
Š T A T Ú T      M E T O D I C K É H O       O R G Á N U     

(Metodické združenie)                 

 
 
 

Riaditeľka Materskej školy Vsetínska 36, Stará Ľubovňa na základe vyhlášky č. 
306/2008 Z. z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov určuje tento štatút metodického 
orgánu. 
 

 
čl. 1 

Postavenie metodického združenia 
 

Metodický orgán – metodické združenie (ďalej len MZ) na škole zriaďuje riaditeľ 
školy ako svoj poradný orgán. Vedením poveruje riaditeľ školy jedného z pedagogických 
zamestnancov. Členmi sú pedagogickí zamestnanci - učitelia, ktorí pôsobia v materskej škole. 
MZ sa schádza najmenej  4 - krát za školský rok. Jeho činnosť sa riadi plánom práce,  ktorý 
na návrh MZ schvaľuje riaditeľ školy na školský rok. Činnosť sa uskutočňuje v čase mimo 
priamej výchovno-vzdelávacej práce s deťmi. Hodnotenie činnosti MZ sa  uskutočňuje na 
konci školského roka riaditeľom školy. 

 
 

 čl. 2 
Ciele činnosti metodického združenia 

 
MZ plní funkciu odborno-metodickú. Cieľom činnosti je realizácia účasti 

pedagogických zamestnancov na upevňovaní demokratického štýlu riadenia, ovplyvňovaní 
kvalifikácie a profesijného rastu učiteľov a zvyšovaní úrovne výchovno-vzdelávacieho 
procesu školy. Cieľom MZ je pôsobiť ako poradná, spoločenská a kooperujúca autorita 
v edukačnom procese . 

 

 
čl. 3 

Vedúci metodického združenia 
 
           Vedúceho MZ určuje riaditeľ školy. Môže pritom rešpektovať návrh jeho členov. 
Vedúci sa určuje na jeden školský rok. 
      a) Vedúci MZ má právo : 
• zvolávať  zasadnutia  MZ  (najmenej  4  x  ročne), 

• zúčastňovať sa zasadnutí vedenia školy, 
• predkladať návrhy na skvalitnenie procesu výchovy a vzdelávania na škole, 



• kontrolovať a hodnotiť odborno-metodickú úroveň výchovy a vzdelávania, 

• zúčastňovať sa hospitácií vedenia školy na výchovno–vzdelávacom procese,            
• navrhovať materiálne a morálne ocenenie členov MZ, 

• byť informovaný o zásadných otázkach výchovno-vzdelávacej práce školy. 
 
 b) Vedúci MZ zodpovedá za : 

• vedenie riadnych i mimoriadnych zasadnutí MZ, 
• vedenie zápisov zo zasadnutí MZ, 
• plnenie plánu práce MZ, 

• splnenie úloh uložených MZ vedením  školy, 
• zhromažďovanie potrebných informácií o vzdelávacích potrebách členov MZ, 

• vypracovanie správy o činnosti MZ na konci školského roka. 
 
 

čl. 4 
Práva a povinnosti členov metodického združenia 

 
      a) Člen MZ má právo : 
• vyjadrovať sa k otázkam výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, 
• byť informovaný o zásadných otázkach výchovno-vzdelávacieho rozvoja školy, 
• využívať podmienky vytvorené vedením školy na svoj osobnostný a profesijný rast, 

• predkladať na rokovanie vlastné námety a materiály týkajúce sa výchovno-vzdelávacieho 
procesu. 
 
 b) Člen MO má povinnosť: 

• zúčastňovať sa zasadnutí MZ a stretnutí, na ktorých sa riešia odborno-metodické problémy 
výchovno-vzdelávacej práce školy, 

• plniť úlohy prijaté na zasadnutí MO, 
• plánovite rozvíjať svoj profesijný vývoj. 

 
 

čl. 5 
Záverečné ustanovenie 

 
Zmeny a doplnky tohto štatútu prerokúva pedagogická rada, schvaľuje riaditeľ školy. 

 
 
 
V Starej Ľubovni, dňa 6. 10. 2009                                               
 

                                                      Ing. Ivana Kirkov            
                                                        riaditeľka školy 



 
 


