Základná škola - Moskovská 2, B. B y s t r i c a

P l á n p r á c e - šk. r. 2018/2019.

Predmetová komisia – telesná a športová výchova, etická výchova,
náboženská výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, výchova
umením
(TSV, ETV, NBV, VYV, HUV, VUM)
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I. Zloženie predmetovej komisie.
Vedúci PK: PaedDr. Ľubomír Srnka TSV–GEG
Členovia: PaedDr. Roland Kánik - TSV- ETV
Mgr. Darina Miškovičová - HUV – RUJ – ETV
Mgr. Mária Flimelová - NBVK
Mgr. Lucia Belková - SJL - VYV
Mgr. Alica Fortiaková – SJL – VYV
Mgr. Katarína Uhríková TSV - SJL

II. Analýza práce PK - 2017/2018
Vzhľadom na skutočnosť, že PK – TSV, ETV, NBV, VYV, HUV, VUM, bola vytvorená
ako nová a začína pracovať v tomto zložení od školského roku 2018/2019, analýza práce je
spracovaná len orientačne, so zameraním na výchovné predmety.
TSV - vytvorenú, stabilnú štruktúru vyučovania TSV hodnotím pozitívne. Vyučovanie
sa uskutočňuje v blokoch, ktoré rešpektujú vyučujúci aj žiaci a vytvára im primeraný priestor
na zvládnutie základného učiva.
Pozitívne skutočnosti:
a) záujem a aktivita veľkej časti žiakov o pravidelné športové aktivity, aj v čase mimo
vyučovania, ktoré umožňujú realizáciu rozšíreného vyučovania, hlavne loptových hier a
výrazne prispievajú k úspešným výsledkom v športových súťažiach, ako aj k zmysluplnému
využívaniu ich voľného času
b) veľmi dobré zabezpečenie vyučovania v oblasti materiálno-technickej
a priestorovej – dostatočné množstvo pomôcok, športového náradia, k čomu výrazne
prispieva systematické, postupné dopĺňanie kabinetu TSV, využívanie športového areálu,
malej aj veľkej telocvične, zrkadlovej miestnosti a fitnes centra.
Spomenuté, pozitívne skutočnosti výrazne prispievajú k skvalitneniu edukácie v rámci
vyučovania TSV.
Najvýraznejšie úspechy v športových súťažiach sme dosiahli u chlapcov v hádzanej a
v stolnom tenise. Dievčatá prispeli úspechmi v hádzanej, v stolnom tenise a v atletike.
Vyučovanie v rámci voliteľných predmetov ETV a NBVK, ako aj VYV, HUV a VUM je
dôležité vzhľadom na skutočnosť, že okrem vzdelávacej oblasti, pomáha cielene formovať
postoje žiakov v oblasti hodnotovej, morálnej, etickej a umeleckej. Kultivuje vytvárajúcu sa
osobnosť žiakov, mnohými potrebnými podnetmi. Učí žiakov vnímať dobro a krásu.
Vyučujúci využívajú často v rámci edukácie aj iné formy práce, najmä besedy a prednášky.
Všetci členovia PK sa pravidelne zúčastňovali vzdelávacích podujatí v rámci

celoživotného vzdelávania pedagogických zamestnancov, s cieľom rozširovať získané
a nadobúdať nové profesijné, odborné kompetencie. Pani učiteľka Miškovičová úspešne
obhájila prácu v rámci 2. atestácie.
Hlavné ciele sa podarilo zrealizovať úspešne, splnením väčšiny naplánovaných úloh.

III. Hlavné ciele a úlohy PK – 2018/2019.
Vyplývajú z POP, z platných UO, z plánu práce školy, z analýzy práce PK v
predchádzajúcich šk. rokoch, z podmienok a možností PK, ZŠ a záujmu žiakov. Cieľom je
aktívne prispievať k plneniu hlavných úloh školy.
Vychádzajúc z pokynov a odporúčaní POP pre šk. r. 2018/2019, PK upriami svoju
pozornosť a činnosť na nasledujúce okruhy, z ktorých vychádzajú hlavné, čiastkové ciele,
ako aj jednotlivé úlohy pre školský rok 2018/2019.
Okruhy. a/ zdravý životný štýl
b/ globálne vzdelávanie, bezpečnosť, prevencia a práva detí
c/ kontrola a efektivita výchovno–vzdelávacej činnosti
d/ kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Hlavné ciele.
1. rozvíjať a rozširovať vzdelávacie a výchovné pôsobenie realizáciou aktivít,
zameraných na podporu zdravia, aktívneho a zdravého životného štýlu žiakov
2. zabezpečiť žiakom dostupnosť prístupných informácií a metodických námetov
orientovaných na globálne témy a hodnotovú výchovu v oblasti ľudských práv, práv
dieťaťa a všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie,
extrémizmu a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie
3. zreálniť a zefektívniť vnútroškolskú kontrolu jej pravidelnosťou, adresnosťou
a účinnosťou s cieľom zefektívnenia vzájomnej komunikácie a zvýšenia kvality
výchovno-vzdelávacej činnosti
4. systematickým využívaním akreditovaného kontinuálneho vzdelávania zvyšovať
odbornú, profesijnú úroveň členov PK

IV. Časový plán zasadnutí PK, obsahové zameranie.
august - september 2018
1. Doplnenie a schválenie plánu práce PK pre šk. rok 2018/19.
2. Rozdelenie úloh – olympiády, súťaže, exkurzie, iné aktivity.
3. Rôzne – diskusia.
4. Záver – uznesenie.
5.
november- december 2018
1. Priebežné vyhodnotenie plnenia vnútroškolskej činnosti a kontroly
2. Vyhodnotenie aktivít PK, príprava lyžiarskeho výcviku
3. Rôzne – diskusia.
4. Záver – uznesenie

marec- apríl 2019
1. Priebežné vyhodnotenie aktivít PK
2. Príprava plaveckého výcviku.
3. Rôzne – diskusia.
4. Záver – uznesenie.
Jún- júl 2019
1. Vyhodnotenie – analýza práce PK v šk. r. 2018/2019.
2. Návrh plánu práce – šk. rok 2019/2020.
3. Rôzne – diskusia.
4. Záver – uznesenie.

V. Olympiády, súťaže, exkurzie, besedy a iné aktivity PK
Oblasť TSV
postupové súťaže, organizované MŠ a SAŠŠ
Cezpoľný beh
Horehronské hry v atletike
Volejbal
Basketbal
Vybíjaná
Hádzaná
Futbal
Atletika
Stolný tenis
Žiacka športová olympiáda - OFD
Florbal
iné aktivity
Zdokonaľovací plavecký výcvik – 5. roč
Lyžiarsky výcvik – 7. roč
Pedagogická prax študentov UMB
Športový krúžok
Futbalový krúžok
Stolný tenis - krúžok
Ekoturistický krúžok
Beh zdravia (beh Olympijského dňa)
Futbalový turnaj o pohár ZŠ Moskovská
Aktualizácia násteniek –TSV
Športové súťaže o pohár RŠ
Oblasť ETV, NBV, VYV, HUV, VUM
Olympiády
Biblická olympiáda
Besedy + iné aktivity
Obchod s ľuďmi
Ochrana detí pred násilím

Výchova k manželstvu a rodičovstvu Kánik
Prevencia AIDS, HIV
Zdravá výživa, zdravé potraviny
„Váž si svoj život, sám seba“
Prvé sväté prijímanie
„Záložka do knihy spája školy“
Cesty za poznaním minulosti
Ochranárik
Vesmír očami detí
Slávik Slovenska
Trieda hľadá hviezdu
Galéria talentov
Ponická fujarka

VI. Vzdelávanie členov PK
Členovia PK a ich aktivity v tejto oblasti sú súčasťou ich individuálneho plánu
kontinuálneho vzdelávania vypracovaného na obdobie 2 rokov. V nasledujúcom školskom
roku sme si vytýčili za cieľ absolvovať minimálne jednu vzdelávaciu aktivitu na každého
člena PK a získať minimálne 10 kreditov v rámci ponuky celoživotného vzdelávania
pedagogických zamestnancov, prípadne absolvovať I, alebo II. atestáciu a tým zabezpečiť
postupný a plynulý rast ich odborných kompetencií.
V PK pracujú dvaja členovia s 2. atestáciou, jeden člen má absolvovanú 1. atestáciu
a jeden člen sa pripravuje na absolvovanie 1. atestácie. V októbri 2018 ukončia štyria členovia
vzdelávanie – „Tvorba portfólia“ a všetci členovia PK sú prihlásení na vzdelávanie, ktoré
bude realizované v školskom roku 2018/2019 – „Myšlienkové mapy“.

v Banskej Bystrici, 25. 8.. 2018

vypracoval: Ľ. Srnka

