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I. Základné identifikačné údaje o škole: 

Názov školy:   Jazyková škola 

Adresa:  Plzenská 10, 080 01 Prešov 

Elokované kurzy: ZŠ Májové Námestie, Prešov 

   ZŠ Bajkalská, Prešov 

 

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. Kundračíková 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 riaditeľa školy  

mailto:jspresov@jspresov.sk


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, učebnice, učebný materiál 

 

Škola ponúka všetky stupne kurzov, t. j. od základných až po prípravné kurzy na štátne 

jazykové skúšky. V školskom roku 2019/2020 bola ponuka jazykov nasledovná: anglický, 

francúzsky, japonský, nemecký, ruský, španielsky a taliansky. Najväčší záujem bol o anglický 

jazyk. Záujem o ďalšie jazyky bol približne na úrovni predchádzajúceho školského roku. 

Všetky jazykové úrovne boli pokryté v rámci anglického a nemeckého jazyka. V rámci 

francúzskeho a španielskeho jazyka sme otvorili kurzy na základnej a strednej úrovni. Na 

strednej úrovni bol otvorený aj kurz talianskeho jazyka. Na základnej úrovni sme otvorili 

kurzy ruského a japonského jazyka.  

 

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. (viac viď príloha: Správa o práci predmetovej komisie. 

 

 

 



V školskom roku 2019/2020 boli v kurzoch Jazykovej školy používané nasledujúce 

učebnice: 

 

ANGLIČTINA - ENGLISH PLUS STARTER, ENGLISH FILE 3. edícia, 

FRANCÚZŠTINA - Vite et Bien 

NEMČINA - Menschen, BesteFreunde, Sicher! 

JAPONČINA – Rete! 

RUŠTINA – Russij klas 

ŠPANIELČINA - Aula Internacional 

TALIANČINA - rôzny materiál na úrovni B1 

 

V. Údaje o počte kurzov a poslucháčov; vyhodnotenie prospechu a dochádzky 

Počet kurzov: 83 

Počet poslucháčov: 1392/stav k 15. septembru 2019/ 

Počet jazykových kurzov, počet poslucháčov, priemer poslucháčov na kurz a jazyk: 

 

Jazyk ZK1 

105 

ZK2 

105 

ZK1 ZK2 SK1 SK2 KK VK1 VK2 PK Poč. 

posl. 

Priem

er 

ANJ 4 

60 

5 

75 

11 

198 

12 

204 

8 

145 

7 

139 

2 

25 

7 

113 

5 

88 

3 

52 

1099 17,2 

FRJ   1 

9 

 1 

14 

1 

11 

    34 11,3 

NEJ   2 

32 

2 

42 

2 

29 

  2 

27 

 1 

13 

143 15,8 

RUJ   1        11 11 

ŠPJ   1 

18 

1 

16 

      34 17 

TAJ   1 

13 

 1 

11 

     24 12 

JPJ   2 

24 

       24 12 

Spolu           1369 16 

 

 



Z uvedeného počtu kurzov uvedeného v tabuľke vyššie boli 2 žiacke kurzy ANJ elokované na 

ZŠ Májové nám. v Prešove a 2 kurzy ANJ elokované na ZŠ Bajkalská; V priebehu školského 

roka nemusel byť žiaden kurz z dôvodu poklesu počtu poslucháčov zrušený. 

 

Dochádzka a výsledky podľa jazykov a ročníkov 

 

Anglický jazyk 

Ročník  Priemerná 

dochádzka/účasť na 

dištančnom vzdelávaní  

Celkový prospech 

ZK1/105 79% 1,2 

ZK2/105 87% 1,3 

ZK 1. r. 83% 1,7 

ZK 2.r. 89% 2,3 

SK 1.r. 73% 2,2 

SK 2.r. 82% 2,3 

Vyšší kurz 1 67% 2,1 

Vyšší kurz 2 72% 2,2 

PK na šjs 53% 2,3 

 

Francúzsky jazyk 

Ročník  Priemerná 

dochádzka/účasť na 

dištančnom vzdelávaní  

Celkový prospech 

ZK 1. r. 84% 1,5 

SK 1.r. 72% 1,6 

SK 2.r. 78% 2,2 

 

 

 



 

Nemecký jazyk 

Ročník  Priemerná 

dochádzka/účasť na 

dištančnom vzdelávaní  

Celkový prospech 

ZK 1. r. 79% 1,7 

ZK 2.r. 86% 2,3 

SK 1.r. 72% 2,2 

Vyšší kurz 1 67% 2,1 

PK na šjs 78% 2,2 

 

Ruský jazyk 

Ročník  Priemerná 

dochádzka/účasť na 

dištančnom vzdelávaní  

Celkový prospech 

ZK 1. r. 89% 1,6 

 

Španielsky jazyk 

Ročník  Priemerná 

dochádzka/účasť na 

dištančnom vzdelávaní  

Celkový prospech 

ZK 1. r. 78% 1,3 

ZK 2.r. 87% 2,2 

 

Taliansky jazyk 

Ročník  Priemerná 

dochádzka/účasť na 

dištančnom vzdelávaní  

Celkový prospech 

ZK 1. r. 75% 1,7 

SK 1.r. 83% 1,9 

 



Japonský jazyk 

Ročník  Priemerná 

dochádzka/účasť na 

dištančnom vzdelávaní  

Celkový prospech 

ZK 1. r. 87% 1,7 

 

ZK 1 105 - žiacky kurz pre 9-10 ročných žiakov; ZK – základný kurz, SK – stredný kurz, VK 

– vyšší kurz, PK – prípravný kurz na ŠJS. 

 

Do priemernej dochádzky sa započítala aj účasť na dištančnom vzdelávaní počas trvania 

mimoriadnej situácie spojenej s opatreniami proti šíreniu COVID-19, ktoré trvali od 

16.03.2020 do 30.06.2020. V štúdiu v nadväzujúcich kurzoch pokračuje väčšina našich 

poslucháčov. V druhých ročníkoch základného a stredného kurzu neprebehli klasické 

záverečné testy. Poslucháči sa hodnotili na základe ich štúdia počas celého školského roka 

konkrétnym vyučujúcim a to podľa nariadenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

pri postupovaní o udeľovanie osvedčení v školskom roku 2019/2020. Celkovo bolo vydaných 

227 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. 2019/2020 uskutočnili v jesennom a jarnom termíne. 

 

Výsledky štátnych jazykových skúšok 

 

Termín: jesenný 2019 

 písomná časť - 25. októbra 2019 

 ústna časť – 22. november 2019 

 

Kandidáti prejavili v anglickom jazyku záujem o základnú, a taktiež o všeobecnú štátnu 

jazykovú skúšku. Taktiež sa uskutočnila všeobecná štátna jazyková skúška z ruského 

jazyka.Vo francúzskom, v nemeckoma španielskom jazyku sme jesenný termín 



neponúkli. 

Za predsedníčku komisie pre štátne jazykové skúšky bola vymenovaná Mgr. Zuzana 

Príhodová, za predsedníčku skúšobnej komisie z NEJ bola Okresným úradom v Prešove  

menovaná Mgr. Zuzana Príhodová, za predsedníčku skúšobnej komisie z FRJ bola 

menovaná PhDr. Albína Gezová, za predsedníčku skúšobnej komisie z ŠPJ bola 

menovaná Mgr. I. Paulenová, za predsedu skúšobnej komisie z RUJ bol menovaný Mgr, 

J. Sipko. Za predsedníčky skúšobnej komisie z ANJ boli Okresným úradom v Prešove 

menované Mgr. E. Kuchárová a Mgr. D. Kundračíková. 

 

 

Jazyk Skúška Prihlásení Neúspešní 

na písomnej 

časti 

Úspešní na 

písomnej 

časti 

Celkovo 

prospeli –  

počet aj s 

opakovanou, 

resp. 

odloženou 

ústnou 

časťou 

ANJ V ŠJS 9  3 6 9 

ANJ Z ŠJS 11  8 1 2 

RUJ V ŠJS 4 2 1 1 

 

V ŠJS = všeobecná štátna jazyková skúška Z ŠJS = základná štátna jazyková skúška 

 

Termín: jarný 2020 

 písomná časť - 12. júna 2020 

 ústna časť – 1. júla – 7. júla 2020 

 

Jazyk Skúška Prihlásení Neúspešní 

na písomnej 

časti 

Úspešní na 

písomnej 

časti 

Celkovo 

prospeli –  

počet aj s 

opakovanou, 

resp. 

odloženou 

ústnou 

časťou 

ANJ V ŠJS 17 2 12 6 

ANJ Z ŠJS 9 4 3 2 



FJ V ŠJS 1 1 1 1 

NJ V ŠJS 1 0 1 0 

RJ Z ŠJS 2 2 2 2 

ŠJ V ŠJS 1 0 1 0 

 

V ŠJS = všeobecná štátna jazyková skúška                 Z ŠJS = základná štátna jazyková skúška 

Kandidátom, ktorí požiadali o presunutie písomnej a ústnej časti skúšky, sa vyhovelo. 

Absolvujú ju v termínoch v školskom roku 2020/2021.  

O odklad písomnej časti zo všeobecnej štátnej jazykovej skúšky požiadalo 5 kandidátov 

a o odklad ústnej časti všeobecnej štátnej jazykovej skúšky požiadal jeden kandidát. O odklad 

písomnej časti základnej štátnej jazykovej skúšky požiadali 2 kandidáti. 

Kandidáti mali záujem o základnú a všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z anglického, jazyka. 

Z francúzskeho, nemeckého a španielskeho jazyka mali záujem o všeobecnú štátnu jazykovú 

skúšku a z ruského jazyka mali záujem o základnú štátnu jazykovú skúšku.Za predsedníčky 

skúšobnej komisie z ANJ boli Okresným úradom v Prešove menované Mgr. E. Kuchárová a 

Mgr. D. Kundračíková. 

 

VII. Údaje o počte zamestnancov školy a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy, odbornosť vyučovania. 

 

V školskom roku 2019/2020 pracoval pedagogický zbor školy v tomto zložení:   

- riaditeľ školy – Mgr. Martin Hudák 

- 15 interných učiteľov - z toho 1 zahraničný lektor 

- 10 externých učiteľov 

 

Úväzky interných pedag. zamestnancov - školský rok 2019/2020 

 

MGR. N. ANDREJKOVÁ  

ANJ/NEJ 

22 plný úväzok 

MGR. M. DOUDĚROVÁ 

ANJ 

22 Plný úväzok 

MGR. P. GÁLOVÁ   

ANJ 

23 1 nadpoč. hodina  



PHDR. A. GEZOVÁ  

FRJ   

8 skrátený úväzok o 6 hod. 

MGR. E. GIRAŠKOVÁ 

ANJ 

22 plný úväzok 

MGR. M. HUDÁK 

NEJ  

8 vyuč. povinnosť – 4 hod. 

MGR. Ľ. IVANOVÁ  

NEJ  

23 1 nadpoč. hodina 

MGR. E. KUCHÁROVÁ   

ANJ 

22 plný úväzok 

MGR. D. 

KUNDRAČÍKOVÁ  

ANJ 

8 skrátený úväzok o 14 hodín 

A. MACKE, BA   

ANJ 

22 plný úväzok 

MGR. T. MIKOVÁ 

ŠJ 

- rodičovská dovolenka 

MGR. Z. PRÍHODOVÁ  

ANJ, NEJ  

23 1 nadpoč. hodina 

O. SIMKOVÁ  

ANJ 

12 skrátený úväzok 8 hodín 

MGR. J. SIPKO  

ANJ/RUJ 

22 plný úväzok  

MGR. J. ŠNIRC  

ANJ 

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 

M. BUJŇÁKOVÁ 4 hodiny RUJ Plzenská 10 

Bc. D. CACARA 8 hodín JAP Plzenská 10 

MGR. G. CIRJAKOVÁ 6 hodín ANJ ZŠ Bajkalská  

L. CATILLO 4 hodiny TAJ Plzenská 10 

B. DUBOSQUE 2 hodiny/mesiac FRJ Plzenská 10 

E. KOSNIANSKY 2 hodiny/mesiac FRJ Plzenská 10 

I. PAULENOVÁ 4 hodiny ŠPJ Plzenská 10 

P. PINKOVÁ 4 hodiny TAL Plzenská 10 

MGR. J. PREXTOVÁ 6 hodín ANJ ZŠ Bajkalská 

MGR. D. ULIČNÁ 6 hodín ANJ ZŠ Májové Námestie 

MARK SWANSON  4 hodiny ANJ Plzenská 10 

 

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.  

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:   Ing. Eleonóra Čajková 

Mzdová účtovníčka a administratívna pracovníčka:  Lucia Kolesárová 

Školník:        Ing. Jozef Zborovjan  

 

VIII. Zahraničné certifikáty 

 

Jazyková škola Prešov bola aj v školskom roku 2019/2020 licenčným partnerom nemeckej 

inštitúcie Goethe-Institut a ponúkala skúšky: Goethe-Zertifikat B1, B2 a C1. O nemecké 

skúšky Goethe-Zertifikat prejavilo v šk. roku 2019/2020 záujem 20 kandidátov. 



 

 
 

Goethe-Zertifikat 

Jazyková úroveň podľa 

Spoločného referenčného rámca pre jazyky /SERR/ 

B1 B2 C1 Počet spolu 

Počet skúšok 8 8 4 20 

 

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. 

Takmer 100% účastníkov tejto úrovne skúšky sú lekári a zdravotné sestry. 

 

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 a ZŠ Bajkalská, kde máme umiestnené 

elokované pracoviská, v ktorých prebiehajú kurzy anglického 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 zapojená 

 

V školskom roku 2019/2020 nebola Jazyková škola zapojená do žiadneho projektu.  

 

XI. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou 

 

V školskom roku 2019/2020 bola vykonaná na našej škole finančná inšpekčná kontrola. 

Kontrola prebehla vo februári 2020. Táto inšpekčná činnosť súvisela s kontrolou financií. Po 

ukončení inšpekcie sme na ich podnet zaviedli nové opatrenia na našej škole a to zavedenie 

evidencie príchodov a odchodov pre externých pedagogických zamestnancov školy. Taktiež 

bol zavedený kľúčový režim. To znamená, že do miestností, kde sa nachádzajú dokumenty 

s osobnými údajmi, môžu vstupovať, len oprávnené osoby, ktoré sa zapíšu do zoznamu, že 



vstúpili do danej miestnosti.  

 

 

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. 

 

Na základe uzavretých zmlúv so ZŠ Májové námestie Prešov a so ZŠ Bajkalská, 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 2019/2020 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 finančnom a hmotnom zabezpečení 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 2019. 

 

XIV. Ciel' koncepčného zámeru rozvoja školy na školský rok 2019/2020 

 



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 – v porovnaní 

s predchádzajúcim školským rokom nedošlo ku fluktuácii pedagogických zamestnancov vo 

zvýšenej miere. 

 

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 55-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. Pokračuje spolupráca 

Ministerstva školstva a Štátneho pedagogického ústavu a samozrejme aj škôl s oprávnením 

vykonávať štátne jazykové skúšky. Zámerom spolupráce 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. 

Dlhodobým problémom je neexistencia samostatnej sekcie pre Jazykové školy na MŠ SR. 

 

XVI. Doplnkové služby pre poslucháčov 

 

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. 

 

 



Jazyková škola, Plzenská 10, 

Prešov Správa o činnosti Predmetovej komisie 

za školský rok 2019/2020 

 

Jazyková škola, Plzenská 10, 080 01 Prešov 

 

Hodnotiaca správa o činnosti Predmetovej komisie cudzích jazykov 

za školský rok 2019/2020 

 

 V predkladanej správe o činnosti Predmetovej komisie cudzích jazykov môžeme 

konštatovať, že úlohy stanovené  Plánom práce pre školský rok 2019/2020 boli priebežne 

plnené a aktualizované v zmysle meniacich sa požiadaviek a mimoriadnej situácie súvisiacej 

s pandémiou koronavírusu. Aj v tomto školskom roku činnosť PK bola prioritne zameraná na 

rozvíjanie stratégie trvalého osvojovania základných princípov cudzojazyčnej komunikácie 

a rovnomerného rozvíjania kľúčových jazykových zručností, zisťovanie úrovne vedomostí 

prostredníctvom testov s využitím rôznych typov  úloh. Napĺňanie úloh hlavného cieľa 

činnosti PK sa realizovalo v čiastkových cieľoch prostredníctvom naplánovaných aktivít 

členmi PK. Harmonogram plnenia jednotlivých aktivít bol stanovený v Pláne práce PK na 

školský rok 2019/2020. V stanovených termínoch boli vypracované materiály k štátnym 

jazykovým skúškam, zvolené témy esejí k písomnej časti štátnych jazykových skúšok podľa 

jednotlivých jazykových úrovní, vypracovali sa polročné, záverečné testy a zaraďovacie testy 

a boli zrealizované ostatné priebežné úlohy vyplývajúce z plánu práce a z aktuálnych potrieb 

Jazykovej školy.  Bol vyhodnotený plán preberaného učiva za školský rok 2019/2020,  a to na 

základe doterajších skúseností s používanými učebnicami a stavu prebratého učiva na konci 

školského roka. Môžeme skonštatovať, že napriek sťaženým podmienkam vzdelávania v 2. 

polroku sa podarilo v rámci jednotlivých kurzov a ročníkov rámcovo dodržať plán 

preberaného učiva. Len vo výnimočných prípadoch nastala malá odchýlka a sklz 

v preberanom učive sa bude vyrovnávať v priebehu 1. polroka nasledujúceho školského roka. 

Predmetová komisia a komisia pre štátne jazykové skúšky aplikovala nové interné 

pokyny týkajúce sa kritérií hodnotenia písomnej časti štátnych jazykových skúšok.  Zároveň 

prijala novú internú smernicu, upravujúcu minimálne počty uchádzačov pre realizáciu štátnej 



jazykovej skúšky pre danú jazykovú úroveň. Taktiež boli komisiou schválené a upravené 

poplatky pre externých uchádzačov o vykonanie štátnej jazykovej skúšky. 

 Predmetová komisia počas uplynulého školského roka vytvorila nové vzorové 

polročné, záverečné testy pre jednotlivé ročníky, ktoré boli zverejnené na internetovej stránke 

školy. Taktiež boli zaktualizované  zaraďovacie testy, ktoré slúžia pri zápise nových 

poslucháčov.  

Riaditeľ Jazykovej školy Mgr. Martin Hudák vytvoril v spolupráci s  pedagógmi nový 

vzhľad internetovej stránky JŠ a aktualizoval jej obsah, čím sa stala atraktívnejšou pre 

poslucháčov JŠ aj širokú verejnosť.  

Počas celého roka prebehlo niekoľko súťaží na pôde JŠ ako aj na Facebookovej 

stránke školy (súťaž o návrh nového loga JŠ, krátke video, tvorba krátkeho príspevku na tému 

„Prečo sa učím cudzí jazyk“, tvorba reklamného textu pre JŠ, kvíz o anglicky hovoriacich 

krajinách pre žiacke prípravné ročníky...). Pedagogická rada na svojich zasadnutiach 

priebežne vyhodnotila príspevky poslucháčov, ktorí sa zúčastnili jednotlivých súťaží. 

Najlepšie príspevky boli odmenené vecnými cenami.  

V tomto školskom roku pedagogickí zamestnanci naplno využívali didaktickú 

techniku, iTools a ostatné pomôcky zakúpené Jazykovou školou za účelom skvalitnenia a 

zefektívnenia vyučovacieho procesu ako aj pri jeho prípravy.  

V období mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 

2019/2020 sa obsah vzdelávania v oblasti cudzích jazykov vymedzoval v zmysle odporúčaní 

MŠ SR, podľa ktorého medzi hlavné vzdelávacie oblasti patrí Jazyk a komunikácia. Jazyková 

škola prešla od 16.3.2020 na formu dištančného vzdelávania. Hlavné vzdelávacie ciele 

výchovno-vzdelávacieho procesu aj počas dištančného vzdelávania boli: 

1. Prehlbovať u poslucháčov záujem o učenie sa cudzích jazykov a rozvíjať ich 

motiváciu prostredníctvom zmysluplných, zaujímavých a primeraných aktivít na počúvanie, 

čítanie s porozumením, písanie  a ústny prejav.  

2. Rozvíjať kompetencie poslucháčov  tak, aby dokázali úspešne uskutočniť svoj 

komunikačný zámer v každodenných, praktických situáciách na príslušnej komunikačnej 

úrovni. 

Stanovenie pomeru a rozsahu jednotlivých aktivít a činností počas obdobia domáceho 

vzdelávania bolo plne v kompetencii učiteľov cudzích jazykov v závislosti od veku 



poslucháčov, ich individuálnych potrieb a materiálno-technického vybavenia, ktoré využívali 

počas domácej prípravy. 

Koncoročné hodnotenie a klasifikácia poslucháčov ako aj vydávanie osvedčení 

o absolvovaní jazykového kurzu sa uskutočnilo v súlade s metodickými usmerneniami MŠ 

SR. 

Z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácie Jazyková škola v uplynulom 

školskom roku po prvý krát uskutočnila zápis nových poslucháčov dvoma spôsobmi, a to 

formou online zápisu a formou prezenčného zápisu. 

Namiesto pôvodných aktivít zahrnutých v  plánoch kontinuálneho vzdelávania sa 

pedagógovia intenzívne venovali vzdelávaniu sa a novým metodologickým postupom, ktoré 

sa dajú aplikovať pri dištančnom vzdelávaní, napr. natáčanie videí, tvorba nových 

elektronických didaktických materiálov, online vyučovaniu cez rôzne platformy, práca 

s novými softvérmi, vyhľadávanie užitočných internetových zdrojov a pod. 

 Plánovaný metodický seminár v spolupráci s  Mgr. Romanom Čančinovom, 

reprezentantom vydavateľstva OUP pre Prešovský kraj, ako aj ostatné plánované aktivity 

v rámci kontinuálneho vzdelávania sa z dôvodu epidemiologickej situácie v 2. polroku 

nemohli uskutočniť. Uvedený seminár plánuje Jazyková škola uskutočniť v nasledujúcom 

školskom roku v závislosti od organizačných možností a epidemiologickej situácie.  

V tomto školskom roku pedagogickí zamestnanci naplno využívali didaktickú 

techniku, iTools a ostatné pomôcky zakúpené Jazykovou školou za účelom skvalitnenia 

a zefektívnenia  vyučovacieho  procesu ako aj pri jeho prípravy. Taktiež bola rozšírená 

databáza digitálnej knižnice Jazykovej školy, ktorá má slúžiť ako zdroj didaktických 

jazykových materiálov pre pedagógov JŠ. K skvalitneniu práce pedagogických zamestnancom 

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.  

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

vlastných didaktických materiálov zvyšujú svoje kvalifikačné predpoklady na vykonávanie 

svojej pedagogickej praxe.   

 Konkrétne zrealizované úlohy, zoznamy prítomných a ďalšie prílohy sú súčasťou 

jednotlivých zápisníc zo zasadnutí PK. 



V závere správy sa chcem poďakovať za množstvo zodpovedne vykonanej inovačnej, 

tvorivej, nápaditej a náročnej práce všetkým členom PK obzvlášť v uplynulom školskom 

roku, ktorý priniesol pre všetkých pedagógov nové  výzvy pri realizácii dištančného  

vzdelávania a profesijného rastu samotných pedagógov.  Bez ich obrovského nasadenia  často 

krát aj nad rámec pracovného času by nebolo možné naplnenie stanovených cieľov.   

 

 

V Prešove, 30.08.2020         

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

       Vypracovala: Mgr. Zuzana Príhodová 

               vedúca Predmetovej komisie 

  

 

 

 

        


