
1 
 

Základná škola s materskou školou Hôrky 

Plán práce  Metodického združenia  v   školskom roku  

2019/2020 

Metodické združenie bude  v školskom roku 2019/2020  pracovať v nasledovnom 

zložení: 

 

Mgr. Jana Hübnerová – RŠ 

PhDr. Jana Schubertová – ZRŠ 

Mgr. Miroslava Halušková – triedna vyučujúca 2. A 

Mgr. Miroslava Liščák Cibulková  – triedna vyučujúca 2. B 

Mgr. Iveta Schillerová -  triedna vyučujúca 4. A 

Mgr. Jarmila Chodelková -  triedna vyučujúca 1. A 

Mgr. Marcela Martáková - triedna vyučujúca 3. B 

Mgr. Janka Dolníková - triedna vyučujúca 3. A, vedúca MZ 

Mgr. Petra Jančíková -  triedna vyučujúca 4. B 

Mgr. Andrea Adamuščinová - triedna vyučujúca 1. B 

Mgr. Katarína Kucková – vyučujúca ANJ – 3., 4. ročník 

Mgr. Ivana Jánošíková – vyučujúca ANJ – 3., 4. ročník 

Mgr. Katarína Laceková – vyučujúca NBV – 1., 2., 4. ročník 

Mgr. Gabriela Černáková – vyučujúca predmetu  JAP  – 4. ročník 

PaedDr. Pokrivková – špeciálna pedagogička 

p. Anna Šusteková – asistent učiteľa 

p. Ivana Grešáková – vychovávateľka  ŠKD, vyučujúca VYV 

p. Janka Plicová – vychovávateľka ŠKD 

p. Ľubica Kvasnicová – asistent učiteľa, vychovávateľka ŠKD 

sl.Janka Ballayová – vychovávateľka ŠKD 

p. Zdenka Sivoková – vychovávateľka ŠKD 

 

1. Hlavná úloha MZ na školský rok 2019/2020: 
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 a)  Hlavnou úlohou členov Metodického združenia v školskom roku 2019/2020 je 

implementácia metodiky CLIL do vyučovania. Priebeh je nasledovný : Zodpovední 

vyučujúci budú tvoriť portfólio vyučovacích hodín počas celého školského roka v rozsahu 10 

vyučovacích hodín v predmetoch : VLA, PDA, MAT, HUV, VYV, INF, PVC. Vyplnený 

Lesson plan bude ukladaný do PC v zborovni v určenom priečinku. Ak bude potrebné 

v tlačenej podobe bude uložený do určeného zakladača . Na Clilovej hodine nehodnotíme 

úroveň jazyka. Počas celého školského roku budú prebiehať spoločné stretnutia vyučujúcich, 

ktorí aplikujú metodiku CLIL z dôvodu výmeny skúseností, rôznych námetov,.... 

b) Zavedenie predmetu Matematické zručnosti.  Zmena v školskom vzdelávacom programe 

bude v prvom  a druhom ročníku namiesto Šachovej školičky. Zodpovedné vyučujúce 

vypracujú Učebné osnovy a TVVP pre tento predmet. 

c ) Počas celého školského roka 2019/2020  budeme  pokračovať v tvorbe Zásobníka úloh 

      k Testovaniu 5, ktorého cieľom bude : 

 zvýšiť pripravenosť žiakov 4. ročníka na Testovanie 5, 

 zadávaním rôznorodých úloh podporiť rozvíjanie kľúčových kompetencií a posilniť 

naplnenie profilu absolventa 1. stupňa. 

Mgr. Chodelková bude v tomto školskom roku uvádzajúcou učiteľkou Mgr. Admuščinovej, 

Mgr. Jančíková je uvádzajúcou   učiteľkou  p. Kvasnicovej. 

 

2. Ďalšie úlohy: 

 Oblasť vzdelávania a výchovy: 

- vytvoriť a plniť tematické výchovno – vzdelávacie plány výučby v jednotlivých predmetoch, 

do vybraných predmetov implementovať metódu CLIL, 

 - do TVVP implementovať finančnú gramotnosť – viď Národný štandard finančnej 

gramotnosti v podmienkach ZŠ s MŠ Hôrky 

- monitorovať žiakov s poruchami správania, učenia, pravidelne spolupracovať so špeciálnym 

pedagógom, 

- viesť žiakov k sebahodnoteniu, 

- viesť žiakov k aktívnemu čítaniu, poznávaniu  slovenskej detskej literatúry, intenzívnemu 

využívaniu školskej knižnice, ( objednávka kníh – Klub mladých čitateľov ) 

-  v zvýšenej miere zadávať žiakom úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti, 
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- monitorovať správanie žiakov, pravidelne spolupracovať s rodičmi, výchovným poradcom, 

- vo štvrtom ročníku do predmetov vlastiveda a informatika implementovať dopravnú 

výchovu, 

- implementovať do vyučovania regionálnu a enviromentálnu výchovu, 

- rozvíjať spôsobilosti v oblasti digitálnej gramotnosti a to nielen na hodinách informatickej 

výchovy,  

-  rozvíjať schopnosti šikovných / nadaných / žiakov, 

- podporiť záujmovú činnosť žiakov v rámci krúžkovej činnosti; 

 

 Oblasť riadenia a organizácie: 

- spolupodieľať sa na príprave podujatí, ktoré vyplývajú z plánu práce školy a týkajú sa 1. 

stupňa, 

- organizovať školské kolá súťaží podľa ich zamerania, 

- pripravovať podujatia kultúrno – výchovného a vzdelávacieho charakteru ( divadelné 

predstavenia, výchovné koncerty, športové súťaže, besedy,... ) 

- organizovať výlety, exkurzie, vlastivedné vychádzky s cieľom prehlbovania prírodovedných 

a vlastivedných poznatkov, upevňovania zdravia a telesnej zdatnosti žiakov, 

- zorganizovať plavecký kurz – 3.A, 3. B tr. , školu v prírode – 4. A, 4. B 

 

 Oblasť kontroly a hodnotenia: 

-  v školskom roku 2019/2020 sa bude v oblasti kontroly a hodnotenia žiakov aplikovať 

systém hodnotenia žiakov - vnútorný dokument školy, ktorý zhromažďuje všetky údaje o 

hodnotení a klasifikovaní žiakov v ZŠ s MŠ Hôrky.  Klasifikácia a hodnotenie žiakov 

vychádza z Metodického pokynu č. 22/2011 na  hodnotenie žiakov základnej školy č.2011-

3121/12824:4-921 platného od 1.mája 2011. Dokument bol prerokovaný na MZ zo dňa 24. 8. 

2015 a je súčasťou školského vzdelávacieho programu. V  šk. roku 2016/2017 bol 

vypracovaný dodatok k Systému hodnotenia z dôvodu inovácie ŠVP. Z dôvodu vzniku 

nového predmetu Matematické zručnosti bude vypracovaný k Systému hodnotenia dodatok č. 

2, kde bude zakomponované hodnotenie tohto predmetu. V elektronickej žiackej knižke 

nastaviť dvojnásobnú hodnotu známky v predmetoch SJL : kontrolné diktáty, kontrolné 

previerky, tematické previerky, MAT : kontrolné previerky, tematické previerky, VLA : 

tematické previerky,  PDA : tematické previerky. 

 Poskytovanie špeciálnej starostlivosti: 
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- v školskom roku 2019/2020 sa bude venovať žiakom s poruchami učenia, správania, 

s mentálnym postihnutím PaedDr. Pokrivková a asistent učiteľa p. Anna Šusteková a p. 

Kvasnicová  podľa vopred vypracovaného rozvrhu.  Triedni učitelia budú úzko spolupracovať 

s asistentmi učiteľa, pre žiakov pripravujú PL alebo pomôcky v printovej podobe. 

 

3. Priebežné úlohy MZ v školskom roku 2019/2020: 

 

- poskytovať  informácie na uverejňovanie  na web stránku školy, fotodokumentáciu 

z niektorých školských, či triednych akcií, 

- spolupracovať s materskou školou – realizácia otvorených hodín pre predškolákov, 

organizácia niektorých spoločných akcií, 

- realizácia besied s príslušníkmi polície, vojska, zdravotníkmi, športovcami v súvislosti 

s plnením výchovných plánov školy  / Boj proti obezite, Boj proti kriminalite, Boj proti 

obchodovaniu s ľuďmi, Výchova k ľudským právam/, 

 

Organizácia súťaží  v  školskom roku  2019/2020: 

Matematika – Mgr. Dolníková 

Slovenský jazyka a literatúra – Mgr. Martáková 

Výtvarná výchova – Mgr. Halušková 

Hudobná výchova – Mgr. Jančíková 

Informatická výchova – Mgr. Schillerová 

Telesná  výchova – Mgr. Liščák Cibulková 

p. Anna Šusteková – Na bicykli bezpečne 

 

Prehľad súťaží, do ktorých sa chceme zapojiť: 

 

Matematika Matematický klokan, Všetkovedko, 

Pytagoriáda 

Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko 

Štúrov Zvolen, Čitateľský maratón 

Hudobná výchova Slávik Slovenska 

Výtvarná výchova Európa v škole, Vesmír očami detí 

 

Telesná výchova Beh do Strečnianskych schodov, súťaže 
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zamerané na kolektívne hry – futbal, 

vybíjaná 

Dopravná výchova Na bicykli bezpečne 

Informatická výchova iBobor 

 

4. Plán akcií 1. stupňa pre školský rok 2019/2020: 

 

Mesiac Názov akcie Zodpovední 
september  Otvorenie  škol. roka, privítanie prvákov 

 

 Imatrikulácia prvákov 

 

 Cvičenie v prírode 

 Deň jazykov 

 Noc výskumníkov 

 

Mgr. Chodelková, Mgr. Adamuščinová, šk. 

parlament 
Mgr. Chodelková, Mgr. Adamuščinová šk. 

parlament 

Mgr. Schillerová, tr. vyučujúce 1. stupňa 

vyučujúce 1. stupňa 

Mgr. Schillerová, Mgr. Jančíková 

október  Mesiac úcty k starším – príprava vystúpení do 

obcí 

 Zdravá desiata 

 Šarkaniáda 

 Záložka do knihy, ktorá spája školy 

 Budatínsky zámok 

 Exkurzia MSD Martin – 3. ročník 

 Mgr. Jánošíková, vyučujúce 1. st 
 

vyučujúce 1. st. 

vych. ŠKD, vyučujúce TEV 

 vych. ŠKD p. Grešáková 

Mgr. Halušková, Mgr. Liščák Cibulková 

Mgr. Dolníková, Mgr. Martáková 
november  Výchovný koncert 

 Exkurzia 1. stupeň – Lednické Rovné 

 Anglické divadlo – 1. stupeň 

Vedenie školy 

vyučujúce 1. stupňa 

vyučujúce 1. stupňa 

december  Mikuláš u nás v škole 

 Vianočné trhy 

 Vianočná akadémia  

vyučujúce 1.st, šk. parlament 

vych. ŠKD, vyučujúce 1. st. 

vyučujúce 1.st 

 

január  Zimné radovánky 

 Otvorená hodina pre MŠ 

  

Vych. ŠKD ,vyučujúce TEV 

Mgr. Chodelková, Mgr. Adamuščinová, 

február  Karneval 

 Rodičovský ples 

 Návšteva pošty 

 vyučujúce 1. stupňa 

 vyučujúce 1. stupňa 

Mgr. Halušková 
 

marec  

 Besedy v KK v Žiline 

 Deň otvorených dverí 

 Tvorivé dielne , Bábky v podkroví 

 

vyučujúce I. stupňa 

vyučujúce 1. stupňa, vedenie školy 

Mgr. Schillerová, Mgr. Jančíková 

 

apríl  Deň Zeme  

 Zápis do PŠD 

 Exkurzia 1. stupeň 

 NP Malá Fatra - Varín 

 

vyučujúce 1. stupňa 

vyučujúce 1. stupňa 

vyučujúce 1. stupňa 

Mgr. Halušková 

máj  Deň matiek – kult. program – vystúpenie v KD vo 

Hôrkach 

 Škola v prírode – 4. A, 4. B 

 Plavecký kurz – 3. A, 3. B            

vyučujúce 1. stupňa 

 

Mgr. Schillerová, Mgr. Jančíková 

Mgr. Dolníková, Mgr. Martáková 
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 Exkurzia Bojnice – Rozprávkový Bojnický 

zámok    

 Deň otvorených dverí v Strednej škole požiarnej 

ochrany v Považskom Chlmci.   

Mgr. Halušková, Mgr. Liščák Cibulková 

Mgr. Dolníková, Mgr. Martáková 

Jún  MDD – kino pre deti 

 Didaktické hry 

 Deň rodiny – krúžková činnosť 

 Školské výlety 

 

vyučujúce 1. stupňa, vedenie školy 

vyučujúce 1. stupňa 

krúžkoví vedúci, vyučujúce 1. stupňa 

vyučujúce 1. stupňa 

 

 

 

5. Prehľad tematických dní, projektového vyučovania :  
 

Deň otvorených dverí 1. stupeň 

Vianočné zvyky a tradície 4. ročník 

Zdravý životný štýl v súlade s Európskym 

rámcom Zdravie 2020 

3. ročník 

Finančná gramotnosť – tematický deň 1. stupeň 

Rok slovenského divadla – blokové 

vyučovanie 

1. stupeň 

 

5.  Návrh školských výletov v školskom roku 2019/2020: 

 

trieda mesiac miesto 

1.A, 1. B jún Opekačka v okolí 

2. A, 2. B jún 5. pluk špeciálneho určenia 

3. A jún hrad Beckov, skanzen Beckov 

3. B            jún hrad Beckov, skanzen Beckov 

 

Zasadnutia MZ sa budú konať raz štvrťročne  alebo  podľa potreby . 

 

Vo Hôrkach,  2. 9. 2019                                                           Vypracovala: Mgr. Dolníková  
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