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I. polrok 

 V školskom roku 2018/2019 sme zrealizovali stretnutia Metodického združenia podľa plánu 

činnosti MZ, ktorý sme si schválili na prvom stretnutí pod vedením vedúcej MZ PaedDr. Silvii 

Maľukovej. Prvé stretnutie sa konalo dňa 27.08.2018 za prítomnosti všetkých členov MZ, teda 

kolektívu našej materskej školy. Prejednali sme úlohy z POP na školský rok 2018/2019, ktoré sme 

zapracovali do plánov výchovno – vzdelávacej činnosti. Výchovno – vzdelávacia činnosť bola aj 

dominantnou témou prvého stretnutia. Pri rozprave sme vyzdvihli predčitateľskú a čitateľskú 

gramotnosť, zvlášť pre deti, ktoré majú posledný rok pred vstupom do základnej školy. V Materskej 

škole je potrebné systematický rozvíjať predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifických 

metód (čítanie veršov, rozprávaním príbehov s detským hrdinom, návšteva knižníc a práca s knihou, 

využívať metódy tvorivej dramatiky, zámerne rozvíjať aktívnu slovnú zásobu detí, vytvárať 

komunikačné a literárne podnetné prostredie, uplatňovať techniku – maľované čítanie, písanie 

denníkov ako aj tvorba prediktabilných kníh.       

 V plánoch výchovno - vzdelávacej činnosti naďalej uvádzame výkonové štandardy, 

operacionalizované ciele, aktivity, činnosti a stratégie k dosahovaniu cieľa. Plán VVČ si kolegyne 

pripravujú písomne alebo elektronicky, tak aby ich profesionálny prístup bol v obojstrannej 

kontinuite. Je potrebné dosahované výsledky spoločne konzultovať, evalvovať a posúvať možností 

edukácie do kvalitatívne vyššej edukačnej roviny. Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s 

odloženou povinnou školskou dochádzkou materských škôl, ktorý je dostupný aj na internetovej 

stránke, je potrebné naďalej aplikovať do procesu pre deti s OPŠD. Na stretnutí boli prezentované 

aj informácie zo školenia v Michalovciach, ktorého sa zúčastnila vedúca MZ pod názvom 

Predčiteteľská gramotnosť škôlkárov? Žiadny problém! Obsahom školenia bolo ako rozvíjať 

predčitateľskú gramotnosť detí v MŠ pred vstupom do ZŠ v súlade so ŠTVP pre MŠ.      

 Zároveň sme si schválili plán činnosti MZ na daný školský rok, ktorý bol jednohlasne 

schválený. Diskutovali sme o pedagogických dokumentoch v triede (osobný spis, evidenčný lístok, 

informované súhlasy … a iné), ktoré je potrebné pripraviť k zahájeniu nového školského roka.  

 V závere sme predniesli uznesenie, ktoré bolo jednohlasne schválené. Uznesenie je 

zaznamenané v zápisnici, v riaditeľni MŠ. 



 Druhé stretnutie sme realizovali (29.10.2018) na ZUŠ – odbor výtvarný, Októbrova 32 

Prešov. Témou stretnutia bola Práca s hlinou a jej spracovanie. Prednášku nám odprezentoval 

riaditeľ ZUŠ Mgr. Ľubo Guman. Stretnutie bolo veľmi zaujímavé a obohacujúce  pre našu prácu. 

Konalo sa v praktickej rovine, priamo sme si vyskúšali prácu s hlinou. Modelovanie pre deti v MŠ 

je veľmi vďačnou aktivitou, pretože má široké možnosti využitia, podporuje u detí fantáziu a 

tvorivosť. Vymodelovali sme si prezenty keramických rýb na 40. výročie založenia MŠ Bajkalská 

31 v Prešove. Sme radi, že sme mali možnosť zrealizovať stretnutie MZ priamo v tak podnetnom a 

tvorivom prostredí. 

Dňa 27.11.2018 o 10 hod. v kine Scala sme pripravili verejné MZ pre všetkých pedagógov MŠ 

mesta Prešov, ktoré prezentovalo edukačné prostredie našej školy za posledných 10 rokov,  

množstvo pedagogických výstupov a nadštandardných hrovo- edukačných projektov školy. 

   

II. polrok 

Autorský tím MŠ Bajkalská 31 v Prešove v zložení Eva Lišková, Daniela Fabianová, Silvia 

Maľuková a Renáta Gumanová vypracoval publikáciu Eurorozprávky (metodický zborník 28 

rozprávkových námetov z európskeho výtvarného projektu), ktorú  dávame do pozornosti 

učiteľkám a učiteľom materských škôl na Slovensku a širokej odbornej verejnosti. Ponúka európsky 

kontext a hodnoty vyplývajúce z rozprávok krajín Európskej únie spracované vo forme 

metodických listov. Zaujímavosťou zborníka je, že každú krajinu únie reprezentuje práve jedna 

rozprávka pochádzajúca z danej európskej krajiny, buď ľudová, alebo autorská. V období 

predškolského veku majú rozprávky nezastupiteľné miesto v živote detí a sú neoddeliteľnou 

súčasťou vzdelávacích aktivít v materských školách. Rozprávka, využitá ako spoločná téma alebo 

projekt, je integrujúcim prvkom, ktorý umožňuje holistický prístup vo vzdelávaní detí. Preto sa 

Štátny pedagogický ústav rozhodol participovať spolu s MŠ Bajkalská 31 v Prešove s autorským 

tímom pedagógov na šírení zborníka po skončení pôvodného výtvarného projektu Eurorozprávky. 

Každý metodický list poskytuje podporu aj k plánovaniu výchovno-vzdelávacej činnosti s 

prepojením na aktuálne výkonové štandardy Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne 

vzdelávanie v materských školách (2016). Ucelenú predstavu o projekte dopĺňa príloha, v ktorej sa 

nachádza fotodokumentácia. Zborník ponúkame ako ukážku dobrej praxe a želáme si, aby sa stal 

pre učiteľky a učiteľov motiváciou, povzbudením a inšpiráciou k ich ďalšej tvorivej pedagogickej 

činnosti.   

  



V rámci MZ na škole v druhom polroku sa prvé stretnutie konalo 29.05.2019. Podrobne sme si 

rozobrali vzdelávaciu oblasť Zdravie a pohyb. Prešli sme si plánovanie a realizáciu športových 

aktivít. V našej MŠ pravidelne realizujeme kampaň Move Week, ktorá sa teší veľkému záujmu zo 

strany nielen detí, ale aj ich rodičov. V danom školskom roku to bol už 8. ročník kampane. 

Jednotlivé športové aktivity vychádzajú priamo z výkonových štandardov. Všetky tieto štandardy 

smerovali k priamej činnosti detí v interakcií s rodičmi, starými rodičmi. Boli zakomponované do 

pohybových hier, ktoré si učiteľky vytvorili a pomenovali.  Išlo o hry s pravidlami, ktoré boli 

vopred vytýčené. Počas celého podujatia bola zabezpečená psychohygiena prostredia (vetranie, 

šatne, WC) a pitný režim formou podávania neperlivej vody. Aj toto spoločné stretnutie bolo 

realizované v praktickej rovine, kde úlohou učiteliek bolo pripraviť si hry s dôsledným metodickým 

postupom. Hry a aktivity sme si rozobrali aj po teoretickej stránke. Na túto aktivitu nadväzovalo aj 

posledné stretnutie konané dňa 30.05.2019 s témou Zdravie a pohyb v prostredí materskej školy. 

Vysvetlili sme si zámer zdravotných cvičení, telovýchovnej chvíľky, pobyt vonku, štruktúru 

vzdelávacej aktivity. Prešli sme si zdravotné cvičenia, hlavne to, čo je ich obsahom, a to – dýchacie, 

relaxačné, naťahovacie a kompenzačné cvičenia, cvičenia na podporu správneho držania tela a 

posilňovacie cvičenia. Rozoberali sme skutočnú realitu v triedach pri zdravotných cvičeniach, 

hlavne s akými odchýlkami sme sa u detí pri svojej praxi doposiaľ stretli. Pri prezentácií sme sa 

opierali o literatúru  od autorky D. Guzovej pod názvom Cvičenie pre deti, zdravé držanie tela a 

batoliat. Zároveň táto literatúra bola ponúknutá k samoštúdiu pre kolegyne.  

 Činnosť Metodického združenia za školský rok 2018 – 2019 v Materskej škole Bajkalskej 

hodnotíme veľmi pozitívne. Oceňujeme praktickú rovinu jednotlivých stretnutí a hlavne aktívnu 

účasť učiteliek našej školy, kde sa môžeme učiť navzájom, vymieňať si skúseností a obohatiť 

novými poznatkami.  

V Prešove 31.08.2019                                                  zapísala vedúca MZ: PaedDr. Silvia 

Maľuková 

                   overila riaditeľka školy: PaedDr. Renáta Gumanová


