
PORADENSKÁ ČINNOSŤ ŠK. ROK 2021/2022 

 Váž. rodičia, riaditeľstvo MŠ Budapeštianska 1 Vám týmto 

oznamuje konzultácie, ktoré máte poskytované školou kde, 

pedagogický zamestnanec je povinný v zmysle školského 

zákona vykonávať  a poskytovať dieťaťu a jeho zákonnému 

zástupcovi poradenstvo spojené s výchovou a vzdelávaním. 

Pedagogický zamestnanec v zmysle  zákona č. 138/2019 Z. z. je 

povinný poskytovať  poradenskú činnosť a zvyšovať si 

odbornú pripravenosť intenzívnym sebavzdelávaním, využívaním odbornej literatúry, časopisov 

s pedagogickým zameraním. V rámci pedagogickej činnosti na rozvíjanie profesijných 

kompetencií v rámci sebavzdelávania má vykonávať učiteľ poradenskú činnosť, ako pre 

pedagógov, tak aj pre rodičov. Každá učiteľka si rozpracuje tému, vychádzajúc z edukačných 

výchovno-vzdelávacích činností v MŠ. Zároveň tieto poradenské aktivity budú v súlade 

s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami a cieľmi Školského vzdelávaciemu programu. 

Pedagogickí zamestnanci školy spracovali poradenskú činnosť v prehľadnej tabuľke, ktorí 

máte záujem o nasledovné poradenské aktivity prosím prihláste sa u danej p. učiteľky - na 

konzultáciu prevádzanú v popoludňajšom čase na danej triede. 

 

 

MŠ Budapeštianska 1 

PEDAGÓG TÉMA 

Rečová Vzdor u dieťaťa 

Mgr. Durkáčová Ako rozvíjať zrakové vnímanie dieťaťa skôr ako nastúpi do školy 

Smolíková Problémové správanie detí v MŠ 

Bc. Baloghová Digitálne technológie pri výchove detí 

Ing. Köverová Adaptácia dieťaťa v MŠ 

Angyalová Rozvoj empatie a prosociálného správania detí v MŠ 

Molnárová Popoludňajší  spánok u detí: prečo by ste na ňom mali 

bezpodmienečne trvať? 

Bobáková  Šikanovanie  už v materskej škole? 
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Elokované pracovisko Viedenská 34 

PEDAGÓG TÉMA 

Cmorová Vývin a stimulácia priestorovej orientácie, vnímania času a 

základných matematických predstáv. 

Weissová Rozvíjanie počiatočnej čitateľskej a pisateľskej gramotnosti v 

podmienkach predprimárnej edukácie. 

Bc. Lukáčová Sokolová Adaptácia detí na podmienky materskej školy. 

Mgr. Mikolajová Hra ako metóda rozvoja literárnej gramotnosti detí. 

Mačatková Rozvoj komunikačných schopností detí. 

Bc. Plachetková Význam hry pre deti predškolského veku. 

Bc. Bodnárová Ako zvládnuť problém používania nevhodných slov u detí. 

  

  

 

 

 

 

 


