
Aktivity predmetových komisií v školskom roku 2014/2015 

 

1.Predmetová komisia všeobecnovzdelávacích predmetov 

a/ Aktivity v oblasti riadenie a organizácie 

 zapojili sme sa do organizácie Dňa otvorených dverí SOŠ, ktorý sa uskutočnil 12. 11. 2014 
 podporili sme celoslovenskú kampaň Červené stužky - žiaci na hodinách občianskej náuky 

vyrábali červené stužky pre všetkých žiakov školy a debatovali na tému prevencie HIV/AIDS 
 zorganizovali sme niekoľko návštev divadelných predstavení a koncertov, čím sme formovali 

estetické cítenie u žiakov 
 zorganizovali sme školské kolá v Matematickej olympiáde, Olympiáde ľudských práv, Volejbale, 

Futsale 
 podarilo sa nám zapojiť žiakov do prípravy školského časopisu 
 

b/  Aktivity v oblasti vzdelávania a výchovy 

 jednotliví členovia PK si vymieňali pedagogické skúsenosti    
 do tematických plánov boli zapracované prvky enviromentálnej výchovy, dôraz sme kládli na  

environmentálnu výchovu a vzdelávanie k udržateľnému  rozvoju osobnosti, zameranú hlavne na 
zdravé potraviny, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, spotrebu energie, zvýšenie povedomia 
v oblasti separácie odpadov, prevenciu znečisťovania a poškodzovania životného prostredia 

 do ŠkVP a tematických plánov sme zapracovali 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 migrácie 

 vo vyučovaní sme rešpektovali a dodržiavali  zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie 
a snažili sme sa tiež eliminovať problémy žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného 
prostredia  

 využívali sme účinné nástroje v oblasti prevencie na predchádzanie, resp. riešenie prvých 
prejavov problémového správania, záškoláctva, šikanovania, fyzického alebo psychického týrania, 
delikvencie, zneužívania  návykových látok a prejavov extrémizmu   

 do ŠkVP a tematických plánov sme zapracovali  Národný štandard finančnej gramotnosti 
a postupovali sme podľa „Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do 
školských vzdelávacích programov základných a stredných škôl“, ktorú vydalo MŠVVaŠ SR  

 využívali sme IKT  a  hodiny v multimediálnej učebni alebo v učebni s interaktívnou tabuľou  
 pracovali sme s dostupným didaktickým materiálom – CD ROM, DVD, video,  prezentácie, filmy, 

web stránky       
 na  vyučovaní a počas mimovyučovacích aktivít sme   sa zamerali  na ochranu žiakov pri  

používaní internetu a využívali sme stránky k bezpečnému používaniu internetu  
www.bezpecne.sk,  www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.pomoc.sk .  

 sledovali sme inovácie v najnovších publikáciách a na web stránkach napr. 
http://planetavedomosti.iedu.sk,  www.edupage.org, www.modetnizaciavzdelavania.sk, 

portál tuul.sk, www.infovek.sk, www.oskole.sk,  
 do vyučovacieho procesu sme zavádzali  nové metódy  a forma výučby, vyžívali sme interaktívnu 

tabuľu vo vyučovaní,  edukačné CD a DVD, web stránky a vlastné prezentácie v programe Power 
Point      

 pokračovali sme v tvorbe banky úloh -  najmä úloh s enviromentálnou tematikou, príklady 
zamerané na finančnú gramotnosť, ľudské práva a zdravý životný štýl  

 svojpomocne sme si zhotovovali učebných pomôcok – zvukové záznamy, schémy, obrazy, 
videoprogramy           

http://planetavedomosti.iedu.sk/


 v rámci starostlivosti žiakov v mimoškolskej činnosti pracovali v našej predmetovej komisie tieto 
krúžky: 
Školský časopis - viedla RNDr. Michaela Kostelanská 

Volejbalový krúžok - viedol Mgr. Pavol Lipták 

Spevácky krúžok - viedol Ing. Jozef Koperdák 

 členovia PK vypracovali individuálne študijné plány pre žiakov so špeciálnymi potrebami 
 členovia PK počas školského roku pripravili nástenky, informačné tabule pre žiakov  v priestoroch 

školy  ( etická výchova - informačné tabule na chodbách, nástenka Adopcie srdca)                                                                        
 počas roka úspešne prebehla koordinácia medzipredmetových vzťahov vo výučbe hlavne 

matematika a dejepis, matematika a informatika, matematika a hospodárske výpočty, dejepis 
a občianska náuka, chémia a ekológia 

 všetci členovia PK (okrem Mgr. Martina Kováča) absolvovali  inovačné vzdelávanie „Využitie 
myšlienkových máp vo vyučovaní na školách“, za ktoré získali 15 kreditov, vzdelávanie Ako 
motivovať žiaka a  vzdelávanie Cestovný ruch - perspektívy a trendy. Tieto vzdelávania sa 
uskutočnili v rámci projektu „Učím sa to, čo budem potrebovať“  

 naša škola sa zapojila do Projektu E-test a v rámci tohto projektu bola  Mgr. Jana Káčerová 
koordinátorka, Ing. Ingrid Barancová IT administrátor  a RNDr. Michaela Kostelanská bola 
administrátor testovania. Testovanie prebehlo v mesiacoch apríl a máj 2015. Jednou z aktivít 
tohto projektu bolo aj  Školenie učiteľov o učiteľskom testovaní, ktorého sa zúčastnili Ing. 
Koperdák, Mgr. Káčerová, Ing. Barancová a RNDr. Kostelanská. 

 v rámci projektu „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pre základné 
a stredné školy získala škola interaktívnu tabuľu s notebookom a ako jeho súčasť RNDr. Michaela 
Kostelanská vypracovala metodický materiál ako projekt Výrok a jeho pravdivostná hodnota 

 zorganizovali sme niekoľko návštev Pohronského múzea v Novej Bani, kde sa žiaci oboznámili 
s banskou históriou Novej Bane, ale aj výstavy LEGO 

 

2. Predmetová komisia –Jazyk a komunikácia 

  1. V rámci skvalitnenia vyučovania slovenského jazyka a literatúry vyučujúce  sa snažili   formovať  
       u žiakov záujem o materinskú reč prostredníctvom recitačných súťaží  a literárnych súťaží. 

 Žiaci sa podľa  schopností zapojili  do školského kola Olympiády v slovenskom jazyku, 
recitačnej súťaže Hviezdoslavom Kubín.   

 september – október 2014 – Záložka do knihy spája slovenské školy, Najaktívnejší čitateľ 
školskej knižnice  

 rozhlasová relácia ku Dňu duševného zdravia a Október – mesiac úcty k starším 
 04. 11. 2014 – divadelné predstavenie, Zvolen 
 08.12.2014 školské kolo OAJ 
 09.12.2014 školské kolo ONJ 
 15.12.2014 školské kolo OSJL 
 október 2014 – január 2015  Kurz nemeckého jazyka pre opatrovateľky 
 15.01.2014 – obvodné kolo OAJ 

 
2. Rozpracovali  v školských vzdelávacích programoch (ďalej len „ŠkVP“) účinné vzdelávacie  
     stratégie pre rozvíjanie komunikatívnych kompetencií a čitateľskej gramotnosti; venovali   
     pozornosť ich rozvíjaniu vo všetkých predmetoch, príp. využili priestor vo vzdelávacej oblasti  
     Jazyk a komunikácia na zvýšenie počtu hodín podľa podmienok školy a regiónu. Členovia PK  
     Jazyk a komunikácia revidovali učebné osnovy zo SJL a cudzích jazykov, Konverzácie v cudzích  
     jazykoch a Gastronomy English, Gastronomie Deutsch v priebehu šk.roka 2014/2015 a nasledovné  
     zapracovanie NŠ FG  podľa Metodiky, ktorú schválilo MŠVV a Š SR dňa 22.08.2014 pod číslom  
     2014-11498/40322:5-10EO s účinnosťou od 1.septembra 2014. 



a/ Slovenský jazyk a literatúra 

 Sloh  – prosba/želanie,  
 ospravedlnenie s vysvetlením,  
 vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu,  
 tvorba otázok (žiadosť o informáciu),  
 rozhovor, 
 argument/protiargument,  
 krátke správy (sms, e-mail),  
 reklama, inzerát,  
 prihláška, úradný list, úradný životopis, štruktúrovaný  
 životopis, žiadosť 
 Komunikácia  – asertívna komunikácia 
 Práca s informáciami – súvislé a nesúvislé texty 
 Učenie sa – kontrola plnenia plánu, projektovanie vlastnej budúcnosti 

 
b/ Cudzí jazyk 

 

 Obchod a služby 
 Rodina a spoločnosť 
 Domov a bývanie 
 Ľudské telo, starostlivosť o zdravie 
 Doprava a cestovanie 
 Vzdelávanie a práca 
 Človek a príroda 
 Voľný čas a záľuby 
 Stravovanie 
 Obliekanie a móda 
 Šport Mládež a jej svet 
 Vzory a ideály 

V rámci výstupov projektu „ Učím sa to, čo budem potrebovať“ Operačného programu 

Vzdelávanie Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú s kódom ITMS projektu: 

26110130696 spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu v triedach III.C odbor 

mäsiar – kuchár bol implementovaný povinné voliteľný predmet Gastronomy English 

v rozsahu 1hod/týždenne v 3. a 4.ročníku a predmet Anglický jazyk sa bude vyučovať 

v rozsahu 2hod/týždenné v 3. a 4.ročníku v súlade so ŠVP pre anglický jazyk, v triedach 2.N 

odbor spoločné stravovanie a 2.R podnikanie v remeslach a službach v šk.roku 2014/2015 

boli implementované povinné voliteľné predmety Gastronomy English a Gastronomie 

Deutsch v rozsahu 2. hod./týždenné. 

     
3. Pri vyučovaní cudzieho jazyka naďalej uprednostňovali  inovatívne metódy a formy výučby,  

ako sú :  
 tvorba myšlienkových máp,  
 projektové vyučovanie,  
 obsahovo a jazykovo  integrované vyučovanie (CLIL),  
 kaskádová metóda učenia sa a vyučovania,  
 personalizované učenie,  



 inscenačné metódy,  
 rolové úlohy vyplývajúce zo zážitkových možností žiakov, riadenú a voľnú diskusiu, riešenie 

problémových úloh a audio-/video - prezentácie riešenia úloh. 
4. Naďalej boli organizované   školské kolá olympiád v cudzích jazykoch a žiaci školy zúčastňovali  

sa  vyšších kôl týchto súťaž: 
             10.12.2014 – Školské kolo ONJ 
             11.12.2014 – Školské kolo OAJ 
             15.01.2014 – Obvodné kolo OAJ 
             15.02.2014 - Krajské kolo OAJ 

5. Vyučujúce využívali  knižnično-informačné služby a podujatia knižníc. 
               V mesiaci október 2014 žiaci SOŠ obchodu a služieb pod vedením  Mgr.  Vozárovej  
               a PaedDr. Gáborovej  sa zapojili do celoslovenského projektu  „ Záložka do knihy spája  
               slovenské školy“. 

6.  V rámci „ Týždňa slovenských knižníc“ v mesiaci marec 23. – 27. 03. 2015 bola  
               predlžená výpožička kníh zo školskej knižnice  SOŠ obchodu a služieb v Novej  Bane.  Súťaž  
               MŠVVa Š  SR Vráťme knihy do škôl – 15.3.2015 –zúčastnili sa žiaci 3.A triedy. 

7. V rámci  podpory   a rozvoja   medzinárodnej  spolupráci škôl a školských zariadení a 
v spolupráci s PK odborných predmetov spolupracovali nad projektom do programu 
Erasmus+, aktivita KA1, mobilita v rámci odborného vzdelávania 

              „ Meeting European Labour Market and Organization of Vocational Training in  Europe. “  
8. Členovia PK Jazyk a komunikácia v rámci  výstupov projektu  projektu „ Učím sa to, čo budem 

potrebovať“ Operačného programu Vzdelávanie Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na 

modernú s kódom ITMS projektu: 26110130696 spolufinancovaného z Európskeho 

sociálneho fondu, vypracovali učebné osnovy  študijné  materiály  pre predmety Gastronomy 

English a Gastronomie Deutsch.  

9.  Spolupracovali s rodičmi žiakov  prostredníctvom webovej stránky školy, otvorených  hodín , 
internetovej žiackej knižky, miestnej tlače informovať rodičov a širokú   verejnosť o výchovno 
– vzdelávacích výsledkoch v oblasti Jazyk a komunikácia. 

       10. Krúžková činnosť v šk.roku 2014/2015:  

                 - Rozhlasový krúžok  : PaedDr. Gáborová,  
                 - Príprava na MS z nemeckého jazyka: Ing.  Mádelová  
                 - Nemecký s úsmevom: Mgr. Vozárová   
                 - Anglický z úsmevom : Mgr.  Falatová 

  

3. Predmetová komisia – odborné vzdelávanie kuchár, mäsiar kuchár 
 

Aktivity členov PK za úsek teoretického vyučovania  - 

október  2014 – Deň zdravej výživy –  Pri príležitosti Svetového dňa zdravej výživy sme aj v našej 

škole pripravili niekoľko zaujímavých podujatí: 

 Prostredníctvom relácie v školskom rozhlase boli žiaci oboznámení  o význame, histórii a podstate 

Svetového dňa zdravej výživy. 

Pre žiakov prvého ročníka študijného odboru obchod a podnikanie pripravila Ing. Garajová prednášku 

spojenú s prezentáciou na tému ,, Zdravá výživa  a my“. V jej závere si žiaci preskúšali svoje 

vedomosti z oblasti zdravej výživy a životosprávy prostredníctvom vedomostného kvízu.  

Najúspešnejší žiaci Veronika Kosejová, Erik Nemec a Xénia Fulneková boli odmenení zdravými 

cereálnymi tyčinkami. 

apríl 2015 -  exkurzia na výstavu Mladý tvorca 2015 -  triedy: I.R, II.C Ing Dianová, Ing Ivaničová 



 23. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl a stredísk praktického 

vyučovania nielen zo Slovenska ale i z Českej republiky.   Cieľom výstavy bolo propagovať odbornú 

činnosť stredných škôl na previazanosť podnikateľského prostredia s trhom práce a inšpirovať žiakov 

základných škôl pri výbere budúceho povolania, možnosť získať prehľad o najžiadanejších profesiách 

na Slovensku aj v zahraničí. Výstava bola spojená s Veľtrhom práce  JOB-EXPO  2015,   

s Medzinárodnou prehliadkou ľudových umeleckých remesiel a s množstvom sprievodných podujatí. 

/ukážky vojenskej techniky a výzbroje, výstroj profesionálneho vojaka, prezentácia aktuálnej 

protidrogovej tematiky, zdravý spôsob života mladých ľudí, prehliadka záchranárskych vozidiel/.  

máj 2014 – relácia v školskom rozhlase k medzinárodnému dňu mlieka /Garajová/ 

 

Praktické vyučovanie – vyhodnotenie činnosti za školský rok 2014/2015 
 

September: 

26. 9.2014 „Novobanský jarmok“                 
 MOV a pedagogickí zamestnanci so študentami pripravovali  gastroobčerstvenie počas dvoch 

dní. 
Október: 
24.10.2014 „Recepcia MU“  

 príprava gastroobčerstvenia na   recepcii pre MU   Nová Baňa 
16.10.2014 „ Deň zdravej výživy“   

 žiaci učebného odboru  kuchár  za pomoci majstrov odborného výcviku pripravili ochutnávku 

zdravých jedál  z cvikle 

November: 

3.11.2014 „DOD“              

 pre žiakov 9. ročníkov sme pripravili prehliadku priestorov OV a občerstvenie. 

   
18.11.2014   „ Barmanská súťaž“                  

 Matej Meliš a Tadeáš Debnár  žiaci 2.C sa zúčastnili barmanskej súťaže v Trnave o pohár   

                                                                       predsedu TSK 

25.11. 2014„Stredoškolák“  

 Prezentácia našej školy v rámci veľtrhu stredných škôl v Žiari nad Hronom. Žiaci a MOV 

pripravili občerstvenie. 

20.11.2014 „Recepcia SŠ Hrabiny“              

 príprava gastroobčerstvenia na   recepcii pre Spojenú školu Hrabiny  Nová Baňa 

Január: 

30.1.2015 „Barmanská súťaž“   

 Matej Meliš sa zúčastnil barmanskej súťaže Master cup 2015  

Február: 

13.2.2015                                                       

 Fašiangy- ukážka fašiangových tradícii, príprava fašiangového menu – (zabíjačka, sladké jedlá,   

               pagáčiky). Pripravili majstri OV. 

21.2.2015                                                      

 „Prechod Pohronským Inovcom“ -  príprava občerstvenia e pre účastníkov. 

Marec: 

17. 3.2015  „Súťaž  pre žiakov 2. ročníka  
                      učebného odboru  kuchár  - príprava minútkových  jedál.     



Apríl: 
15.4.2015                                           

 „Súťaž pre žiakov 3. ročníka učebného  odboru   kuchár  mäsiar- príprava jedál z rýb. 
28.4 – 30.4.2015    

 Mladý tvorca Nitra- príprava občerstvenia do stánku 
Máj:    
1.5.2015      

 Knauf Insulation – súťaž vo varení gulášu MOV a pedagogickí zamestnanci                                                         
pripravovali    gastroobčerstvenie  

29.5.2015                           
 Súťaž pre verejnosť: Školský kotlík 

 
         Za mesiace september 2014 až jún 2015 pripravovali  naši MOV spolu so žiakmi rôzne 

príležitostné akcie pre širokú verejnosť v počte 115 v hodnote 31 265,19- €. 

Počas celého uplynulého školského roka pripravovali  naši MOV spolu so žiakmi rôzne 

príležitostné akcie pre širokú verejnosť. Spolu za šk. rok 2013/2014  ich bolo 127,  tým finančný 

príjem pre našu školu bol v hodnote 28 212 €. 

 

4. Predmetová komisia- oblasť odb. vzdelávania – spoločné stravovanie 

     a podnikanie v remeslách a službách 

 

Október - Deň zdravej výživy – žiaci pripravili ochutnávku zdravých jedál  v podobe zdravých 

nátierok, šalátov a koláčikov pre všetkých žiakov a zamestnancov a návštevníkov školy. Ing. Garajová 

pripravila prednášku s prezentáciou na tému ,, Zdravá výživa“ pri príležitosti Dňa výživy 

December – deň boja proti AIDS, výroba červených stužiek 
Február 2015 žiaci I.R, II.R. II.N sa zúčastnili exkurzie v Prvej stavebnej sporiteľni, aby sa 
oboznámili s ponukou produktov v oblasti sporenia a úverov, ktoré sú vhodné pre mladých 
ľudí na zabezpečenie bývania.  
Marec 2015 - Exkurzia na prepojenie s praxou- zameraná na rozvoj cestovného ruchu – Penzión Tajch 

v Novej Bani. Zúčastnili sa jej žiaci I. ročníka nadstavbového štúdia podnikanie v remeslách 

a službách. 17.03.2015. Exkurziu viedla Ing. Dianová. Majiteľka penziónu podrobne vysvetlila 

legislatívu pri vedení vlastného podniku, ako aj celú prevádzku. 

Apríl 2015 – Stredná odborná škola obchodu a služieb sa v dňoch 29.-30.4.2015 zúčastnila „Výstavy 

Mladý Tvorca 2015“ v Nitre, ktorá sa konala pod záštitou Róberta Fica predsedu vlády SR a 

Ministerstva hospodárstva SR. Žiaci I. R triedy sa zúčastnili odbornej exkurzie, ako aj sprievodných 

podujatí na spomínanej výstave - JOBB expo a prednášok v oblasti personalistiky a zamestnávania.,  

Apríl - Máj 2015 – Maturitné skúšky 9.4.2015 PČOZ a 18.-20.5.2015 TČOZ v obidvoch študijných 

odboroch – prebehli na požadovanej odbornej úrovni. PČOZ MS konalo 9 žiakov študijného odboru 

PRS a 8 žiakov študijného odboru SS. Maturitné skúšky prebehli hladko. 

Jún – 17.06.2015 prednáška z Úradu priemyselného vlastníctva 

5. Predmetová komisia – obchod a podnikanie 
 

V školskom roku 2014/2015 sme sa zapojili do nasledovných projektov: 
 



1. Projekt „Poznaj svoje peniaze“ – Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia SLSP /Ing. Lenčová/ 
2. E-learning Cvičná banka zameraný na zvyšovanie finančnej gramotnosti 
4.Projekt Erazmus + - Spoznávame Európsky trh práce a organizáciu odborného vzdelávania 
v Európe – projekt zameraný na odborné vzdelávanie učiteľov odborných predmetov a študentov, 
odborná stáž Anglicko /Ing. Palajová/ 

Súťaže 
 
1. Školské kolo olympiády Mladý účtovník /Ing. Struhárová , / 4.3.2015 
2. Školské kolo súťaže v písaní na počítači /Ing. Ivaničová /, 17.12. 2014, 
1. miesto – Janka Tomagová, 2. miesto – Nikola Hossová, 3. miesto – Patrícia Trnková 
3. Regionálne kolo v písaní na počítači – Súkromná obchodná akadémia Žiar nad Hronom /Ing. 
Ivaničová/, študentka Janka Tomagová, /12.2.2015, 
4. Regionálne kolo „olympiáda Mladý účtovník“ Bratislava /Ing. Struhárová 27.3.2015/- 19. miesto, 
Kristína Víglaská,  
7. Finančná olympiáda /Ing. Mária Lenčová/ 
8. Stredoškolská odborná činnosť – Nikola Hossová, krajské kolo 2. miesto , postup do 
celoslovenského kola – 4. miesto /16 účastníkov/ 
9. Kvíz "Finančná gramotnosť" – Ing. Lenčová, 
10. „Svetový týždeň peňazí“ – kvízy, workshopy, testy,/ Ing. Lenčová/ 
 
Odborné exkurzie, besedy 
 

1. Beseda s Ing. Mališovou z CA ABRACA- na tému Cestovný ruch /Ing. Palajová / 
2. Odborná exkurzia Banská Bystrica II. A – cestovný ruch, /Ing. Lenčová/ 
3. Penzión Tajch – cestovný ruch /Ing. Palajová/ 
4. Odborná exkurzia – Mladý tvorca , Veľtrh práce – Nitra /Ing.Ivaničová, Ing. Dianová/ 
5. Turistická vychádzka Brehy a okolie – cestovný ruch,  
6. organizácia a účasť na výstave „Mladý tvorca“ Nitra – Ing. Lenčová, Ing. Struhárová 
7. Beseda s úspešnými absolventami školy - II. A a III. A /Holczer, Fáber/ 
8. Návšteva múzea v Novej  Bani – aktuálna expozícia 

 
Ostatné aktivity 
 

1. Týždeň zdravej výživy – prezentácie výrobkov , nástenky, ochutnávky /16.10.2013/ 
2. Prezentácie v rámci predmetu tovaroznalectvo – Svetový deň chleba, Svetový deň mlieka  
3. Pýtajme si slovenské“ – národný deň podpory ekonomiky Slovenska /hodiny 

tovaroznalectva/ 
4. Výstava –  Plody zeme  v rámci predmetu tovaroznalectvo /Ing. Lenčová/ 
5. Výstava fotografií – INFO Nová Baňa 
6. Príprava materiálov a panelov z odborných predmetov v rámci 17. Ročníka Stredoškolák 

v Žiari nad Hronom /Ing. Struhárová, Ing. Lenčová/ 
7. V rámci predmetu výchova k podnikaniu sa študenti zapojili do výroby červených stužiek, ako 

symbolu  solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. 
8. Mikuláš na škole, vianočné trhy v rámci predmetu výchova k podnikaniu /Ing. Struhárová/ 
9. Vianočná kvapka krvi – výchova k humanizmu,  /Lenčová/ 
10. Valentínsky bazár v rámci predmetu výchova k podnikaniu – Ing. Struhárová, 
11. Jarná kvapka krvi – výchova k humanizmu, pomoc človeku /Lenčová/ 
12. Veľkonočné trhy – výchova k podnikaniu, Ing.Struhárová /marec 2015/ 
13. Svetový týždeň peňazí – workshopy, kvízy, návšteva banky 
14. Prezentácia sopky „Putikov vršok“ v rámci predmetu podnikanie v CR pre ZŠ Brehy, Nová 

Baňa /Ing. Palajová/ 



15. Príprava panelov, prezentácií v rámci Dňa otvorených dverí /6.12.2013/ 
16. Nábor žiakov – Cirkevná škola Nová Baňa, ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, ZŠ Malá Lehota, ZŠ 

Veľká Lehota, ZŠ Tekovská Breznica 
17. Zimná kvapka krvi - stránka školy 
18. Športová kvapka krvi – jún 2015 
 
Príspevky do Novobanských novín a stránku školy 
 

Článok na stránku školy - Projekt Erasmus+ - Ing. Palajová 
Článok do Novobanských novín - Projekt Erasmus+ /Ing. Palajová/ 
Článok stránka školy - odborná exkurzia BB /Ing. Lenčová/ 
Článok stránka školy – Najlepšia študentka školy /Ing. Lenčová/ 
Článok do Novobanských novín - Projekt Erasmus + úspešne absolvovaný /Ing. Palajová/ 
Článok na stánku školy - Projekt Erasmus + úspešne absolvovaný /Ing. Palajová/ 
Článok Novobanské noviny - Exkurzia BB /Ing. Lenčová/ 
Rozhlasová relácia – Deň počítačovej bezpečnosti /Ing. Lenčová/ 
príspevok stránka školy "Cvičná banka" /Ing. Lenčová/ 
príspevok Oblastná organizácia CR GRON /Ing. Lenčová/ 
článok Novobanské noviny- Finančná gramotnosť v školách /Ing. Lenčová/ 
Článok Novobanské noviny "Mladý tvorca" /Ing. Lenčová, Ing. Struhárová/ 
Olympiáda „Mladý účtovník“, školské kolo  – Ing.Struhárová, 

Veľkonočné trhy – Ing. Struhárová 
Olympiáda „Mladý účtovník“ regionálne kolo Bratislava – Ing. Struhárová 
Písanie na počítači – regionálne kolo – Ing. Ivaničová 
 

I. Aktivity v oblasti vzdelávania 
 

- Využívanie – on-line učebnice ekonómie v rámci odborných predmetov v I.A, III.A / 
získanie certifikátu on-line učebnica ekonómie III. A – 6 študentiek 

- Využívanie – on-line učebnice Manažment osobných financií II.A – udelené certifikáty  /12 
študentiek/ 

- Získanie certifikátov za prácu v programoch ALFA, OLYMP, OMEGA  od firmy KROS  /5 
študentov/ 

- do tematických plánov boli zapracované prvky enviromentálnej výchovy, dôraz sme kládli na  
environmentálnu výchovu a vzdelávanie k udržateľnému  rozvoju osobnosti, zameranú 
hlavne na zdravé potraviny, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, spotrebu energie, 
zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov, prevenciu znečisťovania a poškodzovania 
životného prostredia  

- do tematických plánov sme zapracovali 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 migrácie  

- do tematických plánov sme implementovali Metodiku pre zapracovanie a aplikáciu tém 
finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl, 
schválenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 22. 
augusta 2014 pod číslom 2014-11498/40322:5-10E0 s účinnosťou od 1. septembra 2014. 
Spracovaná metodika je  pomôcka, ktorej hlavným cieľom  je zefektívniť prácu učiteľov pri 
zapracúvaní a aplikácii tém finančnej gramotnosti do vyučovacieho procesu. 
V školskom roku 2014/2015 zapracovať témy  NŠFG aj do tematických plánov. 

 



- na  vyučovaní a počas mimovyučovacích aktivít sme sa zamerali  na ochranu žiakov pri  
používaní internetu a využívali sme stránky k bezpečnému používaniu internetu  
www.bezpecne.sk,  www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.pomoc.sk . 

- sledovali sme inovácie v najnovších publikáciách a na web stránkach napr. www.infovek.sk, 
www.modernyucitel.net, www.fitucitela.sk , www.oskole.sk,  

- zhotovovali sme si učebné pomôcky – prezentácie, učebné texty, didaktické testy 
- využívali sme on-line učebnice ekonómie, on-line učebnica Podnikanie v CR, on-line učebnicu 

Manažment osobných financií 
- Rozpracovali sme v školských vzdelávacích programoch /ďalej len „SkVP“/ účinné vzdelávacie 

stratégie pre rozvíjanie komunikatívnych kompetencií a čitateľskej gramotnosti vo všetkých 
predmetoch 

- V súlade s cieľmi a princípmi Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na obdobie 
rokov 2012-2016 sme odporučili v jednotlivých predmetoch: 

- Uplatňovať globálne súvislosti a globálnu dimenziu v obsahu vzdelávania ŠkVP 
- Zvyšovať  informovanosť   žiakov o globálnych témach, rozvíjajúcich kritické 

uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo 
svete /www.clovekvohrozeni.sk/ 

- Rozvíjať enviromentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti, zameranú 
najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov 

- Vytvárať správne postoje žiakov k životného prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním 
a poškodzovaním životného prostredia 

- Rozvíjali sme podnikateľské zručnosti v rámci predmetu výchova k podniku a prípravou 
študentov na rôzne súťaže 

- Členovia PK venovali zvýšenú starostlivosť nadaným a talentovaným žiakom prostredníctvom 
mimoškolskej činnosti a krúžkovej činnosti, zapájali žiakov do projektov, súťaží, olympiád (viď 
aktivity jednotlivých členov). Venovali starostlivosť tiež slabo prospievajúcim žiakom 
a zaostávajúcim žiakom. Členovia PK počas školského roka pripravovali názorné nástenné 
tabule s tematikou aktivít v rámci odborných predmetov 

 
II. Aktivity v oblasti spolupráce  

 
- Členovia PK spolupracovali s rodičmi  prostredníctvom rodičovských združení, ktoré boli 

organizované spoločne alebo individuálnou formou, realizovali osobné pohovory s rodičmi 
slabo prospievajúcich žiakov 

- Členovia PK spolupracovali so školským koordinátorom protidrogovej činnosti a výchovným 
poradcom, informovali výchovného poradcu o problémovom správaní a prospechu žiakov, 
spoločne riešili výchovné problémy, spolupracovali s triednymi profesormi a vedením školy..  

- Zvýšenú pozornosť venovali prevencii proti šikanovaniu, záškoláctvu, porušovaniu ľudských 
práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, predchádzania všetkým formám diskriminácie, 
xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu .  


