Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP
konaného dňa 27.02.2020
Miesto: Banská Bystrica
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: RS OMEP Komárno
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola

splnenia

zadaných

úloh

(pozri

zápisnicu

zo

zasadnutia

predsedníctva SV OMEP dňa 5. 11. 2019)
3. Návrh účtovnej uzávierky za rok 2019
4. Správa o činnosti SV OMEP za rok 2019
5. Návrh a schválenie plánu činnosti SV OMEP na rok 2020
6. Návrh a schválenie rozpočtu SV OMEP na rok 2020
7. Diskusia k Stanovám SV OMEP
8. Informácie

z RS

OMEP

(priniesť

so

sebou

zoznam

a

kontakt

na

predsedníctvo RS OMEP – ak sú zmeny)
9. Rôzne
10.Záver

K bodu č. 1
PaedDr. Monika Miňová, PhD. otvorila zasadnutie predsedníctva SV OMEP, privítala
prítomné členky a oboznámila ich s programom, ktorý bol jednohlasne
odsúhlasený. Privítala novú členku predsedníctva predsedníčku RS OMEP Brezno
PaedDr. Ivanu Jančovu. Členky predsedníctva zablahoželali Mgr. Gabriele
Minčákovej k životnému jubileu.
K bodu č. 2
Kontrola uznesenia z predchádzajúcej schôdze predsedníctva SV OMEP:
1. V regiónoch navrhnúť témy, aké druhy zborníkov by mali vznikať pod
záštitou SV OMEP.
Zodpovedný: predsedníčky RS OMEP

Termín: do 20.12.2019
-

splnené čiastočne, úloha zostáva v plnení

2. Zaslať návrhy do Plánu činnosti SV OMEP na rok 2020 - konferencie,
semináre, študijno-poznávacie zájazdy.
Zodpovedný: predsedníčky RS OMEP
T: do 20.12.2019
-

splnené čiastočne

3. Osloviť agentúry na výrobu reklamných predmetov.
Zodpovedný: predsedníčky RS OMEP
T: do 15.01.2020
-

splnené čiastočne

4. Zaslať Správy o činnosti za rok 2019 v Sj a v Aj.
Zodpovedný: predsedníčky RS OMEP
T: do 20.12.2019
-

splnené

5. Zaslať Plány činnosti na rok 2020 v Sj a v Aj.
Zodpovedný: predsedníčky RS OMEP
T: do 20.12.2019
-

splnené

6. Pripraviť návrh zmeny stanov SV OMEP.
Zodpovedný: PhDr. Jarmila Sobotová a predsedníčky RS OMEP
T: do 15.01.2020
-

splnené

K bodu č. 3
Predsedníčka SV OMEP PaedDr. Monika Miňová, PhD. predniesla návrh účtovnej
uzávierky za rok 2019.
Návrh účtovnej uzávierky za rok 2019:
k 1.1.2019 stav účtu: 289,74 €
k 31.12.2019 stav účtu: 4 810,11€
k 1.1.2019 stav pokladne: 16,80 €
k 31.12.2019 stav pokladne: 7,80€
Všetky

podklady

sú

v stanovenom termíne.

archivované

a daňové

priznanie

bude

podané

K bodu č. 4
Správa o činnosti SV OMEP za rok 2019 na základe podkladov z RS OMEP je
vypracovaná. Bola prednesená na zasadnutí predsedníctva a členky ju odsúhlasili.
Po zasadnutí predsedníctva bude zaslaná na MŠVV a Š SR a zverejnená na
webovom sídle. Do stanoveného termínu bude odoslaná aj cez povinnú aplikáciu
svetovej prezidentke.
K bodu č. 5
Plán činnosti SV OMEP na rok 2020 bol prerokovaný a schválený, bude zverejnený
na webovom sídle a zaslaný všetkým členkám predsedníctva SV OMEP.
Zasadnutia predsedníctva: podľa potreby 17.9.2020, 3.11.2020
Konferencie: európska + svetová Atény (Monika Miňová)
európsky spravodajca vychádza štvrťročne, zavesený je na webe – potrebné je
sledovať jednotlivé výzvy a zapájať sa do projektov
ESD – nebolo možné zapojiť sa, je potrebné mať jednu kontaktnú osobu na
sústavnú komunikáciu
študijno-poznávací zájazd – Brno – 3., 4., 5. 12. 2020
Infra, s.r.o. - Hlava, ramená, kolená, palce alebo celostný rozvoj dieťaťa (nielen)
v materskej škole – 19.5.2020 Žilina
Konferencia Deň materských škôl na Slovensku –oceňovanie kolektívov nielen
jednotlivcov, jednodňový konferencia v Prešove – 4.11.2020
Regionálne semináre – aj s prehliadkou materských škôl, aktivita slovenského
OMEPu, scenár: štyria lektori, ktorí dopoludnia prezentujú jednu oblasť z rôznych
uhlov pohľadu, nasleduje riadená diskusia na danú problematiku, poobede
workshopy v materských školách (najvhodnejší termín konania: február, marec)
tento kalendárny rok: až 18.9.2020 hudobná oblasť Hlohovecalebo lesná
pedagogika Poloniny (Snina) cez tvorivú dramatiku;
od roku 2021 nabehnúť na systém február/marec: odborný seminár; konferencia
ku Dňu materských škôl na Slovensku: november
K bodu č. 6
Predsedníčka PaedDr. Monika Miňová, PhD. informovala o návrhu rozpočtu SV
OMEP na rok 2020. Rozpočet SV OMEP bol jednohlasne schválený.
Rozpočet – cestovné náklady, občerstvenie, odmena, poplatky na webové sídlo,
ekonomické služby.

K bodu č. 7
Diskusia k Stanovám SV OMEP
článok 2: sídlo musí byť, ak sa zmení predseda, menia sa stanovy, termín nemusí
byť
čl. 3: úlohy a činnosť spojené do jedného, doplnená edičná a publikačná činnosť
bod 9: prípravu pedagogických zamestnancov zmeniť
bod 10: formulácia je podľa vydavateľskej zmluvy
bod 11 aktívne sa podieľa na vzdelávaní predškolských pedagógov v zmysle
legislatívy (úpravu prevedie PaedDr. Monika Miňová, PhD.)
predškolský pedagóg ako všeobecný názov použiť v celých stanovách
Čl. 5: dať dokopy články vznik a zánik členstva
bod 3: zánik členstva – upraviť platbu „do konca daného kalendárneho roka“
čl. 14, 1 b): dokedy zaplatiť členský poplatok
bod 2, písm. b) nie „činnosť“ ale „aktivity“
Čl. 18 dať ako čl. 4 ostatné sa posunú
Čl. 19 Práva a povinnosti za článok 5 –2b) – škrtnúť „inak mu členstvo zaniká“, je
to na inom mieste
Povinnosti členov –dať aby sa zúčastňoval
a) členských schôdzí RS OMEP, SV OMEP - akcií... doplniť a rozšíriť
čl. 20 už bez zmeny
Stanovy budú rozposlané do regiónov, schválené po regiónoch.
Pozrieť ešte raz časť - Regionálna sekcia – ako sa má postupovať pri vzniku novej
regionálnej sekcie.
K bodu č. 8
Členky

predsedníctva

informovali

o činnostiach

svojich

RS

OMEP.

Plány

jednotlivých regionálnych sekcií sú k dispozícii na webovom sídle SV OMEP:
www.omep.sk
K bodu č. 9
Predsedníčka poďakovala členkám za návrhy do POP na šk. rok 2020/2021.
Publikovanie článkov, zborníkov pod záštitou SV OMEP:


potrebný je kompatibilný softwér na napaľovanie DVD-čiek,



stanovy doplnené o edičnú a publikačnú činnosť,



potrebné je nadstaviť formálnu stránku, koncept, šablónu na publikovanie,
dať riadne pravidlá formátovania článkov,



kto bude mať záujem publikovať cez SV OMEP, bude vpisovať do šablóny
prístupnej na webovom sídle omepu,



tematicky zamerané zborníky: príspevky dobrej praxe, v rámci jednej témy
sa vyjadrujú jednotlivé regióny, napr. k oblasti jazyk a komunikácia,



možnosť vydávať cez Rokus,



možnosť sprístupniť e-shop,



vydávať v printovej podobe alebo na DVD-čku,



tento rok bude vydaný spomienkový zborník - DVD 5 rokov Dňa MŠ na
Slovensku – cez Rokus, predaj cez regióny a na konferencii v novembri (časť
financií do regiónu, časť pre SV OMEP – návrh ceny DVD: 3 €,z toho 1 €
zostane pre región, 2 € SV OMEP)

Aktuality (akcie) z regiónov sprístupňovať pre celé Slovensko na webovom sídle.
Na webové sídlo SV OMEP aj na facebookovej stránke - pozvánku, program dať do
PDF.
18.2.2020 – ŠPÚ Bratislava – revízia kurikula – diskusia zameraná na to, ako
realizovať revízie kurikula v budúcnosti -na základe výskumov a vypracovaných
metodológii do roku 2025.

K bodu č. 10
Predsedníčka SV OMEP PaedDr. Monika Miňová, PhD. na záver poďakovala členkám
predsedníctva za účasť a plodnú diskusiu k návrhom.
Úlohy:
1. Kontaktovať doc. PaedDr. Danku Kollárovú, PhD. z dôvodu spolupráce na
konferencii.
Zodpovedný: predsedníčka SV OMEP
T: marec 2020
2. Preposlať informácie k projektu OMEP WORLD ART členkám predsedníctva
Zodpovedný: tajomníčka SV OMEP
T: marec 2020

3. Poslať kontakt na KOSITO, s.r.o.
Zodpovedný: predsedníčka SV OMEP
T: marec 2020
4. Skontrolovať návrh na zmeny stanov.
Zodpovedný: predsedníčky RS OMEP
T: do 31. 03. 2020

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

