
 
 

Oprávnené činnosti koordinátora implementácie IMV pre MŠ (v súlade s pracovnou 

náplňou) 

Koordinácia, konzultácia, poradenstvo a kontrola implementácie Inkluzívneho modelu 

vzdelávania: zabezpečenie realizácie projektových aktivít v  spolupráci s projektovými 

kanceláriami NP MRK 2 : 

 

1. Príprava a vytváranie edukačných, sociálnych, zdravotných a emocionálnych 

podmienok pre implementáciu IMV – oprávnené činnosti:  

- zabezpečenie podpory kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov 

v rámci NP MRK 2, 

- zabezpečenie spolupráce materskej školy s dostupnými subjektmi (komunitné centrá, 

terénni sociálni pracovníci, CPPPaP a iné) za účelom výchovy a vzdelávania detí 

a edukačnej a sociálnej podpory rodiny a komunity, 

- zabezpečenie a kontrola využívania didaktických balíčkov za účelom implementácie 

IMV a edukačnej podpory detí a rodičov. 

2. Získavanie a organizovanie pomoci a podpory rodičov v dobrovoľníckom programe – 

oprávnené činnosti: 

- spolupráca pri plánovaní ( vykazovať pred dňom realizácie OP na Vašej škole), 

organizácii a realizácii osvetového programu v rámci NP MRK 2 (v deň realizácie 

OP), 

- plánovanie alebo organizácia alebo realizácia alebo kontrola aktivít materskej školy 

v rámci plánu práce školy a rodiny za účelom podpory výchovy a vzdelávania detí 

a edukačnej a sociálnej podpory rodiny a komunity ( výber jednej z činností). 

3. Pomoc rodinám pri vytváraní stimulujúceho rodinného prostredia - oprávnené 

činnosti: 

- organizovanie a realizácia aktivít pre rodičov so zameraním na vytváranie 

stimulujúceho rodinného prostredia, 

- návšteva rodín za účelom vytvárania stimulujúceho rodinného prostredia. 

 



 
 

4. Identifikácia a integrovanie zdrojov a služieb komunity na podporu programov 

materskej školy- oprávnené činnosti: 

- vyhľadávanie a motivácia cieľovej skupiny pre potreby plnenia plánu práce 

a školského vzdelávacieho programu materskej školy. 

5. Identifikácia a integrovanie zdrojov a služieb komunity na podporu implementácie 

IMV - oprávnené činnosti: 

- vyhľadávanie a motivácia cieľovej skupiny pre potreby implementácie IMV. 

6. Zabezpečenie didaktickej transformácie obsahu školského vzdelávacieho programu 

v učebných zdrojoch - oprávnené činnosti: 

- konzultácia a metodicko-poradná činnosť pri tvorbe učebného zdroja- zadať názov 

učebného zdroja, ktorý bol na Vašej MŠ vytvorený pre potreby projektu ( túto činnosť 

vykazovať iba v mesiaci január a február, a iba vtedy, ak tvorcom učebného zdroja nie 

ste vy.) 

7. Participácia na evalvačnom procese s cieľom zhodnotenia úrovne implementácie IMV 

v materskej škole a evalvácie inklúzie v kurikulárnych dokumentoch školy - oprávnené 

činnosti: (vykazovať iba v čase evalvácie na Vašej MŠ) 

- spracovanie kvantitatívnych evalvačných nástrojov podľa potrieb evalvácie, 

- príprava, účasť a spracovanie kvalitatívnych nástrojov podľa potrieb evalvácie. 

8. Spolupráca s konzultantom IMV, riadenie sa jeho odporúčaniami pri implementácii 

IMV s cieľom zvýšiť vzdelanostnú, sociálnu a zdravotno-hygienickú úroveň cieľových 

skupín - oprávnené činnosti: 

- účasť na konzultáciách IMV s konzultantom IMV – v deň návštevy konzultanta na 

MŠ, ak ste konzultovali spolu 2,3, 4 hod.- uviesť čas, tak ako podpisujete do denníka 

konzultanta. Vaše stretnutie môže byť aj mimo pracovného času – vtedy rozsah 

činností v PV a KPV bude väčší, Napr.: od 7,30 – 20,00 

- implementácia IMV podľa odporúčaní konzultanta IMV, 

- kontrola implementácie IMV podľa odporúčaní konzultanta IMV. 

 

 


