Správa RS OMEP Hlohovec za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016
Zloženie predsedníctva:
predseda – PaedDr. Ingrid Valovičová
podpredseda – PaedDr. Jana Lenghartová
hospodár – PhDr. Lívia Klostermannová
Počet členov RS OMEP Hlohovec: 40 členov

Splnenie, nesplnenie naplánovaných aktivít, pozitíva a negatíva
v RS OMEP
Aktivity, ktorých cieľom bolo skvalitňovať edukačnú činnosť v materských
školách:
▪ praktický seminár Animuj svoj svet - Ing. Henrieta Kollárová obchodný zástupca pre Západné Slovensko, spoločnosť Interaktívna
škola s.r.o.
▪ praktický seminár zo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia - doc.
PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.
▪ praktický seminár zo vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb - Mgr.
Dana Masaryková, PhD.
▪ dvojdňový praktický seminár zo vzdelávacích oblastí Človek
a príroda a Človek a svet práce - Mgr. Michaely Minarechovej, PhD.
Aktivity, ktorých cieľom je skvalitňovať riadiacu prácu:
▪ nová legislatíva a jej o uplatňovanie v praxi materských škôl –
informácie zasielané emailom: predsedníčka SV OMEP PaedDr.
Monika Miňová, PhD. a z MŠVVaŠ SR PhDr. Viera Hajdúková, PhD.
Aktivity, ktorých cieľom je ďalšie vzdelávanie:
▪ získavanie nových informácií a poznatkov: účasť členiek na
podujatiach organizovaných SV OMEP:
odborná konferencia s medzinárodnou účasťou pri príležitosti Dňa
materských škôl na Slovensku Materská škola je pre všetky deti –
3.11. a 4.11.2016 Hlohovec
študijno-poznávací zájazd Bratislava – Viedeň – 1.12. – 3.12.2016

Aktivity s deťmi a pre deti predškolského veku:
▪ 7. ročník súťaže v speve ľudových piesní detí predškolského veku
„Spievanky, spievanky“
Aktivity družobné:
▪ prizvanie členiek aj nečleniek regionálnych sekcií na praktické
semináre zo vzdelávacích oblastí Jazyk a komunikácia, Zdravie
a pohyb, Človek a príroda a Človek a svet práce
Aktivity smerom k verejnosti:
▪ účasť 1 členky na svetovom projekte Hra a nezdolnosť, projekt:
Oslava narodenín
▪ MŠ Kalinčiakova a PaedDr. Alexandra Kuruc Borovková - prehliadka
detskej tvorivosti Zlatý kľúčik pre materské školy regiónu Hlohovec
▪ sprievodné aktivity materských škôl ku Dňu materských škôl na
Slovensku: výstava detských prác na tému: Moja materská škola,
Moja pani učiteľka, kino Úsmev Hlohovec, Vymysli básničku
o materskej škole, o pani učiteľke, pochod ku Dňu materských škôl
na Slovensku
Aktivity vnútri RS OMEP:
▪ členské schôdze – január, marec, október 2016
▪ zasadnutie členov výboru: máj, august, september, október 2016

Najdôležitejšie aktivity v RS OMEP v roku 2016:
Slovenský výbor svetovej organizácie pre predškolskú výchovu,
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a
mesto Hlohovec zorganizovali odbornú konferenciu s medzinárodnou
účasťou pod názvom Materská škola je pre všetky deti z príležitosti Dňa
materských škôl na Slovensku. Konferencia bola organizovaná pod
záštitou

ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Petra Plavčana a primátora mesta Hlohovec Miroslava Kollára.
Cieľom odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou bolo prezentovať
slovenskú materskú školu cez jej základné piliere a prostredníctvom
rôznych organizácii a inštitúcii, ktoré sú s ňou rôznym spôsobom späté

zdôrazniť opodstatnenosť a dôležitosť materskej školy v historickom
a súčasnom kontexte. Odbornými garantmi konferencie bola PhDr. Viera
Hajdúková, PhD. a PaedDr. Monika Miňová, PhD.
Program konferencie
3.11.2016 - začiatok prvého dňa konferencie bol v zasadacej miestnosti
Daňového úradu v Hlohovci kde vystúpila PaedDr. Mária Vargová, PhD. so
svojim príspevkom pod názvom Aspekty multikultúrnej výchovy v teórii a
praxi v predprimárnom vzdelávaní a Mgr. Vladimír Fedorko, PhD., ktorého
príspevok mal názov Sugestivita prosociálnej výchovy v Štátnom
vzdelávacom program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách
na Slovensku.
Nasledovali workshopy v materských školách a jeden workshop v
základnej škole. Každý workshop mal svoj názov a viedol ho profesionál
vo svojej oblasti.
VI. Základná škola, Podzámska 35: doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.:
Bádateľské aktivity v materskej škole
Materská škola Hollého 3: PaedDr. Edita Šimčíková, PhD.: Formulácia
matematických úloh pre deti v materských školách, Mgr. Vladimír Fedorko,
PhD.: "Obyčajný deň" - prosociálna výchova v materskej škole
Materská škola Vinohradská 7: RNDr. Helena Vicenová: Chemické pokusy
v materskej škole, PaedDr. Ilona Uváčková: Inšpekčné zistenia z pilotných
materských škôl
Materská škola Kalinčiakova 1: doc. PaedDr. Danka Kollárová, PhD.:
Pred)čítanie zážitkom: štyri modely textu pre stimuláciu jazykovej
gramotnosti, PaedDr. Alexandra Borovková – Kuruc: Rozvíjanie kritického
myslenia metódou EUR
4.11.2016
Pred začiatkom konferencie prijal primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár
hostí konferencie a predsedníctvo SV OMEP. Konferenciu privítali deti z MŠ
Červeník, ktoré vystúpili s ľudovým pásmom a Hlohovčatá pod vedením
Mgr. Martiny Baračkovej. Slávnostným príhovorom konferenciu otvoril
primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár.

Odborné príhovory predniesli:
Mgr. Zdenko Krajčír riaditeľsekcie rezortných činnostíZdruženie miest a
obcí Slovenska (ZMOS)
doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu
PaedDr. Darina Výbohová, PhD., námestníčka generálnej riaditeľky pre
pedagogické činnosti Metodicko-pedagogického centra
PaedDr. IlonaUváčková, inšpektorka

pre predprimárne vzdelávanie

Štátnej školskej inšpekcie
PaedDr. Jana Bolebruchová, predsedníčka Spoločnosti pre predškolskú
výchovu
doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD , šéfredaktorka časopisu Predškolská
výchova
PhDr. Dana Moravcová, Ph.D., predsedníčka Českého OMEP-u
PaedDr. Monika Miňová, PhD., predsedníčka Slovenského OMEP-u
Po slávnostných príhovoroch nasledovalo oceňovanie z radov odborníkov
z teórie a praxe predprimárneho vzdelávania. Ocenených bolo 10
odborníkov.
Ocenené boli aktívne učiteľky z materských škôl a odborníci z oblasti
predprimárneho vzdelávania. Nominovaní boli jednotlivci, ktorých navrhli
jednotlivé regionálne sekcie a ktorí sa pričinili o rozvoj a prezentovanie
predprimárneho vzdelávania a regionálna sekcia v ktorej sa koná
konferencia si tiež navrhuje na ocenenie svojich nominantov.
1.

PaedDr. Eva Bruteničová – učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
Metodicko-pedagogického centra v Bratislave

2.

PaedDr. Jarmila Jakálová - učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
Metodicko-pedagogického centra v Banskej Bystrici

3.

Eva Jurkovičová - inšpektorka

pre predprimárne vzdelávanie

Štátnej školskej inšpekcie v Bratislave
4.

doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD. - vysokoškolský pedagóg
Pedagogickej fakulty UKF v Nitre

5.

doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD., mimoriadny profesor – riaditeľ
Ústavu pedagogických vied a štúdii Pedagogickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave

6.

Vlasta Murínová – riaditeľka v jednotriednej materskej škole v
Siladiciach, dôchodkyňa

7.

PhDr. Elena Pajdlhauserová, PhD.–spolupracovala na tvorbe
koncepčných materiálov pre predprimárne vzdelávanie v materských
školách a na tvorbe právnych predpisov s dôrazom na materské
školy

8.

Katarína Potkányová – aktívna riaditeľka v materskej škole v Brezne

9.

PaedDr. IlonaUváčková - inšpektorka pre predprimárne vzdelávanie
Štátnej školskej inšpekcie v Bratislave

10. doc. PhDr. Valéria Trubíniová, CSc. - vysokoškolský pedagóg Katedry
predškolskej a elementárnej pedagogiky Katolíckej Univerzity v
Ružomberku
Ďalej nasledovalo ocenenie najlepšieho video klipu k hymne Dňa
materských škôl na Slovensku - Základná škola s materskou školou Gyulu
Lőrincza – Lőrincz Alapiskolaés Óvoda, Kameničná, cenu prevzala pani
učiteľka Mgr. Irena Pastorková
Začína byť tradíciou, že na takomto podujatí krstíme knihu, ktorá je
určená pre deti predškolského veku. V tento deň sa krstila kniha
Pestrofarebné rozprávky a príbehy od autorky Kataríny Guziovej.
V popoludňajších hodinách odzneli ešte 2 hlavné príspevky.
doc. PhDr. Valentína Trubíniová, CSc. Hra dieťaťa - zrkadlo výchovy v
rodine a v materskej škole
doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD. Možnosti pedagogického poradenstva
materskej školy pre rodičov
Slávnostný deň bol ukončený prehliadkou Hlohovca – Námestie sv. Michala
a kostolná veža
Prihlásených bolo 155 účastníkov.

