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Hôrky, 2. 9. 2019                Vypracovala: PaedDr. Sekerková Zdenka, vedúca PK 



Postavenie metodických orgánov v základných školách stanovuje §4 vyhlášky MŠVVŠ SR 

č.320/2008Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011Z. z.  

 

Členovia predmetovej komisie 

v školskom roku 2019/2020 

Meno, priezvisko: Vyučovacia povinnosť: 

PaedDr. Sekerková Zdenka - predseda DEJ, TSV, VYV 

Mgr. Capandová Michaela OBN 

Mgr. Dolníková Janka TSV  

Ing. Gaňová Monika FES 

p. Grešáková Ivana VYV 

Mgr. Halušková Miroslava VYV, ETV 

Mgr. Jančíková Petra HUV 

Mgr. Laceková Katarína GEG, NBV, FES 

Mgr. Liščak Cibulková Petra VYV 

Mgr. Schillerová Iveta TSV  

PhDr. Schubertová Jana DEJ, IEV, HUV 

p. farár Šedík NBV 

Mgr. Teichgrabová Eva NBV  

 

 

VYUČOVACIA POVINNOSŤ V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020 

Predmet/ 

trieda: 

5. A 5. B 6. A 7. A 7. B 8. A 8. B 9. A 

DEJ Schubertová Schubertová Sekerková Sekerková Sekerková Sekerková Sekerková Sekerková 

GEO Laceková Laceková Laceková Laceková Laceková Laceková Laceková Laceková 

OBN -- Capandová Capandová Capandová Capandová Capandová Capandová Capandová 

IEV Schubertová Schubertová Schubertová -- -- -- -- Schubertová 

HUV Jančíková Jančíková Jančíková Schubertová Schubertová Schubertová Schubertová -- 

VYV Grešáková Grešáková Liščak 

Cibulková 

Halušková Liščak 

Cibulková 

Halušková Halušková Sekerková 

FES Laceková Gaňová Laceková -- -- -- -- -- 

ETV Halušková 

NBV Teichgrabová Teichgrabová Laceková Teichgrabová Teichgrabová Teichgrabová Teichgrabová Šedík 

TSV pozri rozpis nižšie 

 

TSV:  

Mgr. Schillerová:   5. A + 5. B dievčatá, chlapci 

Mgr. Dolníková:   9. A - dievčatá 

PaedDr. Sekerková:   6. A + 7. B chlapci 

    7. A – dievčatá 

    6. A, 7. A, 7. B - chlapci 

    8. A, B – dievčatá, chlapci 

    9. A chlapci 



1. Práca predmetovej komisie:  

PK pracuje so základnými dokumentmi, ktoré MŠVVaŠ SR schválilo dňa 6. februára 2015, 

konkrétne s inovovaným ŠVP pre druhý stupeň základnej školy s číslom 2015-5129/5980:2-

10A0. Základné školy vzdelávajú žiakov 5. – 9. ročníka podľa inovovaných vzdelávacích 

programov. Zároveň PK pracuje v zmysle Štatútu predmetovej komisie pre ZŠ Hôrky.  

Práca PK sa orientuje na:  

a) Pedagogickú oblasť: 

- Rozpracovanie pedagogickej koncepcie do práce jednotlivých predmetov 

b) Organizačnú oblasť:  

- Koordinácia činností, mimovyučovacích aktivít žiakov 

c) Rozvojovú oblasť: 

- Rozvoj kompetencií učiteľov 

d) Analytickú oblasť: 

- Analyzovanie procesov a navrhovanie systémových riešení 

 

Ciele práce PK 

 Zavádzanie metódy CLIL do vyučovacieho procesu. 

 Spolupracovať pri tvorbe a aktualizácii ŠkVP v príslušnej vzdelávacej oblasti 

spoločensko-vedných predmetov 

 Koordinovať realizáciu ŠkVP v príslušnej vzdelávacej oblasti – v predmetoch PK 

 Hodnotiť kvalitu a výsledky výchovy  vzdelávania v príslušnej vzdelávacej oblasti 

 Zabezpečovať aktivity vyplývajúce z plnenia strategického plánu rozvoja školy 

 Rozvíjať profesijné a osobnostné kompetencie členov PK. 

 

Ciele práce PK v závislosti na SWOT ANALÝZE PRÁCE PK za školský rok 2018/2019:  

Silné stránky: 

- skupinové, tematické vyučovanie, CLIL vyučovanie 

- využívanie nových učebných metód 

- výborná spolupráca členov PK, zanietenie 

- využívanie a používanie IKT techniky na hodinách, rôznych prístupových médií a 

stránok 

- uplatňovanie zásady prepojenia teoretických a praktických zručností 

 

Slabé stránky: 

- slabšia analýza obsahového, výkonového štandardu a cieľov – nedostatočná 

formulácia cieľov v závislosti na revidovanú Bloomovej taxonómiu + prepojenie na 

CLIL 

- nedostatočná kontrola písomností žiakov  

- sebahodnotenie žiakov ako aj k hodnotenie práce spolužiakov 

 

Ohrozenie: 

- nedostatok času 

- byrokratizácia 

 

 



Očakávania: 

- kvalitné vzdelávanie na CLIL a jeho aplikácia do vyučovacieho procesu 

- rozvoj kritického myslenia žiakov 

- Vytvorenie kompetenčného profilu člena PK 

 

2. Rámcový učebný plán pre školský rok 2019/2020. 

Pozri prílohu č. 1. 

V 5., 7. a 8. ročníku sú po dve triedy, v 6. a 9. ročníku po 1 triede. Celkovo 8 tried na 2. 

stupni.  Vzdelávací program obsahuje delenie na skupiny v súlade s pokynmi MŠ SR. 

 

3. Činnosť PK v zmysle odporúčaní POP 2019/2020. 

Kontrola a efektivita výchovno-vzdelávacej činnosti  

1. Uplatňovať efektívne nástroje na zisťovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, 

zovšeobecňovať pravidelne výsledky kontroly na zasadnutiach predmetových komisií a 

pedagogických rád so zámerom aktuálne informovať pedagogických zamestnancov o 

oblastiach vyžadujúcich si zlepšenie. Venovať pozornosť relevantnému a systematickému 

monitorovaniu úrovne vzdelávacích výsledkov a edukačných problémov žiakov, na základe 

analýz prijímať opatrenia a ich účinnosť pravidelne vyhodnocovať.  

2. Vo výchovno-vzdelávacom procese zacieliť pozornosť na rozvíjanie kľúčových 

kompetencií s dôrazom na rozvoj kritického myslenia, digitálnej gramotnosti, sociálnych 

kompetencií (pravidelným uplatňovaním participatívneho vyučovania), občianskych 

kompetencií (systematickým podporovaním rozvíjania sebahodnotiacich zručností žiakov).  

3. Zabezpečiť vhodné podmienky pre participáciu metodických orgánov na procesoch 

riadenia školy. Posilniť kontrolnú funkciu metodických orgánov so zreteľom na zvyšovanie 

kvality výchovy a vzdelávania. Sledovať účinnosť a mieru uplatňovania pedagogických 

inovácií vo výchovno-vzdelávacom procese smerujúcich k napĺňaniu individuálnych potrieb 

žiakov, k formovaniu pozitívnych osobných a sociálnych postojov a hodnôt, k rozvíjaniu 

zručností potrebných pre vedomostný a profesionálny rozvoj.  

4. Zamerať vnútorný systém kontroly na:  

– činnosť predmetových komisií v nadväznosti na formy a efektivitu interného vzdelávania, 

na zmysluplnosť a účinnosť odovzdávania si pedagogických skúseností, poznatkov a 

informácií z absolvovaných externých vzdelávaní s cieľom skvalitňovať výchovno-vzdelávací 

proces,  

– systematické monitorovanie kvality výchovy a vzdelávania detí, žiakov so ŠVVP a 

inkluzívneho vzdelávania.  

5. Vo výchovno-vzdelávacom procese viesť žiakov systematicky k uvedomovaniu si potreby 

autonómneho učenia sa ako efektívneho prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja, 

motivovať žiakov k učeniu sa podporovaním rozvoja ich individuálneho učebného potenciálu. 

6. Využívať premyslene zvolené stratégie vyučovania s cieľom zabezpečiť optimálny učebný 

výkon žiaka a kladením dôrazu na širšie uplatňovanie úloh rozvíjajúcich vyššie myšlienkové 

procesy podporovať zvyšovanie úrovne žiakmi nadobudnutých kompetencií.  

7. Využívať rôznorodé metódy, formy a primerané diagnostické nástroje evalvácie detí a 

žiakov pri posudzovaní ich napredovania, pri prevencii ich zlyhávania, podpore ich talentov 



pri identifikácii ŠVVP. Prijímať konkrétne opatrenia na zníženie počtu menej úspešných 

žiakov vo vzdelávaní, motivovať a viesť ich k zmene postojov k učeniu.  

8. V edukácii uplatňovať pozitívnu motiváciu, využívať rôzne formy povzbudzovania žiakov 

k zlepšovaniu výkonu, zavádzať program rovesníckej mediácie.  

9. Prijímať podporné opatrenia na prekonávanie kultúrnych, jazykových a 

socioekonomických bariér vyplývajúcich z prostredia rodín žiakov.  

10. Podporovať vytváranie otvorenej klímy, tímovej spolupráce a vzájomnej podpory v 

triednych kolektívoch, poskytovať žiakom priestor na slobodné vyjadrovanie, príležitosť 

otvorene kriticky diskutovať. Cieľavedomejšie sa zaujímať o spôsoby trávenia voľného času 

žiakov, spoznávať ich záľuby v záujme formovania vývinu ich osobnosti. Zamerať pozornosť 

na zlepšovanie vzájomných vzťahov medzi učiteľmi, medzi učiteľmi a žiakmi i medzi žiakmi 

navzájom. Podporovať vytváranie priaznivej sociálnej klímy v triednych kolektívoch 

budovaním akceptujúcich empatických vzťahov.  

11. Venovať pozornosť autoevalvačnému procesu ako autoregulačnému mechanizmu vlastnej 

pedagogickej práce školy, PK.  

 

Predčitateľská a čitateľská gramotnosť  

1. Vypracovať plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti a začleniť ho do ŠkVP, 

dbať o zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov na všetkých vyučovacích hodinách.  

2. Odporúčame čitateľskú gramotnosť rozvíjať prierezovo vo všetkých predmetoch. 

Explicitne zadefinovať hlavný cieľ čítania – čítanie s porozumením.  

3. Do ŠkVP ZŠ začleniť premyslenú koncepciu rozvoja čitateľskej gramotnosti, ktorá je 

výsledkom tvorivej súčinnosti pedagogických zamestnancov školy a prostredníctvom 

všetkých ju systematicky realizovať vo výchovno-vzdelávacom procese.  

6. Na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti využívať uvoľnené úlohy PISA a metodické príručky 

na www.statpedu.sk v rámci všetkých predmetov v ZŠ. 

 

Ľudské práva 

1. V súlade s medzinárodnými záväzkami SR v problematike ľudských práv a Celoštátnou 

stratégiou ochrany a podpory ľudských práv v SR, schválenou vládou SR uznesením číslo 

71/2015:  

a) definovať v ŠkVP a následne uplatňovať stratégie na rozvoj kritického myslenia vo vzťahu 

k demokratickému občianstvu a k ľudským právam, vrátane ich sledovania a 

vyhodnocovania,  

b) implementovať do učebných osnov vyučovaných predmetov témy súvisiace s 

demokratickým občianstvom a ľudskými právami, 

c) spolupracovať aktívne s koordinátstvom ľudských práv na škole.  

2. Do ŠkVP zapracovať prierezové témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v 

duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, práv osôb so 

zdravotným postihnutím, rovnosti muža a ženy, predchádzania všetkým formám 

diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie, extrémizmu, rasizmu a nenávistných 

prejavov.  

3. V súlade so Stratégiou SR pre mládež na roky 2014 – 2020 využiť vo 

výchovnovzdelávacom procese informácie a metodické námety orientované na globálne témy 



a hodnotovú výchovu vo výučbe rôznych vyučovacích predmetov a odborno-metodický 

materiál Globalizácia, aktívne ľudské práva, radikalizmus, extrémizmus, migračná 13 kríza. 

Odborné informácie, metodické i praktické námety a tiež podnetné inšpirácie a zdroje na 

uvedené témy sú dostupné na www.statpedu.sk. Prednostne na hodinách Občianskej náuky, 

Dejepisu a Etickej výchovy.  

4. Školám sa odporúča využívať pri výchove a vzdelávaní manuál k tolerancii a ľudským 

právam KOMPAS a KOMPASITO. Viac informácií na www.iuventa.sk a 

https://www.iuventa.sk/sk/Publikacie.alej. Na hodinách Občianskej náuky, Dejepisu a Etickej 

výchovy.  

 

Antidiskriminácia  

1. Šíriť myšlienky tolerancie, akceptácie odlišností a zlepšovanie postojov voči 

znevýhodneným skupinám obyvateľstva, eliminovať intoleranciu a nenávistné prejavy - Na 

hodinách Občianskej náuky, Dejepisu a Etickej výchovy, všeobecne na výchovných 

predmetoch. 

 

Zdravý životný štýl  

1. Školám a školským zariadeniam sa odporúča:  

a) aktívne zapájať deti a žiakov do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a 

zdravý životný štýl – Európsky týždeň športu, workshopy, súťaže,  

b) realizovať aktivity a programy na podporu telesného a duševného zdravia,   

c) zvýšiť zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít – bohatá krúžková činnosť 

d) venovať v školách zvýšenú pozornosť prevencii užívania alkoholu a tabaku – TSV 

projekty,  

e) informovať žiakov o škodlivých a vedľajších účinkoch nelegálnych a dopingových látok – 

TSV projekty.  

2. Školám a školským zariadeniam sa odporúča aktívne zapájať do Európskeho týždňa športu, 

iniciatívy Európskej komisie na podporu športu a pohybovej aktivity v celej EÚ. Informácie o 

Európskom týždni športu sú dostupné na www.tyzdensportu.sk.  

3. Zapájať deti a žiakov do aktivít a programov, ktoré napomáhajú výchove k zdravému 

životnému štýlu a k ochrane fyzického, duševného a emočného zdravia. 

 

Súťaže  

1. Organizačné poriadky súťaží schválené MŠVVaŠ SR sú zverejnené na www.minedu.sk v 

menu Regionálne školstvo – Súťaže detí a žiakov – Organizačné poriadky súťaží.  

2. Prehľad celoštátnych kôl súťaží je zverejnený na www.minedu.sk v menu Regionálne 

školstvo – Súťaže detí a žiakov.  

3. Zoznam športových súťaží vyhlasovaných MŠVVaŠ SR je zverejnený na www.minedu.sk v 

menu Šport – Povinne zverejňované a iné informácie – Zoznam súťaží a na 

www.skolskysport.sk v časti Aktuality. Prihlasovanie škôl prebieha prostredníctvom 

www.skolskysport.sk, kde sú zverejnené aj platné pravidlá a propozície v menu danej súťaže. 

4. Odporúča sa učiteľom zapojiť sa do súťaže Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v SR, 

ktorá je podporená MŠVVaŠ SR, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí 

SR a SK UNESCO. Na webovom sídle ŠPÚ sú zverejnené metodické listy učiteľov MŠ, ZŠ a 

https://www.iuventa.sk/sk/Publikacie.alej


SŠ, ktorých cieľom je poskytnúť inšpiráciu pre učiteľov a prakticky im ukázať, ako sa 

položky z výkonových a obsahových štandardov jednotlivých vyučovacích predmetov môžu 

premietnuť do aktivít na hodine s témou UNESCO – cez hodiny OBN. 

 

Na základe všeobecných odporúčaní pre školy sa budeme zaoberať nasledujúcimi aktivitami:   

Rok 2019 je vyhlásený za Rok Milana Rastislava Štefánika, preto budeme organizovať 

besedy, ITV a exkurzie s týmto zameraním.  

Taktiež budeme realizovať v roku 2019 rôzne aktivity pre žiakov, ktorými si pripomenieme 

význam historických udalostí, napr. 74 rokov od víťazstva nad fašizmom, 75 rokov od 

vypuknutia SNP. 

Jednu disponibilná hodina na posilnenie predmetu dejepis v 9. ročníku ZŠ bude využívaná na 

atraktívne vyučovacie metódy, pozornosť budeme sústrediť aj na nežiaduce prejavy 

extrémizmu, budeme rozvíjať kritické myslenie prepájaním kontextov (schopnosť spájať 

súvislosti) a upozorňovať na medzipredmetové prepojenia tak, aby učivá mali pre žiakov 

praktickú výpovednú hodnotu.  

Našou snahou bude podporovať výchovu žiakov k láske k vlasti, k úcte k tradíciám krajiny – 

k jej histórii, k významným osobnostiam, k udalostiam, ktoré zasiahli do vývoja nášho národa 

najmä v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, dejepis, občianska náuka a etická výchova. 

Rozvíjať vlastenectvo u žiakov od útleho detstva spoznávaním okolitého života a 

vštepovaním pozitívneho vzťahu k prostrediu, ktoré ich obklopuje a s ktorým prichádzajú do 

styku. Spoznávaním kultúrnych hodnôt regiónu viesť výchovu k cieľavedomému 

uplatňovaniu hodnotných regionálnych prvkov tak, aby sa stala základom pre kultivovanie 

osobnosti človeka už od mladšieho školského veku ako vlastenecky cítiaceho a zmýšľajúceho. 

 

4. Činnosť PK v jednotlivých oblastiach:  

 Oblasť vzdelávania a výchovy: 

Plán práce PK je automaticky zameraný na rozvoj a budovanie priorít školy, vlastných 

hodnôt osobnosti žiaka. Vychádzame zo školského vzdelávacieho programu a z inovovaného 

školského vzdelávacieho programu.  

V zmysle toho sa snažíme o všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, budujeme hodnotový 

systém žiakov prostredníctvom environmentálnej výchovy, estetickej výchovy, zdravého 

spôsobu života – fyzického a duševného, zdravej výživy. Dôkladným poznaním každého 

žiaka odhaľujeme a následne rozvíjame jeho schopnosti, zručnosti a talent, vychovávame 

žiakov k úcte k ľuďom a k sebe samému, posilňujeme vieru vo vlastné schopnosti a 

posilnenie zdravého sebavedomia. K tomu je nevyhnutná tímová prácu učiteľov a žiakov. 

Podporujeme rozvoj kľúčových kompetencií žiakov.  

Podporujeme rozvoj pozitívneho vzťahu k športu, na výchovu fyzicky zdravého a 

zdatného človeka. Poskytujeme široké spektrum informácií a poznatkov, ktoré umožnia 

žiakom ľahšie sa orientovať pri výbere ďalšieho štúdia a následne povolania – v spolupráci 

s výchovnou poradkyňou – Mgr. Haluškovou. Naše úsilie bude smerovať k tomu, aby každý 

žiak dostal šancu cez svoje záujmy získať také vzdelanie, ktoré využije v svojom budúcom 

povolaní. 

 Od tohto školského roka do vyučovacieho procesu budeme cielene zaraďovať 

a vytvárať portfólio CLIL. Do vyučovania zaraďujeme alternatívne formy vzdelávania, 



využívanie moderných metód vo vzdelávaní, napr. prvky ITV. Okrem toho bude vyučovanie 

prebiehať formou zážitkového učenia, osobitnú pozornosť venujeme skupinovej práci, pri 

ktorej žiaci navzájom kooperujú, aktívne sa zapájajú do práce, zvyšuje sa ich altruizmus 

a rozvíjajú a upevňujú si prosociálne správanie. Projektové vyučovanie je hodnotené 

pomocou splnených kritérií, podporujeme zapájanie žiakov do rôznych projektov. Snažíme sa 

o dôsledný rozvoj čitateľskej a finančnej gramotnosti.  

       Pri práci so začlenenými žiakmi volíme individuálny prístup so zreteľom na druh 

a mieru ich znevýhodnenia – v spolupráci so špeciálnou pedagogičkou PaedDr. Pokrivkovou. 

Diferencovanými úlohami budeme poverovať aj žiakov slaboprospievajúcich a talentovaných.  

Dôraz zvlášť kladieme na využívanie IKT techniky, didaktických a učebných 

pomôcok vo vyučovacom procese. 

Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v 

učebných osnovách jednotlivých predmetov , rozpracované sú v jednotlivých tematických 

celkoch.  

 

Oblasť kontroly a efektivity:  

 Kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti budeme kontrolovať a monitorovať 

prostredníctvom pravidelnej hospitačnej činnosti a jej účinnosť zabezpečiť 

objektívnou spätnou väzbou.  

 Vzájomné pedagogické pozorovania a rozhovory 

 Diagnostikovať úroveň vedomostí a rozvoja kompetencií žiakov 

 Dôsledne dodržiavať systém hodnotenia žiakov, schválený v 23. 8. 2019.  

 uplatňovaním primárnej funkcie a poslania poradných orgánov riaditeľa napomáhať 

internému vzdelávaniu učiteľov, skvalitňovaniu vyučovania učiteľov, monitorovaniu 

a hodnoteniu úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov a analýzu zistení.  

 zamerať vnútornú kontrolnú činnosť na systematické sledovanie kvality výchovy 

a vzdelávania, na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so ŠVVP, na odhaľovanie 

segregácie, diskriminácie.  

 

Oblasť riadenia a organizácie: 

• Prijímať a realizovať návrhy na zlepšenie  a skvalitnenie pracovných podmienok,  

• organizácia a realizácia súťaží a olympiád, 

• príprava exkurzií a mimoškolských aktivít s cieľom prehlbovania spoločensko-

vedných poznatkov, upevňovania zdravia a telesnej zdatnosti žiakov. 

• inovácia aktivít vo vzdelávacom procese i mimovyučovacom čase, 

• podpora záujmovej činnosti 

• spolupráca s ostatnými PK a MZ  

• evidencia písomných prác po tematických celkoch počas celého školského roka, 

• evidencia materiálneho vybavenia, 

• aktivity spolupráce s rodičmi, CPPPaP, mimovládnymi organizáciami a občianskymi 

združeniami, 

• projekty na zvýšenie kvality školy. 

 



Oblasť hodnotenia žiaka: 

V školskom roku 2019/2020 sa bude v oblasti kontroly a hodnotenia žiakov aplikovať 

systém hodnotenia žiakov - vnútorný dokument školy, ktorý zhromažďuje všetky údaje o 

hodnotení a klasifikovaní žiakov v ZŠ s MŠ Hôrky.  Je v súlade s metodickým pokynom č. 

22/2011 MŠVVaŠ SR.  

Hodnotené sú všetky predpísané písomné práce, tematické previerky, ako aj päťminútovky 

a samostatné práce.  

V procese hodnotenia zohráva dôležitú úlohu hodnotenie aktivity a snaživosti žiaka počas 

vyučovania, domácej prípravy a zapájania sa do spoločných projektov. Výsledná známka z 

predmetu sa skladá z oblasti vzdelania a z oblasti aktivity žiaka.  

Rodičia žiakov sú o hodnotení informovaní prostredníctvom elektronickej žiackej knižky, 

na triednych rodičovských združeniach, prípadne počas individuálnych konzultácií 

s vyučujúcim. 

Klasifikácia a hodnotenie žiakov teda vychádza z Metodického pokynu č. 22/2011 na  

hodnotenie žiakov základnej školy č.2011-3121/12824:4-921 platného od 1. mája 2011. 

Dokument bol prerokovaný, pripomienkovaný a schválený na zasadnutí PK dňa 23. 8. 2019, 

je súčasťou školského vzdelávacieho programu, platný pre školský rok 2019/2020. 

Hodnotenie v jednotlivých predmetoch bude celoročne umiestnené na triednych nástenkách, 

bude uvedené v zošitoch žiakov na 1. úvodnej hodine k jednotlivým predmetom.  

 

Oblasť špeciálnej starostlivosti o žiakov: 

V školskom roku 2019/2020 sa venuje žiakom s poruchami učenia, správania PaedDr. 

Pokrivková.  

V rámci výchovného poradenstva spolupracujeme s výchovnou poradkyňou Mgr. 

Haluškovou.  

 

5. Rozdelenie čiastkových  úloh na školskom roku 2019/2020 

 

Doporučené súťaže pre školský rok 2019/2020 zo strany MŠVVŠ SR, do ktorých sa zapojí 

naša PK: 

- Na bicykli bezpečne 

- Bohúňova paleta 

Predmet:  Koordinátor súťaží:  Kabinet, kabinetná 

zbierka:  

DEJ PaedDr. Sekerková PaedDr. Sekerková 

Mgr. Laceková 

Mgr. Ballayová 

Mgr. Teichgrabová 

GEO Mgr. Laceková 

OBN Mgr. Capandová 

VYV  Mgr. Halušková 

HUV Mgr. Jančíková 

NBV  Mgr. Teichgrabová 

ETV Mgr. Halušková 

TSV – na súťaže sa zahlasuje výlučne cez 

www.skolskysport.sk      PaedDr. Sekerková 

PaedDr. Sekerková 

Mgr. Schillerová 

http://www.skolskysport.sk/


- EKOPOSTER 

 

Ostatné súťaže:  

- Detský čin roka (hlasovanie počas hodín ETV) 

- Dejepisná olympiáda 

- Geografická olympiáda 

- Slávik Slovenska 

- Atletika 

- Cezpoľný beh 

- Futsal 

- Orientačný beh 

- + ďalšie podľa ponuky na www.skolskysport.sk. 

 

6. Návrh ročného plánu exkurzií za jednotlivých vyučujúcich:  

Sekerková, Ballayová – Devín, Hlohovec,  7. – 8. ročník 

Kucková, Capandová – literárna exkurzia MT – 8. ročník 

Gaňová -  Slovenské technické múzeum + Dóm Sv. Alžbety, Košice, 6. - 7. ročník 

- Tvorivé dielne – Žilina – 5. roč. 

- Noc výskumníkov – Mirage, Žilina, 6. A, posledný piatok v septembri 

- HaZZ Žilina – 7. ročník 

Ballayová – Arboretum Mlyňany, jar, 5. – 6. ročník 

Šusteková, Jánošíková – Divadlo, 9. ročník, po prijímacích pohovoroch. 

Počas Testovania 5 a 9:  

1. 4. 2020 – Butkov – krížová cesta, pútnické miesto – 5. – 8. 

20. 11. 2019 – Testovanie 5 – vianočné trhy v Budapešti, 7. – 9. ročník, 6. ročník – Trnava. 

Anglické divadlo – podľa ponuky  

Svet okolo nás – október – 2. stupeň 

 

Plán začlenenia prierezových tém:  

Realizácia začleňovania prierezových tém v jednotlivých predmetoch je zabezpečovaná podľa 

plánu začleňovania prierezových tém do vzdelávacích obsahov.   

Sept - Nov 
Projekt – My a 

oni 
OSR 

rešpektovať rôzne typy ľudí a ich 

názory a prístupy k riešeniu 

problémov 

VYV 

Október 

Záložka do 

knihy spája 

školy 

MUV 

ČIG 

 

Akceptovať kultúrnu rozmanitosť 

ako spoločenskú realitu. 

SJL, 

VYV,  

CELOŠKOLSKÁ AKCIA : Jablkový deň – Zdravá desiata 

November 
Nebuď otrok 

drog 
OSR 

získať a uplatňovať základné 

sociálne zručnosti pre optimálne 

riešenie rôznych situácií; 

VYV 

November 

Židia 

a holokaust 

(prezentácia 

v knižnici) 

MUV 

Spoznávať naše a cudzie kultúrne 

dedičstvo a rozvíjať tak svoju 

kultúrnu identitu. 

DEJ 

December 
Tradície Vianoc 

v regióne- 

MUV 

OSR 

mať možnosť spoznať naše 

kultúrne dedičstvo a rozvíjať tak 
VYV 

http://www.skolskysport.sk/


vianočná 

akadémia- 

výzdoba 

svoju kultúrnu identitu 

CELOŠKOLSKÁ AKCIA : vianočná akadémia 

December 

Červené stužky 

(Svetový deň 

boja proti 

HIV/AIDS 

1.12) 

OSR 
Pripomenúť si pomocou aktivít 

svetový deň boja proti HIV/AIDS. 
ETV,OBN 

December 

Deň ľudských 

práv (10.12.) 

rozhlasová 

relácia 

OSR 
Pripomenúť  pomocou 

hovoreného slova ľudské práva 
OBN 

CELOŠKOLSKÁ AKCIA : Jarné upratovanie 

CELOŠKOLSKÁ AKCIA : Deň vody 

Marec 
Návšteva 

synagógy  
MUV 

Spoznávať naše a cudzie kultúrne 

dedičstvo a rozvíjať tak svoju 

kultúrnu identitu. 

PK-Spol. 

Apríl 

Nie drogám:  

športovo-

zábavné 

podujatie 

OSR 

získať a uplatňovať základné 

sociálne zručnosti pre optimálne 

riešenie rôznych situácií, 

porozumieť sebe a iným, 

OBN, 

ETV,TEV 

Apríl 

Týždeň 

bezpečnosti a 

ochrany zdravia 

pri práci 

OSR 
Dodržiavať zásady bezpečnej 

práce a ochranu zdravia pri práci 
MZ,PK 

Apríl Deň Zeme 

OSR 

ENV 

ČIG 

Pripomenutie si našej závislosti na 

cenných daroch poskytované 

Zemou. 

MZ,PK 

CELOŠKOLSKÁ AKCIA : Deň Zeme 

Máj 

Výrobňa hostií-

exkurzia - 

Prešov 

MUV 

mať možnosť spoznať naše 

kultúrne dedičstvo a rozvíjať tak 

svoju kultúrnu identitu 

NBV 

Jún Športový deň OSR 

získať a uplatňovať základné  

zručnosti pre optimálne riešenie 

rôznych situácií, rozvoj fyzických 

síl 

TEV 

CELOŠKOLSKÁ AKCIA : Deň športu  

priebežne 

Príležitostná 

výzdoba 

interiéru 

MDV, 

ENV 

vplyv informácií, médií a ich 

produktov. 
VYV 

stále 

Obnoviť 

a aktualizovať 

nástenku 

o škodlivosti 

drog 

OSR 

Informovať žiakov o škodlivosti 

užívania návykových látok 

formou nástenky 

OBN, 

ETV 

celoročne 
Aktuálne 

športové súťaže 
OSR rozvoj fyzických síl TEV 

 



PLÁN AKTIVÍT, ŠKOLSKEJ KNIŽNICE – ROZVOJ ČITATEĽSKEJ 

GRAMOTNOSTI 

 

November 2019 Židia a holokaust- powerpointové 

prezentácie o prenasledovaní 

a vyhladzovaní Židov, predstaviteľov 

rôznych etnických, náboženských či 

politických skupín vykonávané 

nacistickým Nemeckom počas 2. svetovej 

vojny. Osvienčim- história najväčšieho 

koncentračného tábora v Poľsku. 

 

Učitelia SJL, DEJ 

Mediálna výchova 

Multikultúrna výchova 

  

 PLÁN AKTIVÍT ROZVOJ ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI – 2. STUPEŇ 

 

December 
Vianočné koledovanie-

hudobný program 
MUV 

mať možnosť spoznať 

naše kultúrne dedičstvo 

a rozvíjať tak svoju 

kultúrnu identitu, 

hudobno-slovný recitál 

HUV, ČIG 

 

 

7. Náplň práce členov PK spoločensko-vedných predmetov v priebehu školského 

roka 

Vychádza zo Štatútu PK a jednotlivých čiastkových úloh: 

- Kontrola plnenia úloh 

- Zavádzanie CLIL metódy do vyučovacieho procesu, rozvoj kritického myslenia žiakov,  

- Vyhodnotenia písomných prác (prospechu) v jednotlivých ročníkoch (analýza, úspešnosť, 

nedostatky, návrh na skvalitnenie práce, odstránenie nedostatkov) a zasielanie na mail vedúcej 

PK. Hodnotenie práce žiakov so ŠVVP 

- Práca s nadanými žiakmi 

- Informácie o príprave a realizácii súťaží ich evidencia a vyhodnotenie.  

- Zovšeobecnenie poznatkov zo vzájomných hospitácií, spolupráca členov PK s MZ 

- Príprava a realizácia projektov, tvorba didaktických testov a ich realizácia 

- Štúdium legislatívy 

- organizácia súťaží a olympiád 

- príprava exkurzií a iných mimoškolských aktivít 

- vedenie evidencie písomných prác, tvorba didaktických testov a ich realizácia 

- vedenie evidencie materiálneho vybavenia, doplňovanie zbierok učebnými pomôckami 

- spolupráca s rodičmi 

- projekty na zvýšenie kvality školy 

- spolupráca s CPPPaP 

- prezentácia školy a šírenie dobrého mena školy v médiách, cez web-stránku školy 

- pravidelné prispievanie na web-stránku školy 

 



Návrh plánu PK spoločenskovedných predmetov na školský rok 2019/2020 bol prerokovaný a 

schválený na pedagogickej rade dňa 2. 9. 2019. 

Plán práce predmetovej komisie je otvorený dokument a môže byť priebežne dopĺňaný a 

aktualizovaný, ktorýmkoľvek členom PK počas celého školského roka. 

 

        ......................................................... 

                                                                               PaedDr. Sekerková Zdenka, vedúca PK 

 

Plán práce PK spoločensko-vedných predmetov schvaľuje dňa................................: 

 

 

                                                                         ........................................................ 

                                                                                         Mgr. Jana Hűbnerová, RŠ 


