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Súkromná stredná športová škola -  E  L  B  A 

S m e t a n o v a   2,   0 8 0   0 5   P r e š o v 

Tel/fax: 051/77 14 999, www.ssgelba.sk, e-mail: sportova@elbaci.sk 

 

 

 

CIELE A PLÁN ČINNOSTI 
PK jazykov a spoločenskovedných predmetov 

na školský rok 2019/2020 

 

Hlavné ciele: 

• Znižovanie počtu neprospievajúcich, zlepšovanie celkového študijného prospechu 

žiakov. 

• Sústavná prezentácia školy na verejnosti – pravidelné prezentovanie úspechov školy, 

informovanie o aktuálnom dianí v škole, propagovanie tvorivej činnosti a dosiahnu-

tých výsledkov našich žiakov.  

• Objektivizovanie dosiahnutých výsledkov. 

 

Čiastkové ciele: 

• Sledovať metodické pokyny MŠVVaŠ SR a ŠPÚ, pedagogicko-organizačné pokyny 

pre školský rok 2019/2020. 

• Dodržiavať metodický pokyn na hodnotenie a klasifikáciu žiakov č. 21/2011 a interné 

kritéria hodnotenia a klasifikácie žiakov. 

• Dodržiavať plnenie tematických výchovno-vzdelávacích plánov. 

• Vo vyučovacom procese uplatňovať inovatívne vyučovacie metódy s využívaním 

didaktickej techniky a aktivizujúce metódy výchovno-vzdelávacej činnosti. 

• Predkladať vedeniu školy návrhy na doplnenie didaktickej techniky a učebných 

pomôcok. 

• Usmerňovať a kontrolovať prácu členov PK, vzájomne si vymieňať skúsenosti  

o využívaní konkrétnych inovatívnych metód vo vyučovacom procese. 

• Spolupracovať s vedením školy, dodržiavať ŠVP, ŠkVP, organizovať školské akcie. 

• Sledovať aktuálnu odbornú literatúru. 

• Počas výchovno-vzdelávacieho procesu podporovať u žiakov kladné morálne a vôľové 

vlastnosti ako sú samostatnosť, rozhodnosť, húževnatosť, sebakritickosť. 

• V spolupráci s triednym učiteľom, výchovnou poradkyňou a následnou konzultáciou 

so žiakom riešiť slabo prospievajúcich žiakov (priebežne), vytvárať a realizovať 

preventívne opatrenia na eliminovanie neprospievajúcich žiakov. 

• Podieľať sa na osobnostnom a sociálnom rozvoji žiakov, aktívne uplatňovať 

sebahodnotenie žiakov. 

• Zvyšovať environmentálne povedomie žiakov v rámci medzipredmetových vzťahov. 

• Využívať portály určené pedagógom, napr. www.zborovna.sk.   

http://www.ssgelba.sk/
mailto:sportova@elbaci.sk
http://www.zborovna.sk/
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• Zapájať sa do predmetových súťaží, rozvíjať čitateľskú, informačnú a finančnú 

gramotnosť u žiakov, realizovať aktivity pre žiakov, čerpať informácie z portálu 

www.fininfo.sk. 

• Uvedomiť si spätosť jazykov, spoločenskovedných predmetov a bežného života. 

Využívať vedomosti, zručnosti zo štúdia materčiny, cudzích jazykov a humanitných 

predmetov v každodennom živote, v rámci medzipredmetových vzťahov viesť žiakov 

k zdravému životnému štýlu. 

Viesť žiakov k uplatňovaniu etického, humánneho, kultúrneho správania, k záujmu 

o pozitívne spoločenské hodnoty, presadzovanie spravodlivých a demokratických 

postojov. Povzbudzovať k záujmu o regionálne dejiny, miestny folklór a kultúru ako 

takú. Pomôcť žiakom orientovať sa v oblasti médií, vedieť nájsť objektívne a overené 

informácie. 

 

 

Plán činnosti PK 

September 2019 

• vypracovanie a schválenie plánu práce PK (plán pripravovaných akcií – súťaží, výstav, 

odborných exkurzií a pod.) 

• podávanie návrhov na doplnenie učebných pomôcok, 

• tvorba plánu hospitačnej činnosti, 

• tvorba TVVP a ich schválenie, 

• tvorba individuálnych učebných plánov, 

• riešenie aktuálnych výziev. 

 

November 2019 

• informácie o realizovaných podujatiach, 

• kontrola stavu plnenia tematických plánov, 

• analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov dosiahnutých v 1. štvrťroku, 

• hodnotenie stavu úrovne vedomostí žiakov v jednotlivých predmetoch, 

• informácie o počte známok za jednotlivé predmety, podkladov na klasifikáciu, 

• priebežné výsledky žiakov z účasti na rôznych súťažiach, 

• návrhy a opatrenia vo výchovno-vzdelávacej činnosti pre 2. štvrťrok, 

• kontrola stavu hospitačnej činnosti, 

• vzájomné vymieňanie si skúseností so zavádzaním inovatívnych metód a foriem 

vyučovania,  

• postup pri príprave a realizácii komisionálnych skúšok.  

 

Január 2020 

• informácie o realizovaných exkurziách a spoločenských podujatiach, 

• kontrola stavu plnenia tematických plánov, 

• rozbor výchovno-vzdelávacích výsledkov dosiahnutých v 1. polroku, 

• hodnotenie stavu úrovne vedomostí žiakov v jednotlivých predmetoch, 

• informácie o počte známok za jednotlivé predmety, podkladov na klasifikáciu, 

• priebežné výsledky žiakov z účasti na rôznych súťažiach, 

http://www.fininfo.sk/
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• návrhy a opatrenia vo výchovno-vzdelávacej činnosti pre 2. polrok, 

• kontrola stavu hospitačnej činnosti, 

• kontrola stavu plnenia ŠkVP, 

• vzájomné vymieňanie si skúseností s využívaním digitálnych technológií vo 

výchovno-vzdelávacom procese. 

 

Marec 2020 

• príprava, realizácia a vyhodnotenie plánovaných školských akcií, 

• kontrola stavu hospitačnej činnosti, 

• rozbor výchovno-vzdelávacích výsledkov dosiahnutých v 3. štvrťroku, 

• riešenie prospechu slabo prospievajúcich žiakov v 3. štvrťroku, 

• riešenie aktuálnych výziev v 3. štvrťroku, 

• postup pri príprave a realizácii maturitných skúšok, 

• schvaľovanie maturitných otázok. 

 

Jún 2020 

• zhodnotenie dodržania ŠkVP, 

• príprava hodnotiacich správ za jednotlivé predmety, 

• vyhodnotenie aktivít a podujatí realizovaných počas školského roka, 

• stav úrovne vedomostí žiakov v jednotlivých vyučovacích predmetoch, 

• vyhodnotenie plánu koordinátorov v záujmových útvaroch, 

• vyhodnotenie hospitačnej činnosti, 

• návrhy na zlepšenie výchovno-vzdelávacej činnosti pre školský rok 2020/2021, 

• riešenie aktuálnych výziev, 

• vypracovanie hodnotiacej správy PK. 

 

Plán pripravovaných akcií PK na školský rok 2019/2020 

 
September Európsky deň jazykov, Z: Popovičová 

Návšteva školskej knižnice, práca s odbornou literatúrou, vyhľadávanie 

informácií v slovníkoch, Z: Hocmanová – žiaci 1. A, 1. C, 5. G 

Október Návšteva školskej knižnice, práca s odbornou literatúrou, vyhľadávanie 

informácií v slovníkoch, Z: Hocmanová – žiaci 1. A, 1. C, 5. G 

Ako sa oslavuje Halloween v Anglicku, Z: Bačinská 

Začiatok dlhodobej série prednášok Mestskej polície Prešov, Z: Berezovská 

November Strašidelné čítanie, Z: Olearník Štefanová – žiaci 3. G, 4. G 

Olympiáda v ANJ, SJL, Olympiáda ľudských práv – školské kolá, Z: vyuču-

júce jednotlivých predmetov 

December  Vianočná Viedeň, Z: Mrázová, Petreková 

Mikulášske čítanie s porozumením – súťaž v čítaní s porozumením, Z: 

Olearnik Štefanová, Hocmanová 
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Vianočné reminiscencie – príprava tradičného pásma a zvykov, Z: Olearnik 

Štefanová 

1. číslo školského časopisu ELBAC za šk. r. 2019/20 

Vianočné online pohľadnice, Z: Bačinská 

Olympiáda v NEJ, Z: Šmeralová 

Január Exkurzia v Britskom centre v Prešove, Z: Bačinská, Vozarská 

Polročné testovanie čitateľskej gramotnosti žiakov – starší žiaci, Z: vyučujúci 

SJL 

Február Čitateľský workshop, netradičné čitateľské aktivity, starší žiaci, Z: Olearník 

Štefanová, Hocmanová, Bačinská, Vozarská, Leshko 

Kvíz o anglicky hovoriacich krajinách, Z: Bačinská, Popovičová, Vozarská 

Marec Za krásu slova – školské kolo vlastnej tvorby a rétoriky, starší žiaci, Z: 

Hocmanová, Olearník Štefanová 

EČ MS – SJL, ANJ 

Beseda s native speakrom, Z: Bačinská 

Apríl Burza kníh, spolupráca so ŽŠR, Z: Bačinská, Vozarská 

MONITOR 

Veľkonočné sviatky po anglicky, Z: Bačinská 

Exkurzia Prešovom s cudzojazyčným výkladom, Z: Leshko, Šmeralová 

Máj 2. číslo školského časopisu ELBAC za šk. r. 2019/20, Z: Hocmanová 

ÚFIČ MS 

Exkurzia Svidník – Dukla – Údolie smrti, Z: Mrázová, Petreková 

Jún Koncoročné testovanie žiakov v čitateľskej gramotnosti, starší žiaci, Z: 

vyučujúci 

Kráľovská rodina, Z: Bačinská 

 


