
V školskom roku 2017/2018 sme plnili úlohy vyplývajúce z Plánu školy, Školského vzdelávacieho programu 
a metodických usmernení, Pedagogicko - organizačných pokynov MŠ SR a Plánu PK SVP.  
 
PK SVP – Jazyk a komunikácia pracovala v štvorčlennom zložení. 
Mgr. Iveta Tóthová – vedúca PK, SJL - DEJ 
Mgr. Antónia Dančová                  SJL -  ESTETIKA 
Mgr. Ľuboslava Sipská                  SJL – ANJ 
Mgr. Anna Bertová-Timková        SJL – VYT 
 
Október 2017:  
 
Dňa 4. 10.2017 sa konal Deň otvorených dverí, ktorého sa zúčastnili členovia PK, ktorí sprevádzali žiakov 
deviatych ročníkov a Mgr. Antónia Dančová zostavila a nacvičila program na túto akciu.   
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca 
školských knižníc 2017 pre stredné školy 6. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája 
slovenské školy: Literárne osobnosti môjho regiónu. 
Cieľom celoslovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora 
čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobili ľubovoľnou technikou na určenú 
tému Literárne osobnosti môjho regiónu. Výmenu záložiek využili stredné školy aj k nadviazaniu vzájomnej 
spolupráce, kontaktov a poznávaniu života študentov v rôznych kútoch Slovenska. Do projektu sa prihlásilo 
189 stredných škôl s celkovým počtom 9 828 študentov. 
Aj naša Stredná odborná škola na Ulici A. Dubčeka 963/2 vo Vranove  nad Topľou sa znovu zapojila 
do tohto projektu. Záložky svojpomocne vyhotovili žiaci prvých až štvrtých ročníkov odboru propagačná grafika 
a kozmetik. Pri ich výrobe sa inšpirovali literárnou tvorbou významných literátov z nášho regiónu: Mikuláš 
Kasarda, Pavol Hudák, Pavol Horov. Výtvarné stvárnenie literárnych osobností a ich tvorby podporilo aktívnu 
prácu žiakov s informáciami a prispelo k rozvoju ich kreativity a výtvarných zručností.  Použili rozličné výtvarné 
techniky (kresba, maľba, práca s farbou na sklo, lepenie…), či skladanie rohových záložiek.  Práce sme poslali 
do partnerskej školy SOŠ, Levická 40 v Nitre. 
Záložka „Pavol Horov – Nioba“ študentky 2. ročníka odboru propagačná grafika, Nory Mikčovej, sa 
stala LOGOM PRE CELOSLOVENSKÉ VYHODNOTENIE PROJEKTU.   
Vzdelávanie žiakov bolo doplnené aj organizovaním exkurzie do Hornozemplínskej knižnice, kde sa žiaci I. A, 
B študijného odboru propagačná grafika, fotografický dizajn, kozmetik, čašník a obchodný pracovník 
oboznámili so spôsobom získavania a spracovania informácií a knižničným systémom Slovenskej republiky. 
Z: Mgr. Iveta Tóthová, Mgr. Antónia Dančová  
 
November 2017:    
   
Dňa 15.11.2017 sa pod záštitou Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach, Mestského úrad Michalovce a 
Matice slovenskej konal už 41. ročník regionálnej súťaže v prednese poézie Horovov Zemplín. SOŠ na Ulici A. 
Dubčeka, ako každoročný účastník, bola opäť úspešná. Svojím prednesom porotu zaujal a 3. miesto získal žiak 
3.ročníka odboru propagačná grafika Benjamín Juhas. Menovaný žiak sa ešte 27.10.2017 zúčastnil aj 
krajského kola súťaže Mladý moderátor v Prešove, kde sa taktiež umiestnil na 3. mieste. 
 
Na súťaže žiaka pripravovala Mgr. Antónia Dančová.  Členovia PK sa zapojili do  inventarizácie majetku školy.     
   
December 2017:   
 
Členovia PK  urobili vianočnú výzdobu vo vestibule hlavnej budovy a Mgr. Antónia Dančová  zostavila a 
nacvičila program na VIANOČNÚ AKADÉMIU, ktorá sa konala v telocvični pre všetkých žiakov 
a zamestnancov našej SOŠ.   
 



Máj 2018 
 
Mgr. Iveta Tóthová vypracovala diktáty a testy na I. a II. kolo prijímacích pohovorov zo SJL. Na oprave sa 
podieľali Mgr. Antónia Dančová, Mgr. Iveta Tóthová a Mgr. Ľuboslava Sipská. Členky PK SVP JaK boli 
skúšajúce na ústnej forme internej časti maturitných skúšok zo SJL.  
Mgr. Iveta Tóthová sa zúčastnila ústnych maturitných skúšok zo SJL ako predseda školskej maturitnej komisie 
a predseda  predmetovej maturitnej komisie zo slovenského jazyka a literatúry na Súkromnom športovom 
gymnáziu ELBA v Prešove. Mgr. Antónia Dančová ako predseda  predmetovej maturitnej komisie zo 
slovenského jazyka a literatúry na Hotelovej akadémii v Humennom. Mgr. Anna Bertová-Timková  ako  
prísediaca na Strednej odbornej škole drevárskej vo Vranove nad Topľou a Gymnáziu vo Vranove nad Topľou. 
Mgr. Antónia Dančová sa podieľala na príprave programu slávnostnej akadémie.   
 
Maturitné skúšky: 
 
Termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej 
skúšky zo slovenského jazyka a literatúry sa uskutočnil v školskom roku 2017/2018 
dňa 13. marca 2018. PFEČ MS zo SJL sa  zúčastnilo 48 žiakov.  
Priemerný prospech z PFEČ  MS zo SJL bol 36,52 % a PFIČ MS zo SJL bol 57,09 %. 
Ústnej formy internej časti MS zo SJL sa zúčastnilo 43 žiakov s priemerom 2,72. Známky boli takéto:  
1 - 2,  2 - 14,  3 - 21,  4 - 6,  5 - 0. 
Bolo vypracovaných 30 maturitných zadaní, ktoré boli schválené PK SVP JaK a predsedom PMK. Pri príprave 
žiaci používali ako pomôcku čitateľský denník, KSSP, Synonymický slovník, Pravidlá slovenského pravopisu. 
SJL skúšala maturitná predmetová komisia v zložení: Mgr. Erika Virbová - predseda PMK, Mgr. Iveta Tóthová, 
Mgr. Antónia Dančová - skúšajúce.   
 
Cieľ PK: 
 
Vzdelávaciu oblasť  Jazyk a komunikácia tvoril učebný predmet slovenský jazyk a literatúra. V predmete sa 
kládli do popredia ciele rozvíjajúce komunikačné schopnosti žiakov. Zdôrazňovalo sa chápanie jazyka ako 
nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi. Cieľom vyučovania literatúry bolo aktívne sa podieľať na 
intelektuálnom, citovom a mravnom rozvoji žiakov, tvorbe harmonicky rozvinutého človeka. Základným 
prostriedkom realizácie tohto cieľa bolo literárno-umelecké dielo, jeho čítanie a interpretácia, ktorá bola 
založená na pochopení významu textu, jeho zmyslu a vnútornom citovom prežívaní estetických a myšlienkových 
hodnôt.  
 
Opatrenia: 
  
Zvýšenú pozornosť naďalej venovať komunikácii a čítaniu s porozumením. Na vyučovacích hodinách pracovať 
s výpočtovou technikou a odbornou literatúrou.    
 
 
 
Vypracovala: Mgr. Iveta Tóthová  
                       14.06.2018 
 
                                                                            
 
 
 
 


