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Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Stavbárska 11, 036 08 Martin 

v zmysle § 32 zákona NR SR č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

vydáva  

tento štatút predmetových komisií pôsobiacich na škole. 

 

ČL. I 

POSTAVENIE PREDMETOVEJ KOMISIE 

1. Predmetovú komisiu (PK) na škole zriaďuje riaditeľka školy ako svoj poradný orgán. 

Vedením poveruje riaditeľka školy jedného z pedagogických zamestnancov, ktorého si volia 

členovia PK v tajnom hlasovaní spomedzi svojich členov.  

 

2. Členmi sú pedagogickí zamestnanci (PZ) – učitelia a majstri odborného výcviku (MOV), 

ktorí sú rozdelení do jednotlivých predmetových komisií na základe aprobácie väčšinovej časti 

hodín svojho týždenného úväzku. Každý PZ môže byť zaradení len do jednej PK. 

 

3. PK sa schádza minimálne štyri krát v školskom roku, o čom sa zhotoví prezenčná listina 

a zápisnica.  

 

4. Činnosť PK zhodnotí vedúci PK jeden krát za školský rok na vyhodnocovacej porade. 

 

ČL. II 

FUNKCIE PREDMETOVÝCH KOMISIÍ 

1. Riadiaca funkcia: 

a) sledovanie práce členov PK a usmerňovanie ich činnosti, 

b) opatrenia na zlepšenie práce učiteľov a MOV a kontrola ich dodržiavania, 

c) usmerňovanie tvorby metodických materiálov, 

d) koordinácia projektovej činnosti, 

e) sledovanie dodržiavania kritérií hodnotenia žiakov, 

f) rozbory výsledkov hodnotenia žiakov. 

 

2. Kontrolná a hodnotiaca funkcia:  

a) hospitačná činnosť, 

b) dodržiavanie metodických pokynov, pedagogicko-organizačných pokynov, 

c) spolupráca s vedením školy, 

d) hodnotenie a analýza kvality výchovy a vzdelávania. 

 

3. Vzdelávacia funkcia: 

a) vypracovanie Školského vzdelávacieho programu (ŠkVP), 

b) sledovanie súladu ŠkVP so Štátnym vzdelávacím programom, 

c) vypracovanie učebných osnov ako súčasti ŠkVP, 

d) vypracovanie tematických výchovno-vzdelávacích plánov, 
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e) sledovanie cieľových požiadaviek na vyučovanie príslušného predmetu, 

f) rešpektovanie výkonových a obsahových štandardov vytýčených v ŠkVP, 

g) vytýčenie kľúčových kompetencií v ŠkVP, 

h) analýza ŠkVP, 

i) sledovanie aktuálnych informácií na web stránkach MŠVVaŠ SR, ŠPÚ, ŠIOV, 

NÚCEUM, 

j) výchovné využitie tematických celkov, 

k) medzipredmetové vzťahy, 

l) používanie učebníc, učebných pomôcok, didaktickej a výpočtovej techniky, 

m) zvyšovanie efektívnosti vyučovania a zadávanie IKT do praxe, 

n) osvojovanie najnovších poznatkov z metodiky a didaktiky, 

o) metódy a formy práce so začlenenými žiakmi, 

p) hodnotenie a klasifikácia začlenených žiakov v jednotlivých predmetoch, 

q) účasť na kontinuálnom vzdelávaní. 

 

ČL. III 

VEDÚCI PREDMETOVEJ KOMISIE 

1. Vedúceho PK menuje riaditeľka školy. Výkon tejto špecializovanej činnosti je hodnotený 

v osobnom príplatku. 

 

2. Vedúcim PK môže byť PZ, ktorý: 

a) spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti, 

b) je odborník vo svojom predmete, 

c) má ukončené adaptačné vzdelávanie, 

d) je zodpovedný, tvorivý, energický, vytrvalý, dôsledný, 

e) vie kriticky zhodnotiť vlastnú prácu i prácu členov PK. 

 

3. Vedúci predmetovej komisie 

a) zodpovedá za: 

 prípravu a vedenie riadneho a mimoriadneho zasadnutia PK, 

 vypracovanie a plnenie plánu PK, 

 odbornú úroveň vyučovania predmetov zastúpených v PK, 

 prípravu pedagogickej dokumentácie v zverenej oblasti plnenie ŠKVP, 

 súlad všetkých zložiek v zverenej oblasti plnenia ŠkVP, 

 plnenie úloh uložených PK vedením školy, 

 spoluprácu s ostatnými PK na škole, 

 prenos informácií z vedenia školy na členov PK, 

 plán prípravy žiakov školy na súťaže a predmetové olympiády, 

 plán exkurzií,  

 predloženie všetkých zápisníc zo zasadnutí PK vedeniu školy, 

 príprava návrhu do plánu kontinuálneho vzdelávania PZ, 

 vyhotovenie hodnotiacej správy za daný školský rok v určenom termíne. 

b) podieľa sa na: 

 organizovaní rozvoja profesijných kompetencií PZ. 

c) vykonáva: 

 hospitačnú činnosť, 

 projektovú činnosť zameranú na vzdelávanie, 
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 poradenskú a hodnotiacu činnosť zameranú na kvalitu výchovy 

a vzdelávania. 

 

ČL. IV 

PRÁVA ČLENOV PREDMETOVEJ KOMISIE 

1. Zúčastňovať sa zasadnutí PK, na ktorých sa riešia odborno-metodické problémy. 

2. Vyjadrovať sa k otázkam výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. 

3. Byť informovaný o zásadných otázkach výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. 

4. Zúčastňovať sa seminárov a školení MPC, prípadne iných vzdelávacích inštitúcií. 

5. Využívať podmienky vytvorené vedením školy na svoj profesijný rozvoj. 

 

ČL. V 

POVINNOSTI ČLENOV PREDMETOVEJ KOMISIE 

1. Zúčastňovať sa riadnych a mimoriadnych zasadnutí PK. 

2. Plniť úlohy prijaté PK. 

3. Podieľať sa na tvorbe ŠkVP. 

4. Zodpovedne pripraviť pedagogickú dokumentáciu. 

5. Dbať o svoj individuálny profesijný rozvoj. 

6. Z absolvovaných seminárov napísať krátku správu a predložiť ju vedeniu školy. 

7. Informovať ostatných členov PK o obsahu absolvovaných seminárov a školení. 

 

ČL. VI 

ÚLOHY PREDMETOVEJ KOMISIE – NÁMETY A ZAMERANIA 

1. Riešenie konkrétnych výchovno-vzdelávacích problémov. 

2. Konzultácie s učiteľmi na zlepšenie pedagogickej práce. 

3. Výmena skúsenosti, vzájomné hospitácie. 

4. Otvorené vzorové hodiny, rozbor vyučovacích hodín, 

5. Štúdium pedagogickej literatúry. 

6. Aplikácia školskej legislatívy do praxe – príprava ŠkVP. 

7. Príprava prijímacích skúšok. 

8. Príprava žiakov na všetky formy maturitnej skúšky. 

9. Príprava maturitných zadaní a tém. 

10. Príprava žiakov na všetky časti záverečnej skúšky. 

11. Príprava zadaní a tém na záverečné skúšky. 

12. Zjednotenie klasifikácie. 

13. Konkretizácia Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. 

14. Príprava testov, overovanie prípravy žiakov na vyučovanie. 

15. Tvorba učebných pomôcok. 

16. Presadzovanie moderných vyučovacích metód do vyučovacieho procesu. 

17. Rozvoj pedagogickej tvorivosti učiteľov. 

18. Starostlivosť o technicko-materiálnu základňu v skupine predmetov. 

19. Organizovanie odborných exkurzií. 

20. Príprava žiakov na SOČ. 
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21. Vypracovanie analýzy ŠkVP, kontrola splnenia vytýčených vzdelávacích štandardov 

a plánovaných kľúčových kompetencií, príprava podnetov na aktualizáciu obsahu, foriem 

a metód vzdelávania. 

22. Zabezpečovanie adaptačného vzdelávania začínajúceho PZ. 

23. Zostavovanie tematických výchovno-vzdelávacích plánov. 

24. Analýza tematických výchovno-vzdelávacích plánov. 

25. Vytyčovanie vzdelávacích cieľov. 

26. Formulovanie úloh na overovanie žiackych výkonov. 

27. Spolupráca s pedagogickými inštitúciami a odbornými pracoviskami (MPC,VŠ). 

28. Účasť na záujmových akciách a pomoc pri ich organizovaní. 

29. Polročné a koncoročné hodnotenie práce PK. 

30. Vytyčovanie výchovných cieľov v tematických plánoch. 

 

ČL. VII 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

1. Tento štatút metodického orgánu predmetovej komisie nadobúda účinnosť 1.2.2016. 

2. Zmeny a doplnky tohto štatútu prerokováva pedagogická rada, schvaľuje riaditeľka školy. 

 

 

 

Martin, 15.01.2016 

 

 

 

 

 
                                                                                                                 .................................................................... 

                Ing. Slavomíra Guráňová 
                             riaditeľka školy 
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Príloha č.1: Zoznam členov predmetových komisií v školskom roku 2018/2019: 

 

1. Teoretické vyučovanie 

1. PK pre prírodné vedy a šport 

Vedúci PK: Mgr. Ladislava Bartošová 

Členovia: 

- Mgr. Jaroslav Janeček 

- Mgr. Ivana Brozmanová 

- Ing. Pavol Kapusňák 

- Ing. Slavomíra Guráňová 

- RNDr. Libuše Grulichová 

- Mgr. Jozef Kútnik 

 

2. PK  pre spoločenskovedné predmety 

Vedúci PK: Mgr. Iveta Junasová 

Členovia: 

- Mgr. Danka Černáková 

- Mgr. Janka Petríková 

- Mgr. Jelena Tomková 

- Mgr. Anna Macháčková 

- Mgr. Alena Macaláková 

- Mgr. Ivica Chvojková 

- Mgr. Ivana Mihálová 

- Mgr. Daša Hanesová 

- Ing. Katarína Zigová 

 

3. PK pre odborné predmety 

Vedúci PK: Ing. Janka Jancková 

Členovia: 

- Ing. Slávka Šidlová 

- Ing. Marta Nováčiková 

- Ing. Nataša Račeková 

- Ing. Miroslava Makláryová 

- Ing. Vladimíra Charousová 

- Mgr. Terézia Migrová 

- Ing. Lívia Urbanovská 

- Ing. Edita Tóthová 

- Mgr. Jaroslava Vlasová 
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- Ing. Mária Brezániová 

- PhDr. Peter Huľo, PhD.,  

- Mgr. Monika Vaňová 

- Ing. Yveta Brcková – ext. zamestnanec 

- Ing. Stanislav Wolanski - ext. zamestnanec 

- Bc. Janka Šteiningerová – ext. zamestnanec 

 

2. Odborný výcvik 

1. PK pre spoločné stravovanie 

Vedúci PK: Bc. Iveta Kellnerová 

Členovia: 

- Mgr. Jana Karkušová 

- Bc. Monika Ďuríková 

- Veronika Mišúnová 

- Miroslava Obuchová 

- Mgr. Andrea Tomčányiová 

- Bc. Anna Zacharová 

- Erika Žiaková 

- Bc. Soňa Humená 

 

2. PK pre obchod a služby 

Vedúci PK: Bc. Jana Capková 

Členovia: 

- Ing. Zuzana Buchelová  

- Mgr. Janka Bojnická  

- Ľubica Hanajíková 

- Mgr. Gabriela Nodžáková 

- Bc. Monika Plicová 

- Kamil Mužila 

- Paulína Brachňáková 

- Bc. Janka Nogová 

 

 

 


