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Zloženie metodického združenia (MZ) v školskom roku 2021/2022: 

Vedúca MZ:  Mgr. Dominika Dzurňáková – 4.B  

Členovia MZ: PaedDr. Irina Miturová -  riaditeľka školy 

                         Ing., Mgr. Marcela Paludková – 1.A 

Mgr. Adelina Oračková – 2.A 

Mgr. Mária Starinská – 4.A 

                     Mgr. Jana Palčová – 3.A 

                      Bc. Michaela Galliková – asistent učiteľa 

 

Základom na zostavenie plánu práce MZ boli tieto východiská: 

 Sprievodca školským rokom 2021/2022 

 Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ - ISCED 1 

 Školský vzdelávací program Studnička  

 Správa MZ za uplynulý školský rok 2020/2021 

Plán práce MZ ostáva aj naďalej otvoreným dokumentom, ktorý je možné dopĺňať alebo 

upravovať podľa aktuálnych potrieb. 

 

Aj napriek rýchle sa meniacej dobe a neustálym zmenám v školskom systéme, ostáva našou 

úlohou, úlohou pedagógov byť stálymi vo výchove a vzdelávaní. 

 

Hlavný cieľ: 

Plán práce MZ je zameraný na výchovno-vzdelávací proces, na žiakov, učiteľov, obsah učiva 

a jeho najkvalitnejšie sprístupnenie tak, aby každý žiak ale i pedagóg dosahoval vo svojej 

práci čo najhodnotnejšie výsledky. 

Hlavnou úlohou pre pedagogických zamestnancov je vedieť sa orientovať vo svojich 

profesijných silných i slabých stránkach. Skvalitňovať pedagogický prístup nie len 

sebareflexiou ale aj spoločnou výmenou pedagogických skúseností. 

Metodické združenie sa bude schádzať podľa potrieb, kde bude riešiť aktuálne otázky 

ohľadom vzdelávania, vymieňať si skúsenosti, rozoberať otvorené hodiny, hospitácie, hľadať 

nové formy a metódy práce na čo najlepšie dosahovanie výsledkov.  

Špecifické ciele:  

 plniť úlohy z Plánu práce školy, ŠkVP, Plánu práce MZ, koordinátorov školy,   
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 pri hodnotení postupovať podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov a vedieť využívať metódy pozitívneho hodnotenia žiakov (https://mpc-

edu.sk/sites/default/files/publikacie/tomaskova_inovacia_hodnotenie_sjl.pdf), 

 využívať prvky inovačných metód, ktoré vedú k progresivite,  

  prepájať učenie so životom, rozvíjať kompetencie žiaka, 

 vedieť vytvárať vhodné podmienky edukácie,  vedieť rozvíjať vlastné učiteľské 

kompetencie. 

 

1. Kontrola a hodnotenie vyučovacieho procesu 

2. Výchovno-vzdelávací proces – zoznam opatrení na ktorých budeme pracovať počas 

celého školského roku 2021/2022 

3. Úlohy na školský rok 2021/2022 

4. Sebahodnotenie žiaka a kooperatívne učenie 

5. Otvorené hodiny v školskom roku 2021/2022 

6. Plán zasadnutí MZ na šk. rok 2021/2022 

 

1. Kontrola a hodnotenie vyučovacieho procesu 

 Sebareflexia učiteľa svojej pedagogickej činnosti. 

 Prehľad o výsledkoch žiakov a ich neustále zlepšovanie. 

 Povzbudzovať žiakov k sebahodnoteniu svojich výsledkov. 

 Otvorené hodiny. 

 Rozbor otvorených hodín a ich hodnotenie, postrehy a návrhy. 

 Kontrola žiackych portfólií. 

 Pri výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami 

rešpektovať ich obmedzenia. Zadávať také požiadavky, ktoré má dieťa predpoklad ich 

splniť. Pri hodnotení prospechu a správania nehodnotiť negatívne tie výkony, ktoré sú 

ovplyvnené je zdravotným stavom.    

 

2. Výchovno-vzdelávací proces – zoznam opatrení na ktorých budeme 

pracovať počas celého školského roku 2021/2022 
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Pre všetkých žiakov základnej školy, ktorých sa dotklo prerušenie vyučovania v školskom roku 

2020/2021:   

 je možné presúvať učivo do vyšších ročníkov; 

 rozsah preberaného učiva odporúčame prispôsobiť Štátnym vzdelávacím programom 

(nepreberať učivo navyše, aj keby bolo v učebniciach);  

 ak nie je možné ani pri vynaložení najväčšieho úsilia zvládnuť celý rozsah vzdelávacích 

štandardov ŠVP, je možné tento rozsah v najbližších 2 školských rokoch v nevyhnutne 

potrebnej miere redukovať, príp. upraviť tak, aby sa dosahovanie definovaných cieľov v ŠVP 

dosahovalo pomocou medzipredmetových vzťahov; 

 Pre žiakov, ktorí boli v školskom roku 2020/2021 žiakmi 3. a 4. ročníka, je možné učivo 

presúvať aj medzi stupňami vzdelávania (učivo 4. ročníka môže byť presunuté do piateho 

ročníka).  

  V primárnom vzdelávaní je prioritou zameranie sa na zvládnutie čítania a písania a rozvíjanie 

čítania s porozumením. V prípade prevládajúcich nedostatkov v zvládaní čítania a písania aj 

vo vyšších ročníkoch 1. stupňa je potrebné sa k nácviku čítania a písania vrátiť a prepojiť ho s 

aktuálnym učivom daného ročníka. 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

 rozširovať slovnú zásobu (hádanky, kvízy, jazykolamy...)  

 rozvíjať čitateľské kompetencie – čítanie textu a jeho hodnotenie, 

 rozširovať a zlepšovať čítanie s porozumením, 

 zlepšovať písomný prejav, 

 zaraďovať pravopisné rozcvičky,  

 zaradiť viac mimočítankovú literatúru,  

 zapojenie žiakov do literárnych súťaží, 

 viesť žiakov ku prednesu poézie a krátkej prózy (aplikovať prednes na hodinách). 

Kontrolné diktáty: 

1.ročník 

 

Počet kontrolných diktátov Zameranie 

1. Opakovanie učiva z 1. ročníka 

 

2. ročník 
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3. ročník 

 

Počet kontrolných diktátov Zameranie 

1. Opakovanie učiva z 2. ročníka ZŠ 

2. Slová s r, ŕ, l, ĺ 

3. Vybrané slová po b 

4. Vybrané slová po m 

5. Vybrané slová po p 

6. Opakovanie učiva za 1. polrok 

7. Vybrané slová po r, s  

8. Vybrané slová po v, z 

9. Slovné druhy 

10. Opakovanie učiva z 3. ročníka 

 

4. ročník 

 

Počet kontrolných diktátov Zameranie 

1. Opakovanie učiva z 3. ročníka 

2. Vybrané slová po b, m 

3. Vybrané slová po p, r 

4. Vybrané slová po s, v, z 

Počet kontrolných diktátov Zameranie 

1. Opakovanie učiva z 1. ročníka 

2. Hláska a písmeno dz, dž, ch 

3. Samohláska ä 

4. Dvojhlásky 

5. Tvrdé spoluhlásky 

6. Opakovanie učiva za 1. polrok 

7. Mäkké spoluhlásky 

8. Slabiky di, ti, ni, li, de, te, ne, le 

9. Vety 

10. Opakovanie učiva z 2. ročníka 
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5. Spodobovanie 

6. Opakovanie učiva za 1. polrok 

7. Vlastné podstatné mená 

8. Ohybné slovné druhy 

9. Neohybné slovné druhy 

10. Opakovanie učiva zo 4. ročníka 

 

Hodnotenie diktátov postupuje podľa metodického pokynu na hodnotenie žiakov na 

základných školách: 

Známka Počet chýb 

1 0-1 

2 2-4 

3 5-7 

4 8-10 

5 11 a viac 

 

Rovnaké chyby v tom istom slove sa pokladajú za jednu chybu, napríklad ríchly chlapec mal 

ríchly krok – (1 chyba). 

Rozsah kontrolných diktátov v jednotlivých ročníkoch:  

1. ročník 10 – 15 plnovýznamových slov  

2. ročník 20 – 30 plnovýznamových slov 

3. ročník 30 – 40 plnovýznamových slov  

4. ročník 40 – 50 plnovýznamových slov  

Poznámka: Navrhovaný rozsah slov platí aj pri prepise a odpise textu. 

 

Matematika: 

 podporovať rozvoj kritického a logického myslenia, 

 vyberať úlohy tak, aby každý žiak dosiahol dostatočný a jemu primeraný úspech, 

 riešiť úlohy zamerané na finančnú gramotnosť, 

 viesť k analyzovaniu slovných úloh (začať už v 1. ročníku), 

 upevňovať správne návyky pri rysovaní (používanie pravítka, ceruzky, kružidla). 
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Anglický jazyk: 

 rozvoj slovnej zásoby, 

 rozvíjanie komunikačných schopností, 

 zabezpečovať aktívnu účasť žiakov, 

 využívať zvukové nahrávky, 

 využívať interaktívnu tabuľu vo výučbe, 

 učiť žiakov krátke anglické básničky (piesne). 

 

Informatika: 

 dbať na to, aby žiak vedel správne manipulovať s počítačom, 

 využívať edukačné webové stránky, hry, aktivity, 

 vedieť vyhľadať užitočné informácie a využiť ich, 

 využívať IKT na vlastné učenie sa. 

 

Prírodoveda/ Prvouka 

 využívať zážitkové učenie, inovatívne metódy, praktické cvičenia, názorné ukážky, 

 hravým a zábavným spôsobom vzbudiť záujem žiakov o tento predmet rôznymi 

formami ako napr. prezentácie, projektové činnosti, kvízy, exkurzie. 

 

Vlastiveda: 

 vedieť sa orientovať na mape, pracovať s učebnicou, atlasom, 

 mať samostatný rečový prejav, 

 povzbudzovať žiakov ku kladeniu otázok, 

 poznať svoj región, ľudové zvyky a tradície. 

 

Pracovné vyučovanie: 

 nadobúdať základné pracovné činnosti, postupy, 

 vytváranie pracovných návykov. 

 

Hudobná výchova, výtvarná výchova 

 využívať pochvalu a povzbudenie, 

 prehlbovať vzťah k ľudovým piesňam, 
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 rozvíjať vzťah k umeniu, 

 podporovať žiakov ku hodnoteniu hudobných/ výtvarných diel, a podporovať 

vyjadrovanie svojho názoru, 

 rozvíjať predstavivosť a fantáziu, 

 dať priestor ku samostatnosti. 

 

Telesná a športová výchova: 

 rozvíjať vzťah k športu a pohybovým aktivitám, 

 budovať zmysel pre spravodlivosť a kolektívnu prácu, 

 vytvárať vzťah ku správnemu životnému štýlu.  

 

Východiska a opatrenia na zlepšenie správania žiakov v šk. roku 2021/2022: 

 oboznámenie žiakov so šk. poriadkom, 

 dozory na chodbách počas prestávok, 

 každý priestupok prediskutovať so žiakmi, 

 aktívne chrániť žiakov pred nežiaducimi vplyvmi a prejavmi násilia, šikanovania, 

fyzického a psychického týrania predchádzať všetkým formám diskriminácie, 

xenofóbie, antisemitizmu a rasizmu, 

 podporovať u žiakov, že schopnosti osôb so zdravotným znevýhodnením môžu byť 

prínosom pre spoločnosť (videá, prezentácie...), 

 šíriť myšlienky tolerancie, akceptácie odlišností a zlepšovanie postojov voči 

znevýhodneným skupinám obyvateľstva, eliminovať intoleranciu a nenávistné prejavy 

 venovať zvýšenú pozornosť výchove k zdraviu a zdravému životnému štýlu 

a prevencii užívania alkoholu a tabaku a ich škodlivý dopad. 

 

 

3. Úlohy na školský rok 2021/2022 

Mesiac Úloha  Zodpovední 

Október 

Do 22. októbra 

 

Úcta k starším 

Naučiť sa básničku pre starých rodičov, ktorú im žiaci 

zarecitujú osobne a pripravia im malý darček, pozdrav. 

Tr. učitelia 

 

 



Základná škola, Ihľany 127, 059 94 Ihľany 

2021 –2022 

Diskutujeme v triede na tému starí ľudia, úcta k nim, ako sa 

k nim správame a pod.  

 

November 

 

 

Venovať sa opakovaniu a upevňovaniu učiva. 

Snažiť sa využívať a povzbudzovať žiakov 

k sebahodnoteniu. 

Tr. učitelia 

December 

Do 6. decembra 

 

Básnička pre Mikuláša 

Naučiť sa básničku pre Mikuláša.   

Tr. učitelia 

Marec 

24. marec  

 

 

 

 

 

Najkrajšie slovenské básničky 

Súťaž v prednese poézie 

Tr. učitelia 

Apríl 

 

 

 

Venovať sa opakovaniu a upevňovaniu učiva. 

Snažiť sa využívať na hodinách kooperatívne 

učenie. 

Tr. učitelia 

Máj 

Celý mesiac  

 

 

Venovať sa opakovaniu a upevňovaniu učiva. 

Ozvláštňovať vyučovacie hodiny o rôzne 

didaktické hry a inovatívnejšie formy výučby. 

 

Tr. učitelia 

Jún Venovať sa opakovaniu a upevňovaniu učiva. 

Zhodnocovať prácu. 

 

Tr. učitelia 

 

 

5. Sebahodnotenie žiaka a kooperatívne učenie 

Počas celého školského roka 2021/2022 sa budú aj naďalej plniť dve veľmi významné 

úlohy  ktorými sú sebahodnotenie a kooperatívne učenie.    
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Cieľom sebahodnotenia by mal byť žiak, ktorý vie vyjadriť úspech alebo neúspech 

po vyučovacej hodine (aktivite činnosti), mal by vyjadriť svoj názor a stručne sa 

ohodnotiť. Docieliť u žiakov sebahodnotenie je veľmi náročný a zdĺhavý proces, 

hlavne ak ide o vekovú skupinu žiakov na 1. stupni. Spolupráca, názornosť 

a pravidelné nasmerovanie k tomu len napomôže. (Príloha č. 1) 

Druhou významnou úlohou  bude kooperatívne učenie („Čo dnes dokáže dieťa v 

spolupráci s druhými, dokáže zajtra samo.“). Kooperatívne učenie vzniká, keď žiaci 

pracujú spolu – niekedy v pároch, niekedy v malých skupinách – aby vyriešili 

spoločný problém, preskúmali spoločnú tému, alebo stavali na spoločnom chápaní pri 

vytváraní nových nápadov, nových kombinácií alebo jedinečných prípadov. Najviac 

deťom pomáhame, keď ich nabádame, aby prekročili hranicu svojho chápania. Ak sú 

nároky príliš veľké, vzniká riziko, že to skončí neúspechom a frustráciou. Ak sú príliš 

malé, dieťa neuplatní svoje možnosti. 

Postupným presadzovaním aktivít na hodinách a využívaním metód na dosiahnutie 

týchto úloh si aj žiaci zautomatizujú prvky sebahodnotenia a kooperácie a budú ju brať 

ako súčasť vyučovania.  

 

6. Otvorené hodiny v školskom roku 2021/2022 

Meno vyučujúceho Mesiac 

Starinská Október 

Dzurňáková November 

Palčová  December 

Oračková Február 

Paludková Marec 

 

 

7. Plán zasadnutí MZ na šk. rok 2021/2022 

1. zasadnutie – september 2021 

 Otvorenie 

 Oboznámenie s Plánom práce MZ na školský rok 2021/2022 

 Predstavenie jednotlivých úloh 
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 Hodnotenie diktátov a testov/ previerok, obsah portfolia 

 Opatrenia na nadchádzajúce obdobie  

 Rôzne, diskusia 

 Uznesenie, záver 

 

2. zasadnutie – november 2021 

 Otvorenie, kontrola plnenie úloh za mesiace september-november 

 Hodnotenie prospechu, správania a dochádzky žiakov za 1. štvrťrok 

 Priebeh a úspešnosť opatrení určených z predchádzajúceho stretnutia  

 Opatrenia na nadchádzajúce obdobie 

 Rôzne, diskusia 

 Uznesenie, záver 

 

3. zasadnutie – február 2022 

 Otvorenie, kontrola plnenia prijatých úloh za mesiace november - marec 

 Kontrola plnenia tematických plánov za 1. polrok školského roku 2020/2021 

 Priebeh a úspešnosť opatrení určených z predchádzajúceho stretnutia  

 Opatrenia na nadchádzajúce obdobie 

 Aktuality  

 Rôzne, diskusia 

 Uznesenie, záver 

 

4. zasadnutie – jún 2022 

 Otvorenie, kontrola plnenia prijatých úloh 

 Vyhodnotenie výstupných previerok  

 Informovanie o účastí a umiestnení žiakov na súťažiach a olympiádach 

 Príprava výletov  

 Vyhodnotenie realizácie úloh Plánu práce MZ v šk. roku 2020/2021 

 Analýza a vyhodnotenie dosiahnutých výchovno- vzdelávacích výsledkov za II. polrok 

školského roku 2019/2020, správanie, dochádzka 

 Priebeh a úspešnosť opatrení určených z predchádzajúceho stretnutia  

 Opatrenia na nadchádzajúce obdobie 



Základná škola, Ihľany 127, 059 94 Ihľany 

2021 –2022 

 Rôzne, diskusia 

 Uznesenie, záver 
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Príloha č. 1  

Sebahodnotenie žiakov 

 

Sebahodnotenie žiakov je nevyhnutnou súčasťou formatívneho hodnotenia. Keď sa chceme 

niečo naučiť, hodnotenie nášho úsilia má tri zložky: 

1. želaný výsledok,  

2. dôkazy o súčasnom stave našich vedomostí a zručností, 

3. uvedomenie si toho, ako spojiť medzeru medzi predchádzajúcimi dvomi zložkami.  

Podporovať zodpovednosť: 

Na vyučovaní bežne učiteľ hodnotí výstupy žiakov, ale popri hodnotení učiteľom, by sme 

mali dať priestor aj sebareflexii a vzájomnému hodnoteniu žiakov. Iba zapojením žiakov do 

procesu hodnotenia môžeme očakávať ich zodpovedný prístup v procese učenie a ich 

napredovania. Sebareflexiou a sebahodnotením učiteľ vytvára aj väčšiu zodpovednosť 

u žiakov za vlastný proces vzdelávania. 

Aj pri podpore zdravého sebavedomia žiaka je potrebné, aby učiteľ správne chápal zmysel 

žiackeho sebahodnotenia, sebareflexie a vzájomného hodnotenia žiakov. 

Najefektívnejšie je nacvičovať sebahodnotenie žiaka už od prvého ročníka, aby si žiaci 

na sebahodnotenie zvykli a naučili sa ho uskutočňovať. Vtedy musí byť čo najviac 

oceňovaná snaha žiakov, čo ovplyvňuje pozitívny sebaobraz a sebavedomie, ako aj vzťah ku 

školskej práci. 

Nestačí, aby žiak povedal, viem – neviem alebo rozumiem – nerozumiem. Vždy treba 

analyzovať príčiny,  uviesť spôsoby, ktoré pomáhajú žiakovi sa zlepšiť a nezabudnúť 

vyzdvihnúť to, čo je pozitívne. Aj vďaka sebareflexii dokážu žiaci zlepšovať svoje výsledky 

a dokážu sa viac naučiť. Nestačí len spätná väzba od učiteľa, je potrebné, aby si aj 

samotný žiak vytvoril konkrétnu predstavu o svojom napredovaní v učení. 

Žiak môže hodnotiť svoj výkon, výkon spolužiakov a tam, kde to učiteľ dovolí, môže hodnotiť 

aj prácu učiteľa na hodine. Existujú aj učitelia, ktorí na konci hodiny zhodnotia svoj výkon, 

povedia, čo sa im podarilo a čo nie. Keď si na to zvyknú, vďaka tejto technike si robia 

priebežne prehľad o tom, v čom sa im darí lepšie a v čom horšie a tiež učia svojich 
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žiakov, akým spôsobom majú premýšľať o svojej práci. Pre všetkých je spätná väzba 

mimoriadne dôležitá, pretože im pomáha v napredovaní.  

 

Učiteľ môže učiť žiakov: 

 1. Hodnotiť svet 

Učiteľ vedie cez aktivizujúce a konštruktivistické vyučovacie formy a metódy žiaka k analýze 

a hodnoteniu informácií (kritické myslenie), ktoré získava. Žiaci, hodnotiac tak postoje a 

správanie iných, si vytvárajú vlastný poznatkový svet, ktorý interpretujú aj vo svojich 

názoroch a hodnoteniach. 

 2. Hodnotiť seba 

Ide o vytváranie vlastného pozitívneho obrazu „JA“ u žiaka. Učiteľ podporuje kompetencie 

rozvíjajúce hodnotenie, pričom si žiak na začiatku stanovuje vlastné rozvojové ciele, na 

základe ktorých potom posúdi vlastný rozvoj a pokrok. 

 3. Hodnotiť iných 

Vzájomné hodnotenie žiakov podporuje žiaka v procese učenia chápať hodnotenie smerujúce 

k jeho osobe. Žiak prijíma podnety od spolužiakov a učiteľov pre vlastný rozvoj a zároveň v 

podobe hodnotenia aj on reflektuje svoje skúsenosti získané z postojov a správania sa od 

svojich spolužiakov, ba dokonca aj od svojho učiteľa. 

 

ŽIAK sa naučí: 

 cieľavedome plánovať a usmerňovať svoj proces učenia sa, 

 hodnotiť vlastnú činnosť a výstup vlastnej práce, 

 sebahodnotenie a hodnotenie spolužiakov, 

 analyzovať a premietnuť proces učenia sa, 

 vnútorne motivovať sám seba. 
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UČITEĽ sa naučí: 

 plánovaním učebných cieľov zámerne usmerňovať proces učenia, 

 spolupracovať so žiakmi v procese učenia, 

 diagnostikovať žiakovu úroveň učenia, 

 posúdiť adekvátnosť vyučovacej stratégie, 

 lepšie spoznávať vlastných žiakov. 

 

Techniky: 

Sebahodnotiaci hárok 

Pomocou sebahodnotiaceho hárku, zhodnotí každý žiak svoj výkon na vyučovacej hodine vo 

viacerých čiastkových oblastiach na 10-bodovej škále (0 - najhoršie, 10 - najlepšie). Okrem 

toho hodnotí svoj celkový pocit z vyučovacej hodiny zakrúžkovaním príslušného emotikonu. 

Hárok môže obsahovať nasledujúce otázky: 

Ako som počúval/a? 

Ako som spolupracoval/a? 

Do akej miery som pri práci využil/a svoje možnosti? 

Ako som porozumel/a tomu, o čom sme sa učili? 

Čomu som neporozumel/a vôbec? 

Čo sa chcem ešte opýtať? 

  

Sebahodnotenie na konci vyučovania 

Niektorí učitelia na konci vyučovania vyzvú žiakov, aby povedali, čo dobré urobili ich 

spolužiaci, koho výkon stojí za povšimnutie a podobne. Keď sa to robí takto každý deň, 

žiakov to motivuje k tomu, aby sa snažili každý deň urobiť niečo pozitívne. 
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Vypracovala dňa 30.08.2021     Mgr. Dominika Dzurňáková 

     

 


