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          Zodpovedný za vypracovanie plánu MZ: Soňa Fördösová 

          Za dodržiavanie zodpovedajú: všetci členovia MZ 

          Záväznosť: Plán MZ je záväzný pre SMŠ Stella, Jarná 3168/13, Poprad 

          Schválila: Andrea Šuchaňová, riaditeľka SMŠ Stella 

 

 

Účinnosť od: 2.9.2019 



Zasadnutia metodického združenia sa uskutočnia podľa vypracovaného plánu, prípadne v dňoch 

konania pedagogických porád po ukončení pedagogickej porady, alebo ako jej súčasť. Uskutočnia sa 

štyrikrát v školskom roku. 

Obsahom zasadnutí bude prezentácia odborných problematík z odbornej literatúry, získaných 

samoštúdiom, prezentácia poznatkov získaných účasťou na vzdelávacích podujatiach a výmena 

pedagogických skúseností 

 

Plán zasadnutí MZ 

 

september – október 2019 

- plán MZ šk. rok 2019/2020 

- oboznámiť sa s POP na šk. rok 2019/2020 

- sprostredkovanie informácií z riaditeľských porád a školení 

- aktualizačné vzdelávanie 

- zahraničné projekty 

- formy denných činností v MŠ 

- vzdelávanie a štúdium pedagogickej literatúry, využívanie námetov z odborných časopisov pri práci 

s deťmi 

 

november – december 2019 

  - odborná pedagogická diagnostika detí v MŠ – vypracovanie diagnostického dotazník 

  - logopedická starostlivosť – hodnotenie jazykovej úrovne detí v jednotlivých vekových skupinách                                                                                                  

                                                  - odporúčania  

   - referáty na tému - Plánovanie v MŠ / poradenská činnosť na skvalitnenie plánovania / 

                                       - Ranné cvičenie v MŠ 

                                       - Hry a hrové činnosti – detská hra ako forma diagnostickej metódy 

                                       - Prístup pedagóga, osobnosť učiteľa, podklady k vypracovaniu etického kódexu 

    - vypracovanie interného etického kódexu zamestnancov školy 

    - dohovor o právach dieťaťa 



január – február 2020 

- otvorené hodiny, metodické výstupy 

- praktická ukážka edukačných aktivít v jednotlivých triedach 

- metodický rozbor jednotlivých výstupov – pripomienkovanie, doplnenie, hodnotenie 

- odborná psychologická prednáška – téma : Školská pripravenosť – pre učiteľov a rodičov 

- vzdelávanie a štúdium pedagogickej literatúry, využívanie námetov z odborných časopisov  

pri práci s deťmi 

 

 

apríl – máj 2020 

- hodnotenie činnosti MZ 

- diagnostikovanie detí – praktické informácie na základe pozorovaní 

- odklad PŠD – hodnotenie školskej pripravenosti a odporúčania 

- návrhy do plánu práce školy na šk. rok 2020/2021 

- novela zákona o PŠD 

                                 

V priebehu školského roka :  

- realizácia interných a regionálnych projektov  

-  tvorba metodických materiálov 

- zviditeľňovanie činnosti materskej školy – web, publikovanie 

 

 

Činnosť MZ sa v materskej škole riadi štatútom, ktorý upravuje postavenie, poslanie, funkcie, ciele, 

práva a povinnosti členov MZ. 

Uvedený plán práce MZ je otvoreným dokumentom, ktorý sa v priebehu šk. roka môže dopĺňať 

aktuálnymi témami a poznatkami získanými na rôznych vzdelávacích podujatiach. 

 

 

 

 

 

Vedúca MZ: Soňa Fördösová     Riaditeľka SMŠ: Andrea Šuchaňová 


