VYHODNOTENIE ČINNOSTI PREDMETOVEJ KOMISIE PRAKTICKEJ ŠKOLY
v školskom roku 2018/2019
Predmetová komisia praktickej školy (PK PŠ) je základnou zložkou metodického riadenia
školy v oblasti praktického vzdelávania. Vytyčuje a plní úlohy a ciele všeobecnovzdelávacích
a odborno-praktických predmetov teoretickej a praktickej časti vzdelávania. Skladba
predmetov umožňuje pripraviť absolventa v súlade s požiadavkami, ktoré sú vyšpecifikované
vo Vzdelávacom programe pre praktickú školu a v ŠkVP. Vedomosti nadobudnuté vo
všeobecnovzdelávacích predmetoch sústavne precvičujeme, utvrdzujeme a rozvíjame
riešením praktických úloh a využívaním v konkrétnych každodenných situáciách. Vedieme
žiakov k aplikácii vedomostí a zručností v rozličných kontextoch, prepájame vedomosti
s praxou za účelom získania skúseností a osvojenia si takých životných zručností žiakov, ktoré
zvýšia ich potenciál úspešne sa uplatniť v budúcom pracovnom, osobnom aj občianskom
živote. V odborno-praktických predmetoch sa venujeme predovšetkým osvojovaniu si
a rozvíjaniu základných manuálnych zručností žiakov z bežných rodinných činností, a tiež
z rôznych oblastí ľudových remesiel. Pestujeme u žiakov žiaduce pracovné návyky, kladný
vzťah k práci, aktivite, tvorivosti. Učíme ich zvládať základné pracovné postupy prípravy
jednoduchých jedál, domácich a ručných prác, vysvetľujeme a demonštrujeme im možnosti
ich využitia vo vlastnej rodine, prípadne v práci v chránenej dielni alebo na chránenom
pracovisku. Pri všetkých činnostiach zohľadňujeme výchovno-vzdelávacie potreby žiakov
s ťažkým zdravotným znevýhodnením modifikáciou prác, pracovných postupov, obmenou
nástrojov, pomôcok, materiálov a vytváraním ďalších vhodných individuálnych podmienok.
Poslaním PK je usmerňovať pedagogický proces na báze odbornosti, empírie
a metodických znalostí vyučovacích predmetov, a tiež organizovať a sprostredkovávať pre
žiakov aktivity podnecujúce ich psychický, fyzický a sociálny rozvoj.
Predmetová komisia PŠ pracovala v školskom roku 2018/2019 v tomto zložení:
Vedúca PK:
Mgr. Alena Korduljaková
SJL, MAT, VDR, RPE, DPU, RNP
Členovia PK:
Mgr. Anna Ďurajková
VKM, RDV
Mgr. Božena Bašová
HUV, VYV, VÝCHOVNÁ PORADKYŇA
Mgr. Jana Kačincová
PJV
Mgr. Viera Kalmanová
SJL, MAT, TSV, VDR, RPE, PJV, DPU, RNP
Mgr. Eva Kováčiková
HUV, VYV
Miroslav Kurinský
TSV
Ing. Emília Šulajová
PJV
Mgr. Jana Zlochová
IVP

Činnosť PK PŠ bola realizovaná v súlade s Plánom práce PK PŠ na školský rok 2018/2019,
s POP MŠVVaŠ SR na školský rok 2018/2019, Vzdelávacím programom (VP) pre praktickú
školu pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, Školským vzdelávacím programom (ŠkVP) pre
praktickú školu, Plánom práce školy na rok 2018/2019 a hlavnými úlohami školy, s cieľmi
a úlohami výchovno-vzdelávacieho procesu, aktuálnymi podmienkami školy a vzdelávacími
potrebami. PK PŠ zasadala v tomto školskom roku štyrikrát.
Cieľ činnosti PK:
 skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces a jeho prepojenosť s praxou
 uplatňovať edukáciu tak, aby žiaci na základe svojich vedomostí a schopností dosiahli
čo najvyššiu manuálnu zručnosť, morálnu a ľudskú úroveň
 monitorovať úroveň výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov, školskej dochádzky
a správania, analyzovať zistenia, navrhovať riešenia a konkrétne opatrenia
 zapájať žiakov do školských aj mimoškolských kultúrno-spoločenských, osvetových
a športových podujatí, aktivít a súťaží
Splnené úlohy:
a) odborno-metodické


oboznámenie sa s platnou legislatívu, s POP na školský rok 2018/2019
 vypracovanie a odsúhlasenie plánu práce PK na školský rok 2018/2019
 vypracovanie tematických plánov pre všetky predmety každej triedy v súlade
s učebnými osnovami, VP a ŠkVP pre PŠ
 včlenenie vhodných tém do tematických plánov z oblastí – mediálna výchova,
globálne vzdelávanie a environmentálna výchova, ochrana života a zdravia,
osobnostný a sociálny rozvoj, multikultúrna výchova
 sledovanie aktuálnych informácií a metodických pokynov MŠVVaŠ SR, aktualít
z pedagogickej a odbornej tlače, pedagogickej a odbornej literatúry, webových
a internetových stránok, a ich premietnutie do činnosti PK
 praktizovanie vzájomnej výmeny pedagogických skúseností, spolupráca, podpora,
vzájomná metodická pomoc a spoločné riešenie pedagogických problémov členmi PK
 dodržiavanie výchovno-vzdelávacích cieľov vyučovacieho procesu formujúcich
osobnosť žiaka a rešpektujúcich taxonómiu cieľov
 udržiavanie kvality vzdelávania s dôrazom na rovnováhu medzi vedomosťami,
zručnosťami, postojmi a hodnotami

 využívanie inovácií, kooperatívnych foriem učenia a netradičných učebných aktivít vo
vzdelávaní a odbornej príprave žiakov
 prehlbovanie čitateľskej gramotnosti žiakov, rozvíjanie komunikácie, zvyšovanie
jazykovej kultúry žiakov, využívanie literatúry zo školskej žiackej knižnice, mestskej
knižnice, literatúry v digitálnej forme
 zvyšovanie finančnej gramotnosti žiakov praktickými cvičeniami a aplikovaním v praxi
v rôznych životných situáciách
 rozvíjanie a prehlbovanie poznatkov žiakov z prierezových tém najmä praktickými
činnosťami a aktivitami spojenými s reálnym životom
 formovanie pozitívnych názorov, postojov a hodnôt žiakov v otázkach upevňovania
a ochrany zdravia, zodpovedného prístupu k zdravému životnému štýlu, užitočne
využívanému voľnému času, k prevencii závislostí a sociálno-patologických javov,
prevencii pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia
 podporovanie pohybovej a fyzickej aktivity žiakov v prevencii obezity a iných ochorení
 uplatňovanie tém súvisiacich s multikultúrnou výchovou, so vzdelávaním v oblasti
ľudských práv s predchádzaním všetkým formám intolerancie, oboznamovanie žiakov
s ich právami a povinnosťami
 rozvíjanie kritického myslenia, osobnostných postojov a sociálneho správanie sa
žiakov, vytváranie pozitívnych vzťahov a tvorivej atmosféry, vhodného pracovného
a sociálneho prostredia tried a školy
 rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, pripomínanie významných
historických osobností a udalostí
 využívanie kultúrno-spoločenských a osvetových podujatí na rozvíjanie umeleckého
a estetického cítenia, vkusu, sociálnych zručností a spoločenského správania sa žiakov
 prezentovanie činnosti členov PK, aktivít, zručností a schopností žiakov na verejnosti
a na web stránke školy
b) kontrolno-hodnotiace
 kontrolovanie plnenia úloh prijatých na zasadnutiach PK
 uplatňovanie, dodržiavanie a plnenie učebných osnov, VP, ŠkVP a tematických plánov
 dodržiavanie Metodického pokynu č. 18/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu
a správania žiakov PŠ

 systematické sledovanie kvality výchovy a vzdelávania, výchovno-vzdelávacích
výsledkov žiakov s IVP a napredovania žiakov s výchovno-vzdelávacími ťažkosťami,
sledovanie, analýza a usmerňovanie dosahovaných vedomostí a manuálnych
zručností žiakov z oblasti ľudových remesiel
 pravidelné spracovávanie a vyhodnocovanie dosiahnutých výchovno-vzdelávacích
výsledkov
 monitorovanie a usmerňovanie správania sa žiakov
c) organizačno-materiálne
 nadviazanie spolupráce
prevádzkami

s

regionálnymi

remeselnými

dielňami

a výrobnými

 organizovanie súťaží v čitateľských zručnostiach, recitačných súťaží
 organizovanie výletov a vychádzok v záujme prehĺbenia poznatkov, upevnenia zdravia
a telesnej zdatnosti žiakov
 organizovanie kultúrno-spoločenských, kultúrno-vzdelávacích a športových aktivít pre
žiakov, organizovanie prednášok, besied, súťaží a tvorivých dielní
 zúčastňovanie sa kultúrno-spoločenských, osvetových a športových aktivít pre žiakov
podľa aktuálnych možností a ponuky organizátorov

Vzdelávanie členov PK:
Mgr. Alena Korduljaková – multidisciplinárne vzdelávanie projektu Podpora ochrany detí
pred násilím na tému Identifikácia syndrómu CAN, identifikácia domáceho násilia
Mgr. Jana Kačincová – ukončila prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej
atestácie pre pedagogických zamestnancov a odovzdala vypracovanú písomnú prácu
k 2. atestácii na posúdenie hodnotiacej komisii
Mgr. Viera Kalmanová – prijatá na rozširujúce štúdium Pedagogiky mentálne a viacnásobne
postihnutých
Mgr. Jana Zlochová – prijatá na doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej
spôsobilosti

Členovia PK spolupracovali s MZ prípravného – 4. ročníka A variantu, triedy B1 a C variantu,
s PK ll. stupňa a triedy B2, so školskými koordinátormi, školským knihovníkom, učiteľmi
výtvarnej, telesnej a športovej výchovy, odbornými zamestnancami CŠPP, a tiež s rôznymi
kultúrno-spoločenskými a športovými subjektmi.

Zrealizované aktivity:
 Prednáška Imrich Thurzo v Svadobnom paláci v Bytči
 Prednáška Juraj Jánošík v Svadobnom paláci v Bytči
 Vianočná kuchyňa – prednáška s aktivitami v Svadobnom paláci v Bytči
 Tajomstvá nočného lesa – prednáška s prezentáciou v Svadobnom paláci v Bytči
 Veľkonočné tradície – etnologická prednáška spojená s tvorivými dielňami
zameranými na drôtované veľkonočné ozdoby v Svadobnom paláci v Bytči
 Ľudové hudobné nástroje – prednáška o výrobe, výrobcoch a tvorivé dielne
v Svadobnom paláci v Bytči
 Na ľudovú nôtu – prednáška s aktivitami v Svadobnom paláci v Bytči
 Návšteva Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici
 Návšteva výstavy Krajina drotária v Považskej Bystrici
 Návšteva Múzea Drotárie vo Veľkom Rovnom
 Návšteva výstavy Videl som všetky kostoly Slovenska v Považskej Bystrici
 Prezentácii knihy D. Strečanskej Pacifista a jeho dcéra z obdobia 1.ČSR
 Príprava výrobkov na výstavu ovocia, zeleniny, kvetov a výrobkov z výpestkov
 Návšteva výstavy ovocia, zeleniny, kvetov a výrobkov z výpestkov
 Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice
 Výroba záložiek do kníh v rámci celoslovenského projektu Záložka do knihy spája
školy
 Marec – mesiac knihy – návšteva Mestskej knižnice v Bytči
 Tvorivé dielne žiakov praktických škôl v Považskej Bystrici
 Vianočné trhy – výroba výrobkov
 Výroba darčekov na regionálnu prehliadku HK a BS
 Spoločné tvorivé dielne žiakov 1. – 3. ročníka našej praktickej školy
 Slnko v duši – príprava výrobkov na výstavu špeciálnych škôl a školských zariadení
Žilinského kraja
 Estetizácia priestorov školy
 Prezentácia ručných prác a remeselných výrobkov žiakov v priestoroch školy
 Účasť na slávnostnej akadémii ZŠ Eliáša Lániho v DK v Bytči
 Návšteva divadelného predstavenia Pyšná princezná

 Návšteva divadelného predstavenia Kráľ Drozdia brada
 Výchovný koncert v škole
 Výchovný koncert tanečného odboru ZUŠ v KD v Bytči
 Vystúpenie v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína
 Otvorené srdca – aktívna účasť v oblastnom kole recitačnej súťaže
 Príprava a realizácia školského výletu do Banskej Štiavnice
 Návšteva štôlne Michal v Banskej Štiavnici
 Návšteva Múzea minerálov Berggericht v Banskej Štiavnici
 Návšteva výstavy s environmentálnou tematikou My sa nevieme sťažovať nahlas
v Banskej Štiavnici
 Deň vzniku SR – beseda
 100 rokov od ukončenia I. svetovej vojny a osobnosť M. R. Štefánika – dokumentárny
film a beseda
 J. A. Komenský – život a odkaz reformátora škôl, vzdelanosti a spoločenského života –
náučné video, beseda
 Záchrana som je – kurz prvej pomoci, záchrany života a prevencie pred úrazmi
 Eko alarm – prednáška s aktivitami zameraná na triedenie odpadu
 Stretnutie s Mikulášom – ľudové tradície a zvyky
 Školský karneval – ľudové tradície a zvyky
 Vianočná besiedka – školské spoločenské podujatie
 MDD – aktivity, ukážky práce dobrovoľných psovodov záchranárov z Varína
 Jesenné účelové cvičenie
 Letné účelové cvičenie
 Európsky týždeň športu – podpora športu a fyzickej aktivity mládeže, význam športu,
pohybu a pravidelnej celoživotnej aktivity pre zdravý život a predchádzanie chorobám
 Beh Terryho Foxa
 Národné atletické preteky Špeciálnych olympiád v Košiciach
 Vianočný turnaj v unifikovanom futbale krajín V4 v Púchove
 Veľkonočný stolnotenisový turnaj žiakov školy
 Majstrovstvá SR Špeciálnych olympiád v stolnom tenise v Bratislave
 Florbalový turnaj v Modre
 Medzinárodný týždeň Špeciálnych olympiád – unifikovaný futbalový turnaj v Púchove

 Martinský turnaj v minifutbale
 Parádny deň – športové podujatie v SŠ na Rosinskej ceste v Žiline
 Šport hrou – športové dopoludnie žiakov praktických škôl v Spojenej škole v Púchove
 Svetový deň srdca – zdravotná výchova a praktické činnosti žiakov
 Svetový deň výživy – príprava a ochutnávka netradičných zeleninových jedál
 Hovorme o jedle – aktivity na tému Jedz a hýb sa!
 Svetový deň vody – beseda s aktivitami
 Svetový deň zdravia – prezentácia, beseda, interaktívne aktivity, test zdravia
 Svetový deň Zeme – čistenie areálu školy a okolia pošty
 Priateľstvo a medziľudské vzťahy – edukačné aktivity
 Deň komplimentov – edukačné aktivity
 Ľudské práva, tolerancia a šikana – edukačné aktivity
 Zapojenie sa do výtvarných súťaží Dni nádeje 2018, Chutné maľovanie, Červená
stužka v boji proti HIV/AIDS, Ochranári čísla tiesňového volania 112 a CO – Veď aj ja
som záchranár, Nie sme rovnakí, ale sme si rovní, My sa nevieme sťažovať nahlas,
Rodina

Silné stránky:
 vzorné plnenie si povinností a zverených úloh všetkých členov PK
 ochota, aktivita, tvorivosť, nápaditosť vyučujúcich
 vzájomná pomoc, spolupráca, výmena skúseností, nápadov a inšpirácií členov PK
 samoštúdium pedagógov, prínos nových námetov, metodických a didaktických
materiálov, tvorba pracovných listov
 výborná spolupráca s pedagógmi ŠMŠ, ŠZŠ, odbornými zamestnancami CŠPP
a s nepedagogickými zamestnancami školy

Slabé stránky:
 časová tieseň pedagógov, nadmerná byrokratická záťaž
 vysoká chorobnosť, časté absencie žiakov

 nízka motivácia žiakov, sklon k povrchnosti, nekritické hodnotenie výsledkov svojej
práce, neochota prijať radu, usmernenie
 veľké rozdiely v schopnostiach a manuálnych zručnostiach žiakov v rámci triedy
 absencia vhodných učebníc a pracovných listov pre žiakov
 chýbajúca interaktívna tabuľa v jednej triede
 nepostačujúce skladové priestory

Návrhy na zlepšenie práce PK v budúcom školskom roku
 začať s postupným vytváraním interných učebných testov a pracovných listov pre
žiakov
 zrealizovať so žiakmi návštevu aspoň troch remeselných dielní alebo výrobných
prevádzok v regióne
 naučiť žiakov využívať médiá v procese komunikácie, zaobchádzať s rôznymi druhmi
médií a ich produktmi, využívať ich pozitívny prínos pre praktický život
 získať pre pedagógov prístup na vzdelávací portál Datakabinet.sk
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Vypracovala: Mgr. Alena Korduljaková

