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  Uznesenia zo zasadania Metodickej rady VÚDPaP 
dňa 25.1.2017 

 
 

Uznesenie č. 1/01/2017 
MR ukladá stálym členom zaslať návrhy  prioritných tém do Plánu hlavných úloh činnosti metodickej rady na 
rok 2017 predsedovi, podpredsedovi, tajomníkovi 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne počtom 16 hlasov. 
Z: stáli členovia MR 

 
Uznesenie č. 2/01/2017 
MR ukladá spracovať formulár, dotazník na zisťovanie priestorového vybavenia CPPPaP. 
Z:  Slovíková, Čulíková, Grúň  
T: do 6.2.2017 
 
Uznesenie č. 3/01/2017 
MR ukladá  zaslať Formulár do CPPPaP poverených metodickým vedením a tieto následne do CPPPaP 
v regióne svojej pôsobnosti. 
T: 7.2.2017 /odoslanie Formulára do CPPPaP poverených MV/, 10.2.20117 ( Zaslanie zozbieraných údajov 
tajomníkovi MR) 
Z: tajomník MR, členovia MR z CPPPaP poverených MV   
 
Uznesenie č. 4/01/2017 
MR  ustanovuje Pracovnú skupinu pre oblasť  zmien v legislatíve v zložení pp: Matula, Osvaldová, Pauličková, 
Vančo, Grúň (v prípade potreby a možností prizvaný právnik). Tajomníčka MR zašle členom pozvánku. 
T:  stretnutie 22.2. 2017 o 9.30 
Z: členovia Pracovnej skupiny 
 
 
Uznesenie č. 5/1/2017 
MR odporúča zapracovať  informáciu o Smernici ako prioritnú do novej koncepcie VPaP pre nasledujúce 
obdobie a vypracovať  návrh štandardov  odbornej činnosti CPPPaP. 
Z: členovia MR  
T: podľa časového harmonogramu tvorby Koncepcie 

 
 
Uznesenie č. 6/01/2017 
MR  bude aktívne predkladať návrhy k legislatívnym zmenám, úpravám. 
T:  podľa potreby 
Z: členovia MR 
 
Uznesenie č.7/1/2017 
Zaslať námety na nákup testov, testových batérií a reálnu potrebu na nákup IKT ( notebook, stolový počítač, 
internet).  
Z: členovia MR  z CPPPaP poverených metodickým vedením 
T: 11.2.2017  
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Uznesenie č. 8/1/2017 
MR odporúča zrealizovať stretnutie zástupcov VÚDPaP a ŠŠI.  
Z: p. Tholtová  
T: február 2017  
 
Uznesenie č.9/1/2017 
Zaslať námety na vzdelávacie aktivity, akreditované formy vzdelávacích aktivít.  
Z: členovia MR  
T: 31.1.2017  
 
 
Uznesenie č. 10/1/2017 
Zaslať opravené hárky s HS k Testu školskej pripravenosti.   
Z: p. Farkašová  
T: 2.2.2017 

 
Uznesenie č.11/1/2017 
Zaslať námety na nákup testov, testových batérií a reálnu potrebu na nákup IKT ( notebook, stolový počítač, 
internet).  
Z: členovia MR  z CPPPaP poverených metodickým vedením 
T: 11.2.2017  
 
 

 
 


