
 

SPRÁVA  PK SVP - Jazyk a komunikácia za I. polrok školského roka 2018/2019 

 

1. Vyučovanie: 

 

V tomto školskom roku došlo k vytvoreniu jednej PK Jazyk a komunikácia. Zlúčili sa PK cudzích jazykov, PK 

človek a spoločnosť z organizačných dôvodov.   

V prvom polroku školského roku 2018/2019 sme plnili úlohy, ktoré vyplývali z Plánu školy, Školského 

vzdelávacieho programu a metodických usmernení, Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR a Plánu PK 

SVP JaK.  

PK SVP - Jazyk a komunikácia pracovala v tomto zložení.  

Vedúca PK : Mgr. Iveta Tóthová - slovenský jazyk a literatúra – dejepis 

Členovia PK:  
Mgr. Antónia Dančová - slovenský jazyk a literatúra - estetika                    

 Mgr. Anna Bertová Timková - slovenský jazyk a literatúra - výtvarná výchova  

Mgr. Ľuboslava Sipská - slovenský jazyk a literatúra - anglický jazyk 

Mgr. Blažena Litvinová - občianska náuka - dejepis 

PhDr. Mária Kurovská - ruský jazyk - dejepis - anglický jazyk 

Mgr. Martina Koščová - etická výchova 

Nestáli členovia PK: vyučovali náboženskú výchovu a nezúčastňovali sa zasadnutí PK.   

Mgr. Mgr. Patrik Melkovič - náboženská výchova (rímsko-katolícka)  

Mgr. Mária Turčaníková - náboženská výchova (grécko-katolícka) 

Mgr. Martin Vargovčák - náboženská výchova (evanjelická a.v.)  

Vyučovacie predmety: 

Slovenský jazyk a literatúra    (SJL) 

Anglický jazyk                        (ANJ) 

Občianska náuka                     (OBN) 

Dejepis                                     (DEJ) 

Náboženská výchova               (NBI, NBG, NBE) 

Etická výchova                        (ETV) 

Vzdelávanie žiakov bolo doplnené aj zorganizovaním exkurzie do Hornozemplínskej knižnice, kde sa žiaci I. 

A, I. B študijného odboru oboznámili so spôsobom získavania a spracovania informácií a knižničným 

systémom Slovenskej republiky.  

 

2. Súťaže: 

 

Naša SOŠ sa opäť zapojila do 7. ročníka celoslovenského projektu „Záložka do knihy spája slovenské školy: 

Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov“. Cieľom projektu 

bolo nadviazanie kontaktu s pridelenou partnerskou školou a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek 

do kníh, ktoré svojpomocne vyhotovili žiaci prvých až štvrtých ročníkov odboru propagačná grafika, 

kozmetik, výživa, ochrana zdravia a hodnotenie  potravín. Študenti pri vyhotovovaní záložiek použili rozličné 

výtvarné techniky (kresba, perokresba, kresba tušom, maľba, lepenie...). Na svojich záložkách  zobrazovali 

predovšetkým osobnosť a život M. R. Štefánika. Práce boli odoslané do partnerskej školy SOŠ, Demänovská 

cesta 669, Liptovský Mikuláš.   
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave udelila našej škole DIPLOM za účasť v 7. ročníku 

celoslovenského projektu a zaradila práce žiakov do celoslovenského vyhodnotenia. Koordinátorkou 

projektu bola Mgr. Iveta Tóthová a zapojila sa aj Mgr. Anna Bertová Timková. Dňa 15.11.2018 sa uskutočnil v 

Michalovciach už 42. ročník súťaže v umeleckom prednese poézie HOROVOV ZEMPLÍN 2018. 

V IV. kategórii B skupiny žiaci stredných odborných škôl súťažila žiačka II. A odboru  propagačná 

grafika Monika Čontošová. Na súťaž žiačku pripravovala Mgr. Antónia Dančová.   

  

3. Exkurzie: 

I. ročník:   Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou - vyučovacia hodina.        

                   T: október 2018           

                   Z: Mgr. Iveta Tóthová 

                   T: 1. A, 1.B 

I. ročník: Vihorlatské múzeum v Humennom - exkurzia sa nezrealizovala (kvôli technickým príčinám v múzeu 

– presunutá do II. polroka). 

                  T: október/november 2018           

                  Z: Mgr. Blažena Litvinová  



                  T: 1. A, 1.B 

 

4. Ďalšie aktivity: 

 

Členovia sa zapojili do činnosti PK, ktoré vyplývali z ich osobných úloh. 

 

PhDr. Mária Kurovská: 

1. Zabezpečila nákup učebníc ANJ pre  žiakov 3. - 4. ročníka. 

2. Pomáhala pri vypracovaní životopisov žiakov - účastníkov = Erazmu. 

3. Napomáhala s jazykovými kompetenciami na Erazmus. 

4. Zúčastnila sa programu Erazmus (Wroclaw-11 dní). 

5. Pomáhala pri jazykovej príprave žiakov na Erazmus. 

6. Pripravila program na DOD 2018. 

7. Napísala so žiakmi jazykový test po absolvovaní stáže v Poľsku. 

8. Vyhodnotila stáž, napísala článok do školského časopisu. 

9. Pripravila program na VIANOČNÚ AKADÉMIU 2018. 

 

Mgr. Blažena Litvinová: 

1. Vyhotovila nástenné noviny - výchovné poradenstvo, holokaust, 100. výročie vzniku ČSR. 

2. Pripravila leták o našich odboroch na DOD 2018. 

3. Vykonala nábor žiakov v regióne. 

 

Mgr. Antónia Dančová: 

1. Pripravila program na DOD 2018. 

2. Napísala článok o DOD 2018 na facebook. 

3. Zúčastnila sa besedy v MsDK (Je to správne? - kriminalita mládeže) so žiakmi IV. A, II. A. 

4. Pripravila žiačku Moniku Čontošovú na súťaž Horovov Zemplín 2018. 

5. Zorganizovala stužková slávnosť IV. A. 

6. Podieľala sa na organizácii volejbalového stretnutia pedagogických zamestnancov   

    (zabezpečila posedenie a ceny) 16.11.2018. 

7. Pripravila program na VIANOČNÚ AKADÉMIU 2018. 

 

Mgr. Anna Bertová-Timková: 

1. Pomáhala pri zhotovovaní záložiek 2018 (I. A). 

2. Pripravila program na vernisáž FOTOINŠPIRÁCIE 2018. 

 

Mgr. Ľuboslava Sipská: 

1. Viedla školskú kroniku.  

2. Zabezpečila nákup učebníc ANJ pre  žiakov 3. - 4. ročníka. 

3. Sprevádzala žiakov na DOD 2018. 

 

Mgr. Iveta Tóthová: 

1. Zorganizovala exkurziu do Hornozemplínskej knižnice. 

2. Sprevádzala žiakov na DOD 2018 - dve skupiny. 

3. Pripravila a vyhodnotila projekt ZÁLOŽKA DO KNIHY 2018. 

4. Pripravila besedu so spisovateľkou, napísala článok na web školy a zápis do školskej    

    kroniky. 

5. Urobila vianočnú výzdobu vo vestibule hlavnej budovy.    

 

Mgr. Martina Koščová - etická výchova 

1. Podieľala sa na príprave a realizácii DOD 2018. 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Iveta Tóthová      Tóthová 

Vo Vranove nad Topľou 16.1.2019 

 

                   

 


