
SPRÁVA   PK - Jazyk a komunikácia – človek a spoločnosť 

za 1. polrok školského roka 2017/2018 

 
  V 1. polroku školského roka 2017/2018 sme plnili úlohy vyplývajúce z plánu práce 

školy, Pedagogicko-organizačných pokynov pre školský rok 2017/2018, zo Školského 

vzdelávacieho programu, (ktorý  členovia PK aktualizovali ŠkVP v súlade s koncepciou školy 

a ŠVP v jednotlivých predmetoch)  a plánu práce PK - Jazyk a komunikácia – človek 

a spoločnosť. Medzi jednotlivými členmi PK prebehli vzájomné hospitácie, konzultácie 

a rozhovory zamerané na skvalitnenie vyučovacieho procesu a prenosu informácii pre 

zabezpečenie využívania medzipredmetových vzťahov a prierezových tém. Žiaci 

v predmetoch PK boli hodnotení v súlade s kritériami hodnotenia. Kontrola v PK nebola 

vedená formou priamej kontroly. Prebiehala formou vzájomnej komunikácie a sebareflexie 

jednotlivých členov PK, čím sa eliminoval faktor stresu u pedagogických zamestnancoch. 

Tematické  plány sa plnili s súlade s časovým harmonogramom.  

  V 1. polroku školského roka sme sa nezapojili do predmetových olympiád ani do 

korešpondenčných súťaží, čo máme v pláne v druhom polroku. Vyučujúci sa snažia aktívne 

spájať vyučovací proces s praktickým životom prostredníctvom exkurzií. V tomto polroku 

školského roka sa nám podarilo zorganizovať exkurziu do synagógy v Prešove.  Členovia PK 

priebežne aktualizujú nástenné noviny na aktuálne témy. Pripravujeme návštevu divadelného 

predstavenia v DJZ v Prešove pre našich žiakov v spolupráci s  PK Jazyk a komunikácia.  

V rámci PK navštevujeme aktuálne výstavy v HZOS a MsDK vo Vranove nad Topľou. 

 V rámci činnosti PK sa uskutočnili dve zasadnutia. Na prvom zasadnutí boli 

schválené: tematické plány, plán práce PK a ďalšie dôležité body týkajúce sa činnosti 

predmetovej komisie. Na druhom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo v decembri 2017 boli 

prediskutované aktuálne problémy PK, informovanosť  o plnení tematických plánov za 1. 

štvrťrok šk. roka 2017/2018. Všetky úlohy, ktoré sme si stanovili v PK – Jazyk a komunikácia 

– človek a spoločnosť v prvom polroku boli splnené.  
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