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1. polrok 2019/2020

Úvodné  stretnutie  Metodického  združenia  sa  konalo  28.08.2019.  Prezentovali  sme

Pedagogicko-organizačné  pokyny  na  daný  školský  rok,  konkrétne  časť  venovaná  materským

školám.

Vysvetlili sme si jednotlivé úlohy z POP. Orientujeme sa predovšetkým na výchovno – vzdelávací

proces, ktorého prioritou podľa POP je:

- uplatňovanie integrácie vzdelávacích oblastí, hodnotenie výsledkov činnosti spoluhráčov,

- rozvíjať kritické a tvorivé myslenie, rešpektovať vývinové špecifiká detí predškolského veku,

- postupne rozvíjať grafomotorické zručnosti v spolupráci s rodinou, s dôrazom na správny úchop

písacieho a kresliaceho materiálu,

- podporovať rozvíjanie pohybových schopností  a zručností  detí  pravidelnou dennou realizáciou

zdravotných cvičení a pobytu vonku,

- vo VVČ uplatňovať bádateľský prístup,

-  dramatickú  hru  chápať  ako komplex  vzdelávacích  činností  smerujúcich  k  rozvíjaniu  aktivity,

fantázie, predstavivosti a tvorivosti detí,

-  podporovať  rozvíjanie  medziľudských  vzťahov,  zlepšovať  fungovanie  a  kvalitu  vzťahov  v

skupine,

- spolupracovať pri výchovných problémoch detí so zákonnými zástupcami, poskytovať odborné

konzultácie,

- podporovať rôznymi aktivitami, činnosťami pre deti, zákonných zástupcov a širokú verejnosť Deň

materských škôl na Slovensku, ktorým je 4. november,

- podporovať počiatočnú čitateľskú gramotnosť detí uplatňovaním špecifických metód, podnetným

literárnym prostredím, napomáhať aktívnemu počúvaniu a komunikovaniu s porozumením,

- formovať kladný vzťah detí ku knihe  a literatúre.

Prešli  sme  si  plánovanie  VVČ  v  jednotlivých  triedach.  Forma  plánovania  zostáva

nezmenená. Metodička školy bude uvažovať o novom plánovaní, ktoré bude zamerané na samotnú

prípravu na výchovno – vzdelávací proces. Taktiež sa bude rešpektovať spolupráca s kolegyňou v

triede. Možná aplikácia do pedagogickej praxe v II. polroku šk. roka 2019/2020. Vyzdvihla potrebu

hry, rozprávky a inovatívnych metód, ako aj potrebu diagnostikovania novoprijatých detí.

Ďalej sme si schválili plán činnosti MZ na daný školský rok. Výnimočné stretnutie bude v

septembri  –  celoslovenská  konferencia,  ktorá  bude  súčasťou  činnosti  MZ.  Kolegyne  boli  v

organizáčnom  tíme,  ktorý  zabezpečoval  prípravu  celoslovenskej  konferencie  SPPV.  Kolegyne

aktívne prezentovali prácu s rozprávkou v prostredí materskej školy. Navrhovaný Plán činnosti MZ

bol jednohlasne schválený.



Prešli sme si dokumentáciu k zahájeniu školského roka, príprave podnetného prostredia s

rešpektovaním vekových a vývinových osobitostí dieťaťa.

V diskusii kolegyne predniesli otázky týkajúce sa chodu materskej školy.

V  závere  vedúca  MZ  predniesla  uznesenie,  ktoré  bolo  jednohlasne  schválené.  Poďakovala

kolegynkám a popriala veľa trpezlivosti s deťmi pri ich práci.

Druhé stretnutie sa konalo v dvoch termínoch a to 26.09.2019 a 03.02.2020.

Spoločnosť pre predškolskú výchovu organizovalo konferenciu v Prešove dňa 26.09.2019. Téma

konferencie  bola –  Učiteľka materskej  školy  v  premenách času.  Na konferencii  sa zúčastnili  aj

učiteľky  našej  materskej  školy.  Zazneli  odborné  referáty  týkajúce  sa  pedagogickej  práci  a

samotných  učiteľov  MŠ.  V  popoludňajších  hodinách  sa  realizovali  workschopy  na  vybraných

materských školách.

V praktickej časti boli prezentované na jednotlivých MŠ zaujímavosti z aktivít a činnosti

realizované v prostredí materskej školy. Workschop na tému Rozprávka ako edukácia v prostredí

MŠ lektorovali: PaedDr. Renáta Gumanová, PaedDr. Silvia Maľuková, Mgr. Daniela Fabianová a

Eva Lišková. Prezentácia bola rozdelená na tri etapy: úvodný vstup do rozprávky, teoretická rovina

a  vysvetlenie  spracovania  Metodického  zásobníka  Eurorozprávky,  praktická  časť  –  práca  s

rozprávkou Pinochio.  Spracovanie rozprávky Pinochio zaznamenané z videonahrávok, fotografii

boli hodnotným prínosom pre učiteľky MŠ. V teoretickej rovine sme si zopakovali jednotlivé Štátne

vzdelávacie programy vydané v roku 2008 a 2016.

Obsahom  bola  taktiež  problematika  metód  a  stratégií  implementované  do  edukačného

procesu.  Vysvetlili  sme  si  metódu  EUR,  ktorou  je  spracovaný  aj  metodický  zásobník

Eurorozprávky. Vyzdvihli sme metódy – Hra, Rozprávka. Ponúkli sme vysvetlenie ako sa môže

implementovať  rozprávka,  hra  do  výchovno-vzdelávacieho  procesu.  V  praktickej  rovine  to

kolegyne  precítili  aj  v  konkrétnych  činnostiach/aktivitách.  Úvodné  slová  o  hodnote  rozprávky

prezentovala PaedDr. Renáta Gumanová.

V diskusii  kolegyne rozoberali  svoje  skúsenosti  pri  práci  s  rozprávkou.  Rozoberali  sme

problematiku plánovania VVČ, ako zakomponovať rozprávku do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Pri  doterajších skúsenostiach  sme navrhovali  mesačné plánovanie,  zredukovanie  tém a podtem.

Chceme zefektívniť  integráciu  vzdelávacích  oblastí,  podporiť  spoluprácu  s  kolegyňou  v  triede,

získavať  spätnú  väzbu  od  detí  a  zdokonaliť  prípravu  na  edukačný  proces.  Chceme sa  vyhnúť

fiktívnemu plánovaniu … plánovať a realizovať,  zaznamenávať to ,  čo sa naozaj v triede deje.

Dohodli sme sa, že si vypracujeme návrhy na mesačné plánovanie a v budúcom školskom roku by

sme to spustili do edukačného procesu.    



V závere sme predniesli uznesenie, ktoré bolo jednohlasne schválené. Vedúca MZ sa poďakovala

všetkým prítomným a vyzvala ich,  aby nezabúdali  na vhodný výber  rozprávky.  Poďakovala sa

lektorkám o bohatý prínos pre kolegyne a popriala všetko dobré.

Všetky zápisnice sú dostupné v riaditeľni MŠ, sú overené riaditeľkou materskej  školy a

zapísané a zrealizované podľa dohodnutého plánu činnosti MZ. 

V Prešove dňa 03.02.2020                                           zapísala vedúca MZ: PaedDr. Silvia Maľuková

                                                                                       ……………………………………………….

                                                                                     overila: ………………………………………..



2. polrok 2019/2020

V druhom polroku činnosť metodického združenia prebiehala dištančnou formou kvôli pandémii -

Covid 19. Vybraný tím učiteliek pracoval na inovácií učebných osnov, ktoré sú súčasťou ŠkVP –

Bajkalská rybička a ktoré sú základom pre plánovanie výchovno – vzdelávacej činnosti. Podrobne

sme rozobrali jednotlivé vzdelávacie oblasti, navrhovali aktivity pre ich realizáciu. Stretávali sme sa

pravidelne, každý mesiac, kedy sme prekonzultovali našu prípravu. Dohodli sme sa na spracovaní a

spoločnej forme ako výstup pre učiteľky našej školy. Inovované učebné osnovy by sa mali stať

pomôckou  pre  lepšie  pochopenie  jednotlivých  výkonových  štandardov  a  taktiež  pre  realizáciu

edukačného procesu. Očakávame efektívnejší a profesionálnejší prístup v edukácii. Tím učiteliek si

musel  podrobne preštudovať  nielen  metodiku jednotlivých vzdelávacích  oblasti,  ale  aj  odbornú

literatúru.  Inovované učebné  osnovy by sme chceli  aplikovať  do  pedagogickej  praxe  v  novom

školskom roku 2020/2021. 

Vedúca metodického združenia pripravila tabuľku - výkazy pre učiteľov, kde spracovávali

svoju dištančnú činnosť počas pandémie. 

Aj  napriek  pandémii  hodnotíme  činnosť  metodického  združenia  za  opodstatnenú  pre

pedagogickú prax. Učiteľky sa zdokonaľovali v oblasti IKT, získavaní informácií z web stránkach

ako aj komunikácii s rodičmi formou emailu. 

V Prešove 30.06.2020                                                  zapísala vedúca MZ: PaedDr. Silvia Maľuková

                                                                                                 ……………………………………...


