
Správa o činnosti PK OP charakteru sluţieb za 1. polrok šk. roka 2011/2012 

 

 

Členovia PK – za úsek TV: Ing. Erika Barlová, Ing. Vlasta Ivančová, Ing. Eva Pavlečková 

      Mgr. Lenka Kačeriaková, Mgr. Adela Sabovíková, RNDr. Mariana Miklošová 

Členovia PK za úsek PV: Bc. Marianna Sojková, Bc. Martina Mitrišinová,                                                                                                               

                  Mgr. Jana Hudáková, Monika Halasová, Daniela Breznická – do novembra, od  

                   novembra -  Zuzana Porvazníková, Bc. Mária Tatrayová                                         

 

August – september 

- Hlavnou úlohou na začiatku školského roka bolo doplnenie ŠkVP  Kozmetik 

o 4.ročník  a revidovanie všetkých ŠkVP podľa aktuálne platných ŠVP. Všetci 

členovia PK vypracovali tematické plány svojich OP, taktieţ bol vypracovaný 

a schválený plán práce PK. 

Október 

- Podieľali sme sa na príprave DOD: Učitelia sprevádzali ţiakov a MOV pripravili 

výstavky, ukáţky líčenia a účesov. MOV – Hudáková, Mitrišinová, Sojková -  

a ţiačky 1. ročníka Nš. (Kačúrová, Lisá, Senková, Jakubková) sa podieľali aj na 

kultúrnom programe, pripravili a predviedli  sériu fantazijných účesov: Štyri ročné 

obdobia.  

November – december    

- V novembri sa bez našej účasti uskutočnilo regionálne kolo kaderníckej súťaţe Skills 

Slovakia v Prešove a aj súťaţ v líčení Ukáţ čo vieš na bratislavskom JUVÝRE. MOV 

sa nepodarilo pre krátkosť času na nácvik pripraviť ţiakov na tieto súťaţe.  

- Začiatkom novembra sa ţiaci kaderníci a kozmetičky z OV zúčastnili exkurzie do 

Prešova na Brilant Show v PKO, kde mali moţnosť vidieť ukáţky v účesovej tvorbe, 

líčení a nechtovom dizajne. 

- V kaderníctve sa uskutočnilo produktové školenie talianskej značky ZIVAN a ukáţka 

účesovej tvorby, ktoré pre ţiakov kaderníkov všetkých ročníkov  predviedol taliansky 

kaderník.  

- MOV sa zúčastnili propagácie študijných a učebných odborov medzi ţiakmi 

vranovských ZŠ. 

- MOV v spolupráci s učiteľmi OP vypracovali témy na PČ OZ MS v NŠ vlasová 

kozmetika,  pre formu praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy. Ţiačky si 

ţrebovali zo 6 tém, teraz pracujú na písaní záverečnej práce. 

  

Všetci členovia si PK plnili svoje povinnosti vo vzdelávacom procese, v plnení TP neboli 

väčšie sklzy. Vyučujúci v maturitných triedach  priebeţne opakovali maturitné okruhy z OP.  

 

V priebehu OV aj na teoretickom vyučovaní boli stálym problémom zo strany ţiakov tieto 

skutočnosti: nedisciplinovanosť, nezáujem o vedomosti a zručnosti, neplnenie si povinností, 

slabá príprava na vyučovanie, nesamostatnosť. Pozitívom bolo a je moţnosť vyučovania OP 

v počítačovej učebni, kde ţiaci vyhľadávali a spracovávali informácie, učiteľ mohol pouţiť 

vzdelávacie videá a obrazové materiály prostredníctvom dataprojektorov. Takto spestrené 

hodiny majú u ţiakov úspech. 

 

Väčšia časť naplánovaných úloh PK bude realizovaná v 2.polroku. Školské kolo súťaţe 

zručnosti chceme zorganizovať po vzore  mimoškolských súťaţí v účesovej a dekoratívnej 

tvorbe. Čaká nás PČ OZ MS kozmetik a vlasová kozmetika, prepracovanie tém na TČ OZ 

v odbore kozmetik.  


