SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM, GEMERSKÁ CESTA Č. 1, 984 01 LUČENEC

Plán práce školy
pre školský rok 2017/2018

ÚVOD
Pri vypracovaní Plánu práce školy na školský rok 2017/2018 sme vychádzali zo všeobecne
platných právnych predpisov, zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní, z analýzy úrovne
výchovno-vzdelávacieho procesu v predchádzajúcom školskom roku.
Plán práce obsahuje tieto časti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Analýza výchovno-vzdelávacej práce za uplynulý školský rok
Hlavné úlohy školy a jej dlhodobé zameranie
Plán výchovno-vzdelávacej činnosti
Organizácia vnútorného života školy
Konkretizácia hlavných úloh
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Oblasť CO a BOZP
Rozvoj a efektívne využívanie materiálno-technickej základne školy
Oblasť spolupráce s rodičmi, inštitúciami, verejnosťou

V školskom roku 2017/2018 nadviažeme na dosiahnuté výsledky pri plnení úloh z minulých
školských rokov, doplníme ich o úlohy, ktoré vyplynuli z vyhodnotenia školského roka
2016/2017 a o úlohy navrhnuté MŠ SR v rámci Pedagogicko-organizačných pokynov pre
školy na školský rok 2016/2017.
V školskom roku 2017/2018 na Súkromnom gymnáziu vyučujú títo pedagogickí zamestnanci:
meno vyučujúceho
Mgr. Terézia Bahledová, PhD.
Mgr. Marian Berky
Bc. Patrícia Cerovská
Mgr. Geoffrey Cremer
PhDr. Viera Jakubove
Mgr. Jarmila Janošíková
RNDr. Monika Kapičáková
Denisa Kertésová, Dis.art.
Mgr. Helena Kovácsová
Mgr. Kristína Kováčová
Ing. Katarína Molnárová
Mgr. Ľubica Morková
Mgr. Saskia Palkovičová
PaedDr. Milan Paľaga
PaedDr. Mária Pálešová
Mgr. Božena Péterová
Mgr. Slavomír Marko
Mgr. Soňa Vargová
Bc. Peter Vinarčík

vyučovacie
predmety
SJL - HUV
TŠV
ANJ
ANJ
OBN – DEJ
ANJ
MAT – CHE
HUV
BIO – MAT
GEG
CHE – MAT
FYZ
ANJ – DEJ
TEV – ETV – BIO
NEJ
NEJ – SJL
NBV
SJL – DEJ
INF

1. Analýza výchovno-vzdelávacej práce za uplynulý školský rok
V školskom roku 2016/2017 začalo študovať 104 žiakov. Odbornosť vyučovania bola
zabezpečená na 98%. Správanie žiakov bolo v súlade so školským poriadkom školy.
Vyučovacie výsledky – vyučovanie je na veľmi dobrej úrovni, o čom svedčia aj výsledky
v súťažiach (príloha 1).
Vyučovanie prebiehalo
 v osemročnom ročnom odbore v 7 triedach
 vo štvorročnom odbore v 3 triedach
– vyučovanie prebiehalo v spojení s triedami 8-ročného štúdia
Spolu 20 kolegov pracovalo v dvoch predmetových komisiách:
- Predmetová komisia cudzích jazykov a spoločenskovedných predmetov
- Predmetová komisia prírodovedných predmetov
Aktivity školy, resp. aktivity, na ktorých sme sa spolupodieľali:
 Týždeň vedy a techniky
 Imatrikulácia študentov prímy
 Ples Súkromných škôl
 Deň Európy
 Deň Zeme
 Európsky deň jazykov
 školské výlety a exkurzie
 mnohé iné zaujímavé akcie – podľa správy vedúcich PK
 Literárny týždeň
 Ambasádorská škola
Úspechy a ocenenia žiakov v školskom roku 2016/2017
Zoznam najvýznamnejších reprezentatívnych úspechov študentov našej školy:









Ivan Kulich, študent prímy – TOP – expert na celoslovenskej úrovni
Kristína Binková, študentka tercie – Biologická olympiáda – prezentácia a obhajoba
práce na celoslovenskej úrovni
Peter Nociar, študent sexty – Festival vedy – Festival vedy – prezentácia na
celoštátnom kole, cenu a postup mu boli udelené ministrom školstva, vedy, výskumu
a športu SR Peter Plavčan na záverečnom ceremoniáli súťaže, prezentácia na
Wetenschaps Expo Sciences v Bruseli
Lea Krpeľanová, študentka sexty – SOČ – 6. miesto na celoslovenskom kole
Michaela Križová, študentka sexty – SOČ – 6. miesto na celoslovenskom kole
Ester Maráková, študentka sexty – Medzinárodné zasadnutie Európskeho parlamentu
mladých vo Švajčiarsku, Rozhoduj o Európe, Ocenenie primátorkou mesta Lučenec
Dominika Belková, Laura Mužilová, Matej Mázor – študenti kvinty,
a Pavol Ďuriš a Nikolas Kočiš – študenti sexty – regionálne zasadnutie Európskeho
parlamentu mladých v Nemecku, Rozhoduj o Európe

2. Hlavné úlohy školy a jej dlhodobé zameranie
• pokračovať v rozšírenom vyučovaní cudzieho jazyka, budeme sa snažiť o uplatňovanie
metódy CLIL, v rozšírenom vyučovaní informatiky a v starostlivosti o žiakov so ŠVVP,
• pokračovať v implementácii takého hodnotiaceho systému na škole, ktorý bude čo
najkomplexnejšie odrážať vzdelávacie výsledky študentov,
• venovať zvýšenú pozornosť v spolupráci a komunikácii so SZŠ a SZUŠ,
• prijať v prijímacom konaní dostatočný počet žiakov pre 1. ročníky štvorročného aj
osemročného gymnaziálneho štúdia,
• vytvárať u žiakov uvedomelý vzťah k získavaniu nových poznatkov a tieto vedieť uplatniť
v praxi,
• motivujúcou a pracovnou atmosférou obohacovať žiakov o duševný rozvoj,
uspokojovať ich záujem po nových vedomostiach,
• úzko spolupracovať s CPPPaP v Lučenci v prospech rozvoja kvalitatívnej oblasti
výchovy a vzdelávania žiakov s IVP
• dodržiavať ŠVP a podľa neho, požiadaviek rodičov, potrieb školy a žiakov
prispôsobovať ŠkVP ako základný dokument školy,
• naďalej rozvíjať čitateľskú, finančnú gramotnosť, prírodovednú a počítačovú
gramotnosť
• rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov tak, aby:
O aby získali vzdelanie podľa zákona,
O aby získali kompetencie pre ďalšie štúdium,
O aby ovládali dva cudzie jazyky a vedeli ich používať v komunikačnej praxi,
O aby sa naučili problémy identifikovať, analyzovať a riešiť,
O aby rozvíjali manuálnu zručnosť, tvorivé schopnosti,
O aby si upevnili úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným
hodnotám, k štátnemu jazyku a kultúre,
O aby získali úctu k základným ľudským právam a slobodám,
O aby boli pripravení na život v duchu porozumenia a znášanlivosti, priateľstva
medzi národmi, národnosťami a etnickými skupinami v duchu náboženskej
tradície,
O aby rozvíjali a kultivovali svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávali,
O aby sa naučili kontrolovať svoje správanie, starali sa o svoje zdravie, poznali
princípy zdravej výživy,
O aby cieľavedome rozvíjali šport, telesnú kultúru, aby pohyb považovali za súčasť
svojho dňa.

3. Plán výchovno-vzdelávacej činnosti
V školskom roku 2017/2018 navštevuje Súkromné gymnázium 108 žiakov. Vyučovanie
v osemročnom odbore prebieha v ôsmich triedach a vyučovanie v štvorročnom odbore
prebieha v štyroch triedach, pričom študenti tried 1.A, 2. A, 3.A a 4.A sa učia spojení v jednej
triede so súbežnými ročníkmi vyššieho gymnázia.
V 1.- 4. ročníku OŠ sa vyučuje podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2, ktorý je
základným dokumentom školy. V 5. – 8. ročníku OŠ a na ŠŠ sa vyučuje podľa štátneho
vzdelávacieho programu ISCED 3A.
Učebnice a učebné pomôcky k vyučovaniu v jednotlivých ročníkoch sú zverejnené na
www.edicny-portal.sk, používajú sa iba učebnice schválené ministerstvom školstva.

Súťaže a olympiády, do ktorých sa plánujeme zapojiť:
Matematická olympiáda
Biologická olympiáda
Geografická olympiáda
Chemická olympiáda
Fyzikálna olympiáda
Dejepisná olympiáda
Jazykové olympiády
Olympiáda ľudských práv
Olympiáda zo slovenského jazyka
Literárne a recitačné súťaže
Pytagoriáda
Mladý Európan
Jazykový kvet
SOČ
Informatické súťaže
Športové súťaže

zodp.: RNDr. Monika Kapičáková
zodp.: Mgr. Helena Kovácsová
zodp.: Mgr. Kristína Kováčová
zodp.: Ing. Katarína Molnárová
zodp.: Mgr. Ľubica Morková
zodp.: PhDr. Viera Jakubove,
Mgr. Soňa Vargová
zodp.: Mgr. Jarmila Janošíková,
Mgr. Saskia Palkovičová
zodp.: PhDr. Viera Jakubove
zodp.: Mgr. Soňa Vargová
zodp.: Mgr. Božena Péterová,
Mgr. Terézia Bahledová, PhD,
Mgr. Soňa Vargová
zodp.: Ing. Katarína Molnárová,
RNDr. Monika Kapičáková
zodp.: PhDr. Viera Jakubove
zodp.: Mgr. Jarmila Janošíková
zodp.: Mgr. Helena Kovácsová
zodp.: Bc. Peter Vinarčík
zodp.: Mgr. Marian Berky,
PaedDr. Milan Paľaga

Akcie, ktoré plánujeme zrealizovať:
Memoriál Františka Bechera
termín: koniec septembra/október 2017

zodp. Mg. Marian Berky, PaedDr. Milan Paľaga

Murgašove dni
termín: 12. – 13. októbra 2017

zodp.: Mgr. Ľubica Morková, vedenie školy

Týždeň vedy a techniky
termín: 6. – 12. november 2017

zodp.: Mgr. Helena Kovácsová

Lyžiarky výcvik
termín: 29. 1. – 2. 2. 2018

zodp. Mgr. Marian Berky

40. ročník krajskej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti škôl Banskobystrického kraja
roku 2018
termín: marec/apríl 2018
zodp.: Mgr. Helena Kovácsová, vedenie školy

4. Organizácia vnútorného života školy
Organizácia školského roka
Organizácia školského roka vychádza z dokumentu Pedagogicko-organizačné pokyny
na školský rok 2017/2018 vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky.
1. Školský rok sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017
(pondelok).
2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda).
3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018
(piatok).
4. Termíny školských prázdnin:

Organizácia vyučovacích hodín a prestávok:
vyučovacia hodina
začiatok a koniec
vyučovacej hodiny
1.
7:50 – 8:35
2.
8:45 – 9:30
3.
9:40 – 10:35
4.
10:45 – 11:30
5.
11:40 – 12:25
6.
12:35 – 13:20
7.
13:50 – 14:35
8.
14:40 – 15:25

trvanie prestávky po
vyuč. hodine
10 minút
20 minút
10 minút
10 minút
10 minút
30 minút
5 minút
-

Maturitné skúšky:
1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej
skúšky bude na Súkromnom gymnáziu v predmetoch:
1. slovenský jazyk a literatúra, dňa 13. marca 2018 (utorok),
2. anglický jazyk, nemecký jazyk dňa 14. marca 2018 (streda),
3. matematika dňa 15. marca 2018 (štvrtok),

2. Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky, okrem písomnej formy,
jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 21. mája 2018 do 08. júna
2018.
3. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti
maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 12. – 15. apríla 2017. Dni konania náhradného
termínu pre jednotlivé predmety stanoví Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. apríla 2017.
Prijímacie skúšky:
Termíny budú vyhlásené v zmysle zákona 245/2008 Z. z. Kritériá prijímacej skúšky budú
prerokované Pedagogickou radou a Radou školy, budú zverejnené na stránke školy.
Termíny rokovaní pedagogickej rady:
24. 8. 2017
1. Úprava školského poriadku
2. Plán práce školy na školský rok 2017/2018
3. Rôzne
Predkladá: riaditeľ školy body 1 a 2
19. 9. 2017 (utorok)
1. Správa o podmienkach a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok
2014/2015
2. Rôzne
Predkladá: riaditeľ školy body 1 a 2
7. 11. 2017 (utorok)
1. Hodnotenie prospechu, dochádzky a správania žiakov SGYM za 1. štvrťrok školského roka
Predkladajú: triedni učitelia
2. Zovšeobecnenie výsledkov kontrolnej a hospitačnej činnosti
Predkladá: riaditeľ školy
3. Rôzne
23. 1. 2018 (utorok)
1. Hodnotenie prospechu, správania žiakov SGYM za 1. polrok školského roka.
Predkladajú: triedni učitelia
2. Kontrola plnenia plánu práce školy
3. Kritériá prijíacieho konania v školskom roku 2017/2018
Predkladá: body 2 a 3 riaditeľ školy

4. Rôzne

10. 4. 2018 (utorok)
1. Hodnotenie prospechu, dochádzky a správania žiakov SGYM za 3. štvrťrok školského
roka.
Predkladá: triedni učitelia
2. Kontrola plnenia plánu práce školy a úloh z pracovných porád
Predkladá: riaditeľ školy
3.Rôzne
máj 2018 (podľa termínu IČ MS 2018)
1. Hodnotenie prospechu, dochádzky a správania žiakov oktávy SGYM za 2. polrok
školského roka.
Predkladá: triedna učiteľka

2. Rôzne
21. 6. 2018 (štvrtok)
1. Hodnotenie prospechu, správania žiakov SGYM za 2. polrok školského roka.
Predkladá: triedni učitelia
2. Správy koordinátorov
Predkladá: koordinátori
3. Rôzne
Termíny pracovných porád:
05. 09. 2017
03. 10. 2017
17. 10. 2017
21. 11. 2017
05. 12. 2017
19. 12. 2017
09. 01. 2018
06. 02. 2018
27. 02. 2018
13. 03. 2018
27. 03. 2018
24. 04. 2018
15. 05. 2018
29. 05. 2018
12. 06. 2018
29. 06. 2018

utorok
utorok
utorok
utorok
utorok
utorok
utorok
utorok
utorok
utorok
utorok
utorok
utorok
utorok
utorok
štvrtok

Organizácia práce zamestnancov školy:
Riaditeľka školy
Poverená zastupovaním v neprítomnosti RŠ
Vedúca PK prírodovedných predmetov
Vedúca PK cudzích jazykov a spoločensko-vedných
premetov
Výchovný / kariérový poradca a koordinátor pre prácu so
žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Zamestnanecký dôverník

Mgr. Terézia Bahledová, PhD.
Mgr. Saskia Palkovičová
Mgr. Helena Kovácsová
Mgr. Božena Péterová
PhDr. Viera Jakubove
Mgr. Soňa Vargová

Triednictvo
triedny učiteľ
5. ročník
Mgr. Saskia Palkovičová
príma
Mgr. Jarmila Janošíková
sekunda
Mgr. Božena Péterová
tercia
Mgr. Helena Kovácsová
kvarta
PhDr. Viera Jakubove
kvinta + 1.A RNDr. Monika Kapičáková
sexta + 2.A
PaedDr. Milan Paľaga
septima + 3.A Mgr. Soňa Vargová
oktáva + 4.A Mgr. Marian Berky
Nepedagogickí zamestnanci:
Ing. Peter Kolbányi – manažér školy
Lenka Barcajová – mzdová účtovníčka
Ing. Monika Sabóová – účtovníčka
Jaroslav Kacian – školník
p. Spodniak - školník
p. Zöld – kurič
Ivana Horňáková – upratovačka
Viera Václaviková – upratovačka

zástupca triedneho učiteľa
Mgr. Marian Berky
Ing. Katarína Molnárová
Mgr. Helena Kovácsová
Mgr. Božena Péterová
Mgr. Soňa Vargová
PaedDr. Milan Paľaga
RNDr. Monika Kapičáková
PhDr. Viera Jakubove
Mgr. Saskia Palkovičová

Predmetové komisie – zloženie:
PK cudzích jazykov a spoločensko-vedných predmetov (ANJ, NEJ, SJL, ETV, NBV, HUV,
VYV, OBN, DEJ, VUM, TEV):
Mgr. Božena Péterová – vedúca predmetovej komisie
Mgr. Terézia Bahledová, PhD.
Mgr. Marian Berky
Bc. Patrícia Cerovská
Mgr. Geoffrey Cremer
Mgr. Jarmila Janošíková
PhDr. Viera Jakubove
PaedDr. Milan Paľaga
Mgr. Saskia Palkovičová
Mgr. Mária Pálešová
Mgr. Soňa Vargová
Mgr. Erika Demeová
Denisa Kertésová, Dis.art.

PK prírodovedných predmetov (MAT, INF, BIO, CHE, GEG, FYZ, TEC):
Mgr. Helena Kovácsová – vedúca predmetovej komisie
RNDr. Monika Kapičáková
Mgr. Kristína Kováčová
Mgr. Ľubica Morková
Bc. Peter Vinarčík
Ing. Katarína Molnárová
PaedDr. Milan Paľaga

Koordinátori:
Maturitné skúšky:
Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:
Koordinátor prevencie závislosti a sociálno-patologických javov:
Koordinátor vzdelávania a výchovy
k demokratickému občianstvu a ľudským právam:
Výučba metódou CLIL:
SOČ, Environmentálna výchova, VMaR:
Koordinátor pre čitateľskú gramotnosť:
Koordinátor pre finančnú gramotnosť:
Koordinátor pre informatizáciu:
Študentská rada:

Mgr. Saskia Palkovičová
PhDr. Viera Jakubove
PhDr. Viera Jakubove
PhDr. Viera Jakubove
Mgr. Jarmila Janošíková
Mgr. Helena Kovácsová
Mgr. Božena Péterová
RNDr. Monika Kapičáková
Bc. Peter Vinarčík
PaedDr. Milan Paľaga

Ďalšie kompetencie:
Kontrola triednych kníh, kontrola IZK, zápisnice:
Suplovanie, e-tlačivá, informované súhlasy:
POP-klub:

Mgr. Saskia Palkovičová
Bc. Peter Vinarčík
Bc. Patrícia Cerovská

Zdravotná výchova, evidencia úrazov:
Školská knižnica:
Správa učebne informatiky:
Správa IKT:
Správa učebne biológie a chémie:
Správa učebne fyziky a matematiky:
Správa chem. laboratória:
Správa kabinetu TŠV:
Správa kabinetu CHE a BIO:
Správa kabinetu FYZ:
Sklad učebníc:
Kronika:

Mgr. Marian Berky
Mgr. Soňa Vargová
Bc. Peter Vinarčík
Bc. Peter Vinarčík
Mgr. Helena Kovácsová
Mgr. Ľubica Morková
Ing. Katarína Molnárová
Mgr. Marian Berky
Mgr. Helena Kovácsová
Mgr. Ľubica Morková
PaedDr. Milan Paľaga
Mgr. Božena Péterová

5. Konkretizácia úloh školy v oblasti vzdelávania a výchovy
Vytvárať optimálne podmienky vo vyučovacom procese, vznikajúce problémy riešiť
operatívne, nedovoliť kumuláciu problémov. Cieľavedome budovať kredit gymnázia - vysoká
náročnosť s primerane humánnym prístupom k žiakom
Termín: šk. rok 2017/2018
Zodp.: všetci učitelia
Kvalitne realizovať školský vzdelávací program ISCED 2 a ISCED 3A. Implementovať
inovovaný ŠVP do ŠkVP.
Termín: šk. rok 2017/2018
Zodp.: všetci učitelia
Formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre, zúčastňovať sa alebo organizovať súťaž
v čitateľských zručnostiach, na všetkých vyučovacích predmetoch rozvíjať schopnosti
a zručnosti žiakov v čitateľskej gramotnosti.
Termín: šk. rok 2017/2018
Zodp.: učitelia SJL
Pri vyučovaní cudzieho jazyka uplatňovať inovatívne metódy a formy výučby, ktoré u žiakov
rozvíjajú samostatnosť a tvorivý prístup k práci, ako sú napr. projektové vyučovanie,
obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL), kaskádová metóda učenia sa a
vyučovania, metóda učenia sa na stanovištiach.
Termín: šk. rok 2017/2018

Zodp.: učitelia
cudzích jazykov

Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov
zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie
odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu,
na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.
Termín: šk. rok 2017/2018
Zodp.: všetci učitelia
Aktívne sa venovať práci so žiakmi a zapájať ich do predmetových olympiád a súťaží.
Termín: šk. rok 2017/2018
Zodp.: učitelia daných
predmetov

V oblasti VYV a HUV navštevovať mestskú galériu, výchovné koncerty.
Termín: šk. rok 2017/2018
Zodp.: učitelia HUV,
VYV, UMK
Pri vhodných príležitostiach uplatňovať vlasteneckú výchovu. Viesť k láske k vlasti, mestu,
užšiemu regiónu poznávaním, udržiavaním a rozvíjaním tradícií v rámci exkurzií do okolia.
Termín: šk. rok 2017/2018
Zodp.: učitelia DEJ,
OBN

Do vyučovacieho procesu vhodne implementovať branno-bezpečnostnú problematiku.
Vedomosti využiť počas cvičenia na ochranu človeka a prírody.
Termín: šk. rok 2017/2018
Zodp.: všetci učitelia
Uplatňovať globálne súvislosti a globálnu dimenziu v obsahu vzdelávania ŠkVP.
Termín: šk. rok 2017/2018
Zodp.: všetci učitelia
Zvyšovať povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie
si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete.
Termín: šk. rok 2017/2018
Zodp.: všetci učitelia
Zvyšovať vedomosti, schopnosti a zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti a funkčnej
gramostnosti. K tejto činnosti prizývať odborníkov z oblasti finančníctva a bankovníctva.
Termín: šk. rok 2017/2018
Zodp.: RŠ,
koordinátor finančnej
gramotnosti

Využiť informácie, podporné materiály a inšpiráciu pri začleňovaní globálneho vzdelávania do
obsahu rôznych vyučovacích predmetov zverejnených na www.globalnevzdelavanie.sk.
Termín: šk. rok 2017/2018
Zodp.: všetci učitelia
V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa podporovať a rešpektovať názory dieťaťa, sprístupniť
žiakom poradenskú pomoc v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie. Prijímať iba
také opatrenia na zabezpečenie disciplíny zo strany pedagógov, ktoré sú zlučiteľné s ľudskou
dôstojnosťou.
Termín: šk. rok 2017/2018
Zodp.: všetci učitelia
Aktívne sa zapájať do aktivít podporujúcich zdravý životný štýl v zmysle Národného akčného
plánu v prevencii obezity na roky 2015 - 2025.
Termín: šk. rok 2017/2018
Zodp.: všetci učitelia
Venovať zvýšenú pozornosť prevencii užívania alkoholu a tabaku.
Termín: šk. rok 2017/2018

Zodp.: všetci učitelia

Dôsledne oboznámiť žiakov so školským poriadkom a smernicou pre zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia žiakov v škole.
Termín: september 2017
Zodp.: triedni učitelia

Venovať náležitú pozornosť na vyučovacích hodinách a triednických hodinách predchádzaniu
všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie a rasizmu. Za tým účelom spolupracovať s
mimovládnymi organizáciami, organizovať Týždeň boja proti rasizmu.
Termín: marec 2018
Zodp.: vých. poradca
+ všetci učitelia

Organizovať cielené aktivity – prednášky, besedy – so zapojením čo najväčšieho počtu žiakov
v rámci Týždňa vedy.
Termín: november 2017
Zodp.: všetci učitelia
Systematicky budovať školskú knižnicu. Informácie a dokumenty, nevyhnutné pre činnosť
školských knižníc sú zverejnené na www.spgk.sk
Termín: šk. rok 2017/2018
Zodp.: učitelia SJL
Venovať zvýšenú pozornosť opatreniam na ochranu detí a žiakov pred všetkými formami
fyzického alebo psychického násilia, poškodenia alebo zneužitia, zanedbávania alebo
nedbalého zaobchádzania, týrania alebo vykorisťovania vrátane sexuálneho zneužívania a
detskej pornografie.
Termín: šk. rok 2017/2018
Zodp.: všetci učitelia
Pravidelne pripravovať žiakov na športové súťaže podľa propozícií.
Termín: šk. rok 2017/2018

Zodp.: učitelia TŠV

V oblasti spolupráce so základnými školami regiónu navštevovať ich podľa dohodnutých
alebo aj vypísaných termínov, organizovať stretnutia so žiakmi na pôde školy.
Termín: šk. rok 2017/2018
Zodp.: RŠ + všetci
učitelia

Venovať zvýšenú pozornosť komunikácii s rodičmi žiakov nielen na RZ a informačných
dňoch.
Termín: šk. rok 2017/2018
Zodp.: triedni učitelia
Priebežne monitorovať správanie sa žiakov a zmeny v prípadoch podozrenia na porušovanie ich
zdravého osobnostného vývinu zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý problém
v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami dieťaťa. V týchto otázkach spolupracovať
so školským psychológom, odbornými zamestnancami príslušného CPPPaP, podľa potreby aj
s príslušným pediatrom, sociálnym kurátorom alebo policajtom.
Termín: šk. rok 2017/2018
Zodp.: všetci učitelia

Pri vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením umožniť používanie kompenzačných
a iných pomôcok vo vyučovacom procese (napr. notebook, tablet, kalkulačku, gramatické
tabuľky, názorný materiál a iné), podľa odporúčania špeciálneho pedagóga resp. koordinátora
práce so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý má žiaka vo svojej
odbornej starostlivosti.
Termín: šk. rok 2017/2018
Zodp.: všetci učitelia

V škole vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód
s využitím informačných, komunikačných a digitálnych technológií, ak to vzdelávací obsah
umožňuje a ak je to vzhľadom na aktuálny obsah vzdelávania vhodné. Venovať pozornosť
rozvíjaniu informačnej a digitálnej gramotnosti a kompetencií detí a žiakov v tejto oblasti.
Termín: šk. rok 2017/2018
Zodp.: všetci učitelia

Aktualizácia maturitných tém a zadaní na základe požiadaviek MŠ a v súlade s aktuálnym
ŠkVP.
Termín: marec 2018
Zodp.: všetci učitelia

6. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Informovať o vzdelávacích aktivitách organizovaných MPC Banská Bystrica
Termín: šk. rok 2017/2018
Zodp.: riaditeľ školy
Informovať o vzdelávacích aktivitách organizovaných súkromnými poskytovateľmi
vzdelávania.
Termín: šk. rok 2017/2018
Zodp.: riaditeľ školy
Metodicky usmerňovať učiteľov pri neodbornom vyučovaní.
Termín: šk. rok 2017/2018

Zodp.: vedúci PK

Postupovať podľa plánu kontinuálneho vzdelávania,
tento vopred prekonzultovať so zriaďovateľom.
Termín: šk. rok 2017/2018

Zodp.: riaditeľ školy

7. Oblasť CO a BOZP
Poskytnúť žiakom a pracovníkom maximálnu možnú ochranu pri živelných pohromách,
prevádzkových, ekologických haváriách a za brannej pohotovosti štátu.
Termín: šk. rok 2017/2018
Zodp.: riaditeľ školy
Preveriť evakuáciu žiakov a pracovníkov školy 2-krát ročne (prakticky a teoreticky)
Termín: šk. rok 2017/2018
Zodp.: riaditeľ školy
Preveriť systém vyhlásenia poplachu a vyrozumenia.
Termín: šk. rok 2017/2018

Zodp.: riaditeľ školy

Previesť školenie pracovníkov školy o predpisoch BOZP, PO.
Termín: október 2017

Zodp.: riaditeľ školy

Kontrola aktualizácie vybavenia lekárničiek.
Termín: september 2017

Zodp.: Mgr. Helena
Kovácsová,
Mgr. Marian Berky

Previesť pravidelné ročné kontroly elektroinštalácie, náradia.
Termín: podľa plánu kontrol

Zodp.: riaditeľ školy,
elektrikár

8. Rozvoj a efektívne využívanie materiálno-technickej základne školy
Dôsledne uskutočniť fyzickú inventarizáciu majetku školy, postupne odstraňovať nedostatky.
Pravidelne kontrolovať zverený majetok, nefunkčné pomôcky a inventár vyradiť, tak aby
nedošlo k poškodeniu zdravia žiakov.
Termín: šk. rok 2017/2018
Zodp.: manažér školy
a riaditeľ školy

Zabezpečiť nákup učebných pomôcok podľa finančných možností školy. Vypracovávať
granty a projekty, ktoré by zlepšili stav pomôcok v škole. Hľadať sponzorov na podporu
školy.
Termín: šk. rok 2017/2018
Zodp.: manažér školy
a riaditeľ školy

Úprava areálu školy.
Termín: šk. rok 2017/2018

Zodp.: technickohospodársky úsek

Venovať systematickú pozornosť stavu stoličiek, stolov a ostatného nábytku v triedach
Termín: šk. rok 2017/2018
Zodp.: triedni učitelia

9. Oblasť spolupráce s rodičmi, inštitúciami, verejnosťou
Rešpektovať oprávnené požiadavky rodičov, pravidelne informovať rodičov o správaní
a pracovných výsledkoch žiakov, o opatreniach na prevenciu proti drogám, elimináciu
šikanovania.
Termín: šk. rok 2017/2018
Zodp.: triedni učitelia
Spolupracovať s rodičmi pri riešení problémov žiakov, pri absencii.
Termín: šk. rok 2017/2018

Zodp.: triedni učitelia,
vých. poradca

Prezentovať výsledky práce žiakov formou vystúpení, v masmédiách, na webovej stránke
školy a FB
Termín: šk. rok 2017/2018
Zodp.: všetci učitelia
Vedenie školy v spolupráci s Rodičovskou radou zvolá triedne aktívy rodičov ako aj
zasadnutia Rodičovskej rady.

Termín triednych aktívov: podľa vyhlásenia termínu triednym učiteľom
Spolupracovať so školami v meste a obvode, spolupracovať s KŠÚ Banská Bystrica
Termín: 2017/2018
Zodp.: riaditeľ školy
Spolupracovať a plniť úlohy dané zriaďovateľom.
Termín: 2017/2018

Zodp.: všetci zamestnanci

Plán činnosti predmetovej komisie prírodovedných predmetov
na školský rok 2017/2018
vypracovala: Mgr. Helena Kovácsová
V školskom roku 2017/2018 sa činnosť predmetovej komisie zameria na plnenie úloh
výchovno-vzdelávacích cieľov, vyplývajúcich z odborno-metodických pokynov pre
vyučovanie prírodovedných predmetov.
Budeme rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti
detí a žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti
separácie, zhodnocovania (recyklácie) a likvidácie odpadov v súlade s právnymi predpismi, na
vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu
pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, na riešenie rôznych problémov
ochrany prírody a krajiny. Budeme podporovať rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania
zapájaním sa do projektov a súťaží s environmentálnym zameraním a budeme sa podieľať na
všetkých aktivitách, ktoré umožnia študentom dostať sa do prírody a vnímať jej komplexnosť
a zároveň zraniteľnosť.
Naďalej budeme zvyšovať povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich
kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov
vo svete a budeme implementovať témy globálneho rozvojového vzdelávania do školských
vzdelávacích programov.
Celoročne budeme klásť dôraz na prácu učiteľov aj žiakov s informačnými
a komunikačnými technológiami. Zvýšenú pozornosť budeme venovať ochrane detí a žiakov pri
používaní internetu a aktívne vzdelávať deti a žiakov v oblasti správania sa v internetovom
(kybernetickom) priestore.
Do školských vzdelávacieho programu zapracujeme tiež témy súvisiace s multikultúrnou
výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa,
rodovej rovnosti, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu,
intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migračnej krízy. Budeme uplatňovať globálne
súvislosti a globálnu dimenziu v obsahu vzdelávania ŠkVP, rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a
výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí,
vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni,
Dôležitou úlohou bude podporovať naďalej finančnú gramotnosť na jednotlivých stupňoch
výučby.
Pri výučbe finančnej gramotnosti na všetkých troch úrovniach bude potrebné klásť
zvýšený dôraz na čiastkové kompetencie, ktoré sa týkajú boja proti korupcii a klientelizmu a
ochrany spotrebiteľa, u žiakov budeme rozvíjať vedomosti, zručnosti a hodnotové postoje
spojené s finančnou gramotnosťou. Budeme využívať možnosť vzdelávania pedagogických

zamestnancov v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti a náš vyškolený koordinátor finančnej
gramotnosti p. Kapičáková, využije svoje nove vedomosti na informovanie kolegov počas
stretnutí PK. Počas celotýždňových aktivít v rámci Týždňa vedy a techniky túto problematiku
sprístupníme aj za pomoci pozvaných hostí z finančného sektora. Na podporu výučby finančnej
gramotnosti využijeme aj centrálny informačný portál MŠVVaŠ SR http://www.minedu.sk/dalsieinformacne-zdroje/, kde sú sústredené všetky dôležité dokumenty, pomocné materiály a odkazy.

Zameriame sa na efektívne rozvíjanie komunikačných kompetencií a čitateľskej
gramotnosti u žiakov vo všetkých vzdelávacích oblastiach a budeme dbať o zvyšovanie jazykovej
kultúry žiakov na všetkých vyučovacích hodinách.
Ďalej medzi úlohy, zahrnieme realizovanie aktivít na podporu zdravia a zdravého
životného štýlu a podpory aktivít v súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020.
Budeme venovať pozornejšie výchove k zdraviu v zmysle holistického prístupu k zdraviu
(musíme pracovať na troch stupňoch ľudskej existencie: duša, myseľ a telo) a zdravému
životnému štýlu.
Aktívne sa pokúsime zapájať deti a žiakov do aktivít a programov, ktoré podporujú
výchovu ku zdraviu a zdravý životný štýl, realizovať aktivity a programy na podporu telesného a
duševného zdravia. Budeme venovať v škole zvýšenú pozornosť prevencii užívania alkoholu a
tabaku a odvykaniu a informovať žiakov o škodlivých a vedľajších účinkoch nelegálnych a
dopingových látok.
Celoročne budeme klásť dôraz na prácu učiteľov aj žiakov s informačnými
a komunikačnými technológiami. Zvýšenú pozornosť budeme venovať ochrane detí a žiakov pri
používaní internetu a aktívne vzdelávať deti a žiakov v oblasti správania sa v internetovom
(kybernetickom) priestore.
Na rozširovanie povedomia o bezpečnom používaní internetu využijeme aj tieto webové sídla:
www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.pomoc.sk, www.ovce.sk.
V rámci výučby prírodovedných predmetov budeme popularizovať vedu a techniku
a našou prioritou sa i tento rok stane každoročne organizovaný Týždeň vedy a techniky a účasť na
krajskom kole festivalu vedy a techniky so snahou o postup na celoslovenské kolo.

September












zasadnutie PK
vypracovanie tematických výchovno-vzdelávacích plánov
vypracovanie hlavnej biologickej nástenky - (p. Kovácsová)
geografická olympiáda (ZŠ, SŠ) - príprava (p. Kováčová)
informácie k príprave prác SOČ (p. Kovácsová, p.Vargová)
koordinácia výchovy k manželstvu a rodičovstvu a environmentálnej výchovy
(p. Kovácsová)
príprava aktivít k Týždňu vedy a techniky(všetci vyučujúci) + DOD
exkurzia pre nižší stupeň gymnázia a ZŠ - Budapešť-Tropikárium a ZOO
exkurzia pre vyšší stupeň gymnázia - Bratislava – Aurelium centrum (p. Jakubove, p.
Paľaga, p. Vargová)
príprava krúžkov a súťaží
príprava súťaže PIKOMAT a FYZKUS (p. Morková, p. Kapičáková)

Október



zasadnutie PK
príprava prác SOČ - konzultácie (p. Kovácsová)











zverejnenie maturitných téz (okruhov) (všetci vyučujúci)
príprava študentov na chemickú olympiádu (p. Molnárová)
matematická olympiáda, príprava na Pytagoriádu – zadania (p. Kapičáková,
Molnárová)
príprava korešpondenčného semináru z fyziky FYZKUS (p. Morková)
beseda s dievčatami kvinty a sexty o aktuálnych problémoch dievčat v rámci výchovy
k manželstvu a rodičovstvu a rozdanie hygienických balíčkov z programu
"S tebou o tebe" (p. Kovácsová)
začiatok prípravy študentov na súťaž biologickej olympiády kat. E, D (p. Kovácsová)
akcie pri príležitosti Svetového dňa výživy, Svetového Dňa jablka (p. Paľaga)
príprava exkurzie a aktivít k týždňu vedy a techniky (všetci členovia PK)
príprava a realizácia 8. Murgašových dní 12. – 13.10. 2017 (p. Morková)

November










školské kolo MO – podľa termínovníka (p. Kapičáková, p. Molnárová)
7. – 11. 11. 2016 - týždeň vedy a techniky na škole so sprievodnou exkurziou (všetci)
účasť na Festivale Týždňa vedy a techniky – prezentácia vedeckých projektov,
informatická súťaž iBobor (p. Vinarčík)
účasť na dni otvorených dverí (všetci)
kontrola prác SOČ (p. Kovácsová)
rozhovor s dievčatami zo sekundy v rámci programu "Čas premien" a rozdanie
hygienických balíčkov (p. Kovácsová)
príprava študentov na geografickú olympiádu (p. Kováčová)
účasť na súťaži Náboj junior (p. Kapičáková)

December


priebežná príprava študentov na súťaž biologickej olympiády kat. E, D (p.
Kovácsová)
 kontrola plnenia tematických výchovno-vzdelávacích plánov
 Pytagoriáda (piata ZŠ, príma, sekunda, tercia) (p. Kapičáková, p. Molnárová)
 vyhodnotenie prác SOČ (p. Kovácsová)
 ŠK geografickej olympiády ( p. Kováčová)
 Účasť na súťaži Expert Geniality show ( p. Kováčová, p. Molnárová)

Január



školské kolo prác SOČ - výber najlepších (p. Kovácsová, p. Vargová)
príprava na obvodné kolo MO (p. Kapičáková, p. Molnárová)

Február





pokračujú prípravy na matematické súťaže (p. Kapičáková, p. Molnárová)
školské kolo chemickej olympiády (p. Molnárová)
príprava na krajské kolo SOČ (p. Kovácsová)
príprava na monitor a prijímacie skúšky (p. Kapičáková)

Marec








zasadnutie PK
matematická olympiáda – obvodné kolo (p. Kapičáková, p. Molnárová)
Pytagoriáda – okresné kolo (p. Kapičáková, p. Molnárová)
geografická olympiáda (ZŠ, SŠ) – krajské kolo (p. Kováčová)
príprava študentov víťazných prác ŠK SOČ na krajské kolo (p. Kovácsová)
prerokovanie maturitných zadaní (všetci vyučujúci)
písomné maturitné skúšky

Apríl






účasť študentov na okresnom kole biologickej olympiády kat. E (p. Kovácsová)
účasť študentov na krajskom kole SOČ (p. Kovácsová)
príprava a organizácia 40. krajského kola SOČ
aktivity ku Dňu Zeme, vody a životného prostredia (p. Kováčová, p. Paľaga)
Matematický klokan (p. Kapičáková, p. Molnárová)

Máj



ústne maturitné skúšky
environmentálne aktivity (p. Kovácsová, p. Kováčová)

Jún






beseda s odborníkmi v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu (p. Kovácsová)
koncoročné opakovania
zasadnutie PK
dejepisno – biologická exkurzia (p. Kovácsová, Péterová, Jakubove)

Ďalšie aktivity:








doučovanie a konzultácie so študentmi
práca s nadanými deťmi
práca v krúžkoch
starostlivosť o webovú stránku a učebňu informatiky
príprava násteniek
príprava priebežných testov
dopĺňanie učebných pomôcok v jednotlivých predmetoch

PLÁN ČINNOSTI PREDMETOVEJ KOMISIE
CUDZÍCH JAZYKOV A SPOLOČENSKOVEDNÝCH PREDMETOVEJ
v školskom roku 2017/2018
vypracovala: Mgr. Božena Péterová
Ciele a úlohy
Činnosť predmetovej komisie bude zameraná na plnenie úloh výchovno-vzdelávacích
cieľov vyplývajúcich zo školského vzdelávacieho programu a na rozvoj kľúčových
kompetencií.
Naďalej budeme podporovať kvalitné jazykové vzdelávanie žiakov, ich zručnosti
v informačno-komunikačných technológiách, ale aj praktické zručnosti, ktoré sú dôležitou
súčasťou ich všestrannej prípravy.
Vychádzajúc z pedagogicko-organizačných pokynov pre školský rok 2017/2018 sa
členovia predmetovej komisie budú riadiť centrálnym informačným portálom rezortu školstva
– www.iedu.sk.
Na odporúčanie MŠVVaŠ budeme aj naďalej rozvíjať čitateľskú gramotnosť vo
všetkých vzdelávacích oblastiach, venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením.
S cieľom zvyšovať úroveň vyučovania slovenského jazyka budeme klásť dôraz na vlastnú
tvorbu a rozvíjanie jazykového prejavu, podporíme voľno-časové aktivity žiakov zamerané na
jazykovú kultúru - recitačné a literárne súťaže a formovať tak kladný vzťah žiakov ku knihe
a literatúre, prácu s informáciami a schopnosti argumentovať. Budeme využívať osvedčené
didaktické a metodické materiály na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti na
www.spgk.sk ako aj www.nucem.sk.
Aj naďalej budeme využívať knižnično-informačné služby a podujatia Novohradskej
knižnice a vlastnú knižnicu ako aj portál www.slovakiana.sk, kde je k dispozícii digitálna
knižnica, archív s literárnymi dielami a podobne.
Pri výučbe cudzích jazykov budeme rozvíjať komunikatívne kompetencie, čitateľskú,
finančnú a prírodovednú gramotnosť.
Do výučby všetkých predmetov budeme implementovať prvky NŠFG. pomocným
dokumentom bude Zborník z fonferencií Stav a rozvoj funkčnej gramotnosti (Matematická
a čitateľská gramotnosť) vydaný pod hlavičkou Štátneho pedagogického ústavu, NÚCEM a
Metodicko-pedagogického centra v Bratislave 2009. S týmto dokumentom sa oboznámia
všetci vyučujúci.
Vyučujúci budú používať Európske jazykové portfólio ako nástroj autoevalvácie
a podpory učenia sa cudzieho jazyka, uprednostňovať inovatívne metódy a formy výučby,
obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie CLIL, projektové vyučovanie, hru ako
motivačnú didaktickú metódu, tvorivé zážitkové metódy, inscenačné metódy, rolové úlohy,
riadenú a voľnú diskusiu, riešenie problémových úloh. Pri vyučovaní cudzích jazykov
eliminujeme memorovanie a budeme uskutočňovať výučbu založenú na tréningu a rozvoji
jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka, jeho schopnosti a druh
inteligencie. Aj v tomto školskom roku máme k dispozícii lektora anglického jazyka G.
Cremera z Belgicka, ktorý bude vyučovať hodiny konverzácie a CLIL-ové hodiny. Členovia
predmetovej komisie cudzích jazykov podporia aj tvorivé aktivity v rámci Európskeho dňa
jazykov s cieľom podporiť záujem o vzdelávanie v oblasti jazykov a poznávania reálií
a kultúrnej rozmanitosti Európy. Aj tento rok sa prihlásime do súťaže pre mladých
prekladateľov Juvenes Translatores, ktorú organizuje Európska únia.

V súlade s medzinárodnými záväzkami SR v problematike ľudských práv
a Celoštátnou stratégiou ochrany a podpory ľudských práv v SR sa zúčastníme Olympiády
ľudských práv.
V súlade s cieľmi a princípmi Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie budeme
rozvíjať osvetovú činnosť a zvyšovať povedomie žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich
kritické uvedomovanie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej,
regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.
Myšlienku európskeho občianstva podporíme aj v tomto školskom roku participáciou
v súťaži Modelový Európsky parlament.
V rámci všetkých predmetov predmetovej komisie budeme rozvíjať environmentálnu
výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti žiakov zameranú na vedenie
k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie
správnych postojov žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním
a poškodzovaním životného prostredia.
Naďalej budeme podporovať a zapájať žiakov do dobrovoľníckych aktivít,
spolupracovať v oblasti organizovania dobrovoľníctva na škole s dobrovoľníckymi
organizáciami a pokračovať aj v tomto školskom roku v celosvetovom vzdelávacom
programe Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu.
V rámci telesnej a športovej výchovy budeme zapájať žiakov do pohybových aktivít
a športových krúžkov, Európskeho týždňa športu, rozvíjať osvetovú a výchovnú činnosť
s dôrazom na zdravú výživu a prevenciu zdravia.
Do vyučovacieho procesu implementujem témy súvisiace s multikultúrnou výchovou,
výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa,
realizovať prevenciu extrémizmu, antisemitizmu, xenofóbie a ostatných foriem intolerancie.
Hodnotenie predmetov
Cudzie jazyky
Od 1.septembra 2017 platí pre tematické testy nasledovná stupnica, upravená na zasadnutí
predmetovej komisie 30. 6. 2017, schválená pedagogickou radou 28. 8. 2017:
100 – 90% - 1
89 - 75% - 2
74 - 60% - 3
59 - 45% - 4
44 - 0% - 5
Pomer na výpočet známky z cudzieho jazyka zostáva zachovaný: 50% tematické testy, 35%
ostatné preverovacie metódy, 15% aktivita.
Spoločenskovedné predmety
Od 1.septembra 2017 platí pre tematické testy rovnaká stupnica:
100 – 90% - 1
89 - 75% - 2
74 - 50% - 3
49 - 33% - 4
32 - 0% - 5
Výchovy
Všetky výchovy sa klasifikujú, 70% známky tvorí aktivita a 30% zručnosti, pričom aktivita sa
hodnotí celou škálou známok (1-5).

PLÁN ČINNOSTI PREDMETOVEJ KOMISIE
SEPTEMBER
- príprava a schválenie tematických výchovno-vzdelávacích plánov, ŠKVP, zodpovední
všetci
- objednanie učebníc a pracovných zošitov z cudzích jazykov podľa potreby v jednotlivých
triedach, zodpovední vyučujúci ANJ a NEJ
- objednanie cudzojazyčných časopisov, zodpovedná B. Péterová
5.9. -8.9. 2017 – Kurz ochrany života a zdravia pre triedy septima, 3.A a oktáva, 4.A,
zodpovední M. Berky, M. Paľaga
7.9. 2017 – Čítanie mien obetí holokaustu, Bratislava, Divadlo P.O.Hviezdoslava,
zodpovedná S. Vargová
9.9.2017 – projekt Cesta neznáma pri príležitosti Pamätného dňa obetiam holokaustu,
zodpovedná S. Vargová
14.9. 2017 – účelové cvičenie OČAZ, zodpovední M. Berky, M. Paľaga
18.9. – 22.9. 2017 Rozhoduj o Európe, simulované rokovanie Rady EÚ a EP, Brno,
zodpovedná V. Jakubove
26.9. 2017 – Európsky deň jazykov
29.9. 2017 – slávnostné odovzdávanie osvedčení ambasádorov a plakiet pre školy
vzdelávacieho programu Ambasádorské školy EP, Právnická fakulta UK Bratislava,
zodpovedná V. Jakubove
OKTÓBER
5.10. 2017 Memoriál Ing. Františka Bechera, futbalový turnaj pre žiakov 5. ročníka ZŠ,
zodpovedný M. Berky
Literárny Lučenec – celoslovenská súťaž
Dejepisná exkurzia Fiľakovo – regionálna história, hrad a múzeum pre 5. ročník ZŠ a prímu
Jesenné divadelné hry
Okresné kolo v plávaní, zodpovedný M. Paľaga
Timraviným chodníčkom – literárno-turistické podujatie pri príležitosti Roka B.S.Timravy pre
triedy príma a sekunda, zodpovedná B. Péterová
26.10. 2017 – divadelné predstavenie v anglickom jazyku pre triedy príma, sekunda, tercia,
zodpovedná J. Janošíková
24.10. – 26.10. 2017 zasadnutie Európskeho parlamentu v Štrasburgu, zodpovedná V.
Jakubove
Prednáška a beseda Základy finančnej gramotnosti pre triedy kvarta – oktáva pri príležitosti
Svetového dňa sporenia (31.10.), zuodpovedná V. Jakubove
Príprava žiakov na recitačnú súťaž Timravina Studnička, zodpovedné T. Bahledová, B.
Péterová
Juvenes Translatores, prekladateľská súťaž EU, zodpovedná B. Péterová
Príprava aktivít v rámci Týždňa vedy a techniky, zodpovední všetci
Príprava žiakov na predmetové olympiády – SJL, DEJ, ANJ, NEJ, zodpovední príslušní
vyučujúci
Zasadnutie predmetovej komisie
NOVEMBER
6.11. – 12.11. 2017 Týždeň vedy a techniky, participácia, beseda a diskusia s A. Harišom
odborníkom na prevenciu závislostí z CPPPaP v Lučenci, beseda a diskusia s odborníkom na
výživu a podporu zdravého životného štýlu, zodpovedná V. Jakubove
Seminár pre učiteľov dejepisu ZŠ, SŠ – Ako učiť o holokauste, zodpovedná S.Vargová

Výchovno-vzdelávacie predstavenie pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu,
zodpovedná V. Jakubove
Exkurzia Bratislava – návšteva verejnej ochrankyne ľudských práv a Centra pre liečbu
drogových závislostí, divadelné predstavenie so zameraním na výchovu a vzdelávanie
k demokratickému občianstvu a ľudským právam pre triedy kvarta – oktáva, zodpovedná V.
Jakubove
História Novohradu 2017, stretnutie historikov, zodpovedná S. Vargová
Imatrikulácia žiakov prímy, zodpovedný M. Paľaga
Príprava žiakov na prednes v cudzom jazyku Jazykový kvet, zodpovedné príslušné vyučujúce
DECEMBER
Školské kolo Olympiády ľudských práv, príprava žiakov na okresné kolo, zodpovedná V.
Jakubove
Školské kolo Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku, príprava žiakov na okresné kolo,
zodpovedné vyučujúce cudzích jazykov
Príprava žiakov na súťaž v prednese Šaliansky Maťko, zodpovedná T. Bahledová, B. Péterová
Príprava prác SOČ na krajskú prehliadku, zodpovedná S. Vargová
JANUÁR
Okresné kolá predmetových olympiád, zodpovední príslušní vyučujúci
Príprava prác SOČ na krajskú prehliadku, zodpovedná S. Vargová
Prednáška a diskusia pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky s názvom
Ľudské a občianske práva v SR, dodržiavanie a ich ochrana pre triedy kvarta – oktáva s PhDr.
Dagmar Hornou, PhDr. Kálmanom Petoczom, zodpovedná V. Jakubove
FEBRUÁR
Lyžiarsky kurz pre triedy príma, sekunda a kvinta, zodpovední M. Berky, M. Paľaga
Príprava žiakov na súťaž Mladý Európan, zodpovedná V. Jakubove
Príprava žiakov na recitačnú súťaž Hviezdoslavov Kubín, zodpovedné B. Péterová, T.
Bahledová
Príprava externej časti maturitnej skúšky, maturitných zadaní, zodpovední všetci
Zasadnutie predmetovej komisie
Okresné kolo dejepisnej olympiády, zodpovedná S. Vargová
Krajské kolo Olympiády ľudských práv, Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku,
zodpovední príslušní vyučujúci
Tvorba žiackych projektových prác na tému „Bojovníci za ľudské práva“, zodpovedná V.
Jakubove
MAREC
Okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, zodpovedné T. Bahledová, B. Péterová
Krajské semifinále súťaže v prednese v ANJ, NEJ Jazykový kvet, zodpovední príslušní
vyučujúci
Marec – mesiac knihy, beseda s V. Homolovou, zodpovedná S. Vargová
Externá časť maturitnej skúšky – SJL, ANJ, NEJ, zodpovedná S. Palkovičová
Obvodné kolo vo futbale, zodpovední M. Berky
Prednáška a diskusia pri príležitosti Svetového dňa spotrebiteľských práv, Európskeho dňa
spotrebiteľov, zodpovedná V. Jakubove
APRÍL
Regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, zodpovedná B. Péterová, T. Bahledová

Krajská prehliadka SOČ, zodpovední príslušní vyučujúci
Príprava projektových prác v cudzom jazyku pri príležitosti Svetového dňa zdravia,
zodpovedné vyučujúce cudzích jazykov
Regionálne kolo súťaže Mladý Európan, zodpovedná V. Jakubove
Príprava žiakov na obvodné kolo žiakov v atletike, zodpovední M. Berky, . Paľaga
Workshop so žiakmi v rámci predmetu spoločenskovedný seminár – Európsky deň za práva
migrantov, zodpovedná V. Jakubove
MÁJ
Deň Európy – aktivity v spolupráci s mestom Lučenec a Europe Direct Lučenec, zodpovedná
V. Jakubove
Obvodné kolo v atletike, zodpovední M. Berky, M. Paľaga
Dobšinského Gemer, Medziriadky, zodpovedná S. Vargová
Szabóov grafický Lučenec, zodpovedná E. Demeová
Interná časť maturitnej skúšky, zodpovední všetci
Medzinárodný deň múzeí – podľa aktuálnej ponuky, zodpovedné S. Vargová, V. Jakubove
JÚN
Dejepisná exkurzia Osvienčim pre triedy kvarta – oktáva, zodpovedná V. Jakubove
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
Záhradná slávnosť
Zasadnutie predmetovej komisie
Ďalšie aktivity budú zaraďované aktuálne podľa potreby a ponuky jednotlivých zariadení.

V Lučenci dňa 15. 9. 2017
Mgr. Terézia Bahledová, PhD.
riaditeľka školy

