
Plán činnosti předmětové komise elektro oborů 
Složení komise 

Předseda: Ing. Antonín Gorschenek 

Členové: Ing. Vladimír Veselý 

 Uč. Josef Cimrman 

                  Ing. Jaroslava Škoudlilová 

                   

Úsek elektro Školní rok 2016/2017 

1) Pravidelné schůzky předmětové komise elektro. 

 Termín: září, listopad, 

  únor, červen 

2) Kontrola tematických plánů odborných předmětů. Důraz bude kladen na soulad s ŠVP.  

 Termín: září 2016 

 Zodpovídá: předseda PK 

3) V průběhu školního roku dbát na mezipředmětové vztahy, především spolupracovat 

s komisí matematiky a fyziky. 

  Termín: celoroční 

  Zodpovídá: učitelé odb. předmětů 

4) V průběhu školního roku dbát na dostatečnou frekvenci známek. 

  Termín: celoroční 

  Zodpovídá: učitelé odb. předmětů 

5) Na úseku elektro pro obor Elektrikář bude výuka prováděna dle schválených ŠVP. 

Ve studijním oboru Elektrotechnika se bude provádět výuka odborných předmětů taktéž 

dle schváleného ŠVP.  

   Termín: celoroční 

   Zodpovídá: předseda PK 

6) Podílet se při zabezpečení opravných maturitních zkoušek a opravných závěrečných 

zkoušek. 

  Termín: září 2016 

  Zodpovídá: předseda PK 

7) V průběhu školního roku zabezpečit vypracování maturitních otázek a písemných 

odborných prací – včetně závěrečných zkoušek. 

  Zodpovídá: Ing. Gorschenek 

   Uč. Cimrman 

                                                                                                               Ing. Škoudlilová 

8) V rámci tematických plánů pro předmět elektrická měření využívat elektro laboratoří 

v průběhu školního roku. Předat předsedovi PK /během září/ plán a rozpis úloh 

praktického měření ve školním roce 2016/2017.  

  Zodpovídá: Ing. Škoudlilová,  

                                                                                                                 

9) Vypracovat plán exkurzí v návaznosti na učivo odborných předmětů. Plán se v písemné 

podobě předá PK. 

  Termín: listopad, prosinec 2016 

                                                                                           Zodpovídá: Uč. Cimrman 



  

10) Celoročně spolupracovat s rodiči. Spolupracovat s výchovným poradcem úseku elektro. 

  Termín: celoroční 

  Zodpovídá: učitelé odb. předmětů 

11) Konzultovat se žáky případné další studium na VŠ. Pomáhat při přípravě na přijímací 

zkoušky i při volbě studia. 

  Zodpovídá: učitelé odb. předmětů 

12) Podílet se na dnech otevřených dveří naší školy při náboru žáků. Účastnit se veletrhů 

vzdělávání.  

  Zodpovídá: učitelé odb. předmětů 

13) V závěru školního roku provést vyhodnocení činnosti předmětové komise elektro. 

  Zodpovídá: předseda PK 

14) Hlavním kritériem školního roku 2016/2017 bude zajištění kvality výuky ve všech 

odborných předmětech spadajících do pravomoci této předmětové komise.  

  Termín: Celoroční 

 Zodpovídá: předseda PK 

 

 

 

 

 

Most, 19. 9. 2016 Předseda PK: Ing. A. Gorschenek 

 


