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Priebežné úlohy na školský rok 2018/2019 
 

1. Vychovávanie a vzdelávanie v škole uskutočňovať s účinnosťou od 1. septembra 2008  

v  2., 3.,  4. a nadstavbových ročníkoch stredných škôl podľa štátneho vzdelávacieho 

programu, ktorý vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách a podľa 

školského  vzdelávacieho programu, ktorý je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa 

uskutočňuje výchova a vzdelávanie v školách. 

2. Vychovávanie a vzdelávanie prvých ročníkov v škole uskutočňovať podľa ŠkVP platného od 

2. 9. 2014 a dodatkov  k ŠkVP. 

3. Zamerať vnútornú kontrolnú činnosť na systematické sledovanie kvality výchovy 

a vzdelávania. 

4. V zmysle Zákona NR RR o štátnom jazyku dbať na hodinách na správnosť používania 

slovenského jazyka v procese vyučovania. 

5. Pomáhať študentom 1. ročníkov adaptovať sa na nové prostredie, najmä odborné predmety.   

6. Motivovať žiakov k lepším výchovno-vzdelávacím výsledkom i k lepšiemu správaniu 

prostredníctvom exkurzií a žiackych súťaží, lepšou spoluprácou s rodičmi žiaka, 

zapožičiavaním odbornej literatúry žiakom. 

7. Prehlbovať proces humanizácie s dôrazom na prechod od autority k partnerstvu na budovanie 

kvalitného vzťahu učiteľ - žiak. 

8. V súlade s Koncepciou boja proti extrémizmu na roky 2015-2019 sa odporúča využiť 

metodický list s odporúčaniami a metodickými ukážkami zameranými na disciplinárny 

prístup v procese identifikovania znakov radikalizácie mládeže na www.statpedu.sk. 

9. Rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa –informovať žiakov o príslušných  ustanoveniach 

Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej 

pornografii. 

10. Viesť študentov k aktívnej obsluhe užívateľských programov na odborných predmetoch. 

11. Zohľadňovať požiadavky trhu práce a zmeny legislatívy pri aktualizácii učiva. 

12. Realizovať vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti a to nielen pri téme – pravidlá 

riadenia osobných financií. 

13. Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov, s dôrazom na environmentálnu 

výchovu a vzdelávanie k rozvoju osobnosti, zameranú najmä na vedenie žiakov k uvedomelej 

spotrebe zdrojov, na zdravé potraviny, čistú vodu, zvýšenie povedomia v oblasti separácie 

http://www.statpedu.sk/


odpadov a na vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu, na 

prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. 

14. Vo výchovnom pôsobení na hodinách v súlade s Národným plánom výchovy k ľudským 

právam, zamerať sa na potláčanie akýchkoľvek náznakov či otvorených prejavov rasizmu, 

xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a diskriminácie. 

15. Rozvíjať kritické  myslenie žiaka a jeho občianskych kompetencií s dôrazom na budovanie 

osobnostných postojov a hodnôt v duchu humanizmu, tolerancie a demokracie. 

16. Poskytovať  žiakom zväčšený priestor  na diskusiu o aktuálnych problémoch spoločnosti 

(najmä extrémizmus, migrácia, vplyv médií a osobitne sociálnych médií na vytváranie 

postojov, korupcia a klientelizmus. 

17. Uplatňovať pedagogické  inovácie vo výchovno-vzdelávacom procese smerujúce k napĺňaniu 

individuálnych potrieb žiakov, k formovaniu pozitívnych osobných a sociálnych postojov. 

18. Realizovať Národný program informačnej gramotnosti. 

19. V zmysle úloh vyplývajúcich pre rezort školstva zo Stratégie prevencie kriminality realizovať 

projekty a aktivity rizikového správania, delikvencie a kriminality a na podporu morálneho 

a právneho vedomia.  

20. Rozvíjať intenzívne čitateľskú gramotnosť žiakov vo všetkých predmetoch. 

21. Zvýšenú pozornosť venovať ochrane  žiakov pri používaní internetu  a využívať webové sídla 

k bezpečnému používaniu internetu www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.pomoc.sk. 

22. Realizovať navrhnuté odborné exkurzie v školskom roku 2018/2019. 

23. Pokračovať v spolupráci  s PK všeobecnovzdelávacích predmetov. 

24. Pokračovať vo využívaní poznatkov a zručností získaných v rámci kontinuálneho vzdelávania  

a štúdiom, didaktické techniky vo výchovno-vzdelávacej činnosti. 

25. Navštevovať školenia za účelom zlepšovania si vedomostí z odborných predmetov podľa 

ponuky Metodicko-pedagogického centra a iných vzdelávacích organizácií podľa ich 

aktuálnej ponuky.  

26. Študovať odoberané odborné časopisy a odbornú literatúru za účelom získavania nových  

aktuálnych poznatkov. 

 

 

 

 

Časový harmonogram úloh na školský rok 2018/2019 
 

September - október: 

-  vypracovanie a úprava tematických plánov, koordinácia tematických plánov odborných predmetov  

s tematickými plánmi odborného výcviku, 

-  návrh plánu odborných exkurzií, 

-  návrh plánu odborných besied, 

-  návrh plánu odborných súťaží, 

-  návrh plánu práce PK, 

-  návrh plánu kontrolnej a hospitačnej činnosti na školský rok 2018/2019 predmetovej komisie 

odborných predmetov 

-  zasadnutie PK, 

 

November - december: 

-  zasadnutie PK, 

-  plnenie plánu exkurzií, 

-  výmena skúseností pri výučbe odborných predmetov a odborného vyučovania, 

-  vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok školského roka 2018/2019,  

-  informácie o absolvovaných exkurziách a  školeniach, 

 



 

Január - február: 

-  zasadnutie PK, 

-  kontrola plnenia tematických plánov, 

-  plnenie plánu exkurzií, súťaží a besied, 

-  informácie o súťažiach a besedách, 

-  dodržanie časového harmonogramu tematických plánov, 

-  vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok školského roka 2018/2019, 

-  prerokovanie vyhodnocovacej správy za I. polrok, 

 

Marec - apríl: 

-  vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok školského roka 2018/2019, 

-  kontrola plnenia tematických plánov, 

-  prerokovanie zadaní  na MS a ZS, 

-  zasadnutie PK, 

-  informácie z vykonaných exkurzií a súťažiach, 

 

 

Máj - jún: 

-  vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 2. polrok školského roka 2018/2019, 

-  zasadnutie PK,  

-  výmena skúseností z MS a ZS  

-  plnenie plánu exkurzií, súťaží a besied, 

-  zhodnotenie práce predmetovej komisie, 

 

Júl - august: 

-  zasadnutie PK, 

-  návrh plánu práce na školský rok 2019/2020, 

-  návrhy na skvalitnenie práce Pk.                                                 

                           Ing. Zora Šenoldová 

                                      predseda PK  


