PLÁN PRÁCE PREDMETOVEJ KOMISIE ODBORNÝCH PREDMETOV
ŠKOLSKÝ ROK 2019-2020
Plán práce PK OP vychádza najmä z hodnotenia práce PK OP na konci školského roku, zo
zamerania školy s prihliadnutím na profil absolventov Odborného učilišťa pri Spojenej škole,
Zimné 465, Rudňany.
Hlavné ciele predmetovej komisie spočívajú v :
• uplatňovaní pedagogicko-organizačných pokynov vydaných Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu SR na školský rok 2019/2020,
• usmerňovaní výchovno-vzdelávacích aktivít na školský rok a zabezpečení ich
rozpracovania do konkrétnych úloh,
• riešení aktuálnych problémov výchovno-vzdelávacieho procesu
• zabezpečení koordinácie a kontroly vypracovania tematických výchovnovzdelávacích
plánov z jednotlivých predmetov.
Úlohy PK OP na školský rok 2019/2020:
I. Skvalitňovanie vyučovacieho procesu:
a/tematické plány
• aktualizácia tematických výchovnovzdelávacích plánov pre učebný odbor Výroba
konfekcie – šitie bielizne podľa Školského vzdelávacieho programu
• aktualizácia tematických výchovnovzdelávacích plánov pre učebný odbor Spracúvanie
dreva – stolárska výrova podľa Školského vzdelávacieho programu
b/ rozvíjať pestrejšie formy vyučovania
• zabezpečiť účasť žiakov na exkurziách s odborným zameraním
• na odbornom výcviku klásť dôraz na samostatnú prácu žiakov, precvičovanie
a upevňovanie vedomostí
• využívať modernú didaktickú techniku vo výučbe odborných predmetov
• pri hodnotení žiakov riadiť sa vnútorným systémom hodnotenia žiaka organizačnej
zložky Odborné učilište Spojenej školy Rudňany, ktorý je rozpracovaný v školskom
vzdelávacom programe a vychádza z aktuálneho Metodického pokynu č.33/2011 na
hodnotenie a klasifikáciu žiakov odborných učilíšť v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
c/materiálne zabezpečenie
• materiálne zabezpečiť dielne na praktické vyučovanie žiakov oboch učebných
odborov
• doplniť stav učebníc jednotlivých učebných odborov
d/ prierezová téma Finančná gramotnosť
• zahrnúť do tematických výchovno-vzdelávacích plánov ako prierezovú tému podľa
NŠFG verzia 1.2
• zapájať sa do jednotlivých aktivít podľa plánu práce koordinátora finančnej
gramotnosti

II. Záverečné skúšky:
•
•

zodpovedne pripraviť žiakov 3. ročníkov na záverečné skúšky v šk. roku 2019/2020
vypracovať pre žiakov 3. ročníkov témy na záverečné skúšky s prihliadnutím na
nosné odborné predmety.

III. Časový harmonogram zasadnutí PK OP
September
1. Návrh plánu práce PK OP a časového harmonogramu zasadnutí PK.
2. Aktualizácia tematických výchovno-vzdelávacích plánov pre učebné odbory Výroba
konfekcie – šitie bielizne a ručné techniky, Spracúvanie dreva – stolárska výroba.
3. Triedna dokumentácia.
4. Zhodnotenie zabezpečenia žiakov učebnicami a pomôckami.
5. Rôzne, diskusia, záver.
December
1. Zhodnotenie vyučovacích výsledkov za I. štvrťrok šk. r. 2019/2020.
2. Zhodnotenie zapájania žiakov do aktivít súvisiacich s prierezovými témami.
3. Plnenie tematických výchovnovzdelávacích plánov.
4. Riešenie aktuálnych problémov.
5. Rôzne, diskusia, záver.
Február
1. Posúdenie dosiahnutých vyučovacích výsledkov za I. polrok šk. r. 2019/2020.
2. Využívanie modernej didaktickej techniky vo výučbe.
3. Riešenie aktuálnych problémov.
4. Rôzne, diskusia, záver.
Apríl
1.
2.
3.
4.

Posúdenie dosiahnutých vyučovacích výsledkov za III. štvrťrok šk. r. 2019/2020.
Uplatňovanie medzi predmetových vzťahov medzi odbornými predmetmi a OV.
Príprava na záverečné skúšky: príprava a schválenie otázok na záverečné skúšky.
Rôzne, diskusia, záver.

Jún
1. Zhodnotenie výučby a splnenie cieľov v jednotlivých predmetoch 1. až 3.ročníka
podľa vzdelávacích programov.
2. Zhodnotenie zapájania žiakov do aktivít súvisiacich s prierezovými témami.
3. Zhodnotenie exkurzií a besied organizovaných v šk. roku 2019/2020.
4. Vyhodnotenie záverečných skúšok.
5. Návrhy materiálneho zabezpečenia pre ďalší šk. rok, návrhy a pripomienky do plánu
práce PK pre ďalší šk. rok a zhodnotenie plnenia úloh šk. roka 2019/2020.
V Rudňanoch 27.8.2019
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