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1. ZLOŽENIE PREDMETOVEJ KOMISIE

2. ANALÝZA ČINNOSTI PK V ŠK.ROKU 2018/ 2019
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 RŠ a v skrátenej verzii aj na webovej
stránke školy.
3. HLAVNÉ CIELE A ÚLOHY V ŠK. ROKU 2019 / 2020
HLAVNÝ CIEĽ: Viesť žiakov k uvedomeniu si kultúrnej a jazykovej pestrosti nielen v rámci Európy
a sveta, ale aj v rámci jednotlivých sociálnych prostredí, rozvíjať kritické myslenie a posilňovať
komunikačné, poznávacie, sociálne a osobnostné kompetencie žiakov.

ŠC 1. Zvyšovať úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu.
Na hodinách budeme zavádzať a používať také metódy a formy práce, ktoré budú viesť k rozvoju kľúčových
kompetencií žiakov, budú podporovať ich samostatnosť a kritické myslenie. Budeme viesť žiakov k hodnoteniu
a sebahodnoteniu. Podporovať budeme ich emocionálny a intelektuálny vývoj v súlade s ich individuálnymi a
vekovými osobitosťami.

ŠC 2. Rozvíjať čitateľskú gramotnosť vo všetkých predmetoch, analyzovať texty a diskutovať o nich.
Zamerať sa na čítanie s porozumením.

ŠC 3. Využívať IKT na prácu s informáciami, vyhľadávanie a kritické hodnotenie, tvorbu a prezentáciu
v jednotlivých predmetoch. Zavádzať inovatívne formy práce s IKT získané na vzdelávaniach.

ŠC 5. Eliminovať prejavy extrémizmu, zvyšovať povedomie o ľudských právach, rozvíjať národnú
hrdosť.

4. ROZDELENIE ÚLOH
5. VZDELÁVANIE ČLENOV PK V ŠK. ROKU 2019/2020
Členovia PK sa počas školského roka vzdelávajú podľa Plánu vzdelávania, vyberajú si z ponuky vzdelávacích
inštitúcii, aby napĺňali ciele školy. Majú možnosť vzdelávať sa aj cez webináre a štúdiom odbornej pedagogickej
literatúry.
6. PLÁN ZASADNUTÍ PK
September
1. Analýza činnosti PK v školskom roku 2018/19
2. Schválenie Plánu práce
3. Rôzne, diskusia
4. Záver

November
1.Kontrola plnenia úloh
2. Predbežné hodnotenie pracovných výsledkov žiakov, úroveň adaptácie žiakov 5. ročníka
3. Práca s integrovanými a nadanými žiakmi
4. Komentovaná hodina
5. Rôzne, diskusia
6. Záver

Január
1.Vyhodnotenie pracovných výsledkov za 1. polrok
2. Predbežné vyhodnotenie súťaží a olympiád
3. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti
4. Rôzne, diskusia
5. Záver

Apríl
1.Vyhodnotenie testovania T9, predbežné výsledky a závery
2. Príprava exemplifikačných previerok, úprava podľa ISCED 2
3. Priebežné vyhodnotenie súťaží a aktivít v školskom roku
4. Rôzne, diskusia
5. Záver
Jún
1. Analýza a vyhodnotenie pracovných výsledkov žiakov za školský rok
2. Príprava dokumentácie na ďalší školský rok – úprava plánov a učebných osnov podľa ISCED
3. Pripomienky a návrhy k práci PK
4. Rôzne, diskusia
5. Záver
7. KONTROLNÁ ČINNOSŤ
Plán práce PK SJL – DEJ – OBN je otvorený dokument, ktorý sa môže dopĺňať podľa aktuálnej
ponuky. Bol schválený na zasadnutí PK 28. augusta 2019.

Banská Bystrica 8. augusta 2019

Mgr. Miroslava Knothová

Dokument je upravený pre potreby web stránky. Kompletný dokument sa nachádza u vedúcej PK a RŠ.

