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Plán práce metodického združenia 

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

školský rok 
 

V školskom roku 2011/2012 metodické združenie plnilo tieto úlohy: 
� vypracovali sme si metodický postup edukačnej činnosti s využitím inovatívnych metód  a 

IKT – prezentovali sme svoje skúseností a poznatky k téme v rámci komentovanej hodiny, 
� prezentovali sme poznatky nadobudnuté na kontinuálnom vzdelávaní a na vzdelávacích 

aktivitách – poznatky zamerané na rozvíjanie perceptuálno-motorických  kompetencií, 
prezentovali prácu s elektronickou včelou Bee-Bot a jej využitie v praxi a prácu 
s kresliacim programom Natural Art, 

� zozbierali sme pripomienky a námety na zmenu a doplnenie Školského vzdelávacieho  
programu – zmeny v obsahu tematických celkov a prehodnotili sme niektoré tematické 
ciele. 

 

B. Ciele vytýčené na školský rok 2012/2013 z oblasti odborno-metodickej 
 

1. Cieľ: Voľba predsedu metodického združenia 
Metóda dosiahnutia cieľa: schválením podaného návrhu 
Termín realizácie: október 2012 
Zodpovedný za splnenie: riaditeľka MŠ 
 

2. Cieľ: Vypracovanie Plánu práce metodického združenia na školský rok 2012/2013 a predloženie 
na schválenie riaditeľke MŠ  
Metóda dosiahnutia cieľa: štúdium odbornej literatúry, internetové portály 
Termín realizácie: október 2012 
Zodpovedný za splnenie: vedúca metodického združenia 
 

3. Cieľ: Rozdelenie členiek MZ do pracovných skupín a určenie zodpovednej vedúcej za danú 
skupinu 
Metóda dosiahnutia cieľa: diskusné skupiny, zasadnutie MZ 
Termín realizácie: október 2012 
Zodpovedný za splnenie: vedúca metodického združenia 
 

4. Cieľ: Prezentácia poznatkov nadobudnutých na kontinuálnom vzdelávaní:  
Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania  
Metóda dosiahnutia cieľa: vzájomné metodické poradenstvo, štúdium odbornej literatúry, 
odovzdávanie poznatkov zo vzdelávania, diskusné skupiny pedagógov 
Termín realizácie: november 2012 
Zodpovedný za splnenie: vedúca metodického združenia, vedúce pracovných skupín, členovia 
metodického združenia 
 

5. Cieľ: Oboznámenie sa s učebnou pomôckou Logiko-Primo a odbornou a detskou literatúrou 
Metóda dosiahnutia cieľa: Účasť na prednáške vedenej lektorkou PaedDr. Evou Sobinkovičovou, 
štúdium odbornej literatúry, práca v diskusných skupinách 



Termín realizácie: október 2012 
Zodpovedný za splnenie: vedúca metodického združenia, vedúce pracovných skupín, členovia 
metodického združenia 
 

6. Cieľ: Operacionalizácia špecifických cieľov do podoby konkrétnych výchovno-vzdelávacích 
cieľov 
Metóda dosiahnutia cieľa: metóda diskusných skupín 
Termín realizácie: február 2012 
Zodpovedný za splnenie: vedúca metodického združenia, vedúce pracovných skupín, členovia 
metodického združenia 
 

7.Cieľ: Zozbieranie pripomienok a námetov na činnosť MZ v školskom roku 2013/2014 
Metóda dosiahnutia cieľa: metóda diskusných skupín 
Termín realizácie: máj 2013 
Zodpovedný za splnenie: vedúca metodického združenia, vedúce pracovných skupín, členovia 
metodického združenia 
 

8.Cieľ: Vypracovanie správy o činnosti MZ v školskom roku 2012/2013 
Metóda dosiahnutia cieľa: konfrontácia vedúceho MZ s jeho členmi o činnosti, zhodnotenie 
dosiahnutia vytýčených cieľov 
Termín realizácie: jún 2013 
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. 
 
 
 
  
 
 
 


