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Plán práce metodického združenia na školský rok 

2016/2017 

 

 

 

 

 

 

Zodpovedný za vypracovanie plánu MZ: Mgr. Chlebáková Danka, vedúca MZ 

Za dodržiavanie zodpovedajú: Všetci členovia MZ 

Záväznosť: Plán MZ je záväzný pre MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa a elokované triedy na  

                    Komenského ulici 

Schválila: Mgr. Zuzana Vyšňovská, riaditeľka MŠ 

 

 

Účinnosť od 01.10.2016 



Plán činnosti  MZ 

 

 Interné metodické zasadnutie  

 Plán činnosti MZ na šk. rok 2016/2017 

 Schválenie plánu činnosti MZ na aktuálny šk. rok 2016/2017 

 Pripomienky, námety na činnosť MZ 

 Určenie úloh na ďalšie zasadnutie MZ 

 

 

                                                                                             Termín: SEPTEMBER 2016 

 

 

Interné metodické zasadnutie  

 Poznatky z workshopu z júna 2016 – Umenie a kultúra – Vv: Helena Jendrichovská, 

Oľga Špesová 

 Plánovanie podľa inovovaného ŠVP – problémy, nedostatky 

 Prezentácia záverečných prác KV- AMV: Oľga Špesová 

 Práca v programe RNA – Eva Petriľáková 

 Spolupráca so ZŠ – problémy, nedostatky detí v 1. roč. ZŠ - triedne učiteľky 5-6 

ročných detí   

 Určenie úloh na ďalšie zasadnutie MZ  

 

                                                                                             Termín: NOVEMBER 2016 

 

Interné metodické zasadnutie 

Prezentácie podľa jednotlivých zadaní:  

 IKT – edukačný materiál v programe FlorWorks – prezentácia + metodický postup: 

Chlebáková, Vanečková 

 Pracujeme v programe FlorWorks – názorná ukážka, ako pracovať v danom programe 

 Metodické materiály spracované pre interné potreby MŠ 

 Určenie úloh na ďalšie zasadnutie MZ  

 

                 

                                          

 

                                                                                                    Termín: JANUÁR 2017 



 

Interné metodické zasadnutie  

 

 Prezentácie  - podľa jednotlivých zadaní:  

 Učebné pomôcky a ich využitie v predprimárnej edukácii – prezentácia pomôcok: 

Mgr. Marianna Krulčíková, Mgr. Danka Chlebáková, Helena Jendrichovská 

 Metodické materiály spracované pre interné potreby MŠ (spracovanie atestačných 

prác – Ingrid Rusiňáková, Helena Jendrichovská) 

 ŠkVP - revidovanie 

 Návrhy MZ na ďalšie obdobie  

 Riaditeľka MŠ - zhodnotenie činnosti MZ + interné informácie  

 

 

 

                                                                                                              Termín: APRÍL 2017 

 

 

 

V priebehu školského roka :  -    realizácia školských, regionálnych projektov  

- tvorba metodických materiálov  

- účasť na zasadnutiach MZ  

- zviditeľňovanie činnosti MŠ: - web, kultúrne 

a športové podujatia 

 

 

Činnosť MZ sa v MŠ 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. 

 

 

 

 

 

______________________                                                   ______________________ 

Mgr. Danka Chlebáková                                                          Mgr. Zuzana Vyšňovská 

     Vedúca MZ                                                                             Riaditeľka MŠ 


