
Spojená škola, Zimné 465, 053 23 Rudňany 
 

Plán práce Metodického združenia v šk. roku 2019/2020 
 

Vedúci MZ: Mgr. Miloš Sedlák,  
 

Plán práce vychádza zo základných pedagogických dokumentov  POP na šk. rok 2019/20, 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 2019/2020 

- 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 
- účasť žiakov na kultúrno - spoločenských podujatiach 
- organizovanie  výstavky žiackych prác  
- využívanie IKT vo vyučovacom procese 
- vzájomné hospitácie 
- pravidelne sledovať a študovať Učiteľské noviny, 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 

- 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 

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


Plán zasadnutí: 
August 2019 

- príprava a schválenie plánu práce MZ 
- rozdelenie úloh v rámci MZ  
- úprava ŠkVP podľa nového ŠVP pre 7. ročník 
- úprava  TVVP podľa nového ŠkVP 
- implementácia finančnej gramotnosti do TVVP 
- krúžková činnosť     

 
September 2019 

- príprava triednej dokumentácie podľa interného predpisu 
- schválenie TVVP pre šk. rok 2019/2020 

            
November 2019 

- plnenie TVVP 
- zhodnotenie výchovnovzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok 
- riešenie aktuálnych problémov vo výchovnovzdelávacom procese 
- organizácia a priebeh súťaží a olympiád 
- príprava mikulášskej a vianočnej besiedky 

 
Január 2020 

- polročná klasifikácia žiakov, hodnotenie žiakov podľa metodických pokynov 
- analýza výsledkov a hodnotenie činnosti MZ 
- zvyšovanie čitateľskej gramotnosti – čitateľský maratón 

 
Marec 2020 

- plnenie TVVP 
- organizovanie exkurzií a výletov 
- priebežné hodnotenie práce MZ 
- kontrola previerok a diktátov 
- rôzne 

 
Jún 2020 

- plnenie TVVP 
- klasifikácia žiakov, hodnotenie žiakov podľa metodických pokynov 
- zhodnotenie súťaží, olympiád, krúžkovej činnosti 
- kontrola kabinetov 
- zhodnotenie činnosti MZ 

 
 

Poznámka: Plán práce MZ je otvorený. Po prerokovaní MZ je možné ho v priebehu školského 
roku aktualizovať a doplniť.  

           
V Rudňanoch: 28.8.2019                                                              Vypracovali:  Mgr. Miloš Sedlák  
                                                                                                                                       vedúci MZ                                         


