
Materská škola, Vsetínska 36, Stará Ľubovňa 
 
 
 
 
 

 

 

Plán práce metodického združenia 
na školský rok 2014/2015 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zodpovedný za vypracovanie plánu MZ:     Jendrichovská Helena, vedúca MZ 
Za dodržiavanie zodpovedajú :                      všetci členovia MZ 
Záväznosť :                                               Plán MZ je záväzný pre Materskú školu 
                                                                           Vsetínska, Stará Ľubovňa a elokované 
                                                                           triedy na Komenského ulici                                                           
Schválila:                                                          Mgr. Zuzana Vyšňovská, riaditeľka MŠ 
Podpis : 
Účinnosť od :                                            01. 10. 2014 
 

 

 

 

 

 

 



 

Plán práce metodického združenia 
 
 

A. Hodnotenie (analýza) výsledkov Metodického združenia (ďalej len MZ) za  
      predchádzajúci školský rok 
 

           V školskom roku 2013/20124 sa metodické združenie zameralo na: 
- oboznámenie sa s inovovaným štátnym vzdelávacím programom ISCED- 0 
- prezentovanie poznatkov z aktualizačných a kontinuálnych vzdelávaní 
- vytvorenie portfólia edukačných aktivít 

  
 

B. Ciele vytýčené na školský rok 2014/2015 z oblasti odborno-metodickej 
 

1. Cieľ: Poverenie vedúceho metodického združenia 
Metóda dosiahnutia cieľa: výber metodicky zdatného pedagóga 
Termín realizácie: september 2014 
Zodpovedný za splnenie: riaditeľka MŠ 
 

2. Cieľ: Vypracovanie Plánu práce metodického združenia na školský rok 2014/2015 
a predloženie na schválenie riaditeľke MŠ  
Metóda dosiahnutia cieľa: štúdium odbornej literatúry, internetové portály 
Termín realizácie: september 2014 
Zodpovedný za splnenie: vedúca metodického združenia 
 
3. Cieľ: Oboznámenie sa s metodickými príručkami - Zdravie a pohyb 
                                                                            - Človek a svet práce 
                                                                            - Jazyk a komunikácia 
                                                                            - Matematika a práca s informáciami 
                                                                            - Umenie a kultúra-výtvarná 
                                                                            - Hudobná výchova v predprimárnej 
                                                                              edukácii                                                                                                    
Metóda dosiahnutia cieľa: štúdium odbornej literatúry, práca v diskusných skupinách 
Termín realizácie: október 2014, december 2014, február 2015 
Zodpovedný za splnenie: vedúca metodického združenia, vedúce pracovných skupín, členovia 
metodického združenia 
 

4. Cieľ: Prezentácia poznatkov nadobudnutých na kontinuálnom a ďalšom vzdelávaní (podľa 
ponuky)  
Metóda dosiahnutia cieľa: vzájomné metodické poradenstvo, štúdium odbornej literatúry, 
odovzdávanie poznatkov zo vzdelávania, diskusné skupiny pedagógov 
Termín realizácie: apríl 2015 



Zodpovedný za splnenie: vedúca metodického združenia, vedúce pracovných skupín, členovia 
metodického združenia 
 
 
 

5.Cieľ: Zozbieranie pripomienok a námetov na činnosť MZ v školskom roku 2015/2016 
Metóda dosiahnutia cieľa: metóda diskusných skupín 
Termín realizácie: máj 2015 
Zodpovedný za splnenie: vedúca metodického združenia, vedúce pracovných skupín, členovia 
metodického združenia 
 

6.Cieľ:Vypracovanie správy o činnosti MZ v školskom roku 2014/2015 
Metóda dosiahnutia cieľa: konfrontácia vedúceho MZ s jeho členmi o činnosti, zhodnotenie 
dosiahnutia vytýčených cieľov 
Termín realizácie: jún 2015 
Zodpovedný za splnenie: vedúca metodického združenia, vedúce pracovných skupín, členovia 
metodického združenia 
 

Záverečné ustanovenie 
 

Tento plán práce metodického združenia, ktoré ako poradný orgán funguje pri Materskej škole na 
Vsetínskej ul. 36, Stará Ľubovňa je možné prepracúvať  a dopĺňať podľa aktuálnych požiadaviek 
členov MZ. 
 
 
 
 
 
 
 

 


