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I. Základné identifika čné údaje o škole:  
 
Názov školy:    Jazyková škola   
Adresa:    Plzenská 10, 080 01 Prešov  
Elokované kurzy:   SPŠ Snina, Partizánska 1059/23, 069 15 Snina 
         ZŠ Májové námestie, Prešov, ZŠ Bajkalská Prešov,  

Gymnázium Lipany 
 
IČO:     35514761 
Telefón:     051/77241 84 
Web stránka :   www.jspresov.sk  
e-mailová adresa:    jspresov@jspresov.sk 
 
Zriaďovateľ školy:  Prešovský samosprávny kraj 
    Námestie mieru 2 
    080 01 Prešov 
 

II. Vedúci zamestnanci školy: 
 
Mgr. Martin Hudák            - riaditeľ školy 
Mgr. Zuzana Príhodová - vedúca predmetovej komisie, vedúca oddelenia pre jazyk     

   nemecký a ruský 
PhDr. Albína Gezová - vedúca oddelenia  románskych jazykov  
Mgr. Dana Kundračíková - poverená predbežnou finančnou kontrolou, vedúca           
                                             oddelenia ANJ 
 
III. Poradné orgány školy: 
 
1. Pedagogická rada 
Pedagogickú radu tvoria učitelia školy. Pedagogická rada sa vyjadruje k procesu 
vyučovania, jeho obsahu, rozsahu, kvalite a výsledkom. Navrhuje riešenia problémov, 
vyjadruje sa k školskému vzdelávaciemu programu a iným pedagogickým dokumentom, 
taktiež sa vyjadruje k návrhu výšky školného. Je najvyšším poradným orgánom školy. 
 
2. Zamestnanecký dôverník 
Mgr. D. Kundra číková 
V zmysle Zákonníka práce č. 311/2001 § 233 ods.3 zastupovala zamestnancov školy 
pri jednaniach s riaditeľom školy v otázkach pracovno-právnych.  
 
3. Gremiálna rada riadite ľa školy  
Tvorí ju zamestnanecký dôverník, vedúca oddelenia anglického jazyka, vedúca 
oddelenia románskych jazykov, vedúca oddelenia nemeckého a ruského jazyka, vedúci 
predmetovej komisie, zamestnanec poverený predbežnou kontrolou a riaditeľ školy.  
 
4. Rada školy 

Jazyková škola nemá ustanovenú radu školy. 

 
 
 
 
 
 



 
 
IV. Systém kurzov, týždenná dotácia, u čebnice, u čebný materiál 
 
Škola ponúka všetky stupne kurzov, t. j. od základných až po prípravné kurzy na štátne 
jazykové skúšky. V školskom roku 2016/2017 bola ponuka jazykov nasledovná: 
anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky. Najväčší záujem o 
anglický jazyk. Záujem o ďalšie jazyky bol približne na úrovni  predchádzajúceho 
školského roku.  
 
Naše kurzy mali predovšetkým štvorhodinovú týždennú dotáciu a za daný poplatok  
počas školského roka v nich bolo, podľa učebného plánu, odučených 105, resp. 140 
vyučovacích hodín. Trojhodinovú dotáciu mali základné žiacke kurzy pre žiakov štvrtého 
a piateho  ročníka ZŠ. Postup do vyšších ročníkov je podmienený úspešným zvládnutím 
priebežných testov a výstupného testu a celkovým hodnotením poslucháča učiteľom 
kurzu známkou 1, 2 alebo 3. V druhých ročníkoch základného, stredného a vyššieho 
kurzu po splnení podmienok, t. j. 70% dochádzka a úspešné štúdium, získavajú 
poslucháči Osvedčenie o absolvovaní základného, stredného resp. vyššieho kurzu (s 
medzinárodným hodnotením podľa SERR: A1-A2, B1 - B2, B2-C1).  
 
Zasadnutia predmetovej komisie /PK/ pod vedením vedúcej Mgr. Zuzany Príhodovej 
boli venované aktuálnym pedagogicko-metodickým problémom, resp. pre učiteľov 
jednotlivých cudzích jazykov zaujímavým témam. Nosnou témou bol grantový projekt 
Erasmus+, (viac viď príloha: Správa o práci predmetovej komisie).  
 
   V školskom roku 2016/2017 boli v kurzoch Jazykovej školy používané nasledujúce 
učebnice:  
 
ANGLIČTINA   - ENGLISH PLUS STARTER, ENGLISH FILE 3 edícia,   
FRANCÚZŠTINA    -  Vite et Bien 
NEMČINA   -  Studio d, Menschen, Beste Freunde, Aspekte; Sicher! 
ŠPANIELČINA -  Aula Internacional 
RUŠTINA   -  Russkij Klass; Maturitná príprava 
TALIANČINA -  Rete! 
 

V. Údaje o po čte kurzov a posluchá čov; vyhodnotenie prospechu a dochádzky 
 
Počet kurzov: 89 
Počet poslucháčov: 1492 /stav k 15. septembru 2016/ 
 
Jazyk ZK1 

105 

ZK2 

105 

ZK1 ZK2 SK1 SK2 KK VK1 VK2 PK Po čet 

kurzov 

Počet 

poslucháčov 

ANJ 6 3 12 16 11 8 1 6 3 2 68 1184 

FRJ   1 1 1 1     4 57 

NEJ   3 3 1 1  1 1 1 11 157 

RUJ   1  1      2 29 

ŠPJ   1 1 1 1     4 47 

TAJ   1        1 18 

Spolu 6 3 19 21 15 11 1 7 4 2 90 

 

1492 

 

 
 



 
Z uvedeného počtu kurzov uvedeného v tabuľke vyššie 3 žiacke kurzy ANJ elokované 
na ZŠ Májové nám. v Prešove a 2 kurzy ANJ elokované na ZŠ Bajkalská; 2 kurzy ANJ 
a 1 kurz NEJ elokované na Gymnáziu v Lipanoch. V elokovaniom pracovisku na SPŠ 
v Snine sme z dôvodu nízkeho počtu záujemcov kurzy neotvorili. V priebehu školského 
roka nemusel byť žiaden kurz z dôvodu poklesu počtu poslucháčov zrušený. 
 

Dochádzka a  výsledky pod ľa jazykov a ro čníkov   
 
             Anglický jazyk 

Ročník priem.  dochádzka  
% 

celkový 
prospech 

ZK 1 105 83%  1,4  
ZK 2 105  81% 1,7 
ZK 1.r. 83%  1,8 
ZK 2.r. 79% 2,1 
SK 1.r. 73%   2,4 
SK 2.r  76% 2,2 
Vyšší kurz 1              67% 2,5 
Vyšší kurz 2              74%            2,2  
PK na v šjs 70% 2,5 

 
             Francúzsky jazyk 

ZK 1.r./ prvý 83% 1,5 
ZK 2.r./druhý 81% 1,7 
SK 1.r./ tretí 70%   2,1 
SK 2.r /štvrtý 73%   2,3 

 
             Nemecký jazyk 

ZK 1.r./ prvý 76%  1,8 

ZK 2.r./druhý 79% 2,2 

SK 1.r./ tretí 80% 2,1 

SK 2.r /štvrtý 76% 2,2 

Vyšší kurz 1 71% 2,5 

Vyšší kurz 2              69% 2,2 

PK na šjs 74% 2,4 

 
         ruský jazyk 

ZK 1 66% 1,9 
SK 1 64% 2,1 

 
         španielsky jazyk 

ZK 1 81% 1,4 
ZK 2 72% 1,6 
SK 1. 69% 2,1 
SK 2 68% 2,0 

            
Taliansky jazyk 
ZK1            75%          1,5 
 
ZK 1 105 - žiacky kurz pre 9-10 ročných žiakov; ZK – základný kurz,  

             SK – stredný kurz, VK – vyšší kurz, PK – prípravný kurz na ŠJS 
 

 



V štúdiu v nadväzujúcich kurzoch pokračuje väčšina našich poslucháčov. V druhých 
ročníkoch základného a stredného kurzu prebehli záverečné testy v termíne 6. júna 
2017. Celkovo bolo vydaných 374 Osvedčení o ukončení základného, stredného, resp. 
vyššieho stupňa podľa SERR A1-A2, B1-B2, B2-C1. 
  
 
VI. Štátne jazykové skúšky a ich výsledky 
 
Štátne jazykové skúšky sa v šk.r. 2016/2017 uskutočnili v jesennom a jarnom termíne.  
 
Výsledky štátnych jazykových skúšok 
 
Termín: jesenný  
 

• písomná časť - 21. októbrer 2016; 
• ústna časť – 24.-25. november 2016 

 
Kandidáti prejavili v anglickom jazyku záujem o základnú, a taktiež o všeobecnú štátnu 
jazykovú skúšku. Vo francúzskom, v nemeckom, ruskom a španielskom jazyku sme 
jesenný termín neponúkli. 
Za predsedníčky skúšobnej komisie z ANJ boli Okresným úradom  v Prešove 
menované Mgr. E. Kuchárová a  Mgr. D. Kundračíková. 
 
Jazyk skúška Prihlásení 

na pís. časť 
Neúspeš
ní na pís. 
časti 

Úspešní na písomnej časti Celkovo prospeli – počet aj 
s opakovanou, resp. 
odloženou ústnou časťou 

ANJ V ŠJS 14 1 13 z toho jeden odklad ústnej časti 6  
ANJ Z ŠJS 5 2 3  3 
Spolu  19 3 16 9   

ŠJS  =  štátna jazyková skúška 
V ŠJS  =  všeobecná štátna jazyková skúška 

Z ŠJS  =  základná štátna jazyková skúška 

 
Termín: jarný  

Písomná časť všeobecnej, resp. základnej štátnej jazykovej skúšky  z anglického, 
francúzskeho, nemeckého a španielskeho jazyka sa uskutočnila 23. apríla 2017. 
Ústna časť sa uskutočnila v termíne 22.5.-2.6.2017 
jazyk skúška prihlásení Neúspešní 

na pís. 
časti 

Úspešní  
na písomnej 
časti 

Prospeli 
celkovo - 
 

Neprospeli 
celkovo 

Odklad 
ústnej 
časti 

ANJ V ŠJS 22 5 17 16 z toho 1 
odklad  

1 1 

Z ŠJS 14 9 5 6 0 0 

NEJ V ŠJS 4 0 4 4 0 0 

Z ŠJS 3 3 0 0 0 0 

RUJ V ŠJS 2 0 2 2 0 0 

ŠPJ V ŠJS 3 0 3 3 0 0 

Z ŠJS 1 1 0 0 0 0 

 spolu  49 18 31 31 1 1 

 
 V ŠJS  =  všeobecná štátna jazyková skúška;   Z ŠJS = základná štátna jazyková skúška 
 
Kandidátom, ktorí požiadali o presunutie ústnej časti skúšky, sa vyhovelo. Absolvujú  ju v 
termínoch v školskom  roku 2017/2018.  
 
 
 



 
 
VII. Údaje o počte zamestnancov školy a plnení kvalifika čného predpokladu 
pedagogických zamestnancov školy, odbornos ť vyučovania. 
 

     V školskom roku 2016/2017 pracoval pedagogický zbor školy v tomto zložení: 
 riaditeľ školy 
 14 interných učiteľov - z toho 1 zahraničný lektor   
 10 externých učiteľov: Prešov 7, Lipany 3  
 

Úväzky interných pedag. zamestnancov - školský rok 2016/2017 
     

MGR. NATÁLIA ANDREJKOVÁ 
 

23 
 

jedna nadpočetná hodina 
MGR. KATARÍNA HAJTOLOVÁ          24 dve nadpočetné hodiny 

MGR. Z. PRÍHODOVÁ 22 
jedna nadpočetná hodina 

 
MGR. M. HUDÁK 
 

 
8 

V prepočte na triedy – 
vyučovacia povinnosť – 

4 hodiny 
MGR. Ľ. IVANOVÁ 
 

24 
dve nadpočetné hodiny 

MGR. E. KLAUZEROVÁ 22 
Plný úväzok 

MGR. E. KUCHÁROVÁ 
 

22 Plný úväzok 

MGR. D. KUNDRAČÍKOVÁ 
 

 22                         
Plný úväzok 

K. A. MACKE, BA 
 

23 
Jedna nadpočetná hodina 

MGR. T. MIKOVÁ 
  

16 
Skrátený úväzok o 6 hod. 

MGR. M. OVÁDEKOVÁ 22 
Plný úväzok 

 
O. SIMKOVÁ 
 

 
19 

 
Skrátený úväzok o 3 hodiny 

MGR. J. SIPKO 
 

22 Plný úväzok 

 
MGR. J. ŠNIRC 
 

 
22 

 
Plný úväzok 

 
 
 
 
 
V zmysle zákona o vyučovacej povinnosti sa pod základným úväzkom myslí 22 
vyučovacích hodín týždenne. Hodiny nad 22 hod. sa počítajú ako nadpočetné. 
Príplatok za výkon špecializovanej činnosti triedneho učiteľa je v sume 5% platovej 
tarify a pracovnej triedy do ktorej je pedagogický zamestnanec zaradený, zvýšenej o 
24%. Na tento príplatok má učiteľ JŠ nárok pri minimálnom počte hodín 20 (vyhláška 
MŠ SR č. 321/2008 Z. z. o jazykovej škole), t.j. vyučuje ako samostatný učiteľ 
v minimálne 5 kurzoch a vedie k nim príslušnú dokumentáciu. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
EXTERNÍ  UČITELlA 
 
Prešov – Plzenská 10, ZŠ Májové námestie, ZŠ Bajkalská 
PhDr. Ľ. GUZI, PHD. RUJ 8 hod. 

MGR. O. LELÁKOVÁ                       ANJ                      6 hod 

MGR. J. PREXTOVÁ 
 

                      ANJ 3 hod. 

MGR. D. ULIČNÁ 
 

ANJ 3 hod. 

Mgr. L. ŠEBEJOVÁ 
 

ANJ 3 hod. 

Mgr. P. GÁLOVÁ 
 

ANJ 3 hod. 

 
Gmnázium Lipany 
Mgr. M. Jusko ANJ 4 hod. 

Mgr. D. Kazimír, PhD. ANJ 4 hod. 

Mgr. B. Lešková NEJ 4 hod 

 
 
Odbornosť učiteľov zodpovedá požiadavkám služby vo verejnom záujme - 100% 
kvalifikovanosť.  
   Škola vysiela svojich zástupcov na konferencie organizované inými jazykovými 
inštitúciami. Učitelia sú v kontakte so zahraničnými kultúrnymi inštitúciami na Slovensku 
ako sú Goethe-Institut a španielskym kultúrnym inštitútom na Slovensku. 
 
Pedagogickí zamestnanci Mgr. Z. Príhodová, Mgr. E. Kuchárová absolvovali na RP 
MPC Prešov v školskom roku 2016/2017 v rámci kontinuálneho vzdelávania semináre 
k téme „Tvorivé techniky vo výučbe anglického jazyka“. Mgr. Z. Príhodová vykonala 
taktiež II. atestáciou.  
V rámci grantového projektu ERASMUS+, v ktorom sme získali finančnú čiastku 4.190 
EUR sme po fáze vzdelávanie 2 pedagogických zamestnancov v Španielsku /Mgr. T. 
Miková – júl 2016/ a vo V. Británii /Mgr. J. Sipko – august 2016/, úspešne zrealizovali 
diseminačnú fázu pre interných pedagogických zamestnancov, ale aj pre iných učiteľov 
cudzích jazykov. Projekt bol zo strany Národnej agentúry vyhodnotený ako úspešne 
zrealizovaný.   
 
Pre prácu v triede ale aj pre vlastnú odbornú informovanosť' učitelia využívajú ponuku 
internetových stránok a odborných cudzojazyčných časopisov a novín. K informovanosti 
učiteľov o aktuálnych metodických a jazykových otázkach prispievajú aj zasadnutia 
predmetovej komisie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
THP pracovníci školy: 
 
Vedúca hospodársko-administratívneho úseku: Anna Hamborová 
Mzdová účtovníčka a administratívna pracovníčka: L. Kolesárová (6 hod.) 
Školník: Ing. Jozef Zborovjan  (6 hod.) 
Upratovačky: Ľudmila Lešková, Božena Zlatohlavá - skrátené úväzky /4 hodiny/ 

 

VIII. Zahrani čné certifikáty 

Jazyková škola Prešov bola v školskom roku 2016/2017 aj naďalej licenčným partnerom 
nemeckej inštitúcie Goethe-Institut a ponúkala skúšky:  Goethe-Zertifikat B1, B2 a C1;  

O nemecké skúšky Goethe-Zertifikat  prejavilo v šk. roku 2016/2017 záujem 18 
kandidátov . 

 

Goethe-Zertifikat 

Jazyková úroveň podľa 

Spoločného referenčného rámca pre jazyky /SERR/ 

B1 B2 C1 Počet spolu 

Počet absolventov 3 10 5 18 

  
Najväčší záujem bol opäť o Goethe-Zertifikat na jazykovej úrovni B2, ktorá je dokladom 
o jazykovej kompetencii predovšetkým pre pracovný trh v Nemecku, Rakúsku 
a Švajčiarsku. 90% účastníkov tejto úrovne skúšky sú lekári a zdravotné sestry. 
Tendencia je však taká, že od lekárov v Nemecku sa postupne vo všetkých spolkových 
krajinách začína vyžadovať Goethe-Zertifikát C1. 
 
 
 
IX. Údaje o mimoškolských aktivitách a prezentácii školy na verejnosti. 
 
 
Škola spolupracuje s ostatnými jazykovými školami, najmä s JŠ v Poprade. Okrem toho 
máme veľmi dobrú spoluprácu so ZŠ Májové námestie, ZŠ Bajkalská, Prešov a s 
Gymnáziom, ul. Komenského v Lipanoch, kde máme umiestnené elokované 
pracoviská,  v ktorých prebiehajú kurzy anglického jazyka a v Lipanoch aj nemeckého 
jazyka. 
 

Jazyková škola má svoje webové sídlo a facebookovú stránku, kde sa uvádzajú všetky 
informácie o škole, ktoré sú podľa potreby aktualizované. Okrem toho využíva služby 
periodík podľa potreby, kde sa škola snaží propagovať svoju činnosť. Propagácia 
júnového zápisu do kurzov a propagácia skúšok, ktoré sa uskutočňujú na Jazykovej 
škole, je taktiež uskutočňovaná reklamou v MHD. 
 

 

 

 

 

 



 

 

X.  Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojen á 

 

V školskom roku 2016/2017 sa Jazyková škola zapojila do vzdelávacieho grantového 

projektu Erasmus+. Boli sme úspešní a získali sme grant vo výške 4.190 EUR na 

vzdelávanie dvoch pedagogických zamestnancov. V oboch prípadoch dvojtýždňové 

vzdelávanie sa uskutočnilo počas júla a augusta 2016 v Španielsku a Veľkej Británii. 

Zúčastnili sa ho Mgr. Tatiana Miková /Španielsko/ a Mgr. Jaroslav Sipko /V. Británia/.  

Následne sa v diseminačnej fáze so získanými informáciami, skúsenosťami 

a poznatkami formou prezentácií podelili so svojimi kolegami na zasadnutiach PK 

a preniesli ich do vlastného vyučovania. Národná agentúra vyhodnotila tento projekt ako 

úspešný. 

 

XI. Údaje o výsledkoch inšpek čnej činnosti vykonanej Štátnou školskou  

  inšpekciou 

 

V školskom roku 2016/2017 nebola vykonaná na našej škole inšpekčná činnosť. 

 

XII. Údaje o priestorových a materiálno-technických  podmienkach školy 

 
Jazyková škola nemá vlastné priestory, sídli v budove SPŠ stavebnej na Plzenskej ulici 
č.10. Vzťahy medzi školami upravuje Zmluva a výpožičke. Prevádzkové náklady škola 
platí zálohovo s vyúčtovaním k 30.06. a 31.12. daného roka. K dispozícii máme 
spoločné priestory, 17 učební, zborovňu, sekretariát, riaditeľňu. Na základe dohody 
s vedením SPŠ stavebnej je k dispozícii JŠ jedna miestnosť, ktorú sme upravili ako 
multimediálnu miestnosť, kde je pre naše vyučovanie k dispozícii dataprojektor 
s premietacím plátnom, prenosný počítač, Video a DVD prehrávač a LCD-TV. Vo 
všetkých využívaných miestnostiach je zabezpečený prístup na internet. V troch 
miestnostiach má škola k dispozícii interaktívne tabule a v 12 dataprojektor 
a premietacie plátno. V školskom roku 2016/2017 škola z vlastných zdrojov dokúpila 
ďalšie notebooky, ktoré majú učitelia k dispozícii pre svoju prípravu a na vyučovanie.  
 
Na základe uzavretých zmlúv so ZŠ Májové námestie Prešov, so ZŠ Bajkalská a 
Gymnáziom Lipany Jazyková škola platí poplatky za vykurovanie, elektrickú energiu 
dvakrát  ročne na základe predložených faktúr, v prípade ZŠ aj hodinové nájomné. 
 
Škola je dobre vybavená učebnicami, slovníkmi a odbornými knihami pre potreby 
učiteľov, ktoré sme aj v školskom roku 2016/2017 dopĺňali. Vybavenosť didaktickou 
technikou, ako sú CD prehrávače, DVD prehrávače, mapy alebo kopírovacie stroje, či  
počítače s pripojením na internet sú učiteľom v rámci vyučovania plne k dispozícii.  

 

 



 

XIII. Údaje o finan čnom a hmotnom zabezpe čení výchovno-vzdelávacej činnosti 

školy. 
 
Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov je rozpočtovou organizáciou PSK. Má dva zdroje 
financovania. Prvým je príjem zo školného a zápisného a druhým sú normatívne 
príspevky na chod školy zo strany PSK. Aktuálny príspevok je zverejnený vo VZN PSK. 

Škola prikladá Správu o hospodárení za rok 2016. 

 

XIV. Ciel' koncep čného zámeru rozvoja školy na školský rok 2016/2017 

Hlavným koncepčným zámerom školy bolo uskutočňovanie jazykového vzdelávania 
v rámci Školského vzdelávacieho programu. Škola robí všetko v súlade s požiadavkami 
a dohodami, aby si udržala licenciu na skúšanie medzinárodných certifikátov, a taktiež 
aby jej bolo opätovne udelené oprávnenie MŠ vykonávať štátne jazykové skúšky. 
Ďalším zámerom školy bolo udržať si mladších učiteľov cudzích jazykov. Tento zámer 
bol dosiahnutý. Ďalším zo zámerov bolo úspešné zrealizovanie projektu Erasmus+, čo 
bolo taktiež dosiahnuté. 
 
 
XV. Silné a slabé stránky školy 
 
K silným stránkam školy patrí dobre prepracovaná organizácia kurzov s medzinárodne 
platnou certifikáciou SERR (Spoločný európsky referenčný rámec), kvalifikovaní 
vyučujúci, veľmi dobrá kvalita vyučovania, schopnosť poskytovať jazykové vzdelávanie 
všetkým skupinám obyvateľstva od 10 rokov bez hornej hranice veku, výborná poloha 
školy, dobré meno a viac ako 50-ročná tradícia školy, používanie moderných 
zahraničných učebníc a dobré vybavenie školy didaktickou technikou. Taktiež dobrá 
spolupráca so základnými a strednými školami v meste, ako aj Odborom školstva 
v rámci mesta, a samozrejme v rámci kraja. Ďalej dobrý systém komunikácie 
s verejnosťou a modernizácia školy. Pozitívom je aj fakt, že sa Jazykovým vzdelávaním 
v rámci Jazykových škôl zahrnutých do siete škôl začalo viac zaujímať Ministerstvo 
školstva a Štátny pedagogický ústav. Uskutočnili sa prvé stretnutia a rokovania. 
Zámerom je inovovať Štátny vzdelávací program, vyhlášku o Jazykovej škole 
a skúšobný poriadok pre Štátne jazykové skúšky  
 

Za slabú stránku školy považujeme aj naďalej nevhodné učebne na vyučovanie cudzích 
jazykov (veľmi veľké, rozmiestnenie lavíc, zlá akustika). Tie sú taktiež energeticky veľmi 
náročné. 
 

Ďalšou slabou stránkou sú: finančná neistota ohľadom výšky normatívneho príspevku 
od zriaďovateľa, ale aj neúplné financovanie postupného navyšovania platov 
pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy zo strany zriaďovateľa, taktiež 
nevykrytie finančných prostriedkov určených na kreditové príplatky pre pedagogických 
zamestnancov zo strany zriaďovateľa. 
  
Dlhodobým problémom je neexistencia sekcie pre Jazykové školy na MŠ SR. 

 

 



 

XVI. Doplnkové služby pre posluchá čov 

Škola v rámci svojej podnikateľskej činnosti prevádzkuje predajňu cudzojazyčných 
učebníc. Obchod je otvorený dva dni v týždni, učebnice ponúkame za prijateľné ceny. 
Je to predovšetkým služba poslucháčom Jazykovej školy. 

V školskom roku 2016/2017 sa nám opäť podarilo získať štipendium od Goetheho 
inštitútu pre jedného z našich poslucháčov na štvortýždňový jazykový pobyt v Nemecku. 
Po splnení daných podmienok sa uskutočnil výber. Štipendium na Goetheho inštitúte 
v Hamburgu, v celkovej hodnote 2300 EUR získala Dominika Tkáčová. Pobyt bol 
realizovaný v júni 2017. Od roku 2006 je to už 9-ty štipendista.  
 
 
 
 
 
 
 
Prešov, 5.09.2017                                                       Mgr. Martin Hudák  
                                                                                               riaditel' JŠ  
 
 Prílohy:   
 
Správa o práci PK JŠ v šk. r. 2016/2017 
Správa o hospodárení za rok 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

_______________________Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov________________________ 

 

Správa o činnosti predmetovej komisie 

za školský rok 2016/2017 

 
 Činnosť predmetovej komisie prebiehala podľa prijatého plánu práce. Členovia 

predmetovej komisie vypracovali podklady k štátnym jazykovým skúškam, zvolili témy 

esejí k písomnej časti štátnych jazykových skúšok podľa jednotlivých jazykových úrovní, 

vypracovali polročné, záverečné a zaraďovacie testy, ústne časti záverečného 

hodnotenia poslucháčov a zrealizovali ostatné priebežné úlohy vyplávajúce z plánu 

práce a z aktuálnych potrieb Jazykovej školy.   

 

 V predchádzajúcom školskom roku sa dvaja pedagógovia Jazykovej školy 

zúčastnili mobilitného projektu v rámci programu Erasmus+ vo Veľkej Británii 

a v Španielsku. Na svojom  mimoriadnom stretnutí za účasti pozvaných pedagógov 

z iných škôl sa dňa 24.03.2017 uskutočnila diseminačná fáza projektu. Pedagogickí 

zamestnanci, ktorí sa zúčastnili mobility, Mgr. Tatiana Miková a Mgr. Jaroslav Sipko, 

vytvorili a odprezentovali v rámci aktivít diseminačnej fázy príspevky a prezentácie 

o zrealizovanej mobilite, ktoré boli následne zverejnené na webovom sídle Jazykovej 

školy. 

 

 V tomto školskom roku pedagogickí zamestnanci naplno využívali novú 

didaktickú techniku, iTools a ostatné nové pomôcky zakúpené Jazykovou školou za 

účelom skvalitnenia a zefektívnenia  vyučovacieho  procesu ako aj pri jeho príprave.  

 

 Vzhľadom na prechod na nové učebnice z anglického a nemeckého jazyka, bolo 

vypracované nové prerozdelenie prebratého učiva v rámci ročníkov. Keďže 

novozavedené učebnice sú koncipované v súlade s požiadavkami Spoločného 

európskeho rámca pre jazyky a obsahujú prehľadné vymedzenie vzdelávacích cieľov 

v jednotlivých jazykových oblastiach, predmetová komisia sa uzniesla na tom, že sa 

nebudú vypracovávať učebné plány pre jednotlivé ročníky.  

V aktuálnom školskom roku bola obohatená databáza testov upravených do formátu 

Word  k novým učebniciam. Taktiež bola rozšírená databáza digitálnej knižnice 

Jazykovej školy, ktorá má slúžiť ako zdroj didaktických jazykových materiálov pre  

 



 

 

 

 

pedagógov JŠ. V tomto školskom roku sa jej súčasťou stala databáza konverzačných 

tém pre druhý ročník základného kurzu.  

 

 Členovia nemeckej sekcie PK sa na základe porovnania vybraných súčasných 

učebníc nemeckého jazyka rozhodli prejsť  k učebniciam Beste Freunde pre základný 

žiacky kurz,  učebnici Menschen pre základný a stredný kurz (študenti a dospelí 

poslucháči) a učebnice Sicher! pre vyššie kurzy. Doplnkový materiál k vyšším kurzom 

čerpáme aj z ostatných učebníc z aktuálnej ponuky Hueber Verlag, ako aj internetových 

zdrojov a publikácií z knižnice Jazykovej školy.  

 

 Všetci členovia PK si systematickou prípravou a vzdelávaním, ako aj tvorbou 

veľkého množstva didaktických materiálov zvyšujú svoje kvalifikačné predpoklady na 

vykonávanie svojej pedagogickej praxe.   

Dňa 17.03.2017 sa uskutočnil metodický seminár v spolupráci s Mgr. Romanom 

Čančinovom, reprezentantom vydavateľstva OUP. Obsah metodického seminára bol 

rozčlenený do niekoľkých tém, v rámci ktorých prednášajúci prítomným pedagógom 

sprostredkoval zaujímavé aktivity a techniky zamerané na zatraktívnenie a skvalitnenie 

vyučovacieho procesu a zvýšenie vnútornej motivácie poslucháčov. Boli prezentované 

aktivity k nasledujúcim oblastiam: 

• Aktivity pre mladších poslucháčov (vo veku 10 rokov a viac) 

• Práca s lexikou 

• Obrázky podporujúce jazykovú zručnosť hovorenia 

• Hry na rozvíjanie jazykovej zručnosti počúvania 

• Gramatika v kontexte / online aktivity 

 

K profesijnému napredovaniu prispievali aj pravidelné metodické okienka 

uskutočňované v rámci zasadnutí PK, počas ktorých sa vybraní pedagógovia podelili so 

svojimi kolegami o osvedčené metódy,  techniky  a aktivity smerujúce k skvalitneniu 

vyučovacieho procesu. 

 Konkrétne zrealizované úlohy, zoznamy prítomných a ďalšie prílohy sú súčasťou 

jednotlivých zápisníc zo zasadnutí PK. 

 

V Prešove, 30.06.2017    ............................................................. 

       Vypracovala: Mgr. Zuzana Príhodová 


