
Vyhodnotenie práce PK SJL, DEJ, NAS, JAK, ESV za šk. r. 2010/2011 

I. Zasadnutia PK: 
Počet zasadnutí: 4, náplň zasadnutí splnená 
Náplň zasadnutí: práca s časovo-tematickými plánmi, kontrola plnenia plánov, príprava EČ 
MS, PFIČ MS, práca na projektoch, návrhy na zlepšenie činnosti, sledovanie práce na 
Projekte - skúsenosti z vyučovania v    4.   ročníku, úpravy časovo-tematických plánov z 
dôvodu zmien cieľových požiadaviek 

Metodické problémy: 
príprava žiakov na písomné maturitné skúšky /8 slohových útvarov/, príprava na EČ MS 
zo SJL 
PK si kládla za cieľ činnostné učenie – splnené 

Využitie IKT vo výchovno-vzdelávacom procese: 
vyučujúci IKT využívajú na tvorbu študijných materiálov, pracovných listov a testov. 
II. Hlavné úlohy, vyplývajúce zo strategickej línie školy: 

1.   Kvalita vzdelávania 
A/ externé vzdelávanie učiteľov 

Belokostolská        – Modernizácia vzdelávacieho procesu – Žilina, 2 dni 
Úprava profesijných štandardov pedagogických zamestnancov 
podľa priorít Gymnázia Považská Bystrica – školy s vlastným 
výchovno-vzdelávacím programom 

Šujak - Modernizácia vzdelávacieho procesu – Žilina 

Hamarová - Úprava profesijných štandardov pedagogických zamestnancov 
podľa priorít Gymnázia Považská Bystrica – školy s vlastným 
výchovno-vzdelávacím programom 

Hanulíková - ukončenie funkčného vzdelávania 

Galajdová - Úprava profesijných štandardov pedagogických zamestnancov 
podľa priorít Gymnázia Považská Bystrica – školy s vlastným výchovno-vzdelávacím 
programom B/ interné vzdelávanie: 

Otvorené hodiny: 
Posluchová – 1. r. Homér - Odysea 
Bošková    -   13. 6. 2011 - 1. C    Prezentácia projektov študentov z dejepisu - uplatnenie 

nadobudnutých vedomostí a zručností 
Belokostolská – plánovaná otvorená hodina sa nekonala 

Ukážkové hodiny: 
V rámci DOD mali ukážkové hodiny: Bošková, Galajdová, Hrenáková, Posluchová, Šujak 

Komentované hodiny: 
3.   3. 2011 – NAS – 3. ročník – politológia - EU - Ku, Šn, Hl 



27. 4. 2011 – NAS – 3. ročník – Ľudské práva – aktivity + dokumenty – Fi, Šn, Hl 13. 
5. 2011 – NAS – 3. ročník – Obchodné spoločnosti – Ku, Šn, Hl 

Hospitácie: vedúca PK u všetkých 
vyučujúcich, na ukážkových hodinách – Ps, 
Bo všetci vyučujúci na jednej hodine u kolegu 

Praktikanti:  
Belokostolská -       Katarína Hesková - SJL /náčuvy/ 
Bošková -       Ivana Králiková - DEJ 
Kručay -       Mgr. Marcel Pekár – NAS 
Šujak -       Michal Bajzík – záverečná výstupná prax – dejepis 

5. Umožniť žiakom užitočne tráviť voľný čas, rozvíjať svoj talent v širokej škále 
mimoškolskej činnosti. V rámci projektu Otvorená škola sprístupniť tieto činnosti 
verejnosti 

Pod vedením učiteľov sa študenti zapojili do viacerých literárnych súťaží /SOČ, Tatarkov 
Plevník, Dary reči/, do súťaží z DEJ a NAS /dejepisná olympiáda, OĽP, Euroscola, Kalokagatia, 
Mladý Európan/. V mnohých z nich sa umiestnili na popredných miestach /úspechy sú v 
prílohe/. 

Aj v recitačných súťažiach máme úspechy. Vo Vansovej Lomničke sme získali 2. miesto v 
krajskom kole /D. Kubišová/. Žiaci sa zúčastnili aj v súťažiach Koyšove Ladce a Hviezdoslavov 
Kubín. 

Mnoho študentov pracuje v školských divadlách – v Divadle Výzva, Divadielko Príma a 
Divadielko KI.. Kolegyňa Posluchová organizovala celú školskú akadémiu, M. Hamárová mala 
na starosti pokladňu, vstupenky a bufet. Aj miestna tlač kladne hodnotila túto školskú akciu. 

Študenti trávia svoj voľný čas a využívajú talent vo viacerých krúžkoch: divadelných /Ju, Bk, 
Ps/, v Klube mladých bádateľov /Ju/, v historickom, Filmovom klube /Šj/, v literárnych 
krúžkoch /Ga, Ju, Ps/, Zmaturuj zo slovenčiny I a II /Bk/, v redakčnej rade Rozhľadu /Šn/, v 
diskusnom krúžku „Myslím ekonomicky /Fi/, Hunder – Wasser /ekológia – Ku/, Potulky po 
regióne /Hl/ . 

K otvoreniu školy pre verejnosť prispel najmä Deň otvorených dverí, do ktorého sa rôznymi 
aktivitami zapojili viacerí členovia PK: prezentácia divadielka - Ju, ukážkové hodiny – Ps, Ga, 
Bo, Hr, Šj, prezentácia časopisu Rozhľad /Šn/, testovanie deviatakov /Bk/. 

exkurzie, besedy 
SJL 
sept.- návšteva div. predstavenia – DAB Nitra - Mátohy – malé gymnázium Bk 
febr.- literárna exkurzia – Plevník Drienové – Tatarka – kvarta Bk 
4. 10. návšteva div. predstavenia - DAB Nitra - Adam Šangala – 3. roč. výber – 2 autobusy 

Bo 
30. 3. návšteva div. predstavenia Mest. divadlo Žilina Idiot – 2. roč. – 3 autobusy Bo 
8. 6. exkurzia – Viedeň – pre 2. roč. Hl, Bo 8. 11. prednáška – O histórii mesta – A. Gabčo – 
pre 4. roč. Dej – v ARTgalérii PB Bo 
22. 2. beseda so spisovateľom M. Hvoreckým Ps 
31. 3. divadel. predstavenie- SND Bratislava /Konečná stanica Túžba/ - pre učiteľov a študentov - 



Hm 

beseda s p. Šujanskou – Vlastivedné múzeum Hl 
beseda s regionálnymi spisovateľmi pre študentov a rodičov gymnázia Ju 

13. 4. prednáška – SNP – J. Vokoun – 4. roč. DEJ Bo 
31. 5. – Literárne stretnutie so spisovateľom T. Križkom /spolupráca s knižnicou/ Hr 
DEJ - Oswienčim - 3. a 4. roč. - výber Šj 

- Po stopách SNP - Banská Bystrica, Slovenská Ľupča- 3. roč. výber Šj 
- beseda s numizmatikom /p.Janechom/ - 1. roč. Hl 
- Okresný archív Šj 
- Beh Rozhľadu Šj 

6. Skvalitniť prácu manažmentu, rozvíjať tímovú a projektovú prácu 
Členovia PK si nemohli vymieňať poznatky zo školení, lebo sme nedostali žiadne ponuky 

MC. Na zasadnutiach PK sme však využívali skúsenosti a analyzovali niektoré hodiny. 
Tímová práca sa prejavila pri príprave pomôcok, testov, monitorovacích testov.  Hlavným 
cieľom tejto práce bolo zabezpečiť ich objektívnosť. Monitorovacie testy v   2. ročníku 
literatúry sme vytvorili s váženými úlohami. 

Tímová práca sa prejavila aj pri tvorbe nových maturitných zadaní /Ga, Ps, Bk/. 
Medzipredmetová spolupráca 
1. roč. SJL s DEJ - Slovenské národné obrodenie 

Biblia - NBK 
2. roč. SJL s DEJ - Matičné obdobie 
SJL - TV - 1. slov. gymnázia - 1. učebnica TV 1. a 
2. svetová vojna -autori - DEJ - SJL 1. svet. vojna 
- DEJ - GEO NAS - ETV - SEL - psychológia 
osobnosti Projekty PK 

Experimentálne overovanie inovovaného školského výchovnovzdelávacieho programu na 
Gymnáziu PovažskáBystrica 
Nového projektu sa zúčastnili členovia PK v rôznych predmetoch: 
TVORBA ZPD: pre 4. ročník 
jazyk a komunikácia –Ga 
literatúra - Ga, Hm 
dejepis - Šj 
náuka o spoločnosti – Fi 
nové voliteľné predmety, ktoré sa tento školský rok vyučovali prvýkrát: 
svetová literatúra - Ga, Hm 
TVORBA UČEBNÝCH MATERIÁLOV: pre 4. ročník 
jazyk a komunikácia – Bk 
literatúra - Ga, Hm 
náuka o spoločnosti   - Fi, Ku, 
dejepis - Šj 
Vyučovacie projekty žiackych tímov LIT – projekty študentov z prečítaných 
literárnych diel – referáty v 2.a 3. ročníku 

/Ga, Hm, Hr, Ju, Šj/ 
D. Tatarka – život a dielo - kvarta - výstupom je bulletin a prezentácia Bk 
ESV – Subkultúry – prezentácia projektov Hm, Ga 
DEJ –seminárne práce – 4. ročník Šj 



Členovia PK navrhli témy na ročníkové práce predmetu PROJEKT v 2. ročníku, pomáhali 
študentom pri tvorbe projektov a hodnotili ich práce ako konzultanti 

KONZULTANTI: Fi /2 práce/, Hl /4 práce/, Hr /2 práce/, Ju /2 práce/ Ku /5 prác/, Ps /2 práce/, 
Pt /1 práca/, Sm /6 prác/, Šj /1 práca/, Šn /1 práca/ 

7. Kvalifikovaná práca s cieľmi sa stane súčasťou kultúry školy  
Na začiatku tohto školského roka sme pracovali na tematických plánoch 4. ročníka zo SJL, 

DEJ, NAS a voliteľného predmetu Svetová literatúra. 
. 

Sledovali sme ročníkové štandardy a cieľové požiadavky MS. Prácu s cieľmi sme sledovali 
najmä na otvorených a ukážkových hodinách. Priebežne sme tvorili pracovné materiály pre tieto 
predmety. 

8. Udržať dobrý imidž školy 
Dobrými výsledkami na okresných, krajských a celoslovenských kolách súťaží, 

mimoškolskými akciami sme sa snažili prispieť k vytváraniu dobrého imidžu školy. 
akcie s verejnosťou Juríčková – Divadielko Výzva: 

- kultúrne programy Maticu slovenskú, 
- vystúpenia pre Detský domov v Klobuiciach 
- Stretnutie generácií 
- Školská akadémia 
- Vystúpenie pre ZŠ v Beluši, pre osobitnú školu v Pov. Bystrici 
- gymnziálny ples – program 
kultúrne programy pre mesto: beseda so spisovateľom P. Holkom – kult. program 

stretnutie s biskupom J. Tóthom a kňazom Križkom, 
spisovateľmi 

- prezentácia divadielka v STV Považie 
- príprava študentov – Talent Pov. Bystrice – 1. miesto /Riša/, dva Ďakovné listy 

/Smatana, Bella/ 
- člen poroty SOČ – regionálne kolo, krajské kolo 

Hamárová - vedenie pokladne, organizácia bufetu na akadémii 
Posluchová- Divadelná akadémia - 
estetická úprava budovy B maľba na dvore Filipová     - člen 
poroty SOČ – regionálne kolo, krajské kolo 

Šujanská    - člen poroty SOČ – regionálne kolo 
- Obzor – MY – september – jún – 10 čísel 

- Časopis Rozhľad – december, jún – 2 čísla 
Šujak        -     Beh Rozhľadu 

- krajské kolo dej. olympiády - porota 
Bošková   -   článok do Považskobystrických noviniek 
Belokostolská – články do novín – 3x 

-   krajské kolo olympiády SJ - porota 
Hanulíková – SOČ – krajský výbor 



Hrenáková – Dary reči – potora 

Deň otvorených dverí - Ju, Fi, Ga, Bk, Ps, Šn, Šj, Hr, Bo 

akcie s rodičmi 

Juríčková - Stretnutie generácií /december/ 
Juríčková, Belokostolská, Posluchová – Školská akadémia 
Členovia PK sa zúčastnili stretnutia učiteľov s rodičmi /pomaturitný guláš/. 

regionálne médiá - propagácia práce členov PK 
Bošková   -   článok do Považskobystrických noviniek 
Belokostolská –    články do novín – 3x Posluchová – 
Obzor My – 1x 

reprezentácia školy navonok 
Divadlo Výzva SOČ 

Považská Bystrica 20. 6. 2011 

Marieta Galajdová 


