
Správa o činnosti PK OP charakteru služieb za 1. polrok šk. roka 2018/2019 

 

 

ŠkVP  a vyučovanie 

 Tematické plány OP boli aktualizované, učitelia pri ich plnení nemajú časový sklz. 

 Vypracovali sme učebný plán a tematické plány OP pre skrátené - dvojročné externé 

štúdium v učebnom odbore kaderník. 

 Vypracovali sme tematické plány OP pre 2.ročník externého diaľkového štúdia v  

trojročnom učebnom odbore kaderník – aktuálne je to 8 žiakov v odbore cukrár a 6 

v odbore kaderník. 

 Skúsenosti z externého štúdia: Študenti, ktorí sa zúčastňujú konzultačných hodín 

podľa rozvrhu sú aktívni, majú záujem o odbor, na OV sú zruční. Časť nemá 

pravidelnú dochádzku, ale doštuduje učivo doma a dostaví sa na preskúšanie. 

Niekoľko jednotlivcov sa na preskúšanie nedostaví. 

 Priebežne sme konzultovali prístup žiakov k štúdiu, stále nedokážeme dosiahnuť 

pravidelnú prípravu na vyučovanie, nosenie si pomôcok a učebníc 

 Navrhujeme:  

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

dôkladné osvojenie základných pojmov, postupov a zručností. 

- Vyzdvihovať a povzbudzovať neustále aktívnych a zodpovedných, aby odolali 

lajdáckosti a nezáujmu  

 

 

Aktivity 

- Žiačky 3.ročníka odboru kaderník spolupracovalo s MsDK a vytvorili účesy pre 

súťažiacich spevákov na akcii Zlatý Gaštan – zabezpečili Sojková, Bačinská 

- Zapojili sme sa do organizovania DOD.  

- Žiačky 2.ročníka študijného odboru kozmetik S. Poprocká, V. Šaradínová a žiačka 

1.ročníka I. Vasilková spolupracovali s CVČ vo Vranove nad Topľou – líčíli 

účinkujúcich v programe Vianočnej akadémie – zabezpečili Barlová, Breznická 

- V decembri sa uskutočnil v školskom kozmetickom salóne certifikovaný kurz pre 

žiačky – predlžovanie a zahusťovanie mihalníc – zabezpečili Breznická, 

Porvazníková 

Exkurzie 

 V decembri MOV odboru kozmetik zorganizovali exkurziu do nákupných centier 

v Košiciach s návštevou predajní kozmetiky a parfumérií  

 

Súťaže 

 PK neorganizovala v 1.polroku súťaže. 

 

Návrhy a opatrenia 

 Dôsledne pripravovať vyučovacie hodiny s využitím IKT, zamerať sa na motiváciu 

žiakov. 

 

 

Vypracovala Barlová 


