SPRÁVA O ČINNOSTI RS OMEP KOŠICE
za rok 2017
Zoznam a kontakt na predsedníctvo RS OMEP KOŠICE
PaedDr. Marianna Jamborová - predseda, tel.kontakt: 0907 215 806, 0907 900
102, e-mail: jamborova.marianna@atk.sk
Mgr. Silvia Bošnovičová - hospodár, tel. kontakt: 0907 900 112, e-mail:
ipelska10@netkosice.sk
PaedDr. Elena Krempaská - tajomník, tel kontakt: 0907 900 104, e-mail:
krempaska.elena@atk.sk
Ing. Katarína Lukáčová - člen, tel. kontakt: 0907 900 189, e-mail:
msdenesova@gmail.com
PhDr. Jarmila Sobotová - člen, tel. kontakt: 0907 900 109, e-mail:
jarmila.sobotova@gmail.com

RS OMEP KOŠICE
Správa o činnosti za rok 2017
Aktivity, ktorých cieľom je skvalitňovať edukačnú činnosť a riadiacu prácu
v materských školách
Členovia RS OMEP Košice sa zúčastňujú na seminároch, konferenciách, domácich
a zahraničných pobytoch s cieľom získania informácií
a výmeny skúseností v oblasti
predprimárneho vzdelávania.
RS OMEP Košice organizovala odborné podujatia v meste Košice:

 31.1.2017 Košice – odborný seminár Zdravotné cvičenia detí predškolského veku – projekt

„Zdravý chrbátik“ pod vedením lektorov: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD., Mgr. Marína
Srpoňová
 10.5.2017 Košice – odborný seminár Poruchy správania detí pod vedením MUDr. Terézie

Rosenbergeerovej
 29.9.2017 Košice – odborný seminár Verbálna a neverbálna komunikácia pod vedením

MUDr. Terézie Rosenbergerovej
RS OMEP Košice organizovala odborné podujatie v rámci Slovenska:
 27. – 28.4.2017 Ružomberok odborný seminár – praktické ukážky realizácie projektu

„Zdravý chrbátik“
Členky RS OMEP sa zúčastnili odborného podujatia v zahraničí:
 30.11. – 2.12.2017 Krakov - odborno-poznávací zájazd

Členky RS OMEP sa podieľali na pripomienkovaní pripravovaných dokumentov v oblasti
predprimárneho vzdelávania:


pripomienkovanie Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2017/2018



pripomienkovanie dokumentu „Učiace sa Slovensko“

Aktivity s deťmi a pre deti predškolského veku


príprava a organizácia športovej olympiády na úrovni materských škôl a mestských
častí – pri príležitosti svetového dňa Pohybom ku zdraviu – 10.máj

Aktivity spojené s Dňom materských škôl na Slovensku


aktivity organizované na úrovni materských škôl, mestských častí a na úrovni mesta

RS OMEP Košice bola spoluorganizátorom pri príprave a realizácii odbornej konferencie
pri príležitosti Dňa materských škôl na Slovensku:


6. – 7. 11.2017 Košice - odborná konferencia Materská škola je pre všetky deti

Činnosť RS OMEP je prezentovaná na úrovni mesta formou mediálnych správ na stránke
mesta Košice.
Počas roka boli realizované pravidelné zasadnutia výboru RS OMEP a členské schôdze
RS OMEP. Nakoľko sa končilo funkčné obdobie predsedníctva RS OMEP Košice, dňa
15.3.2017 sa uskutočnili regionálne voľby predsedníctva RS OMEP Košice na nasledujúce
funkčné obdobie. Predsedníctvo RS OMEP Košice bude aj v nasledujúcom funkčnom období
v zložení:
PaedDr. Marianna Jamborová – predseda
Mgr. Silvia Bošnovičová – hospodár
PaedDr. Elena Krempaská - tajomník
Ing. Katarína Lukáčová - člen
PhDr. Jarmila Sobotová - člen

PaedDr. Marianna Jamborová
predseda RS OMEP Košice
V Košiciach 3.1.2018

