
Správa o činnosti predmetovej komisie odborných predmetov  
Odborného učilišťa pri Spojenej škole v Rudňanoch 

šk. r. 2020/2021 
Predmetová komisia pracovala v zložení:  
Predseda PK:    Ing. Petra Hamráková 
Členovia PK:     Mgr. Anna Marušinská 

Bc. Iveta Krajňáková 
Ing. Ľubomír Zelený  
Mgr. Anton Kuchta 
Ing. Ľubomír Birka 

Predmetová komisia odborných predmetov v šk. r. 2020/2021 zasadala päťkrát a pracovala 
na základe vypracovaného plánu práce PK OP. Prácu PK OP ovplyvnilo opäť prerušenie 
výchovno-vzdelávacej činnosti na školách od 11.januára 2021 na základe rozhodnutia 
MŠVVaŠ SR z dôvodu mimoriadnej situácie šírením respiračného ochorenia vyvolaného 
koronavírusom COVID-19.  
Obsahovou náplňou zasadnutí  bolo:  
 tvorba, zmeny úpravy a plnenie tematických plánov vo vyučovaní odborných predmetov 

a odborného výcviku podľa aktuálneho ŠkVP učebných odborov, 
 implementácia tém finančnej gramotnosti do TVVP 
 vedenie triednej dokumentácie 
 navrhované zmeny v ŠkVP učebných odborov, aktualizácia TVVP 
 zhodnotenie zabezpečenia žiakov učebnicami a pomôckami 
 výmena skúsenosti z uplatňovania medzi predmetových  vzťahov  odborných predmetov 

a odborného výcviku,  
 výmena skúseností z uplatňovania vnútorného systému hodnotenia žiaka v jednotlivých 

odborných predmetoch a odbornom výcviku, 
 využívanie modernej didaktickej techniky vo výučbe 
 upevňovanie profesijných kompetencií – využívanie aplikácií online vzdelávania, 

využívanie centrálneho úložiska digitálneho učebného obsahu pre skvalitnenie dištančnej 
formy vzdelávania 

 hodnotenie študijných výsledkov štvrťročne,  
 hodnotenie zapájania sa žiakov do aktivít súvisiacich s prierezovými témami, 
 vedenie triednej dokumentácie v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením 

vyučovania v školách, 
 usmernenie na hodnotenie žiakov odborného učilišťa v čase mimoriadnej situácie, 

spôsobenej prerušením vyučovania, 
 príprava a zhodnotenie priebehu záverečných skúšok  
 usmernenie k záverečnému hodnoteniu a klasifikácii žiakov OU v súvislosti 

s mimoriadnou situáciou spôsobenou prerušením vyučovania, 
 zhodnotenie  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
 materiálno technické zabezpečenie  odborného výcviku, 
 návrhy a pripomienky do plánu práce PK pre ďalší šk. rok a zhodnotenie plnenia úloh šk. 

r. 2020/2021 
Dňa 11. januára 2021 sa opäť na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 8.januára 

prerušila prezenčná výchovno-vzdelávacia činnosť na školách do 8.2.2021 z dôvodu 
mimoriadnej situácie zapríčinenej šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým 
koronavírusom COVID-19 a žiaci sa vzdelávali dištančne. Dištančná forma vzdelávania 



prebiehala aj od 8.februára 2021 na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi až do odvolania.  

Počas prerušenia vyučovania prebiehalo vyučovanie v škole mimoriadnym spôsobom v 
súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.  

Členovia PK sa podieľali na priebehu vyučovania dištančnou formou, pracovali formou 
home office a to spracovávaním vzdelávacích materiálov a vypracovaním pracovných listov 
pre žiakov OU, ktoré im následne boli distribuované domov v spolupráci s vedením školy 
a pracovníčok komunitného centra V Rudňanoch priebežne, podľa potreby a možností 
v súvislosti s dodržaním prísnych hygienických predpisov v čase mimoriadnej situácie. Online 
formu vzdelávania žiakov nebolo možné realizovať, pretože žiaci OU pochádzajú zo sociálne 
znevýhodneného prostredia a sociálne nepodnetného výchovného prostredia, v ktorom 
nemajú možnosť pracovať s počítačom v prostredí internetu. Členovia PK vypracovávali 
pracovné listy s ohľadom na profilové predmety konkrétnych učebných odborov, ako aj 
hlavných všeobecno-vzdelávacích predmetov podľa tematických celkov TVVP jednotlivých 
predmetov a to konkrétne: 
Ing. Petra Hamráková –  Matematika 1.,2.,3. ročník, Svet práce 3.ročník, Informatika 1.,2.3. 
ročník pre učebné odbory Výroba konfekcie – šitie bielizne a ručné techniky, Spracúvanie 
dreva – stolárska výroba 
Mgr. Anna Marušinská – Odborné kreslenie 2., 3. ročník, Stroje a zariadenia 1.ročník, , 
Odevné materiály 1.2.3 ročník pre učebný odbor Výroba konfekcie – šitie bielizne a ručné 
techniky 
Bc. Iveta Krajňáková – Technológia 1.,2.,3. ročník, Odborný výcvik 1.,2.,3. ročník, Technika 
ručných prác 2.,3. ročník pre učebný odbor Výroba konfekcie – šitie bielizne a ručné techniky 
Ing. Ľubomír Zelený - Technológia 1.,2.,3. ročník, Materiály 1.,2.,3. ročník, Odborný výcvik 
2.,3. ročník pre učebný odbor Spracúvanie dreva – stolárska výroba 
Ing. Ľubomír Birka – Stroje a zariadenia, Odborné kreslenie 1.,2.,3. ročník, Odborný výcvik 
1.ročník pre učebný odbor Spracúvanie dreva – stolárska výroba 

Spätnou väzbou tejto činnosti boli pracovné listy, ktoré žiaci vypracovali podľa svojich 
schopností s ohľadom na stupeň mentálneho postihnutia a prostredia, z ktorého pochádzajú. 
Mnohým chýbala pomoc učiteľa pri domácej výučbe, ktorú im žiaľ ich rodičia nedokážu 
plnohodnotnou formou zabezpečiť vzhľadom na individuálne rodinné a sociálne podmienky, 
v ktorých žijú. V čase mimoriadnej situácie žiaci boli hodnotení priebežne slovne, záverečné 
hodnotenie prebehlo klasifikáciou dosiahnutých výsledkov pred prerušením vyučovania a 
s prihliadnutím na priebeh vzdelávania počas prerušenia vyučovania. 
Počas prerušenia vyučovania členovia PK pracovali ďalej individuálne formou 
sebavzdelávania, štúdiom odbornej literatúry, vyhľadávaním a spracovávaním aktuálnych 
informácii v súvislosti s prerušením vyučovania na školách a reagovaním na jednotlivé 
usmernenia MŠVVaŠ SR v súvislosti so zabezpečením priebehu a formy vzdelávania v čase 
mimoriadnej situácie, riešením aktuálnych problémov. Svoju činnosť evidovali v týždenných 
výkazoch práce za jednotlivé týždne.  
Po návrate žiakov do školy na základe zlepšenia situácie v okrese, pracovala predmetová 
komisia podľa plánu práce. Predmetová komisia odborných predmetov sa podieľala aj na 
materiálnom zabezpečení výučby, a to požiadavkami na vedenie školy o pravidelný prísun 
materiálu pre učebné odbory spracúvanie dreva a výroba konfekcie. Spolupracovali 
navzájom aj s vedením školy online komunikáciou a reagovali v čase mimoriadnej situácie na 
zmenu obsahu vzdelávania a jej formu primeraným spôsobom. Spolupráca predmetovej 



komisie odborných predmetov OU a vedenia Spojenej školy v Rudňanoch bola po celý 
školský rok aj v čase prerušenia vyučovania na dobrej úrovni.  

 
 

V Rudňanoch 23.6.2021                                                    
Vypracovala: Ing. Petra Hamráková, vedúca PK OP  


