
Správa o činnosti PK OP charakteru služieb za šk. rok 2017/2018 
 
 
ŠkVP  a vyučovanie 

 Bol vypracovaný a schválený ŠkVP v učebnom odbore 6456 H kaderník pre externé diaľkové štúdium 
a tematické plány z odborných predmetov pre 1.ročník. 

 Tematické plány OP v dennom štúdiu učebného odboru kaderník, študijného odboru kozmetik 
a nadstavbového štúdia vlasová kozmetika boli aktualizované, učitelia pri ich plnení nemali časový 
sklz. 

 MOV a vyučujúci OP vypracovali témy na PČ a TČ OZ MS v odbore kozmetik a vlasová kozmetika 
a témy na písomnú, praktickú a ústnu časť ZS v odbore kaderník 

 Navrhujeme:  
- Prispôsobiť rozsah učiva schopnostiam žiakov – zjednodušiť obsah, zamerať sa na dôkladné 

osvojenie základných pojmov, postupov a zručností.  
Aktivity 

 Žiačky Nadstavbového štúdia odboru vlasová kozmetika pod vedením MOV J. Hudákovej sa 
v septembri podieľali na organizácii medzinárodného festivalu „Zlatý gaštan 2018“ úpravou účesov 
účinkujúcich.  

 V októbri sa všetci členova PK zapojili do organizácie DOD. 
 V februári zorganizovala MOV Bc. D. Breznická s firmou Prima Vera  kurz Gélová modeláž pre žiačky 

odboru kozmetik 
Exkurzie 

 V decembri sme v spolupráci s PK ekonomických predmetov uskutočnili exkurziu do Košíc na 
Vianočné trhy so žiačkami II.D, I.C a II.B triedy, zorganizovala Ing. E. Barlová a Ing. K. Demčáková 

 V máji sa uskutočnila exkurzia do kozmetiky Nu Skin v Košiciach, ktorú zorganizovali MOV Bc. D. 
Breznická a Mgr. Z. Porvazníková pre žiačky II.A a IV.B triedy.  
 

Súťaže 
 PK neorganizovala v 1.polroku súťaže, ani žiakov na súťaže nepripravovala. Príčinou je menej žiakov 

v odboroch kaderník a kozmetik, pomerne veľa absencií a neochota žiakov venovať čas na 
mimoškolské aktivity. Z toho dôvodu je problémom aj organizovanie exkurzií. 
 

Návrhy a opatrenia 
 Dôsledne pripravovať vyučovacie hodiny s využitím IKT, zamerať sa na motiváciu žiakov.  
 Uprednostniť pozitívne hodnotenie, umožniť žiakom zažiť úspech, aby viac chodili do školy a mali 

menej absencií. 
 

Vypracovala Barlová 


