Spojená škola sv. Vincenta de Paul
Bachova 4, 821 03 Bratislava

Plán práce metodického združenia pre 1. stupeň ZŠ
v šk. roku 2020/2021

Schválené dňa:
Podpis:

NÁPLŇ PRÁCE V ŠK. ROKU 2020/2021
1. Plán práce MZ vyplýva z úloh Plánu práce školy
Kontrola dokumentácie triednych učiteľov (TK, KH, katalógové listy, rozvrh hodín, ČTP pre
jednotlivé ročníky – prepracovať, doplniť, upraviť) s titulnými stranami na šk. rok 2019/2020 podľa
Školského vzdelávacieho programu.

Vedúci ročníkov/ ČTP, písomky
1.ročník

A. Rausová

2.ročník

V. Chamillová

3.ročník

L. Kostelková

4.ročník

Z. Ráczová

2. Informácie o kabinetoch
Kabinety/knižnice
1.- 2.ročník:

zodp. A. Rausová

3.- 4.ročník:

zodp. E. Gáborová

Kabinet TEV - 1.stupeň

zodp. E. Jediná

Ţiacka kniţnica:

zodp. M. Stankovičová

Učiteľská kniţnica:

zodp. J. Pavluvčíková

Kniţnica pre učiteľov AJ na 1.stupni

zodp.M. Stankovičová

3. Iné úlohy
Iné úlohy
Časopisy Zornička, Rebrík

zodp. M. Macková

učebnice ANJ pre ţiakov

Zodp. M. Macková

Nástenka v pavilóne A

zodp. J. Pavluvčíková

Vitrínky pri triedach

zodp. tr. učitelia v susedstve vitríny

Úprava školskej stránky 1. stupňa

zodp. A. Rausová

Úprava triednych stránok

zodp. triedni učitelia

V novom šk. roku opäť plánujeme spoluprácu so súkromnou jazykovou školou Class - vyučovanie
VYV v anglickom jazyku CLIL metódou v 1. a 2. ročníku ZŠ.

4. Kontrolná činnosť
- pravidelne kontrolovať plnenie pridelených úloh
- evidovať a sledovať ţiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami
- venovať pozornosť slabšie prospievajúcim ţiakom,
- kontrolovať a analyzovať dosiahnuté výsledky vedomostí, zručností a návykov ţiakov, vykonávať
analýzu zistení
- odporúčané je pripraviť a realizovať polročné a výstupné písomné previerky na základe výkonných
štandardov v 2. - 4. ročníku zo SJL a MAT.
- odporúčané je pripraviť a realizovať výstupnú písomnú previerku v 1. ročníku zo SJL a MAT
- venovať pozornosť slabšie prospievajúcim ţiakom
- písanie a zameranie diktátov podľa IŠVP, hodnotenie podľa prijatej stupnice.
Hodnotenie ţiakov:
V prílohe.
5. Podpora talentovaných žiakov prípravou a účasťou v súťažiach.
Súťaže
Literárne

Šaliansky Maťko

M. Stankovičová

A Slovo bolo u Boha

Z. Ráczová

Hviezdoslavov Kubín

J. Bartošová

Podporujúce čitateľ. gramotnosť

Čitatešký oriešok

M.Stankovičová

Matematické (Talentída)

Maksík, Klokanko, Všedkovedko Koordinátor: E. Jediná
Klokanko 1. roč.

A.Rausová + M. Bistová

Klokanko + Všedko. 2. roč.

V. Chamillová + M. Koščušová

Klokanko + Všedko. 3. roč.

L. Kostelková + J. Pavluvčíková

Klokanko + Všedko. 4. roč.

E. Gáborová + Z. Ráczová

3.ročník

J. Pavluvčíková

4.ročník

E. Gáborová

iBobor – informatická súťaţ

4.ročník

A. Rausová + V. Chamillová

First Lego League Explore

3.ročník

M. Macková

Hudobné súťaţe

Slávik Slovenska ( 1.- 4.ročník)

L. Kostelková + L. Mrocková +

Pytagoriáda

M. Bistová
Výtvarné súťaţe

Biblia očami detí

J. Pavlučíková + M.Koščušová

A Slovo bolo u Boha
iné
Športové

Futbal

L. Mrocková

Mimoškolské aktivity:
- návštevy kniţnice, exkurzie a interaktívne výstavy podľa ponuky, divadelné predstavenia, tvorivé
dielne UĽUV,
Na 1.stupni pokračujeme v separovaní odpadu – v triedach sa bude separovať papier od ostatného
odpadu.
Projekty: Školské ovocie
Vianočná výzva – Pohľadnica pre seniorov
Detský čin roka
Tehlička pre ...
Adopcia na diaľku
Iné (podľa ponuky)

triedni učitelia
zodp. M. Macková
zodp. M. Stankovičová
zodp. M. Macková
zodp. J. Pavluvčíková

6. Zvyšovanie odbornosti pedagogických pracovníkov
- účasť učiteľov na školeniach podľa ponuky MC, vydavateľstiev a pod.
- pravidelne sledovať pedagogické periodiká,
- štúdium odbornej literatúry, internetových stránok za účelom samovzdelávania.
Plán: podľa ponuky
2. atestácia: obhajoba – Ráczová
1. atestácia: obhajoba – Koščušová
Kvalifikačné vzdelávanie: Špeciálna pedagogika - Macková

7. Spolupráca učiteľov so špeciálnym pedagógom a školským psychológom
- pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov ţiakov s poruchami učenia a správania sa – školský
špeciálny pedagóg Mgr. Alena Angyalová, pdg. – psych. poradňa na Drieňovej ul. a na Nám. SNP

8. Pripravované akcie:
8. Pripravované akcie:

I.SEPTEMBER
- výročie sv.Vincenta 28.9. (pondelok) – celoškolská akcia

II. OKTÓBER
- zapojenie sa do projektu „Detský čin roka“
- Modlíme sa ruţenec 18.10. celoškolská akcia
- Šaliansky Maťko- recitačná súťaţ - šk. kolo

zodp. Stankovičová
zodp. tr. učitelia
zodp. Stankovičová

III. NOVEMBER
- sv. omša za duše v očistci ( 2.11. )
- návšteva mestských cintorínov
- iBobor

zodp. tr. učitelia
zodp. Chamillová, Rausová

IV. DECEMBER
- projekt: Vianočná výzva – Pohľadnica pre seniorov
- Všetkovedko (1.12.2020)
- sv. Mikuláš
- triedne vianočné besiedky
- „...a Slovo bolo u Boha...“ školské kolo
- 21-22.12.- triedne besiedky (od 23.prázdniny)
Vianočný bazár
v spolupráci s ŠKD
Misijný jarmok

zodp. Macková
zodp. Jediná
zodp. Ráczová
zodp. tr. učitelia
zodp. triedni učitelia

V. JANUÁR
Vyhodnotenie 1. polroka:
- polročné zhodnotenie ţiakov – 1. ročník
- polročné previerky 2. – 4. ročník
- vyhodnotenie súťaţí a mimoškolských aktivít
- informácie zo školení
-Hviezdoslavov Kubín - šk. kolo recitačnej súťaţe
- Čitateľský oriešok, zaslanie súťaţných prác

zodp. Bartošová
zodp. Stankovičová

VI. FEBRUÁR
- príprava darčekov pre predškolákov - koordinátor: A. Rausová
- návšteva predškolákov z MŠ na ul. Exnárova, MŠ Bancíková, MŠ SŠ sv. Vincenta de Paul,
MŠ Nevädzová,
zodp. Harichová a učitelia 1.roč.
- 17.2. Popolcová streda - Tehlička pre ... – verejná zbierka SAVIO zodpovedná: Macková

VII. MAREC
- Marec, mesiac knihy – Dramatizované čítanie s p. Mrkvičkom
- Burza kníh
- Príprava zápisu do 1. ročníka v šk. roku 2021/2022:
- Deň otvorených dverí pre rodičov a predškolákov

zodp. M. Macková
zodp. J. Pavluvčíková
zodp. tr. učitelia
zodp. tr.učitelia

VIII. APRÍL
- zápis do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 (termín 9.-10.4. 2021)
zodp.: p. zást. Harichová
a učitelia 1.stupňa
- 22.4. „Deň Zeme“ -vzdelávací program s Daphne (Inštitút aplikovanej ekológie – OZ zdruţenie
zamerané na ochranu prírody)
zodp. V. Chamillová, Pavluvčíková

IX. MÁJ
- prvé sv. prijímanie ţiakov 3. ročníka - spolupráca tr. učiteľov so s.Katarínou, ŠKD

- príprava Vincentínskej olympiády

zodp. tr. učitelia

- príprava ŠvP (Duchonka)

zodp. Z. Ráczová a tr. učitelia

- Komparo – testovanie ţiakov 4. roč.

zodp. triedni učitelia 4. roč.,
p. zástupkyňa Harichová

- Dopravné ihrisko 1.- 4.ročník

zodp. M. Koščušová

X. JÚN
- „Vincentínska“ olympiáda

1.6. (utorok)

- Škola v prírode Duchonka termín: 6.-11.6.2021
- vyhodnotenie výstupných previerok
- vyhodnotenie súťaţí a mimoškolských aktivít
- informácie zo školení
- analýza školského roka, vyhodnotenie práce MZ, návrhy na zlepšenie práce
- príprava a realizácia školských výletov pre 1. – 4.ročník
- rôzne

Plán práce bol prerokovaný a schválený na zasadnutí MZ dňa:

28. augusta 2020

Mgr. Marianna Macková
vedúca MZ 1. - 4. ročníka

