
Správa o činnosti RS OMEP Prešov  
za rok 2020 

V Slovenskom výbore OMEP aktívne pracujú dve členky regionálnej 
sekcie:  

PaedDr. Monika Miňová, PhD. – predseda SV OMEP  

Mgr. Gabriela Minčáková – hospodár SV OMEP  

Aktivity predkladané v pláne činnosti na rok 2020 boli plnené priebežne 
alebo neboli splnené kvôli aktuálnej epidemiologickej situácií na Slovensku 
a v zahraničí. 

1. Aktivity, ktorých cieľom je skvalitňovať edukačnú činnosť 
v materských školách  

Plánované stretnutie nebolo kvôli danej situácií zrealizované. Členkám boli 
zaslané rôzne podporné materiály a informácie, ktoré mohli využiť pri 
práci s deťmi. 

2. Aktivity, ktorých cieľom je ďalšie vzdelávanie  
Stretnutie vybraných riaditeliek materských škôl k vedeniu pedagogickej 
praxe. Účasť na celoslovenskom vedecko-odbornom seminári na tému 
Lesná pedagogika v podmienkach materskej školy. Účasť na online 
konferencii Infra, s.r.o. Účasť členiek na rôznych webinároch. 

3. Aktivity družobné  

Jednotlivé materské školy realizovali online stretnutia s družobnými 
školami.  

4. Aktivity zamerané na získavanie informácii, poznatkov  

Aktívna účasť na celoslovenskom vedecko-odbornom seminári na tému 
Lesná pedagogika v podmienkach materskej školy. Účasť na online 
konferencii Infra, s.r.o. pod názvom Hlava, ramená, kolená, palce alebo 
celostný rozvoj dieťaťa (nielen) v materskej škole.  



5. Aktivity s deťmi a pre deti predškolského veku  

Materské školy realizovali v rámci svojich možností aktivity k týmto 
medzinárodným dňom: 

2.  4.   Medzinárodný deň detskej knihy 

10. 5.   Svetový deň – pohybom k zdraviu 

28. 5.    Deň hier v materskej škole 

1.–7. 10.     Svetový týždeň výživy 

15. 10.  Svetový deň umývania rúk mydlom 

6. Aktivity smerom k verejnosti  

Aktivity súvisiace s Dňom materských škôl na Slovensku boli realizované 
len v blízkom okolí materských škôl. Plánované aktivity neboli zrealizované 
kvôli spomínanej situácií. 

7. Aktivity vnútri RS OMEP  

V roku 2020 sa osobné stretnutie členiek RS OMEP nezrealizovalo.  Členky 
boli  v kontakte cez telefonickú alebo emailovú komunikáciu. Členky RS 
OMEP sa podieľali na pripomienkovaní pripravovaných dokumentov a 
legislatívnych zmien v oblasti predprimárneho vzdelávania.


