Spojená škola sv. Vincenta de Paul
Bachova 4, 821 03 Bratislava

Plán práce predmetovej komisie výchovy
v šk. roku 2020/2021

Schválené dňa:

Podpis:

Plán PK výchov v školskom roku 2020/2021
HUV, TSV, VYV, VYU, UMK.
August 2020 – 1. PK
1. Členovia PK: Janáčová-TSV, Ješenková-HUV, Kmeťová-VYV, Kostelková-HUV, KoščušováHUV, Ščavnický-TSV, Bizoňová-TSV
2. Kontrola plnenia uznesení zo šk.r. 2019/20
3. Prerokovanie práce so žiakmi v čase mimoriadnej situácie – vždy aktuálne, podľa pokynov
vedenia školy.
4. Prerokovanie „Školského poriadku“.
5. Návrhy k „Organizácii školského roka“.
6. Materiálne vybavenie – len drobnosti. Prichystať projekt na diaľkárske doskočište, i
s realizáciou, ak by sa dalo.
7. Ku tvorbe metodických hodín prostredníctvom www.telocvikari.sk osloviť nových piatakov.
8. Krúžky, projekty, akcie. ŠAMT pokračuje, trénerka – Jediná, druhý tréner bude externista.
9. Spolupráca TSV a VYV k organizácii akcií a vyhodnotení.
10. Príprava septembrového ÚCT – len individuálnou formou po triedach
11. Príprava podkladov k púťam, k zimnému kurzu, k výmene s D. Kubínom.
12. Doplniť žiakom 7. a 8.roč. púť do Marianky, ktoré neboli uskutočnené; žiakom 8.roč. aj pobyt
v D.Kubíne.
13. Rôzne
14. Uznesenia
November 2020 – 2. PK
1. Kontrola uznesení
2. Aktuálna situácia v súvislosti s pandémiou Covid
3. Plnenie tematických plánov a individuálnych učebných plánov, resp. individuálnych
študijných plánov.
4. Krúžky, projekty, akcie
5. Vyúčtovanie pre OZ Vincentínum.
6. Rôzne
7. Uznesenia
Február 2021 – 3.PK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola uznesení
Vyhodnotenie prvého polroka a plnenie tematických plánov
Aktuálna situácia v súvislosti s pandémiou Covid
Krúžky, projekty, akcie
Vzdelávanie pedagógov
Rôzne
Uznesenia

Jún, júl 2021 – 4. PK
1. Kontrola uznesení

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vyhodnotenie druhého polroka a plnenie tematických plánov
Zhodnotenie partnerských vzťahov s D.K.
Zhodnotenie práce krúžkov, výstupy z projektov a akcií
Tvorba vyhodnocovacej správy PK a návrhy pre nasledujúci šk.r.
Rôzne
Uznesenia

V šk.r. 2020/2021 budeme naďalej hodnotiť žiakov vo výchovách známkami podľa metodických
pokynov.
V šk.r. 2020/2021:
 Na TSV zabezpečiť spoločné napredovanie s prihliadaním na individuálne potreby žiakov.
 Naďalej pozitívne motivovať žiakov k väčšej aktivite a spolupráci (mailoví ministri športu).
Pochváliť vydarené akcie.
 Zachovať školské športové podujatia podľa záujmu žiakov.
 Naďalej spolupracovať s p. Zemanom na projekte www.telocvikari.sk natáčaním ukážok z našich
hodín TSV s vybranými skupinami žiakov. Pribrať nových piatakov.
 Pokračovať v ponuke školských pútí: každý rok každému žiakovi. Stredoškolská púť – na Staré
Hory, 28.-30.4.2021, 3 dni. Žiakom 7. a 8. ročníka doplniť púť do Marianky, ktoré nemohli byť
zrealizované (kvôli nepriaznivému počasiu a kvôli prerušenému vyučovaniu
 V 7.ročníku pokračovať s výmennými pobytmi so žiakmi z Dolného Kubína. Žiakom 8.ročníka
doplniť neuskutočnený pobyt v D. Kubíne.
 Podľa aktuálnej situácie reprezentovať vo vybraných športoch: A, Fl, F, Vyb, B - RŠLŽ pravidelne
a ostatné podľa výberu.
 Ponúknuť žiakom športové krúžky.
 Vzájomne spolupracovať na h. TSV, podľa možností v rozvrhu. Napr. pri bežeckej lige
a niektorých vybraných kontrolných cvičeniach, skoku do výšky, príprave reprezentácie, ...
V rámci HUV:
zúčastniť sa na nejakom kultúrnom hodnotnom podujatí. Aktuálne sa zapájať do bohoslužieb
a slávení sviatkov. Zapájať sa do hudobných súťaží.
V rámci VYV:
Uplatňovať vyučovanie VYVa UMK v galériách na výstavách podľa aktuálnych ponúk.
Spolupracovať s učiteľmi TSV pri súťažiach - fotodokumentácie, tvorba medailí, diplomov a pod.
Pracovať so žiakmi na estetizácii a úprave školského prostredia, na výzdobe ku akciám a sviatkom.
Dňa 26.8.2020 vypracovala
Bizoňová
Prílohy:
Termínovka plánovaných školských podujatí, okrem reprezentácie školy.

