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ŠTATÚT METODICKÉHO ZDRUŽENIA VYCHOVÁVATELIEK ŠI  
 
 
 
Riaditeľka Strednej odbornej školy pedagogickej (ďalej len „riaditeľka“), Ing. Katarína 
Hanková, 03901  Turčianske Teplice v zmysle § 3 ods.2,písm.b) Vyhlášky MŠSR č. 236 z 3. 
júna 2009 o školskom internáte (ďalej len „ŠI“) vydáva tento štatút metodického združenia 
vychovávateliek SOŠP - ŠI v Turčianskych Tepliciach . 
 
 
 
    
                                                                Čl. 1 
 
           POSTAVENIE METODICKÉHO ZDRUŽENIA VYCHOVÁVATELIEK ŠI 
 
 
Metodické združenie vychovávateliek ŠI (ďalej len „ MZV“) zriaďuje riaditeľka ako svoj 
poradný orgán pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacej činnosti, metodiky výchovno-
vzdelávacej činnosti a ďalšieho vzdelávania vychovávateliek. 
MZV plní funkciu organizačno-riadiacu, kontrolno-hodnotiacu a vzdelávaciu (odborno-
metodickú).  
Členmi MZV sú vychovávateľky ŠI.  
MZV sa schádza najmenej trikrát za školský rok. Jeho činnosť sa riadi plánom práce, ktorý 
vypracováva vedúca MZV v spolupráci s vedúcimi MZV jednotlivých ročníkov a schvaľuje 
riaditeľka ŠI na príslušný školský rok. Hodnotenie činnosti MZV vykonáva riaditeľka 
jedenkrát  za školský rok . 
 
 
            

Čl. 2 
 

CIELE ČINNOSTI MZV 
 
 
Cieľom činnosti MZV je realizácia konkrétnej účasti vychovávateliek na upevňovaní 
demokratického štýlu riadenia, ovplyvňovanie prehlbovania a zdokonaľovania profesijných 
kompetencií vychovávateliek a zvyšovaní úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu . 
Vedúcu MZV ustanovuje do kariérovej pozície vychovávateľ špecialista riaditeľka, pričom 
môže rešpektovať návrhy ostatných členov MZV. Výkon špecializovanej činnosti môže 
riaditeľka ohodnotiť v osobnom príplatku . 
 
 

 
 



Čl.3 
PRÁVA A POVINNOSTI VEDÚCEJ MZV 

 
 
 
 
1 . VEDÚCA MZV MÁ PRÁVO : 
 

- zvolávať zasadnutia MZV ( najmenej trikrát za šk. rok) 
- zúčastňovať sa na zasadnutiach vedenia ŠI 
- predkladať návrhy na skvalitnenie procesu výchovy a vzdelávania v ŠI 
- kontrolovať a hodnotiť úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu 
- zúčastňovať sa hospitácií vedenia ŠI na výchovno-vzdelávacích aktivitách 
- navrhovať finančné a morálne ocenenia členov MZV 
- byť informovaná o zásadných otázkach výchovno-vzdelávacej práce  
- spolupracovať pri tvorbe plánu kontinuálneho vzdelávania vychovávateliek 

 
 

2. VEDÚCA MZV ZODPOVEDÁ  ZA : 
 

- vedenie riadnych a mimoriadnych zasadnutí MZV 
- plnenie plánu práce MZV 
- organizáciu spoluprácu s MZV iných ŠI 
- splnenie úloh zadaných MZV vedením ŠI 
- zhromažďovanie potrebných informácií o vzdelávacích potrebách vychovávateliek 

 
 
 
                                                                      Čl . 4 
 

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV MZV 
 
 

1. ČLEN MZV MÁ PRÁVO :  
 

- zúčastňovať sa na zasadnutiach, na ktorých sa riešia odborno-metodické problémy 
výchovy mimo vyučovania  

- vyjadrovať sa k otázkam výchovno-vzdelávacieho rozvoja ŠI 
- využívať podmienky vytvorené vedením ŠI na svoj  profesijný rozvoj 
 
 
2. ČLEN MZV MÁ POVINNOSŤ :  
 
- plniť úlohy prijaté na zasadnutiach MZV 
- systematicky, plánovito rozvíjať a  inovovať svoje odborné kompetencie  

 
Turčianske Teplice 01. 09. 2018                                                        
                                                                                                              riaditeľka školy 

 


