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Stará Ľubovňa, 23. 09. 2020                         PaedDr. Mária Kolumberová              

                                                                         vedúca PK 



I. Zloženie predmetovej komisie: 

 

1. PaedDr. Mária Kolumberová                        - učiteľka MAT, CVM, HVY, HOC, BIO 

2. Ing. Zuzana Pekárová    - učiteľka MAT, TEC, SUR, TPY, IFP 

3. RNDr. Monika Poľanská   - učiteľ MAT, CHE, API, TVZ, IVX, SRB 

4. Ing. Viera Sroková     - učiteľka INF, API, IHI, ODK, ZDR 

5. Mgr. Milan Hric                                            - učiteľ MAT, FYZ, GEG 

 

II. Ciele činnosti PK  vyplývajúce zo Sprievodcu školským rokom 2020/2021. 

 

 zistiť úroveň vedomostí a zručností žiakov po ukončení prerušenia školského 

vzdelávania (odporúčame ukončiť do 30.9.2020),  

 

 sledovať organizačné poriadky súťaží schválené MŠVVaŠ SR sú zverejnené na 

https://www.minedu.sk/organizacne-poriadky-sutazi-deti-materskych-skol-ziakov-

zakladnych-skol-zakladnych-umeleckych-skol-a-strednych-skol/ 

 organizovať  odborné exkurzie a zúčastňovať sa súťaži, 

 

 preštudovať nové normatívy materiálno-technického a priestorového zabezpečenia 

všeobecnovzdelávacích predmetov pre odbory vzdelávania SOŠ, SŠŠ, ŠUP a 

konzervatórií sú v účinnosti od 1. septembra 2020 a sú zverejnené na 

http://www.statpedu.sk/sk/svp/normativ-mtap-zabezpecenia/ , 

 

 pre bezpečné používanie internetu odporúčame využívať napríklad tieto webové sídla: 

www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.pomoc.sk, www.ovce.sk, 

 

 zapájať deti a žiakov do aktivít a programov, ktoré napomáhajú výchove k zdravému 

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

 

 podporovať vzdelávania učiteľov v témach na podporu aktívneho životného štýlu a 

trvalo udržateľného správania, 

 

 podporovať deti a žiakov v aktívnom transporte do a zo školy, vytvárať vhodné 

podmienky pre odloženie bicykla, kolobežky alebo skateboardu, 

 

 šíriť myšlienky tolerancie, akceptácie odlišností a zlepšovanie postojov voči 

znevýhodneným skupinám obyvateľstva, eliminovať intoleranciu a nenávistné 

prejavy, 

 

 pri zavádzaní inkluzívneho vzdelávania vytvárať inkluzívne tímy zložené z 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Implementovať princípy 

inklúzie a multidisciplinárneho prístupu, vytvárať klímu školy pre vzájomnú 

spoluprácu, 

  

 pedagogickú diagnostiku orientovať predovšetkým na zohľadňovanie silných stránok 

vo vzdelávaní a identifikovanie bariér a nerovností vo vzdelávaní a ich následné 

odstraňovanie a identifikovanie rizikových faktorov, 

 

 eliminovať nežiaduce javy, akými je priestorové, organizačné, fyzické a symbolické 

vylúčenie alebo oddelenie rómskych detí a žiakov v dôsledku ich etnickej príslušnosti 

https://www.minedu.sk/organizacne-poriadky-sutazi-deti-materskych-skol-ziakov-zakladnych-skol-zakladnych-umeleckych-skol-a-strednych-skol/
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(často v kombinácii so sociálnym znevýhodnením), iných detí a žiakov so 

znevýhodnením od ostatných detí a žiakov. Vytvárať vhodné podmienky na ich 

vzdelávanie v školách a triedach spolu s majoritnou populáciou, 

 

 dištančné formy vzdelávania využiť pri vzdelávaní pedagogických zamestnancov a 

odborných zamestnancov (možnosť vytvárať skupiny z celej SR, zabezpečiť 

skúseného a vysokokvalifikovaného školiteľa, znižovanie finančných nákladov a 

času), aj pri organizovaní porád, 

 

 pokračovať v priebežnom slovnom hodnotení žiakov a poskytovaní spätnej väzby s 

poukázaním na oblasti, v ktorých žiak dosiahol úspech a navrhnutím postupov a 

krokov, na ktoré by sa mal žiak zamerať v budúcnosti pre dosiahnutie pokroku. 

Vytvárať podmienky pre pozitívnu motiváciu žiakov, aktívne učenie sa; prenechať 

žiakom primeranú zodpovednosť za svoje učenie, 

 

 využívať elektronické zdroje na vyučovaní a systematickú elektronickú komunikáciu 

so žiakmi a zákonnými zástupcami a zvýšiť efektivitu času aj zaťaženosť životného 

prostredia,  

 

 zavádzať aktivizujúce metódy rozvíjajúce kľúčové kompetencie žiakov s dôrazom na 

stimuláciu činnostného učenia sa a rozvoj kritického myslenia (napr. 

konštruktivistické metódy), 

 

 vytvárať priaznivú klímy školy a formovať priateľské a empatické vzájomné vzťahy 

medzi pedagogickými a odbornými zamestnancami a žiakmi, 

 

 odstraňovať bariéry vo vzdelávaní menej úspešných žiakov dôsledným vypracovaním 

systému včasného varovania o rizikových skupinách a uplatňovaním systému ich 

podpory, identifikovať faktory vedúce k predčasnému ukončovaniu školskej 

dochádzky, pomáhať im pri prekonávaní prekážok vytvorených vzdelávacím 

systémom, 

 

 prepájať obsahu teoretického vyučovania s praktickou prípravou a cielene využívať 

praktické zručností žiakov pri osvojovaní teoretických vedomostí, 

 

 pri  zavádzaní prierezovej témy environmentálnej výchovy do ŠkVP použiť metodické 

usmernenie: http://www.statpedu.sk/sk/svp/zavadzanie-isvp-ms-zs-gym/zakladna-

sola/prierezove-temy/,  http://www.statpedu.sk/sk/svp/zavadzanie-isvp-ms-zs-

gym/gymnazia/prierezove-temy, 

 

 vo výchovno-vzdelávacom procese rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie 

ako súčasť rozvoja osobnosti žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej 

spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych 

postojov a správania žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním 

a poškodzovaním životného prostredia, 

 

 zapracovať do ŠkVP Národný štandard finančnej gramotnosti, ktorý je zverejnený na 

http://www.minedu.sk/regionalne-skolstvo/.„Metodika pre zapracovanie a aplikáciu 

tém finančnej gramotnosti do ŠkVP základných škôl a stredných škôl“, vydaná 

http://www.statpedu.sk/sk/svp/zavadzanie-isvp-ms-zs-gym/zakladna-sola/prierezove-temy/
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MŠVVaŠ SR pod číslom 2018/4154:7-10E0 s účinnosťou od 1. septembra 2018, ktorá 

je dostupná na http://www.minedu.sk/financna-gramotnost/. 

 

 zapájať sa do programov na podporu finančnej gramotnosti, 

 

 v rámci celoživotného vzdelávania možnosť požiadať o udelenie oprávnenia na 

vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 568/2009 Z. z. 

o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie sú 

zverejnené na http://isdv.iedu.sk/Eligibility.aspx., 

 

 využívať nový portál Europass, ktorý bude mať rozšírenejšie funkcie v snahe čo 

najlepšie podporovať jednotlivcov pri budovaní svojho profesijného portfólia a 

prezentácii zručností získaných počas života. Viac informácií bude dostupných na 

www.europass.sk., 

 

 sledovať a zapojiť sa do Národného projektu „Systém overovania kvalifikácií v 

Slovenskej republike“. Cieľom projektu je komplexné nastavenie systému overovania 

kvalifikácií a pilotné overovanie výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho 

učenia sa. Jedným z výstupov projektu je vytvorenie siete autorizovaných inštitúcií, 

registrov autorizovaných osôb a národných garantov, ktorí budú nevyhnutnou 

súčasťou samotného overovania. Bližšie informácie o projekte sú dostupné na stránke: 

https://siov.sk/narodny-projekt-system-overovania-kvalifikacii/, kde budú postupne 

uverejňované bližšie informácie o postupe realizácií jednotlivých aktivít projektu, 

 

 tvoriť a inovovať školské vzdelávacie programy, odrážajúce požiadavky trhu práce a 

podporujúce najmä komunikačné a kognitívne kompetencie študenta, 

 

 posilňovať kľúčové kompetencie v oblasti komunikačných zručností a komunikácie 

s orientáciou na kritické myslenie a digitálnu gramotnosť, 

 

 zavádzaním  interaktívnej výučby podporovať  kľúčové kompetencie – komunikáciu, 

kritické myslenie a hľadanie riešení, 

 

 rozvíjať čitateľskú gramotnosť využívaním uvoľnených úloh PISA a metodických 

príručiek  na www.statpedu.sk v rámci všetkých predmetov školy, 

 

 podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania čitateľskej 

gramotnosti žiakov,  

 

 vzdelávanie pedagogických zamestnancov realizovať v súlade s plánom profesijného 

rastu a v súlade s aktualizačným vzdelávaním zamestnancov, 

 

 voliť vhodné metódy a prostriedky hodnotenia žiakov (vytváranie, realizácia a analýzy 

kontrolných testov jednotlivých ročníkov), 

 

 v edukácii uplatňovať pozitívnu motiváciu, využívať rôzne formy povzbudzovania 

žiakov k zlepšovaniu výkonu, 

http://www.minedu.sk/financna-gramotnost/
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 podporovať vytváranie otvorenej klímy, tímovej spolupráce a vzájomnej podpory 

v triednych kolektívoch, 

 

 

  III. Ciele a úlohy PK v školskom roku 2020/2021 vyplývajúce z vnútroškolskej kontroly  

 

 výchovu a vzdelávanie vo všetkých ročníkoch realizovať podľa školského 

vzdelávacieho programu vo všetkých odboroch, stavu učebných osnov v učebnom 

pláne, 

 

 podporovať v triednych kolektívoch priaznivú učebnú klímu s cieľom poskytovať 

žiakom pocit psychického bezpečia, istoty, zvyšovať dôveru medzi učiteľmi a žiakmi 

a v školskom prostredí eliminovať možnosť nežiaducich prejavov a výrokov 

pedagogických zamestnancov, pracovať na vzájomných vzťahoch medzi 

pedagogickými zamestnancami v záujme dosiahnutia stavu, v ktorom budú pre svojich 

žiakov príkladom medziľudských vzťahov, 

 

 voliť vhodné metódy a prostriedky hodnotenia žiakov (vytváranie, realizácia a analýzy 

kontrolných testov jednotlivých ročníkov), 

 

 v edukácii uplatňovať pozitívnu motiváciu, využívať rôzne formy povzbudzovania 

žiakov k zlepšovaniu výkonu, 

 

 zvyšovanie efektívnosti vyučovacieho procesu vzájomnou výmenou skúseností, 

organizácia vzorových hodín, zamerané na inovačné, netradičné formy vo vyučovaní 

a vykonávať hospitačnú činnosti na vyučovacích hodinách  

 

 poskytovať žiakom priestor na slobodné vyjadrovanie, príležitosť otvorene kriticky 

diskutovať, 

 

 analyzovať dosahované výsledky z matematiky  intaktných žiakov i žiakov so ŠVVP, 

zjednotenie kritérií hodnotenia žiakov, 

 

 využívanie pomôcok didaktickej techniky, aplikácia eLearningu vo vyučovacom 

procese, 

 

 využívať digitálny vzdelávací obsah schválený ŠPÚ – www.planetavedomosti.sk, 

www.eaktovka.sk a digitálny obsah určený pre stredné odborné školy dostupný na 

http://rsov.iedu.sk/,  

 

 pokračovanie v rozvoji logického myslenia, upriamenie pozornosti nielen 

talentovaným, nadaným žiakom, ale aj žiakom so slabším prospechom, 

 

http://www.planetavedomosti.sk/
http://www.eaktovka.sk/
http://rsov.iedu.sk/


 

 žiakom so zdravotným znevýhodnením umožniť aj v mimo vyučovacom čase 

používanie kompenzačných špeciálnych pomôcok a poskytovať im primerané úpravy 

v súlade s ich individuálnymi potrebami, 

 prepracovať podľa potreby maturitné témy a zadania v súlade cieľovými 

požiadavkami, príprava tried na maturitné skúšky, 

 

 spravovanie kabinetov v rámci PK, 

 

 dodržať plnenie obsahu učebných osnov, využiť možnosť úpravy ich obsahu až do 

30% obsahu zaradením nových poznatkov vyplývajúcich z rozvoja vedy a techniky  

 

 realizovať vstupné a výstupné testy a predpísané písomné práce z jednotlivých 

premetov, ich analýzu a primeranosť, 

 

 zapojiť žiakov do SOČ a krúžkovej činnosti, 

 

 zúčastňovať sa priebežného vzdelávania organizovaného MC v Prešove a sledovať 

inovácie v základných  pedagogických dokumentoch a zúčastňovať sa aj iných aktivít, 

ktoré prispejú k profesionálnemu rastu jednotlivcov, podporovať vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania čitateľskej gramotnosti žiakov, 

 

 pokračovať v školských súťažiach s možnosťou zapojenia sa do nových (MATBOJ, 

MO, iBobor, Pangea,...) 

 

 

 

IV. Rozdelenie čiastkových úloh PK 

 

 

PaedDr. Mária Kolumberová 

 

 koordinácia tvorby školských vzdelávacích programov, 

 príprava školského kola matematickej olympiády, 

 príprava žiakov na matematickú súťaž Košický Matboj, 

 organizácia  súťaže Mikulášske sudoku , 

 zabezpečenie zbierky Biela pastelka, Deň narcisov, 

 vedenie Turisticko – poznávacieho záujmového útvaru , 

 vedenie skladu učebníc, 

 zabezpečenie prednášky Žena a jej zdravie, 

 tvorba a inovácia učebných textov a pracovných listov pre interaktívnu výučbu , 

 zabezpečenie exkurzie – ČOV Stará Ľubovňa, EKOS Stará Ľubovňa, 

 organizácia zberu papiera, 

 realizácia tematických aktivít - Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy  

                                                - Deň zdravej výživy  



 aktualizácia a vypracovanie maturitných zadaní na internú časť maturitnej skúšky 

z matematiky. 

 

Ing. Zuzana Pekárová 

 

  aktualizácia školských vzdelávacích programov, 

 príprava školského kola matematickej olympiády, 

 príprava súťaže SUDOKU, Piškvorky, Klokan 

 účasť na odborných seminároch Edulab, 

 vedenie záujmového útvaru Hravá matematika, 

 tvorba nástenky – „Páli Ti to?“, 

 inovovať vzdelávacie materiály pre interaktívnu výučbu, 

 vedenie zbierky učebných pomôcok 

 vypracovať učebné materiály pre interaktívnu výučbu MAT s využitím inovovanej    

 didaktickej techniky, 

 

 

RNDr. Monika Poľanská 

 

 príprava žiakov na súťaž iBobor, Prezentiáda+, 

 príprava žiakov na súťaž Wordprocessing, 

 správa webového portálu školy oasl.sk, FB-profilu školy, 

 správa Instagramového profilu školy, 

 správa aSc agendy, 

 príprava školského newslettera Na polici (spotrebiteľská výchova), 

 príprava žiakov a učiteľov na testovanie a realizácia testovania IT Fitness Test, 

 školenia pre zamestnancov OA pre prácu s aSc agendou, 

 koordinátor projektu Recyklohry, 

   vedenie záujmového útvaru Navigácia v teréne, 

 koordinátor zberu papiera, 

 realizácia tematických aktivít – Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy (16. 09.), 

 koordinátor aktivít v medzinárodnom projekte eTwinning, 

 kontaktná osoby pre študentské ISIC a učiteľské ITIC karty, prolongácia čipov 

a predlžovanie, 

 koordinátor aktivít v medzinárodnom projekte eTwinning 

 kontaktná osoby pre študentské ISIC a učiteľské ITIC karty, prolongácia čipov    

a predlžovanie, 

 príprava a organizácia exkurzií: 

 Čistička odpadových vôd Stará Ľubovňa 

 Nestville Park Hniezdne 

 Národná technická pamiatka Solivar, Prešov 

 Technické múzeum Košice 

 



Ing. Viera Sroková 

 

 spravovanie aSc agendy, registra žiakov, 

 starostlivosť o odbornú učebňu informatiky, 

 spravovanie výstupnej dokumentácie žiakov, 

 príprava žiakov na súťaž iBOBOR, 

 vedenie záujmového krúžku Internet a multimédiá, 

 účasť na odborných seminároch Edulab, Microsoft, 

 koordinácia a plánovanie termínov e-testovania, 

 dopĺňanie zbierky odbornej literatúry, 

 vedenie záujmového útvaru Internet a multimédiá 

 eSkills – testovanie počítačovej gramotnosti žiakov, 

 regionálna exkurzia – minerálne pramene v okrese Stará Ľubovňa, ČOV Stará Ľubovňa 

 odborná príprava žiakov na súťaž – Družstvá prvej pomoci, 

 

Mgr. Milan Hric 

 

 aktualizácia školských vzdelávacích programov, 

 príprava a vedenie zbierky Liga proti rakovine, 

 zabezpečenie exkurzie – ČOV Stará Ľubovňa, 

 príprava žiakov na školské kolo matematickej olympiády, 

 inovovať vzdelávacie materiály pre interaktívnu výučbu. 

 

 

 

V. Harmonogram zasadnutí : 

 

1. zasadnutie - september 

 

1. Doplnenie a schválenie plánu práce PK – všetci členovia PK 

 

2. Zapojenosť študentov do záujmovej činnosti prostredníctvom vlastných záujmových      

útvarov – všetci členovia PK 

 

3. Realizácia  vstupných testov a ich vyhodnocovanie – všetci členovia PK 

 

4. Priebeh seminárnych prác a ich úroveň – všetci členovia PK 

 

5. Zapojiť študentov do školského kola matematickej olympiády kat. A – PaedDr. M. 

Kolumberová 

 

6. Príprava Dňa otvorených dverí - všetci členovi 

 

7. Prehodnotenie a tvorba učebných osnov upravených v súlade s NŠFG počnúc 01. 09. 

2017 

 



8. Tvorba tematických  plánov  pre žiakov s individuálnymi potrebami – všetci členovia 

PK 

 

 

2. zasadnutie – január 

 

1. Vyhodnotenie výchovno - vzdelávacích výsledkov za 1.štvrťrok v jednotlivých 

premetoch – všetci vyučujúci PK  

2. Priebežné plnenie učebných osnov - všetci vyučujúci PK 

3. Vytvorenie zdravotníckej hliadky a začatie jej činnosti – PaedDr. M. Kolumberová, 

Ing. V. Sroková 

4. Spoznávanie nových trendov vo vyučovaní – využívanie rôznych portálov na 

hodinách matematiky, biológie, chémie, fyziky a informatiky - všetci vyučujúci PK 

5. Príprava exkurzií, matematickej olympiády, súťaží - všetci vyučujúci PK 

6. Tvorba násteniek – Ing. Z. Pekárová 

7. Hodnotenie výsledkov žiakov s individuálnymi potrebami – všetci členovia PK 

8. Prehodnotenie stavu zapojenia a prípravy SOČ – všetci členovia PK 

9. Vyhodnotenie seminárnych prác a ich úroveň – všetci členovia PK 

 

 

 

3. zasadnutie – marec 

 

1. Príprava a organizácia školského kola MO kat. B, C - PaedDr. M. Kolumberová 

2. Zapojiť študentov do matematických súťaží – PaedDr. M. Kolumberová, RNDr. M. 

Poľanská, Ing. Z. Pekárová, Mgr. M.  Hric 

3. Vypracovanie a výber úloh na internú časť maturitnej skúšky z matematiky v súlade 

s cieľovými požiadavkami – PaedDr. M. Kolumberová, Ing. Z. Pekárová 

4. Príprava úloh na praktickú časť maturitnej skúšky z informatiky  – RNDr. M. 

Poľanská 

5. Príprava a realizácia odborných exkurzii, prednášok, besied – všetci členovia PK 

6. Priebežné plnenie učebných osnov jednotlivých predmetov – všetci členovia PK 

7. Priebežné hodnotenie výsledkov žiakov s individuálnymi potrebami - všetci členovia 

PK 

 

 

 



 

 

4. zasadnutie – jún 

 

 

1. Priebežné vyhodnotenie práce s talentovanými žiakmi (MAKS, KLOKAN...) –  

PaedDr. M. Kolumberová 

2. Zhodnotenie a priebeh úrovne externej častí maturitnej skúšky z matematiky – 

PaedDr. M. Kolumberová 

3. Vyhodnotenie súťaží v rámci PK – všetci členovia PK 

4. Informácie o metodických a odborných publikáciách – všetci členovia PK 

5. Hodnotenie stavu a úrovne výučby jednotlivých predmetov - všetci členovia PK 

6. Vyhodnotenie výstupných testov – všetci členovia PK 

7. Vyhodnotenie výchovno  - vzdelávacích výsledkov v školskom roku 2020/2021 

8. Zhodnotenie činnosti PK – PaedDr. M. Kolumberová 

 

 


