
MZ pre 3. a 4.ročník 
 
 

MZ pre 3.a 4.ročník bude v školskom roku 2016/2017 pracovať v tomto zložení:  
• III. A: PaedDr. Nina Baumgartnerová  
• III. B: Mgr. Viera Dubská                                                                           
• III. C: Mgr. Elena Žideková  
• IV. A: Mgr. Ľubica Závodská 
• IV. B: Mgr. Jana Minxová 
• IV. C: Mgr. Monika Mikušová (vedúca MZ)                                                            

  
Plán práce MZ vychádza z Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR pre školy a školské 
zariadenia na školský rok 2016/2017, z hlavných úloh plánu práce školy, analýzy činnosti 
MZ v šk. roku 2015/2016, analýzy dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov 
v školskom roku 2015/2016, školského výchovno-vzdelávacieho programu pre  ISCED1 
a základných pedagogických dokumentov.  
Budeme sa zameriavať na: 
 

• zabezpečenie kvalitného  priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade so 
ŠVP a ŠKVP 

• diagnostikovanie výchovno-vzdelávacích výsledkov v súlade s požiadavkami UO 
a vzdelávacích štandardov  

• klasifikáciu a hodnotenie prospechu a správania podľa platných metodických 
pokynov 

• poznanie, dodržiavanie a rešpektovanie školského poriadku žiakmi 
• využívanie mimočítankového čítania, realizáciu aktivít vedúcich k zdokonaľovaniu 

čitateľskej gramotnosti a rozvíjaniu a posilňovaniu finančnej gramotnosti 
• uplatňovanie  takých metód a foriem práce, ktoré vedú ku kreativite a tvorivosti 

žiakov 
• zaradenie prvkov dopravnej výchovy do vyučovacieho procesu teoreticky i prakticky 
• rozvíjanie pohybových aktivít  žiakov a zvyšovaniu ich kondície 
• uplatňovanie  environmentálnej a zdravotnej výchovy vo vyučovaní 
• dôsledné využívanie medzipredmetových vzťahov 
• využívanie IKT a interaktívnej tabule vo vyučovacom procese 
• prípravu a využitie vlastných interaktívnych pomôcok a pracovných listov 
• prípravu žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti na základe priateľstva, 

znášanlivosti, tolerancie, rovnosti pohlavia, národov, národností, etických 
a náboženských skupín 

• objavovanie talentovaných a nadaných detí 
• uplatňovanie individuálneho prístupu a poskytnutie pomoci integrovaným žiakom a  

žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
• zapájanie sa do akcií, súťaží, zberov a podujatí organizovaných školou 
• organizovanie divadelných predstavení, výletov, exkurzií, besied so spisovateľmi, ... 
• pokračovanie realizácie projektov Škola podporujúca zdravie, Infovek, Škola 

priateľská k deťom, Daltonská škola  
• dodržiavanie požiadaviek Deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa  
• úzku spoluprácu s rodičmi a prostredníctvom nej zabezpečenie systematickej  účasti 

žiakov na vyučovaní  
• aktívnu spoluprácu s výchovným poradcom a CPPP 
• spoluprácu medzi triednymi učiteľkami a vychovávateľkami ŠKD 
• podporovanie ďalšieho vzdelávania pedagógov, rozširovanie kvalifikácie formou 

kvalifikačných skúšok, seminárov, školení 
 


