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                                                     PLÁN PRÁCE 

METODICKÉHO ZDRUŽENIA 

 

 

 

 

 

Zodpovedný za vypracovanie plánu MZ:  Mgr. Lucia Drobná, vedúca MZ 

Za dodržiavanie zodpovedajú: všetci členovia MZ 

Záväznosť: Plán MZ je záväzný pre MŠ Budovateľská 8, Prešov 

Schválila: PaedDr. Eva Miklášová, riaditeľka MŠ 

 

 

Účinnosť od: 01.10.2015 
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Plán činnosti v rozpracovaní metodických okruhov 

Mimoriadne metodické stretnutie 

 Plánovanie VVČ 
 Tvorba portfólia piesní, básní, HPH, PH 
 Denný poriadok nový ŠVP 
 IKT 
 Diagnostika 
 Plán profesijného rastu šk. rok 2015/ 2016 

  Termín:  August 2015 

Mimoriadne metodické stretnutia 

 Plánovanie VVČ 
 Tvorba portfólia piesní, básní, HPH, PH 
 IKT 

Termín:  1x mesačne  
 

Interné metodické stretnutie 

 Plán činnosti MZ šk. rok 2015/16 

 Schválenie plánu kontinuálneho vzdelávania na aktuálny šk. rok 

 AMV KV – inštalácia IDP + ukážky  

 IKT – výstupy  Interaktívna tabuľa: 

 trieda – Od kuriatka ku kraslici / Ako žmurká semafor 

 trieda – Tangram / projekt Digiškola 

 trieda – Jar 

 trieda – Podmorský svet / Vesmír/ Kvety 

 Plánovanie VVČ – hodnotenie 

 Spolupráca MŠ a ZŠ 

 PaedDr. Eva Miklášová – interné informácie 

 ... 

 ... 

Termín:  November 2015 

 

 

 



Interné metodické stretnutie 

 Profesijný rast pedagogických zamestnancov – plnenie 

 Aktuálny sumár kreditov pedagogických zamestnancov 

 Spolupráca MŠ a ZŠ 

 Školská zrelosť – PhDr. M. Kresila 

 Návrhy MZ na ďalšie obdobie 

 Matematika a práca s informáciami – PaedDr. Edita ŠIMČÍKOVÁ, PhD.  

Termín: Február 2016 

Interné metodické stretnutie 

 Zhodnotenie činnosti MZ 

 Návrhy MZ na ďalšie obdobie 

 KV Interaktívna tabuľa - výstupy 

 PaedDr. Eva Miklášová – interné informácie 

 KV Interaktívna tabuľa – výstupy 

Termín: Jún 2016 

V priebehu školského roka : – realizácia regionálnych projektov 

                                               - tvorba metodických materiálov 

                                                - účasť na mimoriadnych zasadnutiach MZ 

                                                 - zviditeľňovanie činnosti MŠ:  -web 

                                                                                                             - šk. časopis 

                                                                                                              - publikovanie 

 

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. Lucia Drobná                                                                    PaedDr. Eva Miklášová 
                vedúca MZ                                                                                    riaditeľka MŠ 



 

 

 

 


