Plán činnosti RS OMEP Nové Zámky na rok 2018
1.

Aktivity s cieľom skvalitňovania edukačnej činnosti v materských
školách
1.1 Spolupráca na projekte TAKE ME OUT organizovaným Prešovskou univerzitou

v jednotlivých mestách a obciach.
Termín: február 2018
1.2 Workshop vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra – Hudobná výchova: NÁJDI

SI SVOJ RYTMUS A POHYB – lektorka PaedDr. Alexandra Kuruc
v Materskej škole Veľký Kýr.
Termín: marec - apríl 2018
1.3 Prezentácia a otvorená hodina projektu DRUHÝ KROK v Materskej škole

Ďorocká Nové Zámky.
Termín: apríl 2018
1.4 Metodický deň v Materskej škole Hlboká Tvrdošovce

Termín:

máj 2018

1.5 Metodický deň v Materskej škole cirkevnej v Nových Zámkoch (Krížová cesta )

Termín: marec 2018
1.6 Krajské metodické stretnutie učiteliek v Materskej škole Nábrežná Nové Zámky

vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť – Dopravná výchova.
Termín: apríl – máj 2018
1.7 Odborno – metodické semináre usporiadané MPC Nitra podľa ponuky.

Termín: priebežne

2.

Aktivity s cieľom skvalitňovania riadiacej práce
2.1 Výmena odborných skúseností z riadiacej činnosti riaditeliek.

Termín: september 2018
2.2 Nová legislatíva a jej uplatňovanie v praxi materských škôl, zvyšovanie právneho

vedomia v spolupráci so Štátnou školskou inšpekciou.
Termín: priebežne podľa potreby

3.

Aktivity s cieľom získavania nových informácií a poznatkov
(zvyšovanie pedagogickej spôsobilosti učiteliek materských škôl)
3.1 Účasť členiek regionálnej sekcie na podujatiach organizovaných SV OMEP:
- celoslovenské a celosvetové konferencie:
 Konferencia v Prešove – v spolupráci s Prešovskou univerzitou

-

4.

( apríl 2018).
 Svetové zhromaždenie OMEP v Prahe 25. – 30. 06. 2018 k 70.
výročiu založenia OMEP-u.
 Konferencia v Bratislave - 25. výročie založenia OMEP-u na
Slovensku spojená s Dňom materských škôl na Slovensku
(november 2018) .
študijno – poznávací zájazd
Termín: priebežne

Aktivity s deťmi a pre deti predškolského veku
4.1 Medzinárodný deň detskej knihy – besiedky v miestnych knižniciach

Cieľom je podnietiť lásku ku knihám, lásku k slovu, čítaniu, materinskému jazyku,
literatúre, aby sa kniha stala ich každodennou súčasťou života.
Termín: 2. apríl 2018
4.2 Svetový deň rodiny – aktivity s deťmi a rodičmi v materských školách.

Termín: 15. máj 2018
4.3 Tvorivé dielne pre deti – rozvíjanie tvorivosti, fantázie, zručnosti a motoriky.

Termín: priebežne podľa sviatkov
4.4 Svetový deň hier – aktivity a hry v spolupráci s rôznymi inštitúciami v mestách

a obciach.
Cieľom je podporiť význam hry a poukázať na jej socializačnú funkciu.
Termín: 28. máj 2018
4.5 Zapojenie sa do projektu ZDRAVÉ OČI UŽ V ŠKÔLKE organizovaným Úniou
nevidiacich a slabozrakých na Slovensku, ktorého cieľom je preventívne meranie
zrakových parametrov u detí.
Termín: podľa dohody s organizáciou

5.

Aktivity smerom k verejnosti s cieľom prezentácie materských škôl
5.1 Aktivity materských škôl v rámci Dňa materských škôl na Slovensku.

Pochod ku Dňu materských škôl.
Zapojenie sa do súťaže o NAJvideoklip k Hymne DMŠ
Termín: október - november 2018
5.2 Účasť detí z materských škôl na kultúrnych akciách organizovaných

v jednotlivých mestách a obciach regiónu Nové Zámky.
Termín: priebežne
5.3 Projekt – predstavovanie materských škôl

3 mestské materské školy: MŠ Ďorocká Nové Zámky
MŠ Nábrežná Nové Zámky
MŠ P.Blahu Nové Zámky
2 vidiecke: ZŠ s MŠ Veľký Kýr
MŠ Bánov
Termín: marec- jún 2018

6.

Aktivity vnútri RS OMEP
6.1 Členské schôdze

Termín: február, jún, november 2018
6.2 Zasadnutia členov organizačného výboru RS OMEP Nové Zámky

Termín: január, november 2018

V Nových Zámkoch 10.1.2018

Bc. Andrea Lörincová
Predsedníčka RS OMEP Nové Zámky

