
Plán práce 

predmetovej komisie všeobecnovzdelávacích predmetov 

SOŠ agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany na šk.rok 2019/2020 

 
 

1. Zloženie PK :  
vedúca : Mgr. Dagmar Lojková 

stáli členovia :  
Mgr. Monika Bencková  
Mgr. Eva Majerčinová 
Mgr. Mária Streicherová 
Mgr. Veronika Dobrocká 
Mgr. Peter Pavlovič 
Mgr. Barbara Bezáková 
Mgr. Markéta Krošláková 
Ing. Róbert Čaniga PhD. 
nestály člen: Mgr. Miloš Bartek 
Predmety patriace do PK : slovenský jazyk a literatúra SJL 
anglický jazyk ANJ, 1AJ 
nemecký jazyk NEJ, 1NJ 
dejepis DEJ 
občianska náuka OBN 
náboženstvo NBK 
etická výchova ETV 
biológia a ekológia BIE 
biológia BIO 
chémia CHE 
fyzika FYZ 
informatika INF 
matematika MAT 
telesná a športová výchova TSV 
1. Plán PK vychádza z pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na šk. rok 2019/2020  
a tiež z plánu práce školy na tento šk. rok.  
2. Plán PK vychádza tiež z analýzy práce PK v šk. roku 2018/2019, ktorá bola prerokovaná 

v PK na konci šk. roku 2018/2019.  
 
3. Hlavné úlohy PK na úseku výchovy a vzdelávania  
 
1. Do ŠkVP zapracovať prierezové témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v 

duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, práv osôb so 

zdravotným postihnutím, rovnosti muža a ženy, predchádzania všetkým formám diskriminácie, 

xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie, extrémizmu a rasizmu. Na prírodovedných predmetoch 

venovať pozornosť aj sexuálnej výchove a výchove k manželstvu a rodičovstvu.  
2. Citlivo pristupovať k vzdelávacím potrebám detí z rozličných sociálnych, kultúrnych a 

jazykových prostredí.  
3. Spolupráca v širšej perspektíve nielen medzi učiteľmi našej školy, rodičmi a miestnou 

komunitou, ale aj školami navzájom. 
4. Umožniť vytváranie postojov ku korupcii, klientelizmu a tým rozvíjať kritické myslenie a 

občianske kompetencie s dôrazom na budovanie osobnostných postojov a hodnôt v duchu 

humanizmu, tolerancie a demokracie. 



5. Zvyšovať povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie 

si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete aj pomocou 

spolupráce s neziskovými organizáciami pôsobiacimi v oblasti globálneho vzdelávania. 
6. Využívať knižnično-informačné služby a podujatia knižníc. Sprístupniť databázu školskej 

knižnice formou knižných boxov na jednotlivých poschodiach školy.  
7. Aktívne zapájať deti a žiakov do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a 

zdravému životnému štýlu. 
8. Zvýšiť zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít, športových súťaží medzi školami aj 

triedami. 
9. Pracovať s informačnými východiskovými textami bude povinnou súčasťou vyučovania 

každého školského predmetu. Žiadny vyučujúci vo svojich tematických výchovno-

vzdelávacích plánoch neobíde problematiku rozvíjania čitateľskej gramotnosti žiakov. Práca s 

umeleckými východiskovými textami bude primárnou doménou predmetu slovenský jazyk a 

literatúra. Zdôrazní sa chápanie jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, čo 

sa vo vyučovaní premietne do zámerného preferovania rozvoja komunikačných kompetencií v 

rámci komunikačno-zážitkového modelu vyučovania slovenského jazyka a literatúry. Najväčší 

akcent sa bude klásť na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú 

gramotnosť, schopnosť argumentovať a pod.  
10. Na hodinách slovenského jazyka a literatúry uplatňovať vhodné metódy, ktoré rozvíjajú u 

žiaka strednej odbornej školy a kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú úroveň vzdelávania. 

Hlavným zámerom je prostredníctvom aktivizujúcich metód posilniť u žiaka poznatkovú bázu 

o emocionálny rozmer, rozvíjať kompetenciu komplexného prístupu pri utváraní jeho názorov 

a postojov.  
11. Zamerať sa aj na výchovu k vlastenectvu, z júna 1998 pod č. 2493/1998-41, v závislosti od 

vybraných celkov v jednotlivých predmetoch.  
12. Predovšetkým v rámci OBN a ETV a BIE, TSV, ale i jazykov, pomáhať cielenými 

aktivitami: /nástenky, besedy, prednášky, športové hry, Červené stužky, drogový pes/ pri 

realizácii úloh Národného programu boja proti drogám, fajčeniu, ale i všetkým prejavom 

diskriminácie, intolerancie a antisemitizmu, ako to vyplýva z Dohovoru o právach dieťaťa.  
13. Vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v školách (prostredníctvom chápajúceho a 

kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr napomôcť deťom a žiakom porozumieť iným 

kultúram).  
14. Všetci vyučujúci PK sú povinní priebežne na vyučovacích hodinách monitorovať zmeny 

v správaní žiaka v záujme ochrany detí, a tak dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa.  
15. Všetky tematické plány podľa jednotlivých tematických celkov sú zamerané na realizáciu 

koncepcie environmentálnej výchovy na školách, schválenej MŠ SR dňa 28.8.1997 č. 4251/97-

152. Táto problematika  je súčasťou tematických plánov v predmetoch BIE, BIO, CHE . Je 

zapracovaná i v plánoch triednych učiteľov. 
16. V rámci vyučovania OBN sa zapojíme do Maratónu písania listov pre stredné školy. 

Zároveň uskutočníme na škole olympiády v CJ,CHE podľa smernice MŠ SR č. 537/2000-7 

o organizovaní olympiád zo zákona č. 416/2001 Z.Z. Pripravíme Matematického klokana. 

Zapojíme sa do športových hier organizovaných mestom Topoľčany. 
17. Viesť žiakov ku kreovaniu žiackych školských rád aj v spolupráci s regionálnymi radami 

mládeže, podporovať aktívnu participáciu žiakov na školskej samospráve. 
18. Šíriť myšlienky tolerancie, akceptácie odlišností a zlepšovanie postojov voči 

znevýhodneným skupinám obyvateľstva. 
Všetky tieto úlohy sú zapracované v tematických plánoch všetkých členov PK . 

 

 

 



4. Rozumová, estetická, mravná a vlastenecká výchova  
 

 záujem o slovenskú literatúru a najvýznamnejšie diela svetovej literatúry rozvíjať 

v spolupráci s Tríbečskou knižnicou v Topoľčanoch, a tiež školskou knižnicou 
 rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov 
 v I. ročníkoch uskutočniť exkurzné vyučovanie do okresnej knižnice v rámci SJL 

a podľa ich ponuky 
 uskutočniť i besedy so spisovateľmi, navštíviť knižnicu i v rámci týždňa  

slovenských knižníc /marec 2020/  
 besedu s priamym účastníkom holokaustu 
 besedy na tému šikanovanie, extrémizmus, rasizmus 
 na významné literárne a spoločenské udalosti v dejinách nášho národa upozorňovať na  

nástenkách 
 vo výchovno-vyučovacom procese využívať predpísané učebnice MŠ SR a viesť žiakov 

k  práci s učebnicou, a tiež k samostatnosti a systematickosti 
 na hodinách SJL venovať viac pozornosti spisovnému vyjadrovaniu žiakov 
 systematicky preverovať ústne i písomné vedomosti žiakov a sledovať ich dochádzku 

na vyučovanie  
 vykonávať prevenciu šikanovania vstupnými dotazníkmi pre žiakov prvého ročníka, 

rovnako monitorovať šikanovanie aj vo vyšších ročníkov počas triednických hodín 

a spoločenskovedných , športových krúžkov 
 akékoľvek prejavy šikanovania riešiť ihneď v spolupráci výchovného poradcu, poradcu 

pre drogovú závislosť a patologické javy, triedneho učiteľa a rodičov. 
 

 
5. Starostlivosť o talentovaných, ale i slabo prospievajúcich žiakov  
 
Mimoškolskými aktivitami, krúžkovou činnosťou, športovými aktivitami v rámci školy, 

prejaviť záujem o nadaných žiakov, ale hlavne slabo prospievajúcich, a tak zamedziť návyk na 

záškoláctvo, prípadne drogy a fajčenie. 
 
V rámci starostlivosti o nadaných, ale i slabších žiakov ponúkame pre tento šk. rok nasledovné 

krúžky : 
1. Mgr.Majerčinová – Príprava k maturitnej skúške z ANJ, Spoločensko - vedný 
2. Mgr. Dobrocká – Príprava k maturitnej skúške z NEJ, Spoločensko - vedný 
3. Mgr. Krošláková - školský časopis Ypsilon, Spoločensko-vedný  
4. Mgr. Lojková – Spoločensko-vedný 
5. Mgr. Pavlovič - Športové a pohybové hry 
6. Mgr. Streicherová – Príprava k maturitnej skúške zo SJL  
 
Pre slabo prospievajúcich žiakov si učiteľ zriadi konzultačné hodiny: 

SJL – Mgr. M. Streicherová – pondelok po 7. vyučovacej hodine, párny týždeň 
MAT, FYZ – Mgr. M. Bencková – v utorok po 7. vyučovacej hodine, párny týždeň 
NEJ – Mgr. Holienčínová - v piatok po 6. vyučovacej hodine, párny týždeň 
BIE a CHE - vo štvrtok po 7. vyučovacej hodine, párny týždeň 
ANJ, SJL – Mgr. Majerčinová- v pondelok po 7. vyučovacej hodine, nepárny týždeň 
ANJ - Mgr. Bezáková – v pondelok po 6. hod., párny týždeň 

 

Do SOČ sa zapoja: 
Mgr. Streicherová, Mgr. Lojková 



6. Spôsob realizácie úloh 
 
V predmetoch nahrať tematické plány do EduPage podľa učebných osnov a tiež pridať 

štandardy 
T : 30. 8. 2019 
Z : všetci členovia PK 
 
Pre študentov externého nadstavbového štúdia vypracovať plán konzultačných tém a testy pre 

písomnú formu komisionálnych skúšok.  
T: do 23.9.2019 
Z: všetci členovia PK 
 
Vykonať vstupné previerky zo SJL a CJ a MAT v 1. ročníkoch a  výsledky analyzovať. 
 

T: 15. 09. 2019 Z : vyučujúci SJL, 

MAT a CJ v 1.roč.  
Vzťah k literatúre a kultúre rozvíjať aj besedami so spisovateľmi alebo významnými 

osobnosťami, a tiež návštevou kultúrnych podujatí  
Z : Mgr. M. Streicherová 
 
Zúčastniť sa olympiád z CJ, CHE podľa termínov určených pre okresné kolá /december 2019 

školské kolá uskutočniť do 15.12.2019/ a Matematického klokana (marec 2020) 
 
CHE : Mgr. Lojková 
Matematický klokan :  
Mgr. Bencková  

 
 v rámci OBN uskutočniť školské kolo Maratón písania listov 

T : december 2019 
Z : Mgr. Dobrocká 
 

 Deň zdravej výživy - december 2019 - Pavlovič 
 
- pokračovať vo vydávaní časopisu YPSILON T : 2 x ročne 
Z : Mgr. Krošláková 
 

 Naj-agro dievča, chlapec - T: február 2020 
Z: Mgr. Majerčinová 

 
- priebežne počas šk. roka viesť Kroniku školy T : priebežne 
Z : Mgr. Streicherová 
 
- priebežne počas šk. roka koordinovať činnosť žiackej školskej rady  
T : priebežne 
Z : Mgr.Majerčinová, Krošláková 
 
 v rámci vlasteneckej výchovy zabezpečiť besedy v spolupráci s Tribečským múzeom 

T : priebežne 
Z : Mgr.Streicherová 
 



 v rámci TSV zúčastniť sa plaveckého kurzu  
Z: Mgr. Pavlovič 

 
 účasť na športových súťažiach: volejbal, basketbal, futbal, hádzaná, florbal, futsal, 

bedminton, cezpoľný beh, Kalokagatia 
 organizácia Športovej ligy SOŠA 

Z: Mgr. Pavlovič 
 
7. Oblasť riadenia a kontroly 
Zasadnutia PK sa budú konať štyrikrát do roka. V mesiacoch september a február budú 

mimoriadne zasadnutia. Zo zasadnutí robí zápis vedúca PK a kópiu odovzdá do 5.dní 

zástupkyni riaditeľa školy. V rámci medzipredmetových vzťahov uskutočníme vzájomné 

hospitácie. Ich plán je priložený k plánu PK.  
Otvorená hodina – ANJ – Mgr. Bezáková /termín november 2019/ 
 
8. Materiálne vybavenie 
 
Zakúpenie učebníc ANJ Solution I - 20 ks. 
Zriadiť novú odbornú učebňu chémie pre nové študijné odbory. 
Zo ZRPŠ žiadať finančnú dotáciu na:  
- dokúpenie športového náčinia na hodiny TSV – 200 eur 
- odmeny v sume 50 eur 
- odmeny, knižné poukážky pre účastníkov olympiád 
- príspevok na exkurzné vyučovanie podľa počtu žiakov 
- štartovné na matematického Klokana podľa počtu žiakov 
- finančný príspevok na prípravu vianočného programu a Mikuláša v sume 150 eur 
- finančný príspevok na organizáciu imatrikulácie podľa počtu žiakov 
- finančný príspevok na organizáciu Mňam festu, Burzy informácií, Dní otvorených dverí 
 
9. Časovo tematický plán zo zasadnutí predmetovej komisie  
1. riadne zasadnutie : / 30. 8. 2019 / 
 
a, prerokovanie Plánu práce PK a Plánu práce školy na šk. rok 2019-2020 
b, prerokovanie /a doplnenie/ tematických plánov  
c, prerokovanie úloh /a funkcií/ členov PK v tomto šk. roku 
d, prerokovanie plánu exkurzií, vzájomných hospitácií a súťaží v šk. roku  
e, prerokovanie návrhu tém komisionálnych skúšok za 1. a 2. polrok 2019/2020 
 

Mimoriadne zasadnutie : / 11. 9. 2019/  
a, schválenie plánu práce PK 
b, schválenie tematických a výchovných plánov  
c, schválenie návrhu tém komisionálnych skúšok za 1. a 2. polrok 2019/2020 
 
Mimoriadne zasadnutie / február 2019/ 
a, plnenie plánu PK 
b, prerokovanie obsahu a formy maturitných tém z CJ a príprava na PMS zo SJL 
c, príprava súťaží v mesiacoch február – máj 2019 
d, prerokovanie a odporučenie na schválenie RŠ predložených tém na MS a ZS zo SJL a CJ  
v školskom roku 2019/2020 
e, prerokovanie úloh na prijímacie skúšky z MAT, SJL a BIE 



f, schválenie obsahu a formy maturitných tém z CJ a príprava na PMS zo SJL 
g, schválenie RŠ predložených tém na MS a ZS zo SJL a CJ  
v školskom roku 2019/2020 
h, schválenie úloh na prijímacie skúšky z MAT, SJL a BIE 
 
2. riadne zasadnutie / jún 2020/ 
a, hodnotenie výsledkov MS a ZS 
b, vyhodnotenie výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti v 2. polroku šk. roku 2019-2020 
za predmety v rámci PK  
c, vyhodnotenie plánu práce PK a návrh opatrení na šk. rok 2020/21 
d, využívanie učebných pomôcok a didaktickej techniky 
e, doplnenie fondu učebníc za predmety v rámci PK  
f, zovšeobecnenie skúseností z  hospitácií, exkurzií a súťaží  
g, analýza plnenia tematických plánov 
h, rôzne 
Vedúci kabinetov a špeciálnych učební  
 
- kabinet cudzích jazykov - Mgr. E. Majerčinová 
- učebné pomôcky - Mgr. E. Majerčinová, Mgr. V. Dobrocká 
- učebňa BIE a CHE - Mgr. D. Lojková 
 
Úlohy sa v priebehu šk. roka dopĺňajú podľa pokynov MŠ SR, MC a VÚC v Nitre.  
 
 

Plán vzájomných hospitácií 

PK 1všeobecnovzdelávacích predmetov  

na šk.rok 2019-2020 
 

Termín      Kto     U koho    Predmet     Cieľ 

september 2019  

Mgr.Lojková 

Mgr. Streicherová 

 

Mgr.Pavlovič 

Mgr. Majerčinová 

 

TSV 

SJL 

zvládnutie prechodu na 

SŠ /adaptácia/ I. ročníky  

práca v skupinách  

október 2019  

Mgr. Dobrocká 

Mgr. Krošláková 

 

Mgr. Krošláková      

Mgr. Majerčinová 

 

MAT 

ANJ 

 

práca s triedou 

práca v skupinách  

november 2019  

Mgr. Pavlovič 

Mgr. Lojková 

                  

Mgr. Lojková 

Mgr. Streicherová 

 

BIO 

SJL   

 

zdravý životný štýl 

práca s textom 

december 2019 Mgr. Majerčinová 

Mgr.Bezáková 

Mgr. Bezáková 

Mgr. Majerčinová 

ANJ 

ANJ 

rozvoj komunikatívnosti 

práca v skupinách 

marec 2020 Mgr. Dobrocká 

Mgr. Pavlovič 

Mgr. Majerčinová 

Mgr.. Bezáková 

Mgr. Krošláková 

Mgr. Streicherová 

 

ANJ 

MAT 

SJL 

práca s textom 

práca v skupinách 

rozvoj komunikácie 

a čitateľskej gramotnosti 

apríl 2020 Mgr.Streicherová 

Mgr. Bezáková 

Mgr.Bezáková 

Mgr. Majerčinová 

Mgr. Krošláková 

Mgr. Majerčinová 

SJL 

INF 

ANJ 

 

 

vlastenecká výchova 

motivácia žiakov  

rozvoj komunikatívnosti 

máj 2020  Mgr.Krošláková 

 

 Mgr. Bencková 

 

FYZ 

 

experiment 

práca v skupinách 


