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Plán činnosti v rozpracovaní metodických okruhov

Interné  metodické stretnutie

 Plán MZ šk. rok 2018/2019
 Erasmus+
 POP 2018/2019
 Otvorené hodiny
 Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách
 Školský vzdelávací program  Jabĺčko
 Učebné osnovy
 Východiská plánovania VVČ  / adaptácie výkonových štandardov
 Formy denných činností
 Diagnostika
 Plán profesijného rastu šk. rok 2018/ 2019
 Kontinuálne vzdelávanie

  Termín:  30.8 2018

Mimoriadne metodické stretnutia /mikro MZ/

 Otvorené hodiny podľa interných pokynov
 Erasmus+
 Zelená škola
 Implementácia ŠVP do ŠKVP a VVP
 Implementácia učebných osnov do plánov VVČ 
 Plánovanie VVČ

Termín:  priebežne 

ERASMUS +
KA1   Rozvoj  profesijného rastu pedagogického zamestnanca

 Realizácia 1.9.2018 – 30.9.2019
 Analýza obsahu
 Analýza úloh do tried 
 1. mobilita ( november 2018 – marec 2019)

PaedDr. Eva Miklášová
 2. mobilita (apríl – máj 2019)

Mgr. Lucia Drobná
 Hodnotiaca správa

Termín:  priebežne

Interné metodické stretnutie 

Workshop 
 Pletenie košíkov  



 Spracovanie odpadového materiálu
 Produkty do vianočnej burzy

Termín: 30.10.2018

Interné metodické stretnutie

 Otvorené hodiny
 Analýza
 Hodnotenie

Termín: máj 2019

Interné metodické stretnutie

 Hodnotenie činnosti MZ 
 Spolupráca MŠ a ZŠ
 Návrhy MZ na ďalšie obdobie
 Kontinuálne vzdelávanie – výstupy
 Otvorené hodiny
 Profesijný rast pedagogických zamestnancov 
 PaedDr. Eva Miklášová – interné informácie

Termín: jún 2019

V priebehu školského roka : – realizácia interných a  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


