
PK 1 - spoločenskovedné predmety a druhý cudzí jazyk 

 

Predseda PK1: Mgr. Zuzana Vatrtová 

Členovia: 

Mgr. Milena Bobáňová  
Mgr. Andrej Janoťák  
PaedDr. Jaroslava Kériová 
Mgr. Pavol Koiš 
Mgr. Zuzana Motyčková 
Mgr. Hana Puváková 
Mgr. Iveta Reháková 
Mgr. Ján Stankovič 
Mgr. Tatiana Vavríková 
 

1. Všeobecné ciele a úlohy 
 

    plniť ciele Štátneho a Školského vzdelávacieho programu, zákona 245/2011 Z.z., vyhlášky 318/2008 Z. z. 
v znení neskorších odpisov 157/2013 Z.z.,  
 zaviesť projektové a blokové vyučovanie, viesť žiakov k tvorbe projektov a príprave portfólií, 
 v rámci predmetov rozvíjať aktivity spojené s výchovou k manželstvu a rodičovstvu, environmentálnou 
výchovou, koordináciou sociálno-patologických javov,  
     prehlbovať poznatky žiakov o ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté v medzinárodných dokumentoch 
Všeobecná deklarácia ľudských práv a Dohovor o  právach dieťaťa, 
   zapracovať podľa potreby prvky environmentálnej výchovy do tematických výchovno-vzdelávacích plánov 
vyučovacích predmetov cudzích jazykov a spoločenskovedných predmetov  
    na vyučovacích hodinách rozvíjať emocionálnu inteligenciu žiakov, zamerať sa na  
vytváranie pozitívnych medziľudských vzťahov založených na vzájomnej úcte a tolerancii,  
    venovať sa talentovaným žiakom a zapájať ich do reprezentácie školy (olympiády,  
súťaže a pod.),  
   klásť dôraz na čítanie s porozumením, 
   pri vyučovaní integrovaných žiakov a žiakov vyžadujúcich si osobitnú starostlivosť 
spolupracovať s odborníkmi, 
    vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňovať tvorivý prístup a využívať variabilné metódy vyučovania, 
    používať všetky dostupné didaktické pomôcky a klásť dôraz na názornosť,  
  na vyučovacích hodinách aktívne využívať prácu s PC a internetom, dataprojektorom, interaktívnou tabuľou 
a inými modernými didaktickými pomôckami,  
   pri súhrnnom hodnotení žiaka hodnotiť kvalitu vedomostí, zručností a návykov ako  
i usilovnosť a ochotu spolupracovať,  
   uskutočňovať priebežné hodnotenie čiastkových výsledkov a prejavov žiaka, ktoré má  
motivačný charakter, v opačnom prípade pri slabom prospechu žiaka prostredníctvom triedneho učiteľa 
upozorniť rodiča na slabý prospech žiaka,  
   vo vyučovacom procese a pri hodnotení zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti  
žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť , 
    písomné práce, kontrolné práce a didaktické testy hodnotiť na základe jednotných  
kritérií, dodržiavať jednotnú stupnicu hodnotenia, 
    využívať didaktické zásady výchovného vyučovania, vedeckosti, primeranosti,  



systematickosti, dôkladnosti, trvácnosti, spojenia teórie s praxou a pod.,  
    vo vyučovacích predmetoch zamerať svoje výchovné a vzdelávacie pôsobenie na  
rozvoj kompetencií žiakov. 
 

2. Plánované aktivity na školský rok 2018/2019 

 Návšteva z družobného mesta Votkinsk (Rusko) 
 Vydávanie časopisu Gymploviny 
 Vedomostná súťaž „Kraj, ktorý je mojím domovom“ 
 Návšteva Múzea a hradu v Beckove - rodisku J. M. Hurbana  
 Poznávacia exkurzia Orava, Martin, „ Po stopách literárneho realizmu“ 
 Bibliotéka Bratislava 
 Olympiáda ľudských práv 
 Príprava Vianočnej akadémie 2018 
 Školské kolá olympiád z jednotlivých predmetov  
 Vianočná Viedeň  
 Návšteva divadelného predstavenia (Bratislava/ Nitra/ Trnava) podľa aktuálnej ponuky 
 Deň francúzskej kuchyne 
 Študentská vedecká konferencia 
 Dejepisná exkurzia (Carnuntum, Ducové) 
 Návšteva Slovenskej národnej galérie v Bratislave 
 Deň francúzskeho filmu 
 Literárna exkurzia – Dobrá Voda, Naháč, Hlboké 
 Biblická olympiáda – dekanátne kolo 
 Exkurzia do Osvienčimu 
 Súťaž  Mladý Európan, Digitálny Mladý Európan 
 Exkurzia Piešťany, Pamätná izba Ivana Kraska 
 Múzeum židovskej kultúry Sereď 
 Návšteva kostolov vo Vrbovom 
 Návšteva kláštora Pia XI. 
 Návšteva synagógy 
 Návšteva výstavy alebo kultúrneho podujatia v okolí podľa ponuky 
 Návšteva historických výstav  
 V prípade záujmu a dobrej finančnej situácie študentov odborné exkurzie (1 deň), prípadne výlet (3 

dni) a poznávacie zájazdy (6-10 dní) do zahraničia, do anglicky, nemecky, rusky a francúzsky 
hovoriacich krajín alebo zájazd do Veľkej Británie, Francúzska, Nemecka a Ruska. 
 

3. Hodnotenie a klasifikácia v šk. roku 2018/2019 

Členovia PK1 budú  postupovať  pri hodnotení žiakov podľa Metodického pokynu č. 21/2011 
na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.  

Výsledný stupeň prospechu žiaka vo vyučovacom predmete určí vyučujúci. V predmete, v ktorom vyučuje 
viac učiteľov, určia výsledný stupeň za klasifikačné obdobie príslušní učitelia po vzájomnej dohode. 
Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita 
práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého klasifikačného obdobia. Pritom sa prihliada 
na systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, 
snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia. Stupeň 
prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa 
k dôležitosti a váhe jednotlivých známok.  



Členovia PK1 odsúhlasili pre šk. rok 2018/2019 používanie bodového systému, to znamená, že každý žiak 
musí absolvovať všetky zadané písomné či ústne práce, percentuálne vyjadrenie počtu získaných bodov potom 
následne určí hodnotu výslednej známky.  

V  školskom roku 2018/2019 budú členovia PK1 hodnotiť prácu študentov podľa nasledovnej stupnice: 

100 - 90 % = výborný 

89 – 77 % = chválitebný 

76 – 63 % = dobrý 

62 – 46 % = dostatočný 

46 – 0 % = nedostatočný 

  Bodové hodnotenie: 

Slohová práca zo SJL : 28 bodov 

Slohová práca z cudzieho jazyka: 20 bodov 

Veľká písomná práca: do 60 bodov 

Malá písomná práca: do 30 bodov 

Prezentácia: do 15 bodov 

Ústna odpoveď: 10 bodov 

Aktivita na hodine : max. 2 body 

4. Zoznam predmetov PK1 

 

Slovenský jazyka a literatúra (SJL) 

Ruský jazyk  (RUJ) 

Nemecký jazyk (NEJ) 

Francúzsky jazyk (FRJ) 

Literárny seminár (LSE) 

Seminár zo slovenského jazyka (ESI) 

Konverzácia v cudzom jazyku (KCJ) 

Dejepis (DEJ) 

Seminár z dejepisu (SED) 

Občianska náuka (OBN) 

Spoločenskovedný seminár (SPS) 

Náboženská výchova (NBV) 

Etická výchova (ETV) 

Umenie a kultúra (UKL) 

Učenie a komunikácia (UAK) 



Psychosociálny tréning (PYE) 

Psychológia (PSY) 

Ekonomika (EKN) 

Aplikovaná ekonómia (APE) 

 
Prehľad učebníc: 

RUJ 
Mgr. Bobáňová 
KLASS 1  1. a 2. ročník 
KLASS 2                     2. a 3. ročník 
KLASS 3                     3. a 4. Ročník 
RUŠTINA – MATURITNÁ PRÍPRAVA, LJUDMILA KARNEJEVA B1 – B2 
RUŠTINA – SLOVNÁ ZÁSOBA B1, LJUDMILA KARNEJEVA 
RUŠTINA – OTÁZKY A ODPOVEDE, MARIJA IVANOVNA, MICHAL FRANTA A KOL. 
 
NEJ 
Mgr. Reháková 
DEUTSCH COM 1              1. ročník  
DEUTSCH COM 1+2          2. ročník 
DEUTSCH COM 2+3          3. ročník 
DEUTSCH COM 3              4. ročník  
Audiovizuálne nahrávky a rôzne doplnkové materiály (Freundschaft) 
 
FRJ 
Mgr. Vatrtová 
1. a 2. ročník/ALTER EGO 1+ 
3. a 4. ročník/ALTER EGO 2+ 
Audiovizuálne nahrávky a rôzne doplnkové materiály 
 
DEJ 
Mgr. Koiš, Mgr. Stankovič, Mgr. Janoťák 
DEJEPIS PRE 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ – 1. ročník 
DEJEPIS PRE 2. ROČNÍK GYMNÁZIÍ – Národné dejiny, Svetové dejiny - 2. ročník 
DEJEPIS PRE 3. ROČNÍK GYMNÁZIÍ – 3. ročník Národné dejiny 
HISTORICKÝ ATLAS – 1, 2 
Školský dejepisný atlas – Slovensko          1.- 3. ročník 
 
SJL 
Mgr. Reháková, Mgr. Puváková, PaedDr. Kériová 
SLOVENSKÝ JAZYK PRE 1. - 4. ROČNÍ 
ČÍTANKA 1,  2,  3, 4 
LITERÁRNA ČÍTANKA 1, 2 - NOVÁ 
CVIČEBNICA 1, 2, 3, 4.    
                 
OBN 
Mgr. Vavríková 
ZÁKLADY FILOZOFIE                  4. ročník 
NÁUKA O SPOLOČNOSTI            3. ročník 
ZÁKLADY POLITOLÓGIE            4. ročník 
ZÁKLADY PSYCHOLÓGIE          3. ročník 
ZÁKLADY PRÁVA             3. ročník 
 



UKL 
Mgr. Vatrtová, Mgr. Vavríková 
UMENIE  A KULTÚRA                  1., 2., 3., 4. ročník 
Estetická výchova pre stredné školy, SPN 
 
ETV 
Mgr. Pavol Koiš 
Vieme, že... – Miron Zelina  
 
NBK 
Mgr. Hana Puváková 
Nový zákon 

Písmo sväté 

 
Seminár zo psychológie 

Mgr. Zuzana Vatrtová 

ZÁKLADY PSYCHOLÓGIE                 4. ročník 


