
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štatút metodického združenia 
 

  



Riaditeľka Špeciálnej základnej školy v Krompachoch, Ul. SNP 49, na základe 

Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a Vyhlášky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách určuje tento štatút 

metodického združenia (ďalej len MZ). 

 

 

Čl. 1 

Postavenie MZ 

 

MZ na škole zriaďuje riaditeľka školy ako svoj poradný orgán. Vedením poveruje 

riaditeľka školy spravidla jedného pedagogického zamestnanca. Členmi MZ sú pedagogickí 

zamestnanci - učitelia a pedagogickí asistenti, ktorí pôsobia na škole. MZ sa schádza najmenej 

štyrikrát za školský rok. Jeho činnosť sa riadi plánom práce, ktorý schvaľuje riaditeľka školy              

na školský rok. Činnosť sa uskutočňuje v čase mimo vyučovania. Hodnotenie činnosti MZ sa 

uskutočňuje ústnou formou dvakrát za školský rok riaditeľkou školy. 

 

 

Čl. 2 

Ciele činnosti MZ 

 

Cieľom činnosti je realizácia účasti pedagogických zamestnancov na upevňovaní 

demokratického štýlu riadenia, ovplyvňovaní kvalifikácie a profesijného rastu učiteľov, 

asistentov učiteľov a zvyšovaní úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu školy. 

 

 

Čl. 3 

Funkcie MZ 

 

MZ plní funkciu riadiacu a organizačnú, kontrolnú a hodnotiacu a vzdelávaciu 

(odborno-metodickú). 

 

a) Riadiaca a organizačná funkcia:  

 sledovať prácu členov MZ a usmerňovať ich činnosť, 

 zavádzať opatrenia na zlepšenie práce učiteľov a kontrolovať ich dodržiavanie, 

 usmerňovať tvorbu metodických materiálov, 

 koordinovať projektovú činnosť, 

 sledovať dodržiavanie kritérií hodnotenia žiakov, 

 vykonávať rozbory výsledkov hodnotenia žiakov. 

 

b) Kontrolná a hodnotiaca funkcia:  

 vykonávať hospitačnú činnosť, 

 dodržiavať metodické pokyny, pedagogicko-organizačné pokyny, 

 spolupracovať s vedením školy, 

 hodnotiť a analyzovať kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu. 

  

c) Vzdelávacia (odborno-metodická) funkcia:  

 analyzovať školský vzdelávací program (ďalej len ŠkVP), 

 dopĺňať ŠkVP, 

 sledovať súlad ŠkVP so štátnym vzdelávacím programom, 



 vypracovať tematické výchovno-vzdelávacie plány, 

 sledovať aktuálne informácie na web stránkach MŠVVaŠ, ŠPÚ, ŠIOV, NÚCEM, 

 aplikovať školskú legislatívu do praxe, 

 rozvíjať medzipredmetové vzťahy, 

 používať učebnice, učebné pomôcky, didaktickú techniku, 

 zvyšovať efektívnosť vyučovania a zavádzanie IKT do praxe, 

 osvojiť si najnovšie poznatky z metodiky a didaktiky,  

 zavádzať nové metódy a formy do výchovno-vzdelávacieho procesu, 

 hodnotiť a klasifikovať žiakov v jednotlivých predmetoch, 

 zúčastňovať sa na kontinuálnom vzdelávaní. 

 

 

Čl. 4 

Vedúci MZ 

 

Vedúceho MZ určuje riaditeľ školy. Môže pritom rešpektovať návrh jeho členov. 

Vedením poveruje riaditeľka školy spravidla jedného pedagogického zamestnanca. Vedúci sa 

určuje na jeden školský rok. Výkon funkcie vedúceho je ohodnotený v osobnom príplatku. 

 Vedúcim MZ môže byť učiteľ, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon 

pedagogickej činnosti, je odborník vo svojich predmetoch, má ukončené adaptačné 

vzdelávanie, je zodpovedný, tvorivý, energický, vytrvalý, dôsledný, vie kriticky zhodnotiť 

vlastnú prácu i prácu členov MZ.  

 

a) Vedúci MZ má právo: 

 zvolávať zasadnutia MZ (najmenej 4x ročne), 

 zúčastňovať sa zasadnutí vedenia školy, 

 byť informovaný o zásadných otázkach výchovno-vzdelávacej práce školy, 

 predkladať návrhy na skvalitnenie procesu výchovy a vzdelávania na škole, 

 kontrolovať a hodnotiť odborno-metodickú úroveň výchovy a výučby, 

 zúčastňovať sa hospitácií na výchovno-vzdelávacom procese, 

 navrhovať materiálne a morálne ocenenie členov MZ. 

 

b) Vedúci MZ zodpovedá za: 

 vedenie riadnych i mimoriadnych zasadnutí MZ, 

 vedenie zápisnice zo zasadnutí MZ, 

 vypracovanie a plnenie plánu práce MZ, 

 sledovanie a zvyšovanie odbornej úrovne výučby predmetov, 

 vedenie predmetovej dokumentácie, 

 plnenie úloh uložených MZ vedením školy, 

 zhromažďovanie potrebných informácií o vzdelávacích potrebách členov MZ, 

 vyhotovenie hodnotiacej správy za daný školský rok v určenom termíne. 

 

c) Úlohy vedúceho MZ: 

 riadiť a kontrolovať špecializovanú skupinu pracovníkov, 

 vykonávať kvalitnú, príkladnú výchovno-vzdelávaciu prácu, 

 vyhodnocovať plnenie plánu MZ a aktuálnych úloh školy, 

 tvoriť a zjednocovať kritéria hodnotenia v rámci MZ, 



 vykonávať kontrolno-hospitačnú a metodickú činnosť, koordinovane s ďalšími 

funkcionármi školy, 

 iniciovať, koordinovať a kontrolovať aplikáciu nových metód, foriem a prostriedkov, 

 vykonávať poradenskú a hodnotiacu činnosť zameranú na kvalitu výchovy 

a vzdelávania, 

 kontrolovať, prerokovať a predkladať na schválenie tematické výchovno-vzdelávacie 

plány, 

 vyjadrovať sa k projektom vzdelávania, učebniciam a obsahu vzdelávania, 

 zabezpečovať tok odborných informácií a kontrolovať ich realizáciu, 

 kooperovať s metodickými pracoviskami pri odbornom raste, 

 kontrolovať a zabezpečovať ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov. 

 

 

Čl. 5 

Práva a povinnosti členov MZ 

 

a) Člen MZ má právo: 

 zúčastňovať sa zasadnutí MZ a stretnutí, na ktorých sa riešia odborno-metodické 

problémy výchovno-vzdelávacieho procesu, 

 vyjadrovať sa k otázkam výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, 

 byť informovaný o zásadných otázkach výchovno-vzdelávacieho rozvoja školy, 

 zúčastňovať sa na vzdelávaniach organizovaných metodicko-pedagogickým centrom 

a inými vzdelávacími inštitúciami, 

 využívať podmienky vytvorené vedením školy na svoj osobnostný a profesijný rast. 

 

b) Člen MZ má povinnosť: 

 plniť úlohy prijaté na zasadnutí MZ, 

 zodpovedne pripraviť pedagogickú dokumentáciu, 

 podieľať sa na tvorbe ŠkVP, 

 plánovite rozvíjať svoj individuálny profesijný vývoj, 

 informovať ostatných členov MZ o obsahu absolvovaných vzdelávaní. 

 

c) Úlohy člena MZ: 

 riešiť konkrétne výchovno-vzdelávacie problémy, 

 konzultovať problémy s učiteľmi a zlepšiť pedagogickú prácu, 

 vymieňať si skúsenosti, 

 vykonávať vzájomné hospitácie, otvorené vzorové hodiny, rozbor vyučovacích hodín, 

 študovať pedagogickú literatúru a legislatívu týkajúcu sa školstva, 

 vytyčovať výchovné a vzdelávacie ciele, 

 zostavovať a analyzovať tematické výchovno-vzdelávacie plány, 

 overovať získavanie kľúčových kompetencií, 

 presadzovať moderné vyučovacie metódy do vyučovacieho procesu, 

 aktualizovať obsah, formy a metódy vzdelávania, 

 pripraviť písomné práce, overiť vedomosti, zručnosti žiakov, 

 formulovať úlohy na overovanie žiackych výkonov, 

 vytvárať učebné pomôcky, 

 starať sa o technicko-materiálnu základňu, 

 organizovať výlety, exkurzie, súťaže a záujmovú činnosť, 



 rozvíjať pedagogickú tvorivosť učiteľov, 

 spolupracovať s pedagogickými inštitúciami a odbornými pracoviskami, 

 zúčastňovať sa na aktivitách a pomáhať pri ich organizovaní, 

 vyhodnotiť prácu MZ. 

 

 

Čl. 6 

Zápisnica zo zasadnutia MZ 
 

Z každého zasadania sa vyhotovuje zápisnica. Zapisovateľkou je jedna z vedúcich 

MZ. Overovateľkou zápisnice je druhá vedúca MZ. Zápisnica zo zasadnutia MZ obsahuje: 

 dátum a miesto zasadnutia, 

 program zasadnutia, 

 stručný a výstižný záznam prerokúvaných otázok a diskusiu, 

 výsledky zasadnutia (výsledky hlasovania o návrhoch a záveroch), 

 prijaté uznesenie zo zasadnutia MO, 

 navrhnuté opatrenia, 

 prezenčnú listinu, 

 meno a podpis zapisovateľa a overovateľa zápisnice, 

 prílohy (správy, tabuľky, grafy, analýzy a iné informácie členov MZ, ak sú 

rozsiahleho alebo závažného charakteru). 

 

Jeden originál zápisnice sa odovzdá riaditeľke školy, druhý originál zápisnice 

archivuje vedúci MZ. Po uplynutí školského roku sa zápisnice z rokovaní MZ archivujú. 

Zápisnica zo zasadnutia je k dispozícii na nahliadnutie každému členovi u vedúceho MZ 

alebo v archíve riaditeľky školy. 

 

 

Čl. 7 

Záverečné ustanovenie 

 

Zmeny a doplnky tohto štatútu prerokúva pedagogická rada a schvaľuje riaditeľka 

školy. Tento štatút nadobúda platnosť dňa 1. septembra. 2017. 

 

Vnútorný predpis č. 5/2015 sa ruší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Krompachoch dňa 31. augusta 2017    Mgr. Beáta Figľárová 

         riaditeľka 

 


