Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP
konaného dňa 05.11.2017
Miesto: Košice
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:
Program:

1.

Otvorenie
2. Kontrola splnenia zadaných úloh (pozri zápisnicu zo zasadnutia
predsedníctva SV OMEP dňa 14. 09. 2017)
3.

Informácie o konferencii ku Dňu materských škôl na Slovensku

4.

Informácie o študijno-poznávacom zájazde do Krakova

5.

Diskusia k Stanovám SV OMEP

6.

Informácie o projekte ESD 2018

7.

Rôzne

8.

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

splnené

2. Pripraviť pozvánku a prihlasovací formulár na konferenciu do Košíc

Zodpovedný: predsedníčka RS OMEP Košice a predsedníčka SV OMEP
T: 26. 09. 2017
-

splnené

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

pozvánka je pripravená, čaká sa len na potvrdenie programu z
Krakova

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

splnené

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

úloha z časti splnená, ale prenesená do ďalšieho zasadnutia

K bodu č. 3
Materská škola je pre všetky deti – 3. ročník konferencie ku Dňu
materských škôl – 06.11 – 07. 11. 2017 (Košice)
6.11. slávnostná časť konferencie so začiatkom o 13.00 hod.
slávnostné príhovory – zástupca MŠVVaŠ SR, primátor mesta Košíc
Richard Raši
odborné príhovory (MŠVVaŠ SR - PhDr. V. Hajdúková, PhD., ZMOS – Ing.
Jozef Turčány, ŠPU – Mgr. Miroslava Višňovská, PhD., ŠŠI - PaedDr. I.
Uváčková, MPC – PhDr. Jarmila Verbovská, SPV – Mgr. Mária Kvietková,
časopis Predškolská výchova - PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., Český
OMEP – Mgr. Jana Prekopová, Slovenský OMEP – PaedDr. Monika Miňová,
PhD.)
Oceňovanie odborníkov z oblasti predprimárneho vzdelávania
Krst aktuálnej odbornej literatúry z vydavateľstva Rokus a Vydavateľstva
Prešovskej univerzity

Vyhlásenie výsledkov o najkrajší videoklip
Spoločenský večer s tombolou
7.11. dopoludnia – hlavné príspevky
prof. PhDr. Milan Portík, PhD.: Materská škola z pohľadu učiteľa – rodiča –
starého rodiča
Mgr. Vladislava Coufalová, MBA, PhDr. Irena Barkovcová, MBA: Aktuálne
zmeny v predškolskom vzdelávaní v Českej republike
prof. dr. hab. Božena Irena Muchacká: Vzdelávanie predškolských učiteľov
v Poľsku v perspektíve novej reformy vysokoškolského vzdelávania
doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.: Červené jabĺčko v oblôčku mám ...,
podpora a využitie tvorivosti v skupinových hrách detí predškolského veku
nielen v materskej škole
doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD.: Pedagogické poradenstvo v riešení
problémového správania detí v predprimárnom vzdelávaní
MUDr. Terézia Rosenbergerová: Poruchy správania detí predškolského
veku
poobede workshopy v materských školách
Materská škola Tatranská 23
Riadenie materských škôl – diskusné fórum – PhDr. Viera Hajdúková,
PhD., PaedDr. Ilona Uváčková
Materská škola Moldavská 23
Hrám sa, teda som ... - doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
Materská škola Hrebendova 5
Pedagogické poradenstvo v riešení problémového správania detí
v predprimárnom vzdelávaní - doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD.:
K bodu č. 4
Študijno-poznávací zájazd Krakow 30. 11. - 2.12.2017
29.11.2017 – cestovanie v noci – zo Zvolena cez Banskú Bystricu,
Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Prešov
štvrtok 30.11. 2017 - materská škola, historická pamiatka - Kazimierz,
Sukiennice, ubytovanie, večera, voľno

piatok 1.12. 2017 - materská škola, univerzita, Wawel, mesto, voľný
program
sobota 2.12. 2017 – soľná jaskyňa Wielizska, odchod domov
dvojposteľová izba – 167,70 Zl., v prepočte je to cca. 40 € + večera +
autobus, poplatok by bol 90 € pre člena, 110 € pre nečlena (doprava, 2 X
ubytovanie, 2x raňajky, 1x večera), poistenie každý sám
K bodu č. 5
Pri zmene alebo doplnení stanov je potrebné vyjadrenie všetkých členiek
SV OMEP – spravidla je to v čase konania konferencie, na členskej
schôdzi, PhDr. J. Sobotová vyjadrila názor, že členskej schôdze sa
zúčastňuje minimálny počet členiek jednotlivých regiónov a navrhla, aby
sa nové znenie stanov SV OMEP schvaľovali v regionálnych sekciách,
predsedníctvam regionálnych sekcií by boli zaslané pokyny a červeným
budú zvýraznené zmeny.
Do článku 10 Regionálne sekcie doplniť časť týkajúcu sa voľby členiek
regionálnych sekcií, napr. o zmene/návrhu stanov priamo v regionálnych
sekciách v prípade, ak nie je možné v krátkej dobe zvolať členskú schôdzu
RS.
PhDr. J. Sobotová sa podujala skontrolovať a do terajších stanov doplniť
všetky pripomienky a zvýrazniť ich červeným, s termín do 30.11.2017.
K z m e n e a doplneniu stanov bude potrebné ďalšie zasadnutie
predsedníctva.
K bodu č. 6
Projekt ESD 2018 odporúčať regionálnym sekciám, možnosť prihlásiť do
svetového OMEP aj viac projektov, projekt musí byť spracovaný aj
v anglickom jazyku. V regionálnych sekciách zistiť, kto má záujem projekt
vypracovať, zapojiť sa – informácie o projekte boli členkám SV OMEP už
zaslané. PaedDr. Monike Miňovej, PhD. zaslať do 5.12.2017 spätnú väzbu
o projekte ESD. Prvý výber z projektov bude na regionálnych sekciách,
druhý na predsedníctve SV OMEP.

K bodu č. 7
Rok 2018 bude významný z hľadiska:
-

konania svetového kongresu v Prahe pri príležitosti 70. výročia
vzniku OMEP v hoteli Clarion 25.6.2018 a 26.6.2018 bude svetové
zhromaždenie, 27.6.2018 – 29.6.2018 bude celosvetová
konferencia.

-

25. výročia vzniku SV OMEP, oslava tohoto výročia bude spojená
s konferenciou ku Dňu materských škôl na Slovensku, ktorú bude
organizovať regionálna sekcia v Bratislave v termíne po 4.11.2018,
súčasťou konferencie bude aj členská schôdza

Prešovská univerzita v Prešove realizuje medzinárodný projekt Take me
out, vo februári 2018 sa uskutočnia workshopy po celom Slovensku, na
ktorých budú prezentované konkrétne outdoorové aktivity, v apríli 2018
konferencia v Prešove, SV OMEP bude spoluorganizátorom.
K bodu č. 7
Predsedníčka SV OMEP PaedDr. Monika Miňová, PhD. na záver poďakovala
členkám predsedníctva za účasť a plodnú diskusiu k návrhom.

Úlohy:
1. Zaslať informácie o realizácii projektov ESD 2018 v jednotlivých
regionálnych sekciách.
Zodpovedný: predsedníčky RS OMEP
T: do 05. 12. 2017
2. Pripraviť návrh zmeny stanov SV OMEP.
Zodpovedný: PhDr. J. Sobotová
T: do 30.11.2017
3. Zverejniť informácie a prihlášku na študijno-poznávací zájazd do
Krakowa.

Zodpovedný: predsedníčka SV OMEP
T: do 10.11.2017
4. Pripraviť návrh na miesto realizácie workshopov v jednotlivých
regiónoch (projekt Take me out).
Zodpovedný: predsedníčka SV OMEP a predsedníčky RS OMEP
T: do 20. 12. 2017
5. Zaslať správu o činnosti z RS OMEP (nezabudnúť na Svetové dni)
a plánov činnosti.
Zodpovedný: predsedníčky RS OMEP
T: do 20.12.2017 (správa o činnosti za rok 2016 v Sj)
do 12.01.2018 správy v Aj a plány činnosti v Sj a v AJ

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

