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1. Významné konferencie a semináre
A. Lesná pedagogika v podmienkach materskej školy
Dňa 24. – 25. 9. 2020 sme zrealizovali v spolupráci s UKF PF v Nitre, Národným
lesníckym centrom a agentúrou APVV celoslovenský vedecko-odborný seminár pod
záštitou dekana Pedagogickej fakulty UKF v Nitre doc. PaedDr. Gábora Pintesa, PhD.
pod názvom Lesná pedagogika v podmienkach materskej školy. Seminár bol
realizovaný s Cieľom v teoretickej aj aplikačnej rovine prezentovať učiteľom
materskej školy lesnú pedagogiku ako jednu z možností uplatňujúcich podporovanie
komplexného rozvoja osobnosti dieťaťa v predprimárnom vzdelávaní v podmienkach
súčasnej materskej školy, a to s akcentom na jeho environmentálne vzdelávanie
zamerané nielen na prostredie lesa, ale aj na ďalšie oblasti udržateľnosti. Na seminári
boli prezentované teoretické, ale aj praktické výstupy v podaní doc. PaedDr. Dany
Kollárovej, PhD. (UKF), Ing. Dana Chlpošovej, Ing. Veroniky Jaloviarovej, Mgr.
Mariána Tarabu (NLC), Mgr. Ivety Buraľovej (Správa NP Poloniny) a RNDr. Igora
Kudzeja, CSc. (Vihorlatská hvezdáreň). Účastníčky seminára získali množstvo
informácii, ktoré mali možnosť si vyskúšať na konkrétnych workshopoch. Každý
účastník získal potvrdenie o účasti, ktoré môže byť súčasťou jeho profesijného
portfólia pedagogického zamestnanca.
B. Hlava, ramená, kolená, palce alebo celostný rozvoj dieťaťa (nielen) v
materskej škole
SV OMEP participoval na organizovaní IV. odbornej medzinárodnej konferencii s
vydavateľstvom Infra Slovakia pod názvom HLAVA, RAMENÁ, KOLENÁ, PALCE
alebo CELOSTNÝ ROZVOJ DIEŤAŤA (NIELEN)V MATERSKEJ ŠKOLE, ktorá sa
uskutočnila 28. 11. 2020 netradične – ONLINE.

2. Aktivity realizované v regionálnych sekciáchSV OMEP svoju činnosť
sústreďuje do aktivít, ktoré sa organizujú v 7 regionálnych sekciách (Banská

Bystrica, Bratislava a okolie, Brezno, Hlohovec, Komárno, Košice, Nové Zámky,
Prešov). Tieto aktivity rozdelíme do šiestich oblastí:
A. Aktivity, ktorých cieľom bolo skvalitňovať výchovno-vzdelávaciu prácu
v materských školách
 odborno-metodické semináre na tému: Dieťa a hudba, pohyb a hra 2, Tvorivá
dramatika v materskej škole, Interpretácia vizuálneho umenia v
predprimárnom vzdelávaní, Skladačky od A po Z – rozvíjanie priestorovej
predstavivosti v rovine, Evalvácia vo vzdelávacej oblasti Matematika a práca
s informáciami (Brezno); Hravá slovenčina – jazyk a komunikácia v MŠ,
Zeleninkové šialenstvo (Nové Zámky);
Účasť členiek SV OMEP na online konferenciách, webinároch, ktoré ponúkali
rôzne inštitúcie a organizácie.
B. Aktivity s deťmi a pre deti predškolského veku a smerom
k verejnosti
 prehliadky literárnej tvorivosti detí: Predškoláčik (Banská Bystrica);
 prehliadky výtvarnej a pracovnej tvorivosti: Ako som prežil/a Vianoce (Banská
Bystrica); Dúhový kolotoč (zapojili sa všetky RS OMEP - organizátor Banská
Bystrica); Svet okolo nás (zapojili sa všetky RS OMEP - organizátor Prešov);
 prehliadky motorických zručností detí: Zimné hry (Banská Bystrica) a Hry na
snehu a lyžiarske výcviky (Brezno); Pohybom ku zdraviu (Košice);
 prehliadka tvorivosti: Rozšantená jeseň (Banská Bystrica); Jesenné tvorivé
dielničky (Brezno);
 Zapojenie sa do projektu prevencie detskej obezity „Zeleninkové šialenstvo“
(všetky RS OMEP);
 zapojenie sa do Dňa materských škôl na Slovensku (všetky RS OMEP).
C. Aktivity, ktorých cieľom je skvalitňovať riadiacu prácu a ďalšie
vzdelávanie
 klub riaditeliek materských škôl;
 odborné stretnutia: riaditeliek a učiteliek materských škôl k aktuálnym
otázkam predprimárneho vzdelávania, napr. návrhy do POP (všetky RS
OMEP);
 vzdelávanie v profesijnom rozvoji členiek SV OMEP cez ponúkané vzdelávania
MPC a iných organizácií;
 online stretnutia s cvičnými učiteľkami (Prešov);
 účasť členiek SV OMEP na celoslovenskom vedecko-odbornom seminári –
Sninské Rybníky,
 účasť členiek SV OMEP na konferencii Infra, s.r.o. v Žiline - online;
 online webináre, konferencie a školenia, ktoré ponúkali rôzne organizácie
a inštitúcie.
D. Aktivity družobné a študijné - poznávacie
Aktivity, aj keď boli plánované, sa kvôli epidemiologickej situácii spojenej
s COVID 19 v roku 2020, nezrealizovali. Stretnutia sa uskutočnili v online
prostredí.
E. Aktivity vo vnútri RS OMEP
 Príprava a realizácia celoslovenskej výtvarnej súťaže Dúhový kolotoč (Banská
Bystrica a Brezno), Svet okolo nás (Prešov).





Príprava a organizácia celoslovenského vedecko-odborného seminára –
Sninské Rybníky.
Novoročný koncert dychových orchestrov (Brezno).
Návšteva a výmena skúseností v materských školách v Maďarsku, Poľsku a
v Českej republike – online stretnutia.

F. Významné aktivity realizované v RS a SV OMEP
 Zapojenie sa do projektu zdravá výživa – projekt pod záštitou Jamieho Oliviera
(všetky RS OMEP).
 Medzinárodný týždeň vzdelávania (13. - 17. november) – spracovanie
odborno-metodického materiálu Listy rodičom so zameraním na: Výchova k
zdraviu a zdravému životnému štýlu, Otužovanie detí; Grafomotorické
zručnosti s dôrazom na správny úchop písacieho a kresliarskeho materiálu;
Rozvíjanie správnych komunikačných schopností detí (Brezno).
 Zapojenie sa do výskumných meraní pre PF PU v Prešove.
• Zapojenie sa do projektu Creative art World OMEP: Vyfarbi svoje práva
(Hôlohovec).

3. Deň materských škôl na Slovensku
Materské školy si naplánovali výtvarné prehliadky, športové podujatia a pochody
svojimi mestami a obcami ako formu propagácie Dňa materských škôl. Zapojili
sa do výtvarnej prehliadky k DMŠ, podporili svojimi konkrétnymi príspevkami
tvorbu publikácie pod názvom Inšpirácie k DMŠ a prispeli do zborníka k DMŠ
(www. omep.sk). Ich aktivity boli zaznamenané aj v regionálnej tlači, rozhlase
a televízii. Tento sviatok si uctili pozdravom aj poslanci v NR SR, v slovenskom
rozhlase zástupcovia ZMOS a na Fb profile aj pán minister školstva.

4. Významné výzvy a aktivity v roku 2020
V Slovenskom výbore OMEP je registrovaných 450 členov a je zaregistrovaný ako
združenie. Naše členky sa aktívne zapájajú do tvorby dôležitých strategických
materiálov, ktoré sa týkajú predškolskej výchovy. V roku 2020 sa naše členky
zapojili, participovali na:
 príprave podkladov pre POP 2020/2021,
 pripomienkovaní
a diskusii k Zákonu č. 245/2008 Z.z., k Zákonu č.
596/2003 Z.z., K Zákonu č. 318/2019 Z.z.
 účasť na on line stretnutí so ZOMOS: Samosprávy a materské školy.
V roku 2020 sa naše členky Jarmila Kreskóciová a Katarína Koledová zúčastnili
online Európskeho zasadnutia, ktoré sa konalo 30. 9. 2020 a Svetového
kongresu, ktorý sa konal 28. 11. 2020.
Naše členky sú v expertných skupinách na MŠVV a Š SR, Odbornej komisii pre
predprimárne vzdelávanie pri ŠPÚ a tvoria dôležitý článok v procese schvaľovania
a prijímania nových koncepcií a legislatívy. Predsedníčka SV OMEP je členkou
Celoslovenskej sekcie Predprimárneho vzdelávania (pri MŠVVaŠ SR).
Rok 2020 bol náročný na zvládnutie nových situácií súvisiacich s COVID 19
a neumožnil nám naplniť naše plány a očakávania.

5. Významné výzvy a aktivity v roku 2021
V roku 2021 SV OMEP plánuje zorganizovať:
- študijno-poznávací zájazd,
- odbornú konferenciu,

- Deň materských škôl na Slovensku.
V roku 2021 ďalej za kľúčové považujeme a SV OMEP bude participovať a snažiť
sa o:
– vytváranie a pripomienkovanie koncepčných materiálov a legislatívnych
návrhov,
– participovanie na národných projektoch,
– zabezpečenie spolupráce s vysokými školami a ďalšími inštitúciami pri
výskume v oblasti predprimárnej edukácie,
– realizácia rôznych výskumov/prieskumov zameraných na predprimárnu
edukáciu,
– aktívne partnerstvo s riešiteľským tímom, ktorý spolupracuje na
výskumných úlohách ŠPÚ, MŠVV a Š SR.
Zúčastnime sa Svetového kongresu OMEP, ktorý bude online zasadať 28. 08.
2021.
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