
Regionálna sekcia OMEP Banská Bystrica  

Správa o činnosti za rok 2020 

Regionálna sekcia pracovala podľa vypracovaného plánu na rok 2020. Členská základňa   má 
44 členov, z toho 6 členov je z iných regiónov (Banská Štiavnica - 1, Prievidza - 2, 
Námestovo - 2, Lučenec - 1). RS výboru OMEP zasadala  podľa potreby a aktuálnosti.  Tohto 
roku sme pracovali v zložení výboru  RS OMEP  nasledovne: predseda – D. Lapšanská, 
podpredseda -  Tatiana Krethová, tajomník - Ľ. Dobrotová, kronikár – M.Dianová, pokladník- 
D. Roháčová, členka výboru –  I. Benedeková, Klára Slabeciusová.  Novou členkou 
v členskej základni OMEP RS Banská Bystrica v roku 2020 bola: Mgr. Valéria Chrebetová                    
z Prievidze. 

Činnosti OMEP, ktoré sme si naplánovali, boli len z časti zrealizované,  protože z dôvodu 
mimoriadnej situácie pandémie koronavírusu Covid – 19 sme mohli uskutočňovať  len 
činnosti v rámci materských škôl, kde máme členky OMEP.  

 1.Aktivity ,ktorých cieľom bolo skvalitňovať  výchovno-vzdelávaciu prácu v materskej 
škole na skvalitnenie edukačnej činnosti. 
1.1. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov v rámci metodických združení v súlade  
s dokumentom MŠVV a Š SR „ Sprievodca  školským rokom 2020/2021“. 
1.2. Aktualizačné vzdelávania na materských školách v súlade s Plánom profesijnného 
rozvoja a Ročným plánom vzdelávania. 

2.Aktivity s deťmi a pre deti predškolského veku a smerom k verejnosti 
2.1.  Zimné hry v materských školách – január – február 2020. 
2.2 . Tvorivé dielne na tému: „Ako som prežil/a Vianoce“ – výtv. tvorba detí – január 2020. 
2.3. Fašiangový karneval na materských školách v B. Bystrici – zachovanie ľudových  tradícií 
Slovenska – február 2020. 
2.4. Prehliadka v prednese poézie a prózy detí materských škôl „ Predškoláčik“  22.ročník 
v ZUŠ sa uskutočnila 4.3.2020. 
2.4. Športová olympiáda materských škôl B. Bystrice – 25. ročník sa neuskutočnil na 
Štadióne Štiavničky v B. Bystrici z dôvodu mimoriadnej situácie pandémie koronavírusu 
Covid – 19. 
2.5. Dopravná výchova v MŠ Šalgotarjánska 5, B. Bystrica na dopravnom ihrisku pod 
názvom „Získaj svoj prvý detský vodičák“, s deťmi z materských škôl B. Bystrice, 
v spolupráci s Mestom Banská Bystrica a príslušníkmi krajského dopravného inšpektorátu 
v B. Bystrici sa neuskutečnila z dôvodu mimoriadnej situácie pandémie koronavírusu Covid 
– 19. 
2.6. 20. ročník prehliadky v speve detí materských škôl mesta B.Bystrici  „Bystrický slávik“   
v ZUŠ B. Bystrica sa neuskutočnil z dôvodu mimoriadnej situácie pandémie koronavírusu 
Covid – 19, ale členky OMEP si zrealizovali túto spevácku prehliadku na jednotlivých 
MŠ. 
2.7. Tvorivé dielne  pre deti „ Rozšantená jeseň“  sa uskutočnili na všetkých materských 
školách  mesta B. Bystrica v jednotlivých triedach s deťmi bez rodičov.  
2.8. Celoslovenská výtvarná súťaž detí „Dúhový kolotoč“ sa uskutočnila – do výtvarnej 
súťaže sa zapojili deti a p. učiteľky z materských škôl v Banskej Bystrici. Na Radnici 

https://www.minedu.sk/sprievodca-skolskym-rokom-20202021/


v Banskej Bystrici  sa uskutočnila  Vernisáž  výtvarných prác detí materských škôl od 
30.11.2020 – 3.12.2020. 
2.9. Akcie k Dňu MŠ 4. 11.2020 - zapojili sa všetky  materské školy v  B.Bystrici 
individuálnym programom v rámci MŠ a v jednotlivých triedach si deti vypočuli Hymnu 
materských škôl, spoločne sa po triedach zahrali rôzne hry v prírode, realizovali sa rôzne 
vzdelávacie kvízy v materských školách a uskutočnili sa športové hry na školských 
záhradách. Niektoré materské školy poslali aj výtvarné práce detí k významnému sviatku 
Dňa materských škôl na ústredie OMEP – u do Prešova, kde na stránke OMEP Slovensko 
bola potom zrealizovaná prehliadka výtvarných prác detí materských škôl. 

3. Aktivity s cieľom skvalitniť riadiacu prácu 
3.1.  Účasť na stretnutiach sekcie MŠaV  SR  – p. Vargová. 

4. Aktivity,ktorých cieľom je ďalšie vzdelávanie - vzájomne prepojené 
4.1. Aktualizačné vzdelávania na materských školách, on – line vzdelávania členiek OMEP –– 
vzájomné odovzdávanie poznatkov na Pg poradách a MZ, prepojenie teórie do praxe MŠ. 

5. Aktivity družobné a študijné –poznávacie 
5.1. Z dôvodu mimoriadnej situácie pandémie koronavírusu Covid – 19 sme sa nemohli 
zúčastniť žiadnych akcií a konferencií v rámci Slovenska a zahraničia. 

6.Aktivity vnútri RS OMEP 
6.1. Slávnostná schôdza OMEP ku Dňu učiteľov  v reštaurácii LUX sa neuskutočnila. 
6.2. Zasadnutia výboru RS OMEP – január a október 2020 sa uskutočnili. 
6.3. Členská schôdza SV OMEP  v B. Bystrici sa neuskutočnila v 2020 – Covid -19. 
6.4. Členská schôdza spojená s kapustnicou, vyhodnotenie činnosti OMEP za r. 2020 sa 
neuskutočnila z dôvodu mimoriadnej situácie pandémie koronavírusu Covid – 19. 

7.Akcie organizované SV OMEP 
7.1.  Členky SV OMEP sa zúčastnili zasadnutí výboru SV OMEP – február 2020. 
Niektoré  členky sa zúčastnili akcií organizovaných SV OMEP, 
7.2. Zapojili sme sa do  výzvy SV OMEP ku organizovaniu akcií pri príležitosti Dňa MŠ 
v mesiaci November 2020 s deťmi v jednotlivých materských školách po triedach. 

8. Významné aktivity realizované v RS OMEP 
.Aktivity vyplývajúce zo  Svetových  dní 
8.1.  Svetový ďeň pohybu:  
- Pódiové skladby detí materských škôl B. Bystrice  v ZUŠ B. Bystrica sa neuskutočnili 
z dôvodu mimoriadnej situácie pandémie koronavírusu Covid – 19. 
- Dopravná výchova v MŠ Šalgotarjánska 5, B. Bystrica na dopravnom ihrisku pod názvom 
„Získaj svoj prvý detský vodičák“, v B. Bystrici sa neuskutočnila z dôvodu mimoriadnej 
situácie pandémie koronavírusu Covid – 19. 
8.2..Svetový deň rodiny:   
- „Deň rodiny“  sa uskutočnil v materských školách v rámci jednotlivých tried v B. Bystrici – 
deti vyrobili darček pre svojich rodičov a naučili sa básničku o rodine. 
-  Besiedky pre rodičov – ku Dňu Matiek a  k Vianociam a besiedku so starými rodičmi 
v rámci „Dňa ústy k starším“ sa neuskutočnili z dôvodu mimoriadnej situácie pandémie 
koronavírusu Covid – 19. 
8.3. Medzinárodný deň detskej knihy:  



- „Popoludnie s knižkou“ - čítanie obrázkovej knihy, ktorú spoločne vytvorili deti a p. 
učiteľka, tvorba detských kníh. 
- Návšteva knižníc s deťmi MŠ – B. Bystrica – február – marec 2020. 

Banská Bystrica, 16. 12. 2020                           

                                                                        Dagmar Lapšanská  
        Predseda RS OMEP Banská Bystrica


