Správa RS OMEP Nové Zámky za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021
Zloženie predsedníctva:
predseda: PhDr. Alica Harišová
podpredseda: Bc. Andrea Lörincová
tajomník: Mgr. Eva Cviková
hospodár: Bc. Zlatica Dekanová
Počet členov RS OMEP Nové Zámky: 95
Vzhľadom k aktuálnej pandemickej situácie COVID – 19 boli aktivity v materských školách
realizované v zmysle aktuálnych podmienok stanovených Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva. Vzhľadom k tomu boli možnosti realizácie spoločných aktivít výrazne
obmedzené. Napriek tomu sa však materské školy snažili v rámci svojich možností o
ich realizovanie.
A. Aktivity, ktorých cieľom bolo skvalitňovať výchovno- vzdelávaciu prácu v materských
školách


Informácie o možnostiach vzdelávaní, workshopov a metodických materiálov pre
učiteľky MŠ

B. Aktivity s deťmi a pre deti predškolského veku a smerom k verejnosti


vystúpenie detí pre seniorov v jednotlivých mestách a obciach k mesiacu Úcty k starším
prostredníctvom káblových televízií,
 aktivity ku Dňu materských škôl v mestách a v obciach.
Aktivity boli realizované na pôde materských škôl. Každá trieda si vytvorila vlastný plagát ako
symboliku „Dňa materských škôl“. Všetky triedy sa stretli v areáli materskej školy a zaspievali
spolu hymnu.
Niektoré materské školy sa prechádzali s transparentmi po uliciach mesta.
C. Aktivity, ktorých cieľom je skvalitňovať riadiacu prácu
 nová legislatíva a jej uplatňovanie v praxi materských škôl – informácie zasielané
emailom: predsedníčka SV OMEP PaedDr. Monika Miňová, PhD. a informácie
z MŠVVaŠ SR PhDr. Viera Hajdúková, PhD,
D. Aktivity, ktorých cieľom je ďalšie vzdelávanie
 získavanie nových informácií a poznatkov: SV OMEP,
 vzdelávanie členiek RS OMEP z ponúknutých vzdelávaní na MPC Nitra a vzájomné
odovzdávanie na pedagogických poradách a metodických združeniach, prepojenie
teórie do praxe,
 jednodňové školenia prevencie detskej obezity „ Zeleninkové šialenstvo “ pod
vedením autorky projektu Malý šéfkuchár bez čapice OZ, Jarky Kreškóciovej. –
prezenčne.
E. Aktivity vo vnútri RS OMEP


online zasadnutie členov výboru prostredníctvom aplikácií na prenos informácií

F. Aktivity vyplývajúce zo Svetových dní
 marec- - Kniha je môj priateľ - aktivity v materských školách,
 28. máj – Online aktivity pre deti s rodičmi na podporu významu hry a poukázania na
jej socializáciu,
 október – Deti sveta: aktivity v materských školách s dôrazom otužovania priateľstiev
detí rôznych národností – slovenské a maďarské aktivity,
 5. október – Svetový deň učiteľov: Príhovor riaditeľov a odovzdanie pripomienkových
darčekov pre učiteľov,
 15. október – Čistota pol života – aktivity na dodržiavanie hygieny v živote človeka
dôležité pre zdravie,
 20. november – aktivity Deti deťom – vysvetlenie Deklarácie práv detí
Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, kedy komunikácia s členkami prebiehala prevažne
emailom, bola komunikácia sprostredkujúca informácie potrebné k práci učiteliek včasné a pravidelné.
Členky Omep sekcie Nové Zámky spätnou väzbou tieto informácie ocenili.

V Nových Zámkoch dňa 10.2.2022

PhDr. Alica Harišová
predsedníčka RS OMEP Nové Zámky

