
Správa RS OMEP Hlohovec za obdobie od 1.1.2017 do

31.12.2017

Zloženie predsedníctva: 

predseda – PaedDr. Ingrid Valovičová

podpredseda – PaedDr. Jana Lenghartová

hospodár – PhDr. Lívia Klostermannová

Počet členov RS OMEP Hlohovec: 35 členov

A. Aktivity, ktorých cieľom bolo skvalitňovať výchovno-

vzdelávaciu prácu v materských školách

 odborno-metodické semináre na tému: v tomto roku sme neuskutočnili

plánované semináre

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

verejnosti

 prehliadky literárnej tvorivosti detí:

Recitačná súťaž Slniečko (Materská škola, Hollého 3, Hlohovec)

 prehliadky hudobnej tvorivosti: 

"Spievanky, spievanky" - súťaž v speve ľudových piesní

Zlatý kľúčik - súťažná prehliadka detskej tvorivosti (Materská škola,

Kalinčiakova 1, Hlohovec

 prehliadky výtvarnej  a pracovnej tvorivosti: 

"Svet Kuka Separáčika" - výstava detských prác zhotovených 

z odpadového materiálu (Materská škola, Hollého 3, Hlohovec)

 prehliadky pohybové a telovýchovné:

Olympiáda viacboja všestrannosti (Materská škola, Fraštacká 4, 

Hlohovec)

 ľudové zvyky a tradície a ukážky ľudových remesiel: 

 vystúpenia detí na verejnosti: 



Vyjdi, vyjdi, slniečko – kultúrny program detí Materskej školy

Dvorníky v rámci Dní obce pri príležitosti 770. výročia založenia obce

Pochod ku Dňu materských škôl na Slovensku - námestie sv.

Michala v Hlohovci, spev hymny k DMS a prezentácia tohto dňa na

plagátoch

 dni otvorených dverí v materských školách:

 zapojenie materských škôl do rôznych projektov:

Projekt Zelená škola (Materská škola, Hollého 3, Hlohovec) -

medzinárodný certifikát získala v školskom roku 2011, po štvrtý krát

získala oprávnenie v novembri 2017

 iné: 

C. Aktivity, ktorých cieľom je skvalitňovať riadiacu prácu 

Pripomienkovanie dokumentu Učiace sa Slovensko

Pripomienkovanie POP 2017/2018

Pripomienkovanie zákona 317/2009

D. Aktivity, ktorých cieľom je ďalšie vzdelávanie

E. Aktivity družobné a študijné - poznávacie

účasť  na celoslovenskej konferencii v Košiciach

F. Aktivity vo vnútri RS OMEP

členské schôdze v mesiacoch marec, jún a november, zasadnutie členov 

organizačného výboru bolo v mesiaci apríl

G. Významné aktivity realizované v RS OMEP

H. Aktivity vyplývajúce zo Svetových dní (http://omep.sk/wp-

content/uploads/2016/10/svetové_medzinárodné-dni-na-web.pdf)

Deň rodiny – aktivity s rodičmi a deťmi 

Svetový deň umývania rúk mydlom
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