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Školský rok 2020/2021 

Schválené dňa: 

Podpis: 



1. Zloţenie predmetovej komisie 

2. Analýza stavu a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu, vyhodnotenie súťaţí 

z predchádzajúceho školského roka 

3. Hlavné a čiastkové úlohy predmetovej komisie na šk. rok 2020/2021 

4. Tematické plány na šk. rok 2020/2021 

5. Plán činnosti 

6. Hodnotenie vedomostí ţiakov 

 

1. Zloženie predmetovej komisie 

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Monika Krajčíková 

Členovia: Mgr. Michal Angyal 

Mgr. Zuzana Baričová 

Mgr. Ivana Cesneková 

Mgr. Katarína Kriţanová 

PaedDr. Mária Marková 

Mgr. Rudolf Paţík 

PaedDr. Adriana Vajčiová 

 

2. Analýza stavu a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu, vyhodnotenie súťaží 

z predchádzajúceho školského roka 

PK zasadala počas školského roka v auguste 2019, novembri 2019, vo februári 2020. 

V období počas prerušenia  vyučovania sa stretnutie predmetovej komisie konalo online.   

Na začiatku školského roka vyučujúci vypracovali tematické plány v súlade s platnými 

učebnými osnovami a štandardmi. Vyučujúci postupovali podľa tematických plánov, 

ktoré boli schválené na začiatku školského roka. Pre integrovaných ţiakov boli 

vypracované individuálne plány. Tematické plány boli čiastočne splnené, témy, ktoré 

počas dištančného vzdelávania neboli odučné, odučia vyučujúci v tomto školskom roku. 

 

 Ţiaci 5. ročníka ZŠ sa 20.11.2019 zúčastnili Celoplošného testovania ţiakov 5. 

ročníka.  

Priemerný počet bodov školy: 76,2% 

Priemerný počet bodov v SR (národný priemer): 64,8%  

Ţiaci sa zapojili do rôznych literárnych a recitačných súťaţí ( ... a Slovo bolo u Boha, 

Hviezdoslavov Kubín, Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, Dejepisná 

olympiáda). V rámci PK boli zorganizované rôzne exkurzie, výstavy, divadelné a filmové 

predstavenia. Ţiaci mali moţnosť pracovať v záujmových útvaroch. 

 

 

3. Hlavné a čiastkové úlohy predmetovej komisie na šk. rok 2018/2019 

 Vypracovať tematické plány 

Termín: 18.9.2020    Zodpovední: všetci  

 Venovať pozornosť slabo prospievajúcim ţiakom 

Termín: úloha trvalá    Zodpovední: všetci 

 Rozvíjať čitateľskú gramotnosť metódou práce s textom 



Termín: úloha trvalá    Zodpovední: všetci 

 Zvyšovať mieru vyuţívania prostriedkov IKT vo vyučovaní jednotlivých 

predmetov 

Termín: úloha trvalá    Zodpovední: všetci 

 Rozvíjať medzipredmetové vzťahy vo  výučbe príbuzných vyučovacích predmetov 

Termín: úloha trvalá    Zodpovední všetci 

 

Slovenský jazyk a literatúra: 

 Pripraviť ţiakov 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka osemročného gymnázia  na Celoplošné 

testovanie deviatakov a prijímacie skúšky, ţiakov 5. ročníka ZŠ pripraviť na 

Celoplošné testovanie ţiakov 5. ročníka a na tých,  ktorí majú záujem študovať 

v osemročnom gymnáziu, pripraviť na prijímacie skúšky do prvého ročníka. 

Termín: podľa organizácie šk. roka Zodpovední: vyučujúci SJL 

v daných ročníkoch  

  

 Pripraviť a zorganizovať školské kolo súťaţe Olympiáda zo slovenského jazyka 

a literatúry 

Termín: október 2020     Zodpovední: vyučujúci SJL 

 Pripraviť a zorganizovať školské kolo súťaţe ...a Slovo bolo u Boha 

Termín: podľa termínu vyšších kôl súťaţe  Zodpovední: vyučujúci SJL  

 Pripraviť a zorganizovať školské kolo súťaţe Hviezdoslavov Kubín 

Termín: podľa termínu vyšších kôl súťaţe  Zodpovední: vyučujúci SJL  

 Pripraviť a zorganizovať Besedu s knihomoľom 

Termín: november 2020, február 2021   Zodpovední: vyučujúci SJL 

 Podľa aktuálnej ponuky pripraviť a zorganizovať školské kolá iných súťaţí 

Termín: podľa termínu vyšších kôl súťaţí  Zodpovední: všetci 

 Zorganizovať podľa potreby exkurzie, divadelné a filmové predstavenia 

Termín: úloha trvalá     Zodpovední: všetci  

 Priebeţne pripravovať ţiakov na literárne súťaţe formou triedneho kola 

s následnou účasťou v školskom kole 

Termín: úloha trvalá     Zodpovední: všetci 

 

 

 

 

Dejepis: 

 Pripraviť a zorganizovať školské kolo Dejepisnej olympiády, prípadne iných 

súťaţí zameraných na históriu 

Termín: podľa termínu vyšších kôl súťaţí Zodpovední: vyučujúci DEJ 

 Zorganizovať podľa potreby exkurzie, besedy, prednášky 

Termín: úloha trvalá    Zodpovední: všetci 

 

Občianska náuka 



 Zorganizovať podľa potreby exkurzie, besedy, prednášky o aktuálnych 

spoločenských problémoch  

Termín: úloha trvalá    Zodpovední: všetci 

 Pripraviť a zorganizovať školské kolo  celoštátnej súťaţe ţiakov stredných škôl 

Olympiáda ľudských práv 

Termín: podľa termínu vyšších kôl  Zodpovední: vyučujúci OBN 

 Na hodinách sa venovať aktuálnym problémom v spoločnosti (ľudské práva, práva 

dieťaťa, predchádzanie všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, 

intolerancie a rasizmu v oblasti problematiky migrácie) 

Termín: úloha trvalá    Zodpovední: všetci 

 Zorganizovať a aktívne sa zapojiť podľa moţností do charitatívnych projektov, 

ktoré sú zamerané na pomoc ľuďom v núdzi (Boj proti hladu, Kilo, Tehlička pre 

misie, Deň narcisov) 

Termín: úloha trvalá    Zodpovední: všetci 

 

Plánované exkurzie:  

 

o Univerzitná kniţnica (V.OA) 

o október 2020 Múzeum holokaustu Sereď (IX.A, IV.OA) 

o november 2020 Festival slobody (IV.OA, VII.OA) 

o december 2020 dopoludnie s Andersenom – veľkí malým 

o január 2021 noviny Denník N (VI.OA, VII.OA) 

o marec 2021 Múzeum holokaustu Sereď (VII.OA) 

o Okresný súd (VIII.A, VIII.B) 

o filmy, divadelné predstavenia 

o besedy  

 

Termíny plánovaných exkurzií sa upravia podľa aktuálnej epidemiologickej situácie. 

 

4. Tematické plány na šk. rok 2020/2021 

Vyučujúci vypracujú tematické plány  v rámci predmetov pre jednotlivé ročníky v súlade 

so školským vzdelávacím programom a inovovaným školským vzdelávacím programom. 

Podľa týchto plánov budú v školskom roku postupovať.  

Vyučujúci boli oboznámení o individuálnom postupe práce s integrovanými ţiakmi. Pre 

týchto ţiakov vypracujú individuálne plány.  

 

V niektorých ročníkoch je potrebné prebrať témy, ktoré neboli odučené počas dištančného 

vzdelávania. Vyučujúci  tieto témy preberú v tomto školskom roku v rámci daných 

tematických celkov. 

 

5. Plán činnosti 

Činnosť PK v školskom roku 2020/2021 vychádza z pedagogicko-organizačných pokynov 

MŠ SR na školský rok 2020/2021, plánu práce školy a zo školského vzdelávacieho programu, 



pričom jej členovia sa budú usilovať  rozvíjať a aplikovať vo svojej práci určujúce trendy 

súčasného vzdelávania. 

 

a) Harmonogram zasadnutí PK: v školskom roku 2020/2021 sú plánované štyri 

zasadnutia PK: august 2020, november 2020, február 2021, jún 2021 

b) Kontrola a hodnotenie vedomostí ţiakov 

Ţiaci na hodinách slovenského jazyka a literatúry vo všetkých ročníkoch základnej 

školy a štvrtom ročníku osemročného gymnázia napíšu: 

- vstupnú previerku, vstupný diktát 

- polročnú previerku 

- výstupnú previerku, výstupný diktát 

- kontrolné diktáty podľa učebných osnov v danom ročníku 

- slohové práce podľa učebných osnov v danom ročníku 

 

Študenti piateho aţ ôsmeho ročníka osemročného  gymnázia v súlade s učebnými 

osnovami na hodinách SJL napíšu: 

- v 5. aţ 7.  ročníku jeden diktát v kaţdom polroku 

- v 5. aţ 8. ročníku 2 kontrolné slohové práce  

- v 8. ročníku prednesú rečnícky prejav 

c) Plán profesijného rastu členov PK 

Vyučujúci sa zúčastnia školení podľa ponuky metodického centra.  

d) Príprava ţiakov deviateho ročníka ZŠ na Celoplošné testovanie deviatakov a na 

prijímacie skúšky na stredné školy. 

e) Príprava ţiakov piateho ročníka ZŠ na Celoplošné testovanie piatakov a na prijímacie 

skúšky na osemročné gymnáziá. 

f) Exkurzie, prednášky, besedy, divadelné predstavenia, iné kultúrne aktivity podľa 

aktuálnych ponúk 

g) Súťaţe v prednese poézie a prózy, literárne súťaţe, olympiády podľa aktuálnych 

ponúk 

h) Kontrolná a riadiaca činnosť 

Vedúca PK bude priebeţne vykonávať hospitácie u vyučujúcich v jednotlivých 

ročníkoch.   

i) Aktivity zamerané na témy výchova k manţelstvu a rodičovstvu, čitateľská 

gramotnosť,  finančná gramotnosť, environmentálna výchova, ochrana zdravia 

a ţivota, protidrogová prevencia, prevencia sociálno-neţiaducich javov, dodrţiavanie 

ľudských práv v duchu kresťanských hodnôt (rozhovory, slohové práce, články, práca 

s úryvkami z textov a literárnych diel, ktoré sa zaoberajú touto problematikou). 

 

 

6. Hodnotenie vedomostí žiakov 

 

Hodnotenie prospechu v predmete SJL 

Ţiaci budú  hodnotení známkou. 

V povinných previerkach sa bude pouţívať rovnaká  stupnica pre všetkých ţiakov: 



100% - 90%   výborný 

89% - 75%   chválitebný 

74% - 50% dobrý 

49% - 30% dostatočný 

29% - 0% nedostatočný 

 

Pri hodnotení diktátov sa bude na druhom stupni ZŠ a vo všetkých ročníkoch 

osemročného gymnázia vyuţívať rovnaká stupnica: 

 

0 – 1 chyba výborný (1) 

2 – 3 chyby chválitebný (2) 

4 – 7 chýb dobrý (3) 

8 – 11 chýb dostatočný (4) 

12 a viac chýb  nedostatočný (5) 

 

Pri oprave a  hodnotení kontrolných slohových prác sa bude vyuţívať bodový systém, 

pričom výsledné hodnotenie bude vyjadrené známkou. 

Vonkajšia forma:  4 body 

Vnútorná forma:  spolu: 20 bodov obsah:  4 body 

     kompozícia:  4 body 

     pravopis:   4 body 

     jazyk:  4 body 

     štýl:  4 body 

Celkový dojem:  4 body 

 

Spolu: 28 bodov 

Stupnica:  28 – 25 bodov:  výborný 

  24 – 20 bodov:  chválitebný 

  19 – 14 bodov:  dobrý 

  13 – 8  bodov:  dostatočný 

  7 – 0  bodov:  nedostatočný  

  

Pri hodnotení prospechu sa bude pouţívať váţený priemer. 

Veľká previerka / tematická previerka  2x 

Odpoveď     1x 

Diktát      1x 

Slohová práca     1x 

Malá previerka    0,5x 

Pravopisné cvičenie    0,5x 

Čitateľský denník    0,5x 

Účasť v školskom kole súťaţe  1x 

Domáca úloha     0,25x 

Aktivita      0,25x 

 



 

 

 

 

Hodnotenie prospechu v predmete DEJ 

Ţiaci budú  hodnotení známkou. 

V povinných previerkach sa bude pouţívať rovnaká  stupnica pre všetkých ţiakov: 

100% - 90%   výborný 

89% - 75%   chválitebný 

74% - 50% dobrý 

49% - 30% dostatočný 

29% - 0% nedostatočný 

 

Pri hodnotení prospechu sa bude pouţívať váţený priemer. 

Odpoveď     1x 

Previerka      1x 

Projekt spracovaný formou prezentácie 1x 

Referát      0,5x 

 

Hodnotenie prospechu v predmete OBN 

Ţiaci budú  hodnotení známkou. 

V povinných previerkach sa bude pouţívať rovnaká  stupnica pre všetkých ţiakov: 

100% - 90%   výborný 

89% - 75%   chválitebný 

74% - 50% dobrý 

49% - 30% dostatočný 

29% - 0% nedostatočný 

 

Pri hodnotení prospechu sa bude pouţívať váţený priemer. 

Odpoveď     1x 

Previerka      1x 

Projekt spracovaný formou prezentácie 1x 

Referát      0,5x 

 

 

Plán práce na šk. rok 2020/2021 bol prerokovaný a schválený členmi na zasadnutí dňa: 

 

 

 

V Bratislave dňa: 3.9.2020                                               Mgr. Monika Krajčíková, vedúca PK 


