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Správa predmetovej komisie za 1. polrok šk. roku 2018/2019 
 

PK prírodovedných predmetov    vedúca PK: Mgr. Ingrid Nachtmannová 

 

1. Vyučovanie 

V školskom roku 2018/2019 došlo k zlúčeniu predmetovej komisie prírodovedných predmetov 

s predmetovou komisiou zdravie a pohyb.  

Vyučovanie prebiehalo podľa ŠkVP a predmetová komisia pracovala podľa plánu práce, ktorý 

je počas školského roka plnený podľa daných úloh a termínov. Plnenie plánov je priebežné, isté  

odchýlky sa vyskytli, ktoré boli spôsobené čiastočne skôr v dôsledku rozloženia danej vyučovacej 

hodiny v týždni. 

 Na prvých hodinách vyučujúci TSV vyhodnotili testy všeobecnej pohybovej výkonnosti 

u žiakov 1. ročníka. V prvých týždňoch školského roka sme evidovali žiakov oslobodených od hodín 

TSV – momentálne ich je 23.  

 

2. Súťaže 

1. Cezpoľný beh – vzhlasovateľom bol Obvodný úrad Prešov, odbor školstva 

družstvo dievčat obsadilo 1. miesto 

družstvo chlapcov obsadilo 4. miesto 

2. Futsal SŠ – družstvo chlapcov obsadilo 4. miesto 

 

3. Exkurzie, návštevy výstav a kultúrnych podujatí 

19. 10. 2018 - Múzeum Solivar Prešov 

 

4. Ďalšie aktivity 

 

- členovia PK sa zúčastnili kultúrnych podujatí usporadúvaných v rámci školy 

- podieľali sme sa na tvorbe ŠkVP pre nové odbory v rámci predmetov PK 

- 26. – 28. 9. 2018 turistický kurz v okolí Vranova nad Topľou, zúčastnili sa ho triedy II. A a II. B 

- 5. 10. 2018 Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia, ktorého sa zúčastnili triedy I. A, I. B, II. A, 

II. B, III. B a III. C 

- Spolupráca na projekte Erasmus – Jana Novická 

- „záložka do knihy“ – jana Novická 

- 9. 10. 2018 sprevádzanie žiakov základných škôl na DOD 

- Odovzdávanie stužiek žiakom triedy III. B a III. C 

- 14. 1. – 18. 1. 2018 lyžiarsky výcvik v stredisku Vernár, zúčastnilo sho 30 žiakov 

- práca s integrovanými žiakmi počas celéhoškolského roka 

- práca so žiakmi študujúcich individuálne 

 

Vzdelávanie učiteľov: 

IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie,  prihlásení učitelia   

                            – chémia – Mgr. Martina Miciková, RNDr. Mariana Miklošová 

- matematika – Mgr. Martina Miciková, Mgr. Ingrid Nachtmannová 

- informatika – Ing. Jana novická, Ing. Kamil Harman 

 

 

 IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie projekt je schválený a školenia sa zúčastnila Ing. Jana 

Novická v dňoch 14.-16.6.20018 v Starej Lesnej. 

 

Záujmové vzdelávanie:  Mgr. Ingrid Nachtmannová – Matematika hrou 

    Mgr. Martina Miciková – Matematické pre život 

    RNDr. Mariana Miklošová – Bystré hlavy 

    Ing. Jana Novická – Internetový krúžok  

    Mgr. Lenka Kačeriaková – Bedminton  

    Mgr. Dušan Durkaj – Športové hry 

Ďalšie úlohy členov PK: 

- Mgr. Martina Miciková je koordinátorkou boja proti negatívnym javom  

- RNDr. Mariana Miklošová je koordinátorkou Žiackej školskej rady 

- Ing. Kamil Harman priebežne počas celého školského roka aktualizuje www stránku školy a facebook 

- Ing. Jana Novická má na starosti e-learning pre študentov 
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5. Návrhy PK k ŠkVP 

 

Začleniť do oblasti „Odborné vzdelávanie“ predmety: 

aplikovaná informatika vo všetkých odboroch  

 aplikovaná chémia  odbor kaderník v 2. a 3. ročníku  

   odbor kozmetik v 3. a 4. ročníku  

hospodárske výpočty znovu vložiť ako samostatný predmet v 3. ročníku v učebných odboroch hostinský 

a kuchár 

 

 

 

 

 

 

Vranov nad Topľou, 18.1.2019   Vypracovala: Mgr. Ingrid Nachtmannová 


