
Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, 
 Moldava nad Bodvou, Ul. Československej armády 15   ▫   045 01 Moldava nad Bodvou   ▫   IČO: 31302904 

 
 

 
 
 
 

Plán práce  
metodického združenia  

pre primárne vzdelávanie 
 

 
 
 

Školský rok 2016/2017 
 

 
 
 

Vedúca MZ: Mgr. Ildikó Knap 
Vedúca MZ pre ŠT: PaedDr. Magdaléna Polcová  

 
 
 
 
 
 
 

Návrh plánu práce metodického združenia na školský rok 2016/2017 
bol prerokovaný na prvom zasadnutí dňa: 23.08.2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           ................................................. 
        PaedDr. Andrea Papp 

           riaditeľka školy  
 
 
 
 
 
 
 
 



Členovia MZ:  

1. Mgr. Ildikó Ádám                            

2. Emőke Bányász                                 

3. Mgr. Petronela Bartóková                 

4. Lenke Dezső                                   

5. Mgr. Judita Dittelová                                 

6. Mgr. Erika Eleková                         

7. Mgr. Zuzana Fazekašová 

8. Mgr. Mónika Gőbl                                                             

9. Bc. Roland  Képeš                          

10. Mgr. Mária Kinyiková                    

11. Mgr. Katarína Kissová                     

12. Mgr. Ildikó Knap                                     

13. Mgr. Éva Kovács 

14. Ing. Tomáš Meszlényi 

15. Mgr. Mónika Molnár                                                    

16. Mgr. Ildikó Sz.Nagy                       

17. BA. Hajnalka Nagy                                            

18. PaedDr. Andrea Papp                      

19. PaedDr. Magdaléna Polcová    

20. Erzsébet Rácz         

21. Mgr. Ingrid Rácz                                               

22. Mgr. Andrea Sirgely                           

23. Mgr. Melinda Szekfű                         

24. Tímea Šimková                               

25.  Bc. Monika Škovrunská                         

26. Mgr. Judita Vaňová                         

27. PaedDr. Andrea Zajdeková 
                

Vychovávateľka:  

28. Alžbeta Tóthová    
                             .   

Pedagogickí asistenti:  

29. Ing. Zoltán Kispéri   

30. Zlatica Konkolyová 

31. Monika Viszlaiová                          
 

 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Moldava nad Bodvou september 2016 

 



Cieľom práce MZ je: 
• zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces s cieľom osvojenia si primeraného množstva vedomostí a zručností, 
• uplatnenie humanizácie výchovy a vzdelávania dodržiavaním deklarácie práv dieťaťa, pozitívne ovplyvňovať profesijný rozvoj učiteľov,  
• pozitívne ovplyvňovať profesijný rozvoj učiteľov,  
• v priestoroch školy vytvárať priaznivé prostredie, 
• u žiakov rozvíjať kľúčové kompetencie. 
 
Úlohou MZ je: 
• plnenie a realizácia školského vzdelávacie programu,  
• zvyšovať úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu a následne vedomostnú úroveň žiakov, 
• hodnotenie a klasifikácia prospechu a správania žiakov podľa metodických pokynov, 
• primeranú pozornosť venovať žiakom so ŠVVP, 
• posilniť postavenie predmetu maďarský jazyk a literatúra, 
• formovať pozitívny vzťah žiakov ku knihe a literatúre, 
• prvky Montessori pedagogiky využívať v nultých ročníkoch, 
• Rok čitateľskej gramotnosti - organizovať súťaže v čitateľských zručnostiach s cieľom rozvíjať čitateľskú gramotnosť, 
• spolupracovať pri plánovaní školských a mimoškolských aktivít, 
• uskutočniť otvorené hodiny pre rodičov, 
• realizovať 5 mesačné pozorovanie u žiakov v špeciálnych triedach, 
• pripravovať a zúčastňovať sa so žiakmi podujatí výchovno-kultúrneho charakteru, 
• do výchovno-vzdelávacieho procesu implementovať prierezové témy, 
• zvýšenú pozornosť venovať praktickým činnostiam, 
• žiakov zapájať do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam v mimo vyučovacom čase organizovaním besied, súťaží, stretnutí, 
tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv, 
• zúčastňovať sa odborných seminárov a školení podľa plánu kontinuálneho vzdelávania, vedomosti zo školení aplikovať v pedagogickej 
praxi, 
• didaktické pomôcky využívať na vyučovaní, motivovať žiakov a snažiť sa vybudovať kladný vzťah k daným predmetom, využívať metódy 
problémového skupinového vyučovania, vyučovania s podporou IKT, tvoriť metodické materiály, učebné pomôcky, metodické listy pre 
žiakov pri organizovaní exkurzií.  
 
Obsah činnosti MZ 
Obsah činnosti MZ vyplýva z plánu práce školy, z plánu MZ, zo Štátneho vzdelávacieho programu, Školského vzdelávacieho programu,  
plánu práce školy  a z analýzy minuloročných výsledkov.   
Hlavnou náplňou je prerokovanie otázok edukačnej činnosti v súlade s učebnými osnovami  školy a ich následné uplatnenie a efektívne 
využitie vo  výchovno-vzdelávacom procese.  
MZ sa bude stretávať podľa potreby najmenej však 5 krát za školslý rok.  
Dôležitým pozitívom MZ je, že členovia sú každodenne v bezprostrednom kontakte a môžu tak komunikovať o najaktuálnejších 
výchovných a vyučovacích problémoch. 
 
Analýza výsledkov za šk. rok 2015/2016  
Metodické zasadnutie sa uskutočnilo 6 krát. Cieľom  činnosti  MZ bolo zvyšovanie odborno-metodického prístupu v edukačnom procese, 
uplatnenie humanizácie výchovy a vzdelávania dodržiavaním deklarácie práv dieťaťa, vypracovanie inovovaného školského vzdelávacieho 
programu vo všetkých predmetoch. 
Hlavným obsahom činnosti MZ bolo prerokovanie otázok edukačnej činnosti v súlade s učebnými osnovami a tematicko výchovno-
vzdelávacími plánmi, ich následné uplatnenie a efektívne využitie vo  výchovno-vzdelávacom procese. Všetci učitelia sa snažili, aby žiaci 
osvojili poznatky, zručnosti, spôsobilosti, návyky a dokázali ich uplatniť v praktickom živote s čo najväčšou mierou samostatnosti 
a nezávislosti.    
Členovia MZ sa riadili podľa plánu práce školy,  plánu MZ,  štátneho vzdelávacieho programu a školského vzdelávacieho programu, 
učebných osnov pre základné školy a pedagogicko organizačných pokynov. 
Cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu bolo vzbudiť záujem žiakov o učenie, aktivizovať žiakov, rozvíjať kľúčové kompetencie. Pozornosť 
učitelia upriamili na  najvšestrannejšie rozvíjanie a podporovanie ich personalizácie so súčasným rešpektovaním ich zvláštností a osobitostí. 
Pre rozvíjanie osobnosti žiakov učitelia význam kládli k podnecovaniu žiakov k učeniu, získaniu záujmu o poznávanie nového, k aktivizácii 
žiakov a  k sebahodnoteniu. 
Na zasadnutiach si učitelia  vymieňali navzájom svoje poznatky, skúsenosti a rady, ktoré vedú k zvyšovaniu kvality výuky v edukačnom 
procese a k formovaniu celej osobnosti žiaka, primerane k jeho veku.   
 
 



Plán práce MZ vychádza zo:  

 Štátneho vzdelávacieho programu 

 Školského vzdelávacieho programu 

 Plánu práce školy na školský rok 2016/2017 

 Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia na školský rok 2016/2017  

 UO výchovy k manželstvu a rodičovstvu pre 1. stupeň ZŠ z 29. 6. 1998 

 UO Ochrana človeka a prírody  

 Vnútorného školského poriadku  

 Inovovaných učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho programu 
 
Počet integrovaných žiakov - žiaci so špeciálno-pedagogickými potrebami: 47 
 
Plán zasadnutí MZ 
August 2016 

- pedagogické informácie, 
- návrhy do plánu práce MZ. 

September - november 2016 
- schválenie plánu práce MZ, 
- vypracovanie triednych plánov pre špeciálne triedy, 
- vypracovanie IVVP pre žiakov so ŠVVP,  
- Týždeň mobility, 
- Svetový deň mlieka, 
- Mesiac zdravého životného štýlu, výstava zeleniny a ovocia, 
- tvorivé dielne: Plody jesene, 
- Medzinárodný deň tolerancie (16.09.), 
- remeselnícke dielne pre najmenších, 
- výchovno-vzdelávacie výsledky za I. štvrťrok šk. r. 2016/2017 
- adaptácia žiakov nultých ročníkov, 
- otvorená hodina pre rodičov.  

December - február 2017 
- obdobie adventu, 
- Mikuláš, 
- vianočný program, 
- výchovno-vzdelávacie výsledky za I. polrok šk. r. 2016/2017, 
- päťmesačné pozorovanie žiakov, 
- maškarný ples, 
- Pekná maďarská reč. 

Marec - jún 2017 
- Mesiac knihy, 
- prednes prózy a poézie, 
- spievanky: „Cifra palota...“ 
- Deň narcisov, 
- veľkonočné tvorivé dielne, 
- výchovno-vzdelávacie výsledky za III. štvrťrok šk. r. 2016/2017, 
- školský projekt „Týždeň Zeme“, 
- školský deň ku Medzinárodnému dňu Rómov, 
- program ku Dňu matiek, 
- program ku MDD, 
- výchovno-vzdelávacie výsledky za II. polrok šk. r. 2016/2017, 

 
 

Metodika práce:  

 dôsledne realizovať vo VVP učebné osnovy (UO) v jednotlivých ročníkoch v súlade s požiadavkami vzdelávacích štandardov, 
pritom rešpektovať  potreby žiakov, 

 realizovať diagnostikovanie VVP v súlade s požiadavkami učebných osnov a vzdelávacích štandardov, 

 vytvárať žiakom podmienky na osvojenie si metód individuálneho štúdia, využívania internetu a ostatných IKT v príprave na 
vyučovanie, 



 využívať počítače, elektronické nosiče a web stránky vo VVP, 

 počas VVP vytvárať u žiakov kladné morálne a vôľové vlastnosti ako sú samostatnosť, rozhodnosť, húževnatosť, sebakritickosť, 

 rozvíjať u žiakov kritické myslenie,  

 aktívne využívať skupinovú prácu, 

 cielene pracovať so žiakmi na rozvoji životných zručností a celoživotných pravidiel,  

 uplatňovať prvky pozitívneho hodnotenia, 

 aktívne využívať sebahodnotenie žiakov,  

 pokračovať v realizácii a skvalitňovaní environmentálnej výchovy, rozvíjať vzťah detí k prírode, jej ochrane, ku zdraviu a ku 
všetkým živým organizmom,  

 vhodne zvolenými úlohami, problémami a rozhovorom viesť žiakov k zodpovednému manželstvu a rodičovstvu primerane ich 
veku a schopnostiam, 

 predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie, 

 aktívne spolupracovať s výchovnou poradkyňou, špeciálnou pedagogičkou a trvale poskytovať pomoc žiakom so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími metódami.  

 
      Termín: stály 
      Zodpovedný : členovia MZ 

Úlohy pre vyučujúcich 
 
 

 Vypracovanie triednych plánov učiteľa                      Termín: do 12.09.2016 
                                                                                                   Zodpovedný: Tímea Šimková 
                                                                                                                            Mgr. Ildikó Ádám 

 Vypracovanie IVVP pre žiakov so ŠVVP                     Termín: do 20.09.2016 
                                                                                                     Zodpovedný: členovia MZ                                                                                                                                           

 V nultých ročníkoch využívať prvky                             Termín: stály 
          Montessori pedagogiky                                                                                                                                  Zodpovedný: učitelia v nultých ročníkoch 
 

 Medzinárodný deň tolerancie                                      Termín: 16.09.2016 
                                                                                         Zodpovedný: PaedDr. M. Polcová  

 Týždeň mobility                                                                  Termín: 16.09. - 22.09.2016 
                                                                                         Zodpovedný: členovia MZ 

 Svetový deň mlieka                                                           Termín: 28.09.2016 
                                                                                                     Zodpovedný: členovia MZ 

 Výstava ovocia a zeleniny                                               Termín: 03.10.216 
                                                                                         Zodpovedný: Mgr. Mónika Molnár  

                                                                                                                       Lenke Dezső 

 Športová aktivita: „Mini olimpia“                   Termín: 27.10.2016 
                                                                                         Zodpovedný: Mgr. Zuzana Fazekašová  

                                                                                                                Bc. Roland Képeš 

 Matematická súťaž                      Termín: do 27.10.2016 
                                                                                          Zodpovedný:  Mgr. Mária Kinyiková 

 Výstava jesenných prác                                                    Termín: do 03.11.2016 
                                                                                          Zodpovedný:  členovia MZ, 

                                                                                                                  Mgr. Ildikó Knap                                                                                                                                                                                                              

 Čitateľská súťaž Dörmögő Dömötör  Termín: 15.12.2016 
                                                                                          Zodpovedný: Mgr. Ildikó Knap 
                                                                                                                PaedDr. M. Polcová  

 Mikulášske posedenie                                                       Termín: 06.12. 2016 
                                                                                          Zodpovedný: členovia MZ  

 

 Vianoce prichádzajú   Termín: 21.12.2016 
                                                                                                Zodpovedný: členovia MZ 

 Deň maďarskej kultúry   Termín: 22.01.2017 
                                                                                                Zodpovedný: členovia MZ 

 



 Päťmesačné pozorovanie žiakov ŠT                                     Termín: 20.02.2017 
                                                                                                 Zodpovedný: Tímea Šimková 
                                                                                                                        Mgr. Ildikó Ádám  

 Fašiangy                                                                                         Termín: 15.02.2017 
                                                                                                             Zodpovedný: členovia MZ 

 Moja najobľúbenejšia kniha                                                   Termín: marec 2017 
                                                                                                  Zodpovedný: členovia MZ 

 Spievanky: „ Kinyílt a rózsa “                                                  Termín: do 23.03.2017 
                                                                                     Zodpovedný:  Emőke Bányász 

 Veľká noc – výstava veľkonočných prác                           Termín: 16.04.2017 
                                                                                                  Zodpovedný: členovia MZ,  

                                                                                                                        PaedDr. M. Polcová 

 Otvorená hodina pre rodičov                                              Termín: do apríla 2017 
                                                                                                  Zodpovedný: členovia MZ 

 Výtvarná súťaž                                                                          Termín: apríl 2017                                                                                                 
                                                                                                   Zodpovedný:  Mgr. Ingrid Rácz 

 Deň narcisov                                                                              Termín: apríl 2017 
                                                                                                   Zodpovedný: členovia MZ 

 Prednes poézie a prózy                                                          Termín: máj 2017 
                                                                                                   Zodpovedný: členovia MZ 

 Deň matiek                                                                                 Termín: máj 2017 
                                                                                                    Zodpovedný: členovia MZ 

 
 
Nevyhnutnosťou výchovno-vzdelávacieho procesu sú koordinátori: 

- koordinátor čitateľskej gramotnosti - Emőke Bányász 
- koordinátor drogovej prevencie - Mgr. Elena Fialková, 
- koordinátor finančnej gramotnosti - Mgr. Elena Fialková, 
- koordinátor  pre IKT a elektronické testovanie - Ing. Tomáš Meszlényi, 
- koordinátor pre environmentálnu výchovu - Mgr. Andrea Halászová, 
- koordinátor prevencie prejavov rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu a ostatných foriem intolerancie - PaedDr. 

Magdaléna Polcová,   
- koordinátor výchovy k detským a ľudským právam - Mgr. Judit Balogh, 
- koordinátor testovania žiakov - Mgr. Andrea Sirgely, 
- koordinátor školských a mimoškolských záujmových aktivít - Mgr. Ingrid Rácz. 

 
Hodnotenie predmetov  
V školskom roku 2015/2016  pri hodnotení žiakov sa postupuje  podľa metodického pokynu  
č. 22/2011 a príloh č. 1 a č. 2 k metodickému pokynu.  
Pri hodnotení žiakov v špeciálnych triedach  a žiakov so ŠVVP postupovať podľa metodických pokynov č.19/2015 na hodnotenie 
a klasifikáciu žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím.    
 

        Zodpovedný: členovia MZ  
        Termín: priebežne  

 
Preverovanie vedomostí žiakov :  

 ústnou formou - zohľadniť aktivitu žiakov, práce na projektoch 

 písomnou formou - previerky, didaktické testy 

 pri hodnotení upriamiť pozornosť na sebahodnotenie žiaka  

 zápis známok do dokumentácie  - klasifikačný záznam, žiacka knižka  
 
Metodika hodnotenia žiakov  
V priebehu 1. a 2. polroka vedomosti žiakov preverované:  
− písomnou formou  
− ústnou formou  
− hodnotením zadaných projektov 
− hodnotením prístupu k predmetu a aktívnej práce na hodinác 



A. Písomné práce  
     − priebežné - zamerané na aktuálne preberanú látku, resp. na kontrolu domácej úlohy v časovom rozsahu 10 – 15 minút.  
 
B. Skupinová práca na hodinách - práca na aplikačných úlohách v priebehu vyučovacích hodín.  
 
C. Aktivita a práca na hodinách - žiak môže byť hodnotený za riešenie dobrovoľných úloh, za aktivitu na hodinách, za riešenie úloh pri 
tabuli alebo do zošita, za samostatnú prácu zadanú na hodine, za  prácu vo dvojici alebo v skupine, za referáty na zadanú tému. 
 
D. Zážitkové učenie - žiak má úspech a estetický zážitok z učenia, využívanie inscenačných a situačných metód na vyučovaní. 
 
Budeme sa snažiť vychovávať našich žiakov tak, aby dokázali aj sami slovne objektívne ohodnotiť svoje výkony.  
 
Hospitačná činnosť:  

 bude realizovaná počas školského roka priebežne v rámci otvorených hodín podľa dohody, 

 zameranie - metodika práce, práca s didaktickou technikou, práca s deťmi, sprístupňovanie učiva, formy výkladu, hodnotenie 
žiakov, skupinová práca, prierezové témy, dodržiavanie UO a triednych plánov učiteľa.  

 
Použité učebnice a metodické materiály:  

 Použité učebnice: predpísaná literatúra pre jednotlivé ročníky.  

 Použitá literatúra: slovníky, encyklopédie, rozprávkové knihy, časopisy, gramatické prehľady.  

 Interaktívna tabuľa, počítače, internetové stránky, obrázky, plagáty 
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Bc. Roland  Képeš                           
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Mgr. Katarína Kissová                                                                                           
Mgr. Ildikó Knap                                    
Mgr. Éva Kovács                            
Ing. Tomáš Meszlényi                     
Mgr. Monika Molnár                       
Mgr. Ildikó Sz.Nagy                                
Hajnalka Nagy                                          
PaedDr. Andrea Papp                       
PaedDr. Magdaléna Polcová          
Erzsébet Rácz                                   
Mgr. Ingrid Rácz                                           

            Mgr. Andrea Sirgely                          
Mgr. Melinda Szekfű                         
Tímea Šimková                               
Bc. Monika Škovrunská                        
Mgr. Judita Vaňová                             
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Vychovávateľka:  

Alžbeta Tóthová                                                     .   
Pedagogickí asistenti:  

Ing. Zoltán Kispéri                            
Zlatica Konkolyová                           



Monika Viszlaiová                                                 
 

 
 
Vypracovala: Mgr. Knap Ildikó, PaedDr. Magdaléna Polcová 
V Moldave nad Bodvou, dňa 02.09.2016 
     
 
 
  


