
Spojená škola, Zimné 465, 053 23 Rudňany 
 

Plán práce Metodického združenia v šk. roku 2021/2022 
 

Vedúci MZ:      Mgr. Miloš Sedlák, Mgr. Katarína Kandráčová 

 

Plán práce vychádza zo základných pedagogických dokumentov, Sprievodcu školským 

rokom  2021/2022, zo Školského zákona č. 317/2009, z obsahovej a metodickej stránky 

jednotlivých predmetov, zo ŠVP a ŠKVP  ISCED 1. 

Hlavné úlohy MZ na školský rok 2021/2022 

- príprava plánu práce MZ 

- úprava ŠkVP 

- aktualizácia  TVVP  

- implementácia finančnej gramotnosti do TVVP 

- kontrola stavu kabinetov 

- skvalitnenie materiálno – technického vybavenia kabinetov 

- používanie učebných pomôcok z kabinetov vo vyučovacom procese 

- zapájanie žiakov do školských súťaží, olympiád, krúžkov 

- rozvíjanie samostatnosti a tvorivosti žiakov 

- zvyšovanie čitateľskej gramotnosti 

- organizovanie exkurzií, zájazdov 

- virtuálne prehliadky múzeí a galérií v nadväznosti na preberané učivo 

- účasť žiakov na kultúrno - spoločenských podujatiach 

- organizovanie  výstavky žiackych prác  

- využívanie IKT vo vyučovacom procese 

- vzájomné hospitácie 

- pravidelne sledovať a študovať aktuálne všeobecne záväzné právne predpisy, 

rezortné predpisy, metodické pokyny, usmernenia a koncepcie, internetové  stránky  

www.minedu.sk, www.statpedu.sk, www.siov.sk, www.mpc-edu.sk, 

www.modernaskola.sk 

- úzko spolupracovať s výchovným poradcom, priebežne realizovať monitoring 

správania žiakov, zmeny, pravidelne hodnotiť atmosféru v triede, spolupracovať 

 s koordinátorom protidrogovej prevencie 

- zabezpečiť vzájomnú informovanosť a komunikáciu medzi vyučujúcimi 

- v záujme zlepšenia školskej úspešnosti, dochádzky a jazykovej bariéry žiakov  

zo sociálne znevýhodneného prostredia spolupracovať so sociálnymi terénnymi 

pracovníčkami 

- rozvíjanie osobnostných predpokladov dieťaťa s dodržiavaním kompetencií 

v jednotlivých zložkách : kompetencie v oblasti matematického myslenia, sociálno-

komunikačných kompetencií, v kompetencii riešiť problémy a v kompetencii 

prírodovedného myslenia 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.siov.sk/
http://www.mpc-edu.sk/
http://www.modernaskola.sk/


- zamerať sa na rôzne didakticko-metodické postupy a stimulačné programy, reagujúce 

na individuálne rozvojové potreby žiakov 

- modernizácia foriem a metód edukačného procesu 

- celoživotné vzdelávanie 

       -     koncepcia profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom raste 

       -    žiakovi s povoleným individuálnym vzdelávaním z dôvodu, že mu jeho zdravotný stav     

neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole, zabezpečiť vzdelávanie v rozsahu  

a spôsobom, ktorý zodpovedá potrebám a možnostiam žiaka. Počet hodín týždenne 

stanoviť tak, aby boli v čo najväčšej miere naplnené vzdelávacie štandardy 

príslušného vzdelávacieho programu 

- skvalitňovanie komunikácie žiakov v SJ, ústnom prejave, čitateľskej a matematickej 

gramotnosti 

- oboznámiť učiteľov s rozličnými informáciami a materiálmi na podporu zvyšovania 

úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania, ktoré zverejňuje metodické centrum 

SPgK pre školské knižnice na svojom webovom sídle www.spgk.sk  

- monitorovať a odhaľovať negatívne javy v správaní sa žiakov a príznaky šikanovania; 

odhaľovať zdroje rizikového správania a sociálno-patologických javov a uplatňovať 

účinné prostriedky na oslabenie ich vplyvu 

- na verejne dostupnom mieste, webovej stránke školy uverejniť odkazy na linky 

pomoci, napríklad: Linka detskej dôvery https://www.linkadeti.sk/domov, 

Linka dôvery Nezábudka https://www.dusevnezdravie.sk/linky-pomoci, 

      internetové linky dôvery https://ipcko.sk, https://www.stalosato.sk/. 

 

Plán zasadnutí: 

 

August 2021 

- príprava a schválenie plánu práce MZ 

- rozdelenie úloh v rámci MZ  

- aktualizácia  TVVP  

- implementácia finančnej gramotnosti do TVVP 

- krúžková činnosť    

 

September 2021 

- príprava triednej dokumentácie podľa interného predpisu 

- vypisovanie triednej dokumentácie 

- schválenie TVVP pre šk. rok 2021/2022 

-  vykonať zisťovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov 

November 2021 

- plnenie TVVP 

- zhodnotenie výchovnovzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok 

http://www.spgk.sk/


- riešenie aktuálnych problémov vo výchovnovzdelávacom procese 

- organizácia a priebeh súťaží a olympiád 

- príprava mikulášskej a vianočnej besiedky 

 

Január 2022 

- polročná klasifikácia žiakov, hodnotenie žiakov podľa metodických pokynov 

- analýza výsledkov a hodnotenie činnosti MZ 

- zvyšovanie čitateľskej gramotnosti – čitateľský maratón 

 

Marec 2022 

- plnenie TVVP 

- organizovanie exkurzií a výletov 

- priebežné hodnotenie práce MZ 

- kontrola previerok a diktátov 

- rôzne 

 

Jún 2022 

- plnenie TVVP 

- klasifikácia žiakov, hodnotenie žiakov podľa metodických pokynov 

- zhodnotenie súťaží, olympiád, krúžkovej činnosti 

- kontrola kabinetov 

- zhodnotenie činnosti MZ 

 

Zákon č. 56/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z., predstavuje právny 

základ pre takmer všetky rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len 

„minister“), ktoré boli vo vzťahu k organizácii školského roka vydané v školskom roku 

2019/2020 a školskom roku 2020/2021. Za predpokladu, že núdzový stav alebo mimoriadna 

situácia budú trvať aj v školskom roku 2021/2022, pre jednotlivé rozhodnutia bude tento 

zákon podstatný aj naďalej podľa aktuálnej epidemiologickej situácie, počas ktorej môže 

minister rozhodnúť o:   

a. mimoriadnom prerušení školského vyučovania v školách,   

b. mimoriadnom prerušení prevádzky školských zariadení,  

c. iných termínoch rozhodujúcich pre organizáciu školského roka, najmä o iných termínoch: 

1. obdobia školského vyučovania a školských prázdnin,   

2. klasifikácie, hodnotenia, skúšobného obdobia pri ukončovaní výchovy a vzdelávania  

     a prijímacích skúšok,  

 3. vydávania dokladov o získanom vzdelaní,  

 4. podávania žiadostí o prijatie, prihlášok na vzdelávanie, prihlášok na štúdium a konania 

     zápisov,  

d. zrušení vykonania časti alebo formy skúšky, ktorou sa ukončuje výchova a vzdelávanie  

   v strednej škole, v príslušnom školskom roku alebo e. zrušení vykonania externého 



testovania žiakov základných škôl v príslušnom školskom roku.  

O týchto rozhodnutiach informuje ministerstvo školstva prostredníctvom hromadných 

informačných prostriedkov a na svojom webovom sídle. 

Poznámka: Plán práce MZ je otvorený. Po prerokovaní MZ je možné ho v priebehu školského 

roku aktualizovať a doplniť.  

           

V Rudňanoch: 3.9.2021               Vypracovali:  Mgr. Miloš Sedlák a Mgr. Katarína Kandráčová                                   

                                                                                                         Vedúci MZ        


