Správa o činnosti RS OMEP –Bratislava a okolie
v roku 2016

Svetová organizácia pre predškolskú výchovu OMEP – regionálna sekcia
Bratislava a okolie plnil počas roka 2016 ciele, ktoré boli vytýčené v pláne
činnosti na tento rok.
V roku 2016 pracovala regionálne sekcia OMEP v Bratislave v zložení
Predseda : Ing. Katarína Koledová, Bratislava
Podpredseda: Mgr. Katarína Domastová
Tajomník : Gabriela Domeová
Hospodár : Anna Brániková, Bratislava

1.Aktivity, ktorých cieľom je skvalitňovať edukačnú činnosť v MŠ

Jednotlivé členky udržiavali počas roka pracovné vzťahy formou účasti na
konferenciách, zasadaniach, osobných stretnutí, spoluprácou, vymieňaním
skúseností a poradenstvom. Pri príležitosti Dňa materských škôl na
Slovensku 4.11.2016 mnohé materské školy pripravili aktivity, ktorými
sviatočný deň priblížili deťom, rodičom a aj širšej verejnosti. Prebiehali
rôzne súťaže, prehliadky, prezentácie a pod.
2. Aktivity s deťmi a pre deti predškolského veku
V jednotlivých mestských častiach RS prebiehali rôzne aktivity s deťmi,
ktoré boli organizované členkami OMEP-u.
Konkrétne sa jedná o tieto akcie:
Akcie pri príležitosti Dňa materských škôl na Slovensku
Účasť na prehliadke výtvarných prác Dúhový kolotoč
Slávnostné akadémie ku Dňu matiek
Aktivity pri príležitosti mesiaca október – Úcta k starším
Mikulášske besiedky
Vianočné besiedky

3.Účasť na konferenciách na Slovensku
Mnoho členiek sa zúčastnilo na konferencii v Bratislave, ktorá bola
organizovaná spolu so SPV na jar 2016. Súčasťou konferencie bola aj

zasadanie predsedníctva OMEP, ktoré sa konalo v MŠ Timravina
v Bratislave.
Mnohé členky sa zúčastnili tiež na konferencii v Hlohovci v novembri 2016.
Konferencia sa konala pri špeciálnej príležitosti a to oslave Dňa
materských škôl na Slovensku ( 4.11.2016) . Súčasťou konferencie bolo aj
zasadanie predsedníctva OMEP Slovensko.
4.Aktivity smerom k verejnosti
Smerom k verejnosti prezentovali OMEP ako vysoko kvalifikovanú
organizáciu, ktorá vytvára na celom území Slovenska významnú sieť
regionálnych sekcií, ktoré spoločne prispievajú ku zvyšovaniu odbornej
úrovne predškolskej pedagogiky .
Prispeli ku tomu aj rôzne aktivity, ktoré boli pripravované pre verejnosť –
rôzne vystúpenia na verejných priestranstvách (námestia a pod.), výstavy
prác, dni otvorených dverí v MŠ, detské športové olympiády,
Deň
materských škôl a pod.
5. Zahraničné aktivity
Členky regionálnej sekcie mali možnosť zúčastniť sa na exkurzii vo Viedni
v materských školách, ktorá sa konala v decembri a organizoval ju OMEP
Slovensko. Exkurzia bola veľmi zaujímavá, priblížila fungovanie
materských škôl , ktoré navštevujú deti iných národností a bolo možné
podeliť sa o spoločné skúsenosti .

6. Aktivity vnútri RS OMEP
6.1. Pravidelné zasadania predsedníctva
6.2. Uskutočnené členské schôdze
6.3 Pravidelné neformálne stretnutia členiek OMEP
6.4 Snaha o zaktualizovanie databázy členiek a kontrola platenia
členských príspevkov

Bratislava, január 2017

Ing. Katarína Koledová
predseda RS OMEP

