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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia: 

Hlavným cieľom bolo oboznámiť sa s aktuálnymi požiadavkami ŠVP a podľa neho pripraviť 

rozbor UO pre jednotlivé predmety PK cudzích jazykov. Prispôsobia TVVP aktuálnym 

požiadavkám - napr. Počet týždňov s ohľadom na súvislú prax žiakov a prázdniny. Zároveň 

pripraviť TVVP na prechodné obdobie - prechod na novú učebnici Highly Recommended 2 

(vyšší level Intermediate B1-B2 - kurz anglického jazyka pre hotel a catering priemysel). Je 

potrebné upraviť učebné zdroje v učebných osnovách a ŠkVP. 

 

Kľúčové slová: 

Školský vzdelávací program - ŠVP, učebné osnovy - UO, tematický výchovno-vzdelávací 

plán - TVVP, predmetová komisia cudzích jazykov – PKCJ. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

1. Učebné osnovy a TVVP 

2. Príprava nového školského roka 

 

 

Téma: 

Aktualizácia TVVP a učebných osnov v predmete Anglický jazyk podľa aktuálnych 

požiadaviek ŠVP a podľa aktualizovaných zistení a analýz vykonaných v minulom 

školskom roku. 

 

 

1. Na sretnutí oboznámila vedúca PK a koordinátorka pedagogického klubu p. Rudá 

členov klubu s plánom práce pri príprave jednotlivých TVVP, počet týždňov, ktoré sú 

k dispozícii pre jednotlivé ročníky a iné. 

2. Členovia klubu urobili analýzu UO a TVVP pre jednotlivé predmety, ktoré patria 

do PKCJ a to prvých jazykov - 1AJ, druhých jazykov - 2NJ, 2RJ, 2FJ a komunikácii 

v jednotlivých jazykoch – ANK, RJK a NJK, vyjadrili svoje poznatky a pripomienky 

ako aj nápady na zlepšenie, resp. úpravu jednotlivých tém a častí, vychádzajúc zo 

svojich osobných skúseností, ktoré je možné aplikovať pri aktualizácii TVVP. 

3. Členovia klubu sa jednotlivo vyjadrili k priebehu dištančného vzdelávania v 

minulom školskom roku, ukázali kde vidia nedostatky tohto vzdelávania – problémy 

s IKT, prístup žiakov, účasť na on-line hodinách, ne/prebrané učivo, vypĺňanie on-

line úloh, dochvíľnosť a pod a diskutovali o tom, ako vhodne začleniť zistené 

informácie do prípravy TVVP špecifickz pre potreby v konkrétnych ročníkoch. 

4. V poslednej časti sa členovia klubu venovali príprave nového školského roku, 

zapojení žiakov do olympiád a jazykových súťaží, príprave na maturitné skúšky atd. 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 

• Vzájomnou výmenou skúseností prispejeme k skvalitneniu výučby, aktualizácii TVVP 

a pod. 

• Analýzou dištančného vzdelávania z predchádzajúceho obdobia zefektívnime metódy 

a formy našej práce v novom školskom roku. 

• Zameriame sa na zapojenie žiakov do jazykových súťaží podľa možností v súčasnosti. 
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