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Obsah plánu:
I. Zloženie predmetovej komisie
II. Analýza práce PK v školskom roku 2017/2018
III. Hlavné ciele a úlohy na šk. rok 2018/2019
IV. Rozdelenie úloh pre členov PK
V. Časový plán zasadnutí PK, obsahové zameranie
VI. Vzdelávanie členov PK
VII. Kontrolná činnosť
II. Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov dosiahnutých v školskom
roku 2017/2018
PK pracovala podľa schváleného Plánu práce, plnila ciele a úlohy v jeho súlade. Analýza
a vyhodnotenie činnosti PK je súčasťou Vyhodnocovacej správy, ktorá sa nachádza u riaditeľa
školy a v skrátenej verzii aj na webovej stránke školy.

III. Hlavné ciele a úlohy predmetovej komisie vyplývajúce z POP MŠ SR, Plánu
práce školy na školský rok 2018/2019
Ciele a úlohy vyplývajú z platných učebných osnov, z Plánu práce školy, POP MŠ
2018/19, z analýzy práce PK v predchádzajúcich školských rokoch, z podmienok a možností PK,
ZŠ a záujmu žiakov. Cieľom hlavných úloh PK je aktívne prispievať k plneniu hlavných úloh –
realizačného plánu školy.

Hlavný cieľ PK:
Tvorivým realizovaním výchovno-vzdelávacích zámerov jednotlivých prírodovedných
predmetov, zavádzaním nových metód a foriem do vyučovania rozvíjať kľúčové
kompetencie žiakov a učiteľov.
Špecifické ciele:
ŠC 1: Zvyšovať úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu rozširovaním kompetencií žiakov
a učiteľov. Rozvíjať úroveň prírodovednej, čitateľskej, komunikačnej a finančnej gramotnosti
žiakov.
ŠC 2: Vytvárať vhodné podmienky pre uplatňovanie globálneho rozvojového vzdelávania
s dôrazom na environmentálnu výchovu.
ŠC 3: Kontrolnú činnosť zamerať na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľov, na
monitorovanie a hodnotenie úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov. Uskutočňovať podrobnú
analýzu zistení a poskytovať objektívnu spätnú väzbu.
ŠC 4: Realizovať školské programy a aktivity, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý
životný štýl.

ŠC 5: : Podporovať prácu s talentovanými žiakmi a osobitnú pozornosť venovať žiakom so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a individuálne začleneným žiakom.

VI. Vzdelávanie členov PK
Členovia PK a ich aktivity v tejto oblasti sú súčasťou plánu kontinuálneho vzdelávania
vypracovaného pre pedagogických zamestnancov ZŠ Moskovská na obdobie 2 rokov.

Plán práce PK BIO – GEG – CHE – THD – ENV je otvorený dokument, ktorý sa môže dopĺňať
podľa aktuálnej ponuky. Bol schválený na zasadnutí PK 4. septembra 2018.
Plán práce je upravený a skrátený pre potreby web stránky. V plnom znení sa nachádza u RŠ
a vedúcej PK.

