
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa  

Elokované pracovisko Lomnička 150 

 

 

 

 

 

PLÁN PRÁCE 
 

 

 

predmetovej komisie odborných predmetov  

pre skupinu učebných odborov 

 45 Poľnohospodárstvo, 

lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka  

a  31 Textil a odevníctvo 

 
 

 

Školský rok:  2020/2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stará Ľubovňa  11.9.2020                                                        PaedDr. Peter Žoldák 

                                                                                                            vedúci PK 



1. Zloženie predmetovej komisie :  
 

 

 Vyučujúci Aprobácia Vyučuje 

1. PaedDr. Peter Žoldák   - vedúci  

PK                              

PRB, TEC, STK, MTE,ODK, SUG, 

GSY, TSV 

I.MUP,II.MUP,III.MUP 

2.  Bc. Anna Kseňaková  - vedúca EP OVY,ODI,RUC II.POL, III.POL, I.PRZ,  

II.PRZ, I.POL 

3.  PhDr. Marta Weissensteinerová SJL, OBN, ZSS, VAW, ZVV I.PRZ, II.MUP, III.MUP, 

I.SLV, I.MUP, II.PRZ, 

II.SLV 

4.  Ing. Peter Duchnický MAT , PCH,ZIV, TSV,RUJ, TSP, ALP, 

CHE, FIZ, RAS 

II.MUP, III.MUP, I.PRZ, 

II.PRZ, I.POL, I.MUP, 

II.SLV 

5.  Ing. Daniel Koterba TSV, ANJ, EKO, FFS, RDV, INF, VDO, 

PBF, EKO, TEA 

I.PRZ, II.MUP, III.MUP, 

I.MUP 

6.  Mgr. Martin Hains OVY, TSV, USP, MEA I.STV, III.MUP, I.POL, 

II.SLV, II.PRZ 

7.  Mgr. Daniela Zimová OVY II.PRZ, I.POL, I.PRZ, 

III.POL 

8.  Mgr. Milan Ondrej                         OVY, ZIV, RAS, II.POL, III.POL, II.PRZ, 

III.POL 

9. Mgr. Štefan  Lopatovský OVY I.SLV 

10. Mgr. Milan Reľovský                      OVY , LEV II.LEV 

11. Bc. Helena Boďová OVY I.POL, I.PRZ, II.PRZ, 

III.POL, II.POL 

12.  Bc. Michal Varchol OVY,  TEC II.STV 

13. Bc. Ján Dzedzina OVY I.MUP, II.MUP 

14. Štefan Dziak                                     OVY III.MUP 

15.  Mgr. Helena Hutníková WAW,ZVV II.POL, III.POL, I.PRZ 

16.  Bc. LýdiaVilčeková OVY I.PRZ, III.POL,  

17. Mgr. Andrea Stašenková ZIV,TEC,SJL,RUC,VAW,PCH,ZVV, 

ODK,MAT,ODI,LNA,ANJ,USP,OVY 

I.MUP, II.MUP, III.MUP, 

I.PRZ,II.PRZ, I.SLV, 

II.SLV 

18. Mgr. Júlia Dziaková SJL,MAT,ANJ,PCH,TSP,ODK, 

OVY,ALP,ZIV,RAS,TEC,CHE,OBN,USP 

I.MUP, I.PRZ, I.SLV, 

II.MUP,II.PRZ,II.SLV, 

III.MUP, 

 

2.   Plán práce PK vychádza z :  
 

 Sprievodca školským rokom pre školy a školské zariadenia na školský rok 

2020/2021,  

 

 Nového vnútorného  poriadku školy a pracovného poriadku pre 

pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov SŠ, 

 

 Štátneho vzdelávacieho programu,  

 Školského vzdelávacieho programu,  

 Plánu práce školy na školský rok 2020/2021,  

 Učebných osnov ŠKVP,  

 Učebných osnov environmentálnej výchovy  v zmysle koncepcie ENV na 

školách,  



 

 Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách 

a školských zariadeniach 

 

 Analýzy dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov v školskom  roku 

2019/2020. 

 

 Manuál pre stredné školy ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a 

vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom 

dokumentu je stanovenie základných prevádzkových podmienok stredných 

škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby 

dodržiavania proti epidemických opatrení a odporúčaní.  

 

 

3. Hlavné úlohy PK v školskom roku 2020/2021 
 

Po odbornej stránke sa budú učitelia odborných predmetov a majstri odbornej výchovy v tomto 

školskom roku zameriavať na plnenie nasledujúcich úloh: 

 

 Motivovať žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese tak, aby sa dosiahla ich 

maximálna   účasť na vyučovacích hodinách a odbornom výcviku, 

 plniť učebné osnovy v súlade s ŠKVP a pravidelne sa informovať o ich plnení v rámci 

medzi - predmetových vzťahov, 

 po dohode s učiteľmi odborných predmetov využívať odborné učebne v ktorých je  

nainštalovaná IKT, 

 uplatňovať progresívne metódy a formy vyučovania odbornej teoretickej výučby 

(otvorené hodiny, vzájomné hospitácie), s maximálnym využitím prostriedkov IKT, 

 poskytovať odborné znalosti z  jednotlivých odborných predmetov s využitím 

vyučovacích   pomôcok a techniky, ktoré boli zakúpené v rámci projektu, 

 venovať zvýšenú pozornosť slabo prospievajúcim žiakom, na jednotlivých zasadnutiach 

PK dôsledne analyzovať dosiahnuté výsledky, zvlášť sa venovať žiakom so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami a prijímať vnútorné opatrenia smerujúce k ich 

zlepšeniu, 

 spolupracovať so špeciálnym školským pedagógom   pri práci so začlenenými  žiakmi, 

 priebežne v jednotlivých odborných predmetoch pripravovať žiakov  na záverečné 

skúšky a preverovať nadobudnuté vedomosti všetkých žiakov v súlade s platnou 

legislatívou, 

 rozvíjať medzi predmetové vzťahy v rámci odborných predmetov a v súčinnosti 

s odborným výcvikom na zasadnutí PK po záverečných skúškach,  

 dôsledne analyzovať dosiahnuté výsledky, prijímať vnútorné opatrenia na základe 

zmenenej legislatívy a pripomienok predsedov skúšobných komisií, 

 v súčinnosti s  vedením školy priebežne zabezpečovať odbornú literatúru, navrhovať 

v spolupráci s ostatnými pedagogickými pracovníkmi možnosti zapojenia sa do 

jednotlivých dostupných projektov a využitie jednotlivých grantov k zlepšeniu MTZ 

školy, 

 úzko spolupracovať s rodičmi pri riešení všetkých výchovno- vyučovacích problémov, 

 vytvárať atmosféru dôvery a dobrých vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi, či žiakmi 

navzájom a v neposlednom rade aj medzi samotnými učiteľmi, 



 posilniť výchovu žiakov k zdravému životnému štýlu a realizovať aktivity a programy 

na  podporu zdravia a zdravého životného štýlu, 

 rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov, s dôrazom na 

environmentálnu výchovu, zameranú najmä na vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe 

zdrojov, na zdravé potraviny, čistú vodu, zvýšenie povedomia v oblasti separácie 

odpadov a na vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému 

prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, 

 riešiť úlohy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti 

ľudských práv, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie 

a rasizmu. 

  

4. Úlohy jednotlivých členov predmetovej komisie 
 

PaedDr. Peter Žoldák, vedúci PK: 

 

 

- Koordinácia zasadnutí PK v súčinnosti s vedením školy a včas spracovávať a predkladať 

na jednanie potrebnú dokumentáciu PK, 

 

- uskutočnenie riadnych a mimoriadnych zasadnutí PK podľa plánu a programu 

zasadnutí PK, 
 

- koordinácia a kontrola dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní 

v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, 

 

- riešenie  výchovno-vzdelávacích problémov, 

 

- polročné a koncoročné vyhodnotenie práce PK, 

 

      -   včasné spracovanie tém na záverečné skúšky, 

 

      -   príprava a koordinácia účelového cvičenia,  

 

      -   kontrola plnenia tém v súlade s učebnými  osnovami ŠKVP, 

 

- spolupráca s učiteľmi odborných predmetov a majstrami OV, v rámci skvalitnenia 

výchovno-vzdelávacieho procesu,   

 

- spolupráca so špeciálnym pedagógom s sociálnym pedagógom, 

 

- hospitačná činnosť na výučbe odborných predmetov (minimálne 1 hospitácia za polrok 

u jedného vyučujúceho), 

 

- kontrola a hodnotenie odborno-metodickej úrovne výučby, 

 

- kontrola 80% účasti žiakov na vyučovaní jednotlivých predmetov počas školského roka, 

 

- koordinácia a zabezpečenie odborných exkurzií a prednášok k zvýšeniu odbornosti 

výučby. 

 



September  1. zasadnutie PK 

 vypracovanie plánu práce PK   

 kontrola a schválenie  ŠkVP 

Október  hospitačná činnosť u členov PK 

 koordinácia vyučujúcich, vedenie predmetovej dokumentácie                    

spolupráca s riadiacimi a metodickými orgánmi školy 

November riešenie problémov so slabo prospievajúcimi žiakmi  

 2. zasadnutie PK, upomienky 

  kontrola dochádzky žiakov na vyučovaní 

 kontrola počtu známok za ¼ štvrťročné klasifikačné obdobie 

 spolupráca s riadiacimi a metodickými orgánmi školy 
December  sledovanie využitia aktivizujúcich metód na hodinách 

hospitačná činnosť u členov PK 

spolupráca s riadiacimi a metodickými orgánmi školy 

Január kontrola počtu známok za ½ ročné klasifikačné obdobie 

 kontrola dochádzky žiakov 

 návrh žiakov nakomisionálne skúšky zdôvodu vysokej absencie 

podieľať sa na realizácií komisionálnych skúšok 

spolupráca s riadiacimi a metodickými orgánmi školy 

február vyhodnotenie 1 polroka školského roka,  

sumarizácia podkladov činností PK za I. polrok 

spolupráca s riadiacimi a metodickými orgánmi školy 

Marec plnenie tematických plánov - priebežná kontrola 

3. zasadnutie PK 

hospitácie 

Apríl riešenie problémov so slabo prospievajúcimi žiakmi, konzultácie 

kontrola počtu známok za ¾ ročné klasifikačné obdobie 

hospitácie 

Máj  kontrola počtu známok u končiacich ročníkoch  

spolupráca s riadiacimi a metodickými orgánmi školy 

príprava záverečných skúšok  

Jún vyhodnotenie školského roka 

4.zasadnutie PK 

vypracovanie hodnotiacej správy PK  

kontrola koncoročného počtu známok za jednotlivé predmety 

kontrola dochádzky žiakov 

návrh komisionálnych skúšok 

spolupráca s riadiacimi a metodickými orgánmi školy 

 

 

 

Ďalší členovia PK: 

 
 spolupracovať pri všetkých akciách , ktoré sú v súlade s plánom PK,  

 pripravovať súťaže zručnosti, triedne a medzitriedne kolá, viesť záujmové krúžky, 

organizovať exkurzie na základe tém učebných osnov, 

 podieľať sa na príprave projektov na elokovanom pracovisku, 

 spolupracovať  pri zhotovovaní propagačných materiálov školy, 

 spolupracovať pri tvorbe návrhov tém na  záverečne skúšky,  

 spolupracovať so špeciálnym  pedagógom a pedagogickými asistentkami, 



 pripraviť  Deň otvorených dverí, 

 viest  asc – agendu  a pedagogickú dokumentáciu,  

 plniť a dodržiavať všetky úlohy a nariadenia vyplývajúce z porád  pracoviska, 

 sledovať aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní, štátnych vzdelávacích 

programoch,pedagogickej dokumentácii, ďalšej dokumentácii, dokumentoch a 

aktualizovaných dokumentoch na www.minedu.sk, www.statpedu.sk, www.siov.sk, 

www.vudpap.sk, 

 podieľať sa na vytváraní priaznivej sociálnej klímy v triednych kolektívoch, na 

zlepšovaní vzájomných vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi, medzi žiakmi navzájom, 

poskytovať žiakom zväčšený priestor na diskusiu o aktuálnych problémoch spoločnosti, 

 vytvárať pozitívnu atmosféru na vyučovacích hodinách, byť trpezliví a empatickí, 

spolupracovať s každým žiakom aj individuálne, stanoviť si na začiatku školského roka 

pravidlá a trvať na ich dodržiavaní, 

 využívať aktivizujúce metódy vo vyučovaní a zadávať žiakom úlohy na prácu s IKT. 

 

5.  Harmonogram zasadnutí 

September 2020 

 

1. Zostavenie a schválenie plánu činnosti PK v šk. roku 2020/2021 

ŠkVP - zmeny a úpravy 

2. Tematické výchovno-vzdelávacie plány -prerokovanie, úpravy, schválenie 

tematických výchovno-vzdelávacích plánov 

3. Hodnotenie a klasifikácia predmetov v rámci vzdelávacích oblastí  

4. Plán a zameranie hospitácií, kontrolná činnosť predsedu PK 

5. Zavádzanie nových vyučovacích metód a DT do vyučovacieho procesu  

6. Súťaže, projekty, programy  

7. Plán telovýchovných podujatí v školskom roku 2020/2021.  

8. Krúžky v školskom roku 2020/2021 . 

9. Vzdelávanie pedagógov -školenia, semináre, kvalifikačné, rigorózne skúšky 

10. Projekty 

11. Diskusia, rôzne, uznesenie 

 

 

 

 



November 2020 

 

1. Kontrola uznesenia 

2. Rozbor výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. štvrťrok 

3. Využívanie didaktickej techniky a iných pomôcok 

4. Škola budúcnosti a jej využívanie 

5. Zapojenie žiakov do mimoškolských aktivít, krúžky, súťaže 

6. Kontrola plnenia úloh jednotlivých predmetov  

7. Diskusia, záver, uznesenie 

 

Marec 2021 

 

1. Kontrola uznesenia 

2. Rozbor výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok, vyhodnotenie, opatrenia 

3. Vyhodnotenie hospitácií a kontrolnej činnosti za I. polrok  

4. Vyhodnotenie a priebeh súťaží 

5. Medzi predmetové vzťahy   

6. Aktívne využívanie voľného času - krúžková činnosť  

7. Kontrola plnenia úloh jednotlivých predmetov  

8. Diskusia, záver, uznesenie 

9. Príprava tém na záverečné skúšky 

 

Jún 2021 

 
1. Kontrola uznesenia 

2. Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za II. polrok, vyhodnotenie, opatrenia 

3. Vyhodnotenie hospitácií a kontrolnej činnosti za II. Polrok 

4. Vyhodnotenie ŠkVP – návrh zmien 

5. Vyhodnotenie využívania pomôcok  a IKT techniky vo vyučovacom procese 

6. Vyhodnotenie zavádzania nových vyučovacích metód a využitie medzi predmetových 

vzťahov vo všetkých vzdelávacích oblastiach 

7. Vyhodnotenie environmentálneho plánu  

8. Vyhodnotenie telovýchovných akcií a športových súťaží 

9. Vyhodnotenie krúžkovej činnosti 

10. Vyhodnotenie práce predmetovej komisie -záverečná správa 

11. Kontrola plnenia úloh jednotlivých predmetov  



6.   Činnosť záujmových útvarov 
 

1. PaedDr. Peter Žoldák    Architektúra - dom, byt, záhrada 

2.  Ing. Peter Duchnický Počítačový krúžok 

3.  Ing. Daniel Koterba Stolný tenis 1 

4.  Mgr. Martin Hains Dizajn nábytku 

5.  Mgr. Daniela Zimová Šijeme 

6. Mgr. Milan Reĺovský Poznaj a chráň 

7.  Bc. Michal Varchol Stolný tenis 2 

8. Štefan Dziak                                     Práca s drevom 1 

 

 

7.   Podiel na celoškolských akciách, mimoškolská a prezentačná činnosť 
 
 

Súťaže   Termín Zodpovedný 
Súťaž v stolnom tenise Október 2020 Ing. Duchnický 

Súťaž v čítaní výkresov I. a II. kolo Október  2020 PaedDr. Žoldák 

Aranžovanie kvetov Október 2020 Bc. Boďová 

Aranžovanie kvetov Október 2020 Mgr. Ondrej 

Zážitkové učenie o ochrane prírody                                           November 2020 Mgr. Hains 

Lesný ekosystém v živote človeka November 2020 Mgr. Reľovský 

Vianočný turnaj  v stolnom tenise December 2020 Ing. Duchnický 

Medzitriedny turnaja  v stolnom tenise December 2020 Ing. Koterba 

Pečenie a zdobenie medovníkov   December 2020 Bc. Boďová 

O najkrajšiu vianočnú ozdobu December 2020 Mgr. Zimová 

Človek a životné prostredie December 2020 Mgr. Reľovský 

Výroba drevenej vtáčej búdky Január 2021 Mgr. Reľovský 

Drogová prevencia Január 2021 Mgr. Hains 

Súťaž vo výpočte spotreby materiálu Február 2021 Mgr. Hains 

Medzitriedny turnaj  v stolnom tenise Február  2021 Ing. Koterba 

Valentínke srdiečko Február 2021 Mgr. Zimová 

Čitateľská gramotnosť Marec   2021 PhDr.Weissensteinerová 

Mini olympiáda v anglickom jazyku Marec  2021 Ing. Koterba 

O najkreatívnejší handrový pokrovec Marec  2021 Mgr. Zimová 

Zhotovenie drevného spoja 

preplátovaním 

Marec 2021 Mgr. Reľovský 

Veľkonočný turnaj v stolnom tenise Apríl 2021 Ing. Duchnický 

Súťaž v pečení a zdobení medovníkov   Apríl 2021 Bc. Boďová 

Silový trojboj Máj 2021 Mgr. Hains 

Analógová fotografia Máj 2021 Mgr. Stašenková 

 

 

 

 

 

 



Prednášky a besedy    Termín Zodpovedný 
Nakupovať alebo nenakupovať, 

Reklama a spotrebiteľské vzdelávanie 

September 2020 Mgr. Stašenková 

Spoznávanie poľovníckych zvierat September 2020 PaedDr. Žoldák 

Potraviny - čo sa doma naučíš, rodinný 

rozpočet 

Október 2020 Mgr. Stašenková 

Ochrana životného prostredia November 2020 Mgr. Ondrej 

Poľovnícke zvyky a obyčaje november 2020 PaedDr. Žoldák 

Spotrebiteľské pravá – reklama, 

elektronicky obchod 

November 2020 Mgr. Stašenková 

Vianočné sviatky, zvyky a tradície december  2020 PaedDr. Žoldák 

Environmentálne otázky – správanie, 

spotrebiteľa , ovplyvňujem svet 

výberom potravín 

December 2020 Mgr. Stašenková 

Medzinárodný deň holokaustu január   2021 PaedDr. Žoldák 

Využitie nových technológií v 

stavebníctve                                            

Január 2021 Bc. Dzedzina 

Najväčšie stavby sveta Február 2021 Bc. Varchol 

Čaro knihy Marec 2021 Mgr. Dziaková 

Zdravý životný štýl Apríl 2021 PhDr.Weissensteinerová 

Základy dopravnej výchovy Apríl 2021 Ing. Koterba 

Zásady poskytovania prvej pomoci                     Apríl 2021 Mgr. Zimová 

PIENAP, národný park    Apríl 2021 Mgr. Ondrej 

Nové trendy v stavebníctve     Máj 2021 PaedDr. Žoldák 

Manželstvo a rodičovstvo Máj 2021 PhDr.Weissensteinerová 

Plánovane rodičovstvo Máj 2021 Mgr. Zimová 

Ako pracovať s edupage Máj 2021 Mgr. Zimová 

Včela medonosná a jej význam     Máj 2021 Bc. Varchol 

Spoznávanie rastlín  Máj 2021 Mgr. Dziaková 

 

Exkurzie    Termín Zodpovedný 
Chov oviec, Farma Lomnička Február 2021 Mgr. Ondrej 

Stavebniny,  Podolínec Marec   2021 Bc. Varchol 

Krajčírska dielňa Stará Ľubovňa  Apríl   2021 Mgr. Zimová 

Stretnutie s lesným pedagógom Apríl 2021 Mgr. Stašenková 

Architektonické pamiatky mesta 

Podolínec 

Máj 2021 Bc. Varchol 

Lesnícke dni  - Zvolen Máj 2021 Mgr. Stašenková 

 

Podujatia    Termín Zodpovedný 
Mikulášska besiedka December  2020 PhDr.Weissensteinerová 

Mikulášska nádielka December 2020 Bc. Boďová 

Premietanie filmu - životné prostredie Január 2021 Mgr. Stašenková 

Premietanie filmu - globálne 

vzdelávanie 

Február 2021 Mgr. Stašenková 

Deň otvorených dverí Marec Všetci. pg. zamestnanci  

Športový deň        Apríl   2021 Ing. Duchnický 

 



7. Hospitačná činnosť  
 

 Členovia PK podľa plánu uskutočnia hospitácie v rámci PK s cieľom skvalitnenia 

používaných metód, foriem vo vyučovaní a ozrejmení si nadväznosti učiva 

 Cieľom hospitácií bude hlavne: 

- sledovať nadväznosť teórie a praxe 

- využívanie odborných učební v ktorých je nainštalovaná IKT 

- podpora tvorivého myslenia a samostatnej práce žiakov 

- plnenie osnov a dodržiavanie ŠKVP 

- uplatňovanie medzi predmetových vzťahov 

- plnenie iných úloh vyplývajúcich z povinnosti hospitovaného. 

 

 

Plán hospitácií na školský rok 2020/ 2021 

 
hospitujúci hospitovaný mesiac a rok predmet trieda 

Bc. Anna Kseňaková Mgr. Daniela Zimová september 2020 OVY I.PRZ 

PaedDr. Peter Žoldák   Mgr. Milan Reľovký september 2020 LNA I.STV 

Ing. Peter Duchnický Ing. Daniel Koterba október 2020 EKO II.MUP 

Peter Žoldák   Bc. Helena  Boďová október 2020 OVY I.POL 
PhDr. Weissensteinerová Ing. Peter Duchnický november 2020 MAT II.SLV 

Mgr. Milan Ondrej                                   Peter Žoldák január 2021 TEC II.MUP 

Bc. Anna Kseňaková Bc. LýdiaVilčeková január 2021 OVY III.POL 

PaedDr. Peter Žoldák   Bc. Ján Dzedzina február 2021 OVY I.MUP 

Mgr. Milan Reľovský Mgr.Štefan Lopatovský marec 2021 OVY I.SLV 

Ing. Daniel Koterba Ing. Peter Duchnický marec 2021 MAT II.SLV 
PhDr. Weissensteinerová Mgr. Martin Hains apríl 2021 USP II.PRZ 

PaedDr. Peter Žoldák   BcMichal Varchol apríl 2021 OVY II.SLV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vypracoval: PaedDr. Peter Žoldák 

 


