Regionálna sekcia OMEP Banská Bystrica -Brezno
Správa o činnosti za rok 2017
Regionálna sekcia pracovala podľa vypracovaného plánu na rok 2017. Členská základňa má
62 členov, z toho 6 členov je z iných regiónov ( Prievidza, Námestovo, Lučenec)RS výboru
OMEP zasadala podľa potreby a aktuálnosti. Tohto roku sme pracovali vzloženií výboru RS
OMEP nasledovne: predseda – D. Lapšanská, podpredseda- J. Jakálová a K.Potkányová,
tajomník - Ľ. Dobrotová, kronikár – M.Dianová, pokladník- D. Roháčová, členka výboru Benedeková. Jedna členka prerušuje z dôvodu dlhodobej PN členstvo v OMEPe/Silvia
Stellerová-takže dočasne jedna členka neplatí /. Noví členovia v členskej základni v roku
2017 sú: Kalčok,Fekiačová a Filipová
Plánované činnosti , ktoré sme si naplánovali, boli splnené.
Našu činnosť sme prezentovali širokej verejnosti, spolupracovali sme so SV OMEP, s MPC
RP Banská Bystrica, Mestom Banská Bystrica,MU Brezno s VŠC Duklou B.B., Prvou
stavebnou sporiteľnou. Dlhodobo udržiavame vzájomné vzťahy s MŠ v Prahe, v Budapešti.
Zúčastňujeme sa spoločných aktivít so SPV.
1.Aktivity ,ktorých cieľom bolo skvalitňovať výchovno-vzdelávaciu prácu v materskej
školena skvalitnenie edukačnej činnosti.
1.1. 27.02. 2017 v rámci pedagogických dni Brezno –odborný seminár „Hry s bábku aj
bez,alebo hráme celým telom“-lektorka doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PHD.
1.2 2.3. 2017 v rámci Pedagogických dní Brezno- odborný seminár „ Výtvarný jazyk ako
prostriedok vizuálnej komunikácie a možnosti jeho sprístupnenia deťom materských škôl“. –
lektorka: PaedDr. Renáta Pondelníková , PhD./MŠ MPČĽ 35 Brezno/.
1.3. 17.04.2017 - odborný seminár na MŠ Jilemnického B.Bystrica „Uplatňovanie
M.Montesori v praxi“./ Jakalová, Fekiačová/.
1.4. 18.04.2017 - odborný seminár na tému „ Prezentácia projektu so zameraním na vzduch
a počasie s využitím bádateľských aktivit “ - lektorka PaedDr. Dagmar Krupová, Brezno.
1.5 . 19.04.2017 - odborný seminár na tému „Prezentácia projektu na tému interpretácia
umeleckých diel“ - lektorka PaedDr. Dagmar Krupová.
2.Aktivity s deťmi a pre deti predškolského veku a smerom k verejnosti
2.1. Zimné hry v materských školách
2.2 . Tvorivé dielne na tému: „Ako som prežil/a Vianoce“ – tvorba detí
2.3. Prehliadka v prednese detí v poézie a prózy „ Predškoláčik „ 19.ročník v ZUŠ 23.4.2017,
2.4. Prehliadka detí v speve ľudových piesní“ Brezniansky slávik“-16.4.2017
2.5. Detská športová olympiáda v Brezne – účasť 27 MŠ dňa 24.5.2017
2.6. Vystúpenie detí MŠ „ Školy na námestí“ a Maratón rodín s deťmi –podujatie pri
príležitosti Europskeho mesta športu, zúčastnili všetky MŠ mesta B.B. 1.6.2017
2.7. 22 ročník :Detská športová olympiáda – 7.6.2017 za účasti EU komisie ,B.Bystrica
mesto športu 2017,

2.8. 20. ročník prehliadky v speve detí materských škôl mesta B.Bystrici „Bystrický slávik“
15.11.2016
2.9. Tvorivé dielne pre deti „ Rozšantená jeseň“ uskutočnili sa na všetkých školách mesta
BB a Brezna
2.10. Vernisáž na radnici -7.6.2017 „Dúhový kolotoč“
2.11. Výstava výtvarných prác k Vianociam na mestskom úrade v B.Bystrici spojená
s poštou „Ježiškovi“ 6.12.-22.12.2017
2.12. Súťaž spojená s výstavou detských výtvarných prác na tému „Svet okolo nás“ Brezno
k DCH Brezno-27.2-2.3.2017
2.13. Akcie k Dňu MŠ - Brezno,B.Bystica
2.14. Mikulášske besiedky s rodičmi v materských školách
2.15. V týždni pred zápisom do MŠ- v každej MŠ Deň otvorených dverí, spojený
s ukážkami , tvorivými interaktívnymi hrami s potencionálnymi deťmi MŠ
3. Aktivity s cieľom skvalitniť riadiacu prácu
3.1. Okrúhly stôl – MŠ Jilemnického-platná legislatíva
3.2. Pripomienkovanie Učiace sa Slovensko
4. Aktivity,ktorých cieľom je ďalšie vzdelávanie - vzájomne prepojené
4.1. Kontinuálne vzdelávania členiek OMEP – MPC B. Bystrica – vzájomné odovzdávanie
poznatkov na Pg poradách a MZ, prepojenie do praxe MŠ.
5. Aktivity družobné a študijné –poznávacie
5.1 Zájazd do súkromnej MŠ Guliver v Banskej Štiavnici-20.5.2017 /25 členiek/
6.Aktivity vnútri RS OMEP
6.1. 6.1.2017 Návšteva divadla v Mýte pod Ďumbierom/ ochotnícke divadlo Ráztoka/
6.2. Kultúrne podujatie k MDŽ
6.3. Slávnostná schôdza OMEP ku Dňu učiteľov v B.Bystrici 24.3.2017, Hotel LUX za
účasti vedúceho školského úradu
6.4. Návšteva opery v B.Bystrici-Zem úsmevov dňa 31.10.2017
6.5. Členské schôdze a zasadnutia výboru RS OMEP , spojené s voľbami do SV OMEP–
február- marec 2017
6.6 Členská schôdza spojená s kapustnicou, vyhodnotenie činnosti a predstavenie plánu na
rok 2018 – 12.12.2017 v reštaurácii Zimák v Brezne
6.7. Vianočný punč členiek OMEP pod záštitou primátora, v B. Bystrici 16.12.2016
7.Akcie organizované SV OMEP
Členky SV OMEP sa zúčastnili zasadnutí výboru organizovaných a zvolávaných
predsedníčkou SV OMEP.
Niektoré členky sa zúčastnili akcií organizovaných SV OMEP.
7.1. Učasť na odbornej ,medzinárodnej konferencii “ MŠ je pre všetky deti“ ku Dňu MŠ
v Košiciach 6-7.11.2017
7.2. Zapojili sme sa do výzvy SV OMEP ku organizovaniu akcií pri príležitosti Dňa MŠ
v období 4.10-4.11.2016 / pochody v mestách s rozdávaním emblému DMŠ, hudobné
vystúpenie v Brezne, besedy s predstaviteľmi mesta v MŠ.../

8.Významné aktivity realizované v RS OMEP
8.1. Z príležitosti „Dňa MŠ“ -stretnutie na námestí SNP v B.Bystrici za účasti 320 detí
z MŠ B. Bystrica a významných osobností mesta a športu/ primátor p. Nosko, športovci
M.Tóth, N. Kuzminová – hudobno-pohybové hry, spev, tančeky, hymna MŠ, so zástupcami
Mesta BB, rodičmi, poslancami MsZ a olympijských športovcov. Výstava detských
výtvarných prác na Radnici v B.Bystrici.
9.Aktivity vyplývajúce zo Svetových dní
9.1. Svetový ďeň pohybu: „Mama ,oco, cvičte so mnou“ – námestie B.Bystrica.
„Deti v pohybe“ pódiové skladby MŠ Mesta B.B.
„Zemiakiáda“ - Brezno/športové popoludnie rodičou a detí/.
9.2.Svetový deň rodiny: „Deň rodiny“ v ZŠ s MŠ MPČĽ Brezno /4 ročník/.
Besiedky pre rodičov a tvorivé dielne s rodičmi, v rámci „Dňa ústy k starším“ – besedy so
starými rodičmi, vystúpenia detí v Domove dôchodcov – MŠ B. Bystrica.
9.3. Medzinárodný deň detskej knihy: „Noc odvahy“ spojená s čítaním kníh ,bývalými
žiakmi MŠ, súčastnými školákmi – MŠ Brezno.
„Popoludnie s maminou knižkou“ - čítanie obrázkovej knihy mama a dieťa, ktorú spoločne
vytvorili – MŠ Brezno, tvorba detských kníh, návšteva knižníc – MŠ B. Bystrica.

