Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP
konaného dňa 14.09.2017

Miesto: Banská Bystrica
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: RS OMEP Košice PaedDr. Mariana Jamborová, PhDr.
Jarmila Sobotová, RS OMEP Prešov Mgr. Gabika Minčáková, RS OMEP Nové
Zámky Katarína Krajčírová

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola splnenia zadaných úloh (pozri zápisnicu zo zasadnutia
predsedníctva SV OMEP dňa 26. 05. 2017)
3. Informácie o Dni materských škôl na Slovensku a konferencii v
Košiciach
4. Diskusia k Stanovám SV OMEP
5. Príprava študijno-poznávacieho zájazdu do Krakowa (Poľsko)
6. Rôzne
7. Záver
K bodu č. 1
PaedDr. Monika Miňová, PhD. otvorila zasadnutie predsedníctva, privítala
prítomné členky a oboznámila ich s návrhom programu, ktorý bol
jednohlasne odsúhlasený.

K bodu č. 2
Kontrola uznesenia z predchádzajúcej schôdze predsedníctva SV OMEP:
1. Zaslať predsedníčke SV OMEP údaje o novom zložení predsedníctva
regionálnych sekcií – meno, priezvisko, tel. číslo, email, funkcia.
Zodpovedný: predsedníčky RS OMEP

T: do 31.5.2017
-

splnené, všetky regionálne sekcie zaslali potrebné údaje
predsedníčke

2. Doplniť stanovy a pripomienky zaslať predsedníčke SV OMEP PaedDr.
Monike Miňovej, PhD.
Zodpovedný: predsedníčky RS OMEP
T: do 30. 06 2017
-

pripomienky zaslali RS OMEP Hlohovec, RS OMEP Prešov

3. Aktualizovať webové sídlo, doplniť zmeny v predsedníctvach
regionálnych sekcií.
Zodpovedný: predsedníčka SV OMEP
T: do 30. 06 . 2017
-

splnené, zmeny v predsedníctvach regionálnych sekcií sú
aktualizované na webovom sídle

4. Skontrolovať systém prihlasovania sa nových členov SV OMEP na
webovom sídle.
Zodpovedný: predsedníčka SV OMEP
T: do 30. 06. 2017
-

splnené, skontrolované – ak sa prihlasuje nový člen cez mobil,
nemusí to fungovať

5. Zaslať informácie o SV OMEP do časopisu Predškolská výchova
Zodpovedný: predsedníčka SV OMEP
T: do 15. 06. 2017
-

splnené, PaedDr. Monika Miňová, PhD. zaslala do časopisu
Predškolská výchova informácie o činnosti SV OMEP oj o konferencii,
ktorá bude v Košiciach

6. Plniť Významné dni vyhlásené Unescom a OMEP.
Zodpovedný: predsedníčky RS OMEP
T: celoročne

-

plní sa priebežne, je vhodné, aby sa zapojili viaceré materské školy
do aktivít (v štruktúre správy za daný rok bude zvlášť bod, v ktorom
sa zhodnotia tieto významné dni)

7. Zaslať návrh a charakteristiku jednotlivých aktívnych učiteľov
a odborníkov z oblasti predprimárneho vzdelávania na ocenenie.
Zodpovedný: predsedníčky RS OMEP
T: do 30.08. 2017
-

mená a charakteristiky ocenených sú v štádiu výberu zo zaslaných
návrhov

8. Požiadať o záštitu MŠVV a Š SR na konferenciu.
Zodpovedný: predsedníčka SV OMEP
T: do 30.06. 2017
-

zaslané, záštita prijatá; vzhľadom k tomu, že je vymenovaná nová
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR, je potrebné listom
osloviť pani ministerku a informovať ju o činnosti SV OMEP

K bodu č. 3
Materská škola je pre všetky deti – 3. ročník konferencie k Dňu
materských škôl – 06.11 – 07. 11. 2017 (Košice)
nedeľa - 5.11. zasadnutie predsedníctva o 17.00 hod.
pondelok 6.11. slávnostná časť konferencie so začiatkom o 12.00 hod.:
slávnostné príhovory, odborné príhovory (MŠVVaŠ SR - PhDr. V.
Hajdúková, PhD., ŠŠI - PaedDr. I. Uváčková, MPC - Mgr. Kamila
Jandzíková, PhD., ZMOS, SPV - PaedDr. Jana Bolebruchová, ŠPU,
Predškolská výchova - PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., český OMEP,
poľský OMEP)
oceňovanie vyznamenaných
videoklip – vyhodnotenie súťaže
krst knihy
spoločenský večer

utorok 7.11. dopoludnia – odborné príspevky: B. Bystrica - prof. PhDr.
Bronislava Kasáčová, CSc. alebo Dr.hc prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc.,
Prešov - prof. PhDr. Mária Podhájecká, PhD., detská psychiatrička Košice MUDr. Terázia Rosenbergerová, doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
poobede workshopy v materských školách od 13.00 do 16.00 hod.
legislatíva – Hajdúková, Uváčková
matematická a jazyková gramotnosť
rómska problematika v širšom ponímaní, inklúzia (európsky projekt Škola
otvorená všetkým - stimulačný program pre rómske deti a deti zo
znevýhodneného prostredia, sociálne znevýhodnené)
firmy – pondelok, utorok

K bodu č. 4
Stanovy
Čl. 9 Členská schôdza SV OMEP
Bod 1: každé 4 roky sa koná výročná schôdza ... – funkčné obdobie je 4
roky, zmena volebného obdobia na 5 rokov
V tomto bode zrušiť písm. a) členská schôdza schvaľuje 3 člennú návrhovú
a 3 člennú volebnú komisiu, ktoré navrhlo predsedníctvo SV OMEP a ich
činnosť sa viaže na rokovanie členskej schôdze
Čl. 10 Regionálne sekcie
Bod 1: Predsedníctvo RS OMEP tvorí spravidla predseda a dvaja členovia
výboru – zmeniť na Predsedníctvo RS OMEP tvorí predseda, podpredseda,
tajomník a hospodár – odsúhlasené prítomnými členmi predsedníctva SV
OMEP
Predseda regiónu riadi činnosť SV OMEP vo svojom regióne, využíva
možnosť organizovať akcie i s celoslovenskou pôsobnosťou, vypracováva
správu o činnosti RS OMEP za príslušný kalendárny rok na základe analýzy
plánu práce RS OMEP. Vyšpecifikovať akú úlohu plní podpredseda,
tajomník, hospodár - podpredseda zastupuje predsedu vo veciach
uvedených vyššie, tajomník vypracováva zápisnice z jednotlivých

zasadnutí regionálnych sekcií, hospodár zabezpečuje výber členského za
kalendárny rok a vedie evidenciu členov
Bod 2: Činnosť RS určuje členská schôdza RS, ktorá sa koná najmenej 2 x
ročne a pred výročnou členskou schôdzou SV OMEP volí predsedu
a ďalších členov predsedníctva RS.

doplniť voľbu predsedu a ďalších

členov predsedníctva RS na členskej schôdzi –voľba predsedníctva RS je
možná dvomi spôsobmi: tajným alebo verejným hlasovaním, voľba
predsedníctva vychádza z daných podmienok regiónu
Čl. 11 Predsedníctvo SV OMEP
Bod 2: Predsedníctvo SV OMEP tvoria predsedovia regionálnych sekcií
s počtom členov najmenej 20. RS s počtom členov 40 a viac môže zvoliť
ďalšieho člena do predsedníctva SV OMEP. Predsedníctvo na návrh
predsedu SV OMEP rokuje o členstve ďalšieho člena z RS v SV OMEP,
ktorého uzná za mimoriadne aktívneho a iniciatívneho. Nové
predsedníctvo SV OMEP volí spomedzi seba užšie predsedníctvo, vrátane
predsedu a troch členov revíznej komisie. Bod 7: Predsedníctvo SV OMEP
na svojom prvom zasadnutí určí spôsob voľby užšieho predsedníctva zlúčiť
a doplniť: Členov užšieho predsedníctva a členov revíznej komisie volí
predsedníctvo zo svojich členov priamym hlasovaním
Bod 7: sa na základe doplnenia bodu 2 zruší
Bod 8: je potrebné vyjadrenie všetkých členov predsedníctva – zrušiť
tento bod úplne alebo nie
v stanovách nemáme stanovené akým spôsobom a kedy sa odvoláva
predseda - je tam len všeobecne o členstve v čl. 22 Zánik členstva

K bodu č. 5
Študijno-poznávací zájazd – 07.12. – 09.12.2017 (Krakow)zmena na 30.
11. -2.12.2017
Zverejnené dátumy 29.11. – cestovanie v noci – zo Zvolena alebo
z Bratislavy (po R1)

štvrtok 30.11. - materská škola, historická pamiatka - Kazimierz,
Sukiennice, ubytovanie, večera, voľno
piatok 1.12. - materská škola, univerzita, Wawel, mesto, voľný program
sobota 2.12. – soľná jaskyňa Bielička, odchod domov
poplatok cca 90 € pre člena, 110 € pre nečlena (doprava, 2 X ubytovanie,
2x raňajky, 1x večera)

K bodu č. 6
J. Nagyová, RS Komárno – vyzdvihne plakety v Lednickom Rovnom
projekt na fakulte v Prešove - outdorové aktivity – rok 2017 - vzdelávanie
v Škótsku, február 2018 - workshopy po Slovensku v trvaní 3 hodiny –
možnosť uskutočniť v rôznych mestách, workshopy sú zdarma,
obmedzený počet účastníkov, konferencia v apríli 2018 v Prešove
zborníky z konferencií - na stránke www.omep.sk
v časopise Predškolská výchova budú informácie o tom, prečo byť členom
SV OMEP
M. Miňová - vydávať vlastný časopis – OMEP,

D. Lapšanská – nechať

jednu stránku v Predškolskej výchove pre OMEP a tam by sa posielali
príspevky – vždy by v jednom čísle boli uverejnené príspevky po
regiónoch
M. Miňová - dať priestor pedagogickému vydavateľstvu alebo elektronicky,
mali by sme každý rok na krst knihu na deň materských škôl
Veci potrebné na konferenciu v Košiciach - tašky DMŠ, tašky OMEP, držiak
s logom, zrkadielka, kapsičky, kefky, perá OMEP, perá DMS, bloky - dať
dorobiť veci – zrkadielka, kefky - uvoľniť financie na nákup reklamných
predmetov – odsúhlasené prítomnými členmi predsedníctva SV OMEP
D. Lapšanská – návrh na zníženie sumy poplatkov na konferenciách
a študijno-poznávacích zájazdoch organizovaných SV OMEP, poplatky
potom členiť na: členky - , nečlenky - , dôchodcovia a študenti odsúhlasené prítomnými členmi predsedníctva SV OMEP
25 rokov SV OMEP rok 2018 – konferencia len k výročiu vzniku SV OMEP
alebo spojená s Dňom materských škôl na Slovensku, návrhy na
upomienkové predmety – K. Koledová - šatky OMEP, plátenné tašky
Deň materských škôl na Slovensku – aktivity + pochod
K. Potkányová – na konferencii v časti oceňovanie: počas čítania
charakteristík vyznamenaní sedia, potom sa budú volať a po jednom
oceňovať
Predsedníčka SV OMEP informovala:

-

na MŠVV a Š SR bolo posielané spoločné stanovisko viacerých
organizácií k ŠVP pre deti so zdravotným postihnutím,

-

Svetovú deklaráciu 2017 preložiť do SJ,

-

13. – 14. 10. 2017 v Grécku je výstava hračiek,

-

Irán chce vydať národné osnovy pre deti od 0 – 6 rokov (môžeme
poslať na inšpiráciu ŠVP ISCED0 – predprimárne vzdelávanie, ktorý
je preložený do AJ,

-

Bude vydaný časopis k 70. výročiu vzniku OMEP. svetová
konferencia OMEP

-

Svetový kongres OMEP bude v Prahe 25. – 29. 6. 2018, od
15.10.2017 bude aktívne webové sídlo konferencie.

K bodu č. 7
Predsedníčka SV OMEP. PaedDr. Monika Miňová, PhD. na záver poďakovala
členkám predsedníctva za dôveru pri voľbách, za účasť a plodnú diskusiu
k návrhom.

Úlohy:
1. Osloviť a informovať listom novú ministerku školstva, vedy, výskumu
a športu SR.
Zodpovedný: predsedníčka SV OMEP
T: do 20. 09. 2017

2. Pripraviť pozvánku a prihlasovací formulár na konferenciu do Košíc
Zodpovedný: predsedníčka RS OMEP Košice a predsedníčka SV
OMEP
T: 26. 09. 2017

3. Pripraviť pozvánku na študijno-poznávací zájazd do Krakowa.
Zodpovedný: predsedníčka SV OMEP
T: do 15.10. 2017

4. Dať vyrobiť propagačné materiály.
Zodpovedný: predsedníčka SV OMEP
T: do 31. 10. 2017

5. Pripraviť finálnu podobu zmeny stanov SV OMEP.
Zodpovedný: užšie predsedníctvo SV OMEP
T: do 05. 11. 2017

Zapísala: Ingrid Valovičová
Overila: PaedDr. Monika Miňová, PhD.

