Regionálne vzdelávacie centrá Košice, Michalovce a Prešov
Organizačný garant: RVC Košice
RVC Košice – 2022/30

Vás pozývajú na

PRACOVNÉ STRETNUTIE PRE

RIADITEĽKY/-RIADITEĽOV MATERSKÝCH ŠKÔL, ZŠ S MŠ
Pozývame vás na vzdelávacie podujatie pre profesijnú skupinu vedúcich pedagogických zamestnancov v materských školách
a školách s organizačnou zložkou materská škola. Pripravili sme pre vás zaujímavý odborný program pod gesciou skúsených
lektoriek z praxe. Na podujatí bude priestor na vzdelávanie, vzájomnú výmenu skúseností, ale aj spoločenské stretnutie ľudí,
ktorých spájajú podobné pracovné výzvy a praktické problémy. Veríme, že všetky vzdelávacie bloky vás zaujmú a prinesú vám
osoh vo vašej každodennej práci. Prijmite naše pozvanie na spoločné vzdelávanie sa.
Cieľová skupina:
riaditelia/ riaditeľky, zástupcovia/ zástupkyne, zamestnanci zriaďovateľov MŠ, ZŠ s MŠ, zamestnanci
školských úradov, ostatní záujemcovia o túto problematiku

TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV:
1.deň, 13.6.2022
13.00 – 18.00 h
Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
Riadenie materskej školy a vnútorné predpisy

ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania:
Grandhotel Bellevue, Horný Smokovec
Obed: 12.00 – 13.00 h
Prezencia: 13.6.2022 – od 12.30 – 13.00 h
ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
Dátum konania:
13.6. – 15.6. 2022 / pondelok– streda - 3 dni
č. účtu: SK51 0200 0000 0012 7403 5053
pre členov RVC:

272,- € /účastník

pre nečlenov RVC:

292,- € /účastník

PRIHLÁŠKA

VS: 13150622

2. deň, 14.6.2022
9.00 – 13.00 h
PhDr. Viera Hajdúková, PhD.
Nové požiadavky na riadenie MŠ/ ZŠ s MŠ v súvislosti
s novou legislatívou
14.00 – 16.00
Mgr. Mária Stanislavová
Rada školy – školská samospráva
3.deň, 15.6.2021
9.00 – 12.30 h
Mgr. Henrieta Kundrátová, MPH
Verejné zdravotníctvo, výživa a hygiena pre
prevádzkovateľov MŠ/ ZŠ s MŠ

V poplatku je zahrnuté: ubytovanie, strava, občerstvenie, pracovné materiály, lektori, prenájom priestorov,
organizačné náklady. Za členov na toto podujatie (kurz) sa považujú členovia RVC Košice, RVC Martin, RVC Michalovce,
RVC Nitra, RVC Prešov, RVC Rovinka, RVC Rimavská Sobota, RVC Senica, RVC Štrba, RVC Trenčín, RVC Trnava.

Uzávierka prihlášok: 6. jún 2022
Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Košice. Z tohto dôvodu Vás žiadame o elektronické
prihlasovanie klikom na ikonku prihlásenia. Platby vložného prijímame výlučne na uvedený účet a do dátumu začiatku
podujatia.
Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný
mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom
z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.
Identifikačné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412756

Citát:
„Dobrá výchova nie je v tom, že nevyleješ omáčku na obrus,
ale v tom, že si to nevšimneš, ak to urobí niekto druhý.“
Anton Pavlovič Čechov
So srdečným pozvaním organizační garanti podujatia:
RVC Košice, Ing. Ľubomíra Borošová
RVC Michalovce, Ing. Lucia Pavliková, MBA
RVC Prešov, Ing. Dušan Verčimak
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RVC Košice – 2021/31

PROGRAM PRACOVNÉHO STRETNUTIA
1. deň: pondelok, 13.6.2022
12.00 – 13.00 Obed
od 12.30 Prezencia na seminár
13.00 – 18.00 RIADENIE MATERSKEJ ŠKOLY, VNÚTORNÉ PREDPISY A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Lektorka: Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová











Ekonomické a finančné riadenie materskej školy
Personálne riadenie materskej školy
Pracovno-právne riadenie materskej školy
Vnútorné riadiace predpisy - povinné/nepovinné
Prehľad platnej legislatívy k ochrane osobných údajov
Základné pravidlá spracúvania osobných údajov a právne základy spracúvania
Základné zásady pri spracúvaní osobných údajov
Základná dokumentácia k ochrane osobných údajov
Súhlas na spracovanie osobných údajov a podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Poverenie zodpovednej osoby – úlohy zodpovednej osoby

Od 18.00

Večera

2. deň: utorok, 14.6.202
do 9.00
Raňajky
9.00 – 13.00







NOVÉ POŽIADAVKY NA RIADENIE MŠ/ ZŠ S MŠ V SÚVISLOSTI S NOVOU LEGISLATÍVOU
Lektorka: PhDr. Viera Hajdúková, PhD.

Implementácia povinného predprimárneho vzdelávania v praxi materskej školy – zmeny, praktické rady
Predprimárne vzdelávanie „verzus“ povinné predprimárne vzdelávanie
Odpovede na aktuálne otázky súvisiace s predprimárnym vzdelávaním a riadením materskej školy
Vyhláška č. 541/2021 Z. z. o materskej škole účinná od 1.1.2022
Rada školy
Rozhodovanie podľa správneho poriadku

13.00 – 14.00
14.00 – 16.00

Obed
RADA ŠKOLY – ŠKOLSKÁ SAMOSPRÁVA
Lektorka: Mgr. Mária Stanislavová

1. Právny rámec pri ustanovení orgánov školskej samosprávy; rada školy.
2. Zriaďovanie orgánov školskej samosprávy, členstvo, postup pri ustanovení.
 rada školy,
 obecná školská rada,
 územná školská rada.
3. Výkon školskej samosprávy, činnosť rady školy.
 kompetencie rady školy,
 vzťah rady školy a riaditeľa,
 vzťah rady školy a zriaďovateľa,
 výkon kompetencií rady školy; výberové konanie na funkciu riaditeľa školy alebo školského zariadenia.
Od 18.00

Večera

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice
IČO: 31268650, DIČ: 2021412756
Tel: 055/ 684 11 61, 0905 883 099, rvcke@rvcvychod.sk, www.rvcvychod.sk

Regionálne vzdelávacie centrá Košice, Michalovce a Prešov
Organizačný garant: RVC Košice
RVC Košice – 2022/30

3. deň: streda, 15.6.2022
do 8.30
Raňajky
8.30 – 12. 30

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO, VÝŽIVA A HYGIENA PRE PREVÁDZKOVATEĽOV MŠ/ ZŠ S MŠ
Lektorka: Mgr. Henrieta Kundrátová, MPH - vedúca odboru hygieny detí a mládeže a krajská
odborníčka pre tento odbor za kraj Košice

 Stručný prehľad vybraných ochorení spôsobených patogénnymi mikroorganizmami
Prenos nákazy (vzdušné nákazy, alimentárne nákazy a otravy, nákazy prenášané hmyzom, antropozoonózy,
nákazy kože a vonkajších slizníc)
 Riziká infekčných ochorení a zaočkovanosť detí v MŠ
Imunizácia
 Výživa a stravovanie detí a mládeže
Zásady správnej výživy
Pestrosť a vyváženosť stravy
Dôsledky nesprávnej výživy
Spoločné stravovanie
 Legislatíva verejného zdravotníctva na úseku hygieny deti a mládeže
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
Vyhláška MZ SR č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre detí a mládeže
Vyhláška MZ SR č. 521/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská

12.30 – 13.30

Obed, záver podujatia

Doplňujúce informácie:
Ubytovanie v hoteli:
Štandardne poskytujeme ubytovanie v 2-posteľových izbách (v rámci vložného). Pre účastníkov, ktorí požadujú ubytovanie
v jednoposteľovej izbe je povinnosť doplatiť si túto službu priamo na recepcii Grandhotela Bellevue. Výška doplatku je
40€/ osoba/ noc. Túto službu poskytneme, len ak to dovolí kapacita hotela. Ak takúto požiadavku máte, uveďte to
v prihláške – do poľa „Ubytovaný s:“ napíšte: „jednotka s doplatkom“. Túto možnosť vám potvrdíme až po uzávierke
prihlášok.
Hotel umožňuje ubytovanie aj v 3-posteľových izbách. Ide o samostatné lôžko, nie prístelok. Aj takúto požiadavku uveďte
v prihláške s menami spolu ubytovaných.
Doprava na miesto konania:
AUTOM: GPS = N 49° 08,4' E 20° 13,76'
Z Popradu, Tatranskej Lomnice a Štrbského Plesa – smer Smokovce.
AUTOBUSOM: Pravidelné vnútroštátne a medzinárodné linky premávajú priamo do Starého Smokovca.
VLAKOM: z Popradu, Tatranskej Lomnice a Štrbského Plesa – Tatranskou elektrickou železnicou do Starého Smokovca.
Grand Hotel Bellevue sa nachádza cca 250 m od autobusovej a železničnej stanice v Starom Smokovci.
Kontakt na hotel:
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.
Horný Smokovec 21 , 062 01 Vysoké Tatry , Slovenská republika
http://www.hotelbellevue.sk/
Tel.: +421/ 52 4762 111, +421/ 905 385 271, +421/ 915 790 064
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AKO sa na poduajtie prihlásiť?
Voči RVC vás prosíme o elektronické prihlásenie klikom na modrú šípku označenú „Prihláška“. Týmto vstúpite priamo do
podujatia na našom webe, kde si môžete prečítať obsah, podmienky účasti a priamo sa na podujatie aj prihlásiť. Vyplníte
elektronickú prihlášku a odošlete jedným klikom.
Po korektnom vyplnení vám príde automatické potvrdenie prihlásenia, ktoré môžete použiť ako účtovný doklad.

PRACOVNÉ STRETNUTIE PRE

PRIHLÁŠKA

RIADITEĽKY/-RIADITEĽOV MATERSKÝCH ŠKÔL, ZŠ S MŠ
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