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SLOŽENÍ PŘEDMĚTOVÉ KOMISE:  

Vedoucí předmětové komise: Mgr. Barbora Procházková  

Členové předmětové komise:  

uč. Soňa Bastyánová  

Mgr. Milan Bunganič  

Mgr. Věra Krejzová  

Mgr. Lenka Mašková  

uč. Jan Mísař (vedoucí Ekonomického úseku)  

uč. Aleš Rothanzl  

Mgr. Michaela Uhlířová  

 

ČINNOST PŘEDMĚTOVÉ KOMISE: 

 Sestavení a aktualizace obecného tematického plánu (rozvržení učiva do jednotlivých 

ročníků). 

 Tvorba tematických plánů pro jednotlivé třídy na daný školní rok. 

 Zapojování nových pedagogických dokumentů do tematických plánů (katalog 

požadavků k maturitě, rámcové vzdělávací programy, maturity nanečisto, …). 

 Sledování a zavádění nových forem a metod edukace do výuky. 

 Koncipování a aktualizace stávajících maturit, soustavná příprava na maturitní zkoušku. 

 Výběr učebnic a studijního materiálu, doplnění školní knihovny. 

 Materiální zabezpečení výuky. 

 Spolupráce s ostatními PK v rámci mezipředmětových vztahů. 

 Plánování kurzů, exkurzí, soutěží a dalších aktivit nad rámec pravidelné výuky včetně 

personálního zajištění. 

 Projektová činnost. 

 Rozvoj dalšího vzdělávání jednotlivých členů PK. 

 Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 

 

 

 



HARMONOGRAM ČINNOSTI PK – ŠKOLNÍ ROK 2016/2017: 

 

 Srpen (přípravný týden): 

- Vytvoření obecného tematického plánu a tematických plánů pro jednotlivé třídy. 

- Plán hlavních aktivit PK na daný školní rok (pravidelně se opakující významné 

akce). 

- Plán dílčích aktivit na I. pololetí (exkurze, soutěže, zájezdy, projekty …). 

- Sumarizace požadavků na materiální zabezpečení, organizace nákupu 

jednotných učebnic pro maturitní vzdělávání. 

 Listopad: 

- Příprava školního kola OČJ, které se každoročně koná v prosinci školního roku. 

- Plány dalšího vzdělávání členů PK. 

- Shrnutí 1. čtvrtletí školního roku. 

- Plán dílčích aktivit na II. pololetí (exkurze, soutěže, zájezdy, projekty …). 

 Březen: 

- Průběh soutěží. 

- Intenzivní příprava na maturitní zkoušky. 

- Přijímací zkoušky. 

- Návrh na personální zajištění předmětu v budoucím školním roce, osobní 

požadavky. 

 Červen (nejdéle v den vydání vysvědčení): 

- Vyhodnocení školního roku a evaluace (pozitiva x negativa) činnosti. 

- Kontrola naplnění tematických plánů (srovnání obecného TP s třídními TP). 

- Úprava tematických plánů pro příští školní rok. 

- Náměty pro činnost PK v dalším školním roce. 

 

 

pozn. Členové PK se scházejí v takové intenzitě, aby zajistili plnění úkolů dle harmonogramu 

hlavních činností a zároveň dokázali reagovat na aktuální potřeby svých členů a potřeby školy. 

Důležité aktivity mohou být samozřejmě řešeny dle potřeby mimo rámec výše uvedeného 

harmonogramu. 

 

 

Vypracovala Mgr. Barbora Procházková (vedoucí PKCJL) 

 

 

 

 


