
 

Správa RS OMEP Hlohovec za obdobie od 1.1.2018 do 

31.12.2018 

 

Zloženie predsedníctva:  

predseda – PaedDr. Ingrid Valovičová 

podpredseda – PaedDr. Jana Lenghartová 

hospodár – PhDr. Lívia Klostermannová 

Počet členov RS OMEP Hlohovec: 30 členov 

 

A. Aktivity, ktorých cieľom bolo skvalitňovať výchovno- 

vzdelávaciu prácu v materských školách 

 Tematický workshop ZOBER MA VON (medzinárodný projekt Takemeout 

realizovaný Prešovskou univerzitou v Prešove) – Trnava, 14.02.2018 

 workshop Predčítanie zážitkom: štyri modely textu pre stimuláciu 

jazykovej gramotnosti, doc. PaedDr. Danka Kollárová, PhD., Hlohovec, 

20.03.2018 

 

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 

prehliadka detskej tvorivosti detí materských škôl – Zlatý kľúčik) 

 prehliadky výtvarnej  a pracovnej tvorivosti:  

 

 prehliadky pohybové a telovýchovné: 

Olympiáda viacboja všestrannosti (Materská škola, Fraštacká 4, 

Hlohovec) 

 ľudové zvyky a tradície a ukážky ľudových remesiel:  



 

 vystúpenia detí na verejnosti:  

Pochod ku Dňu materských škôl na Slovensku - námestie sv. 

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

plagátoch 

Lampášikový sprievod a vianočné koledy – vystúpenie detí na 

Vianočných trhoch mesta Hlohovec (Materská škola, Kalinčiakova 1, 

Hlohovec) 

 dni otvorených dverí v materských školách: 

 

 zapojenie materských škôl do rôznych projektov: 

projekt: „Guľko Zemeguľko“ (Materská škola, Hollého 3, Hlohovec), 

cieľ projektu: Rozvíjať u 3-6 ročných detí ochranárske postoje k 

prírode, získavať potrebné vedomosti  a zručnosti o ochrane – 

prihlásený do súťaže k trvalo udržateľnému rozvoju 2018 vyhlásenej 

OMEP 

 projekt ART CREATIVE k oslave 70. výročia OMEP v Prahe „Prečo 

nám nepovieš svoj príbeh vo farbách?“ – 2018 – zapojila sa ZŠ s MŠ 

Horná Streda 

 iné:  

 

C. Aktivity, ktorých cieľom je skvalitňovať riadiacu prácu  

Pripomienkovanie zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch – 3 x 

Pripomienkovanie POP 2018/2019 

 

D. Aktivity, ktorých cieľom je ďalšie vzdelávanie 

 

E. Aktivity družobné a študijné - poznávacie 

účasť  na celoslovenskej konferencii v Bratislave, 15.11. – 16.11.2018 



účasť na medzinárodnej konferencii k 70. výročiu založenia svetovej 

organizácie pre predškolskú výchovu OMEP „Současné podmínky 

předškolního vzdělávání – základ pro udržitelnou budoucnost“ – Praha, 

27.6. -29.6.2018 

 

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 

zapojenie sa do svetovej súťaže OMEP k trvalo udržateľnému rozvoju 2018 

- Materská škola, Hollého 3, Hlohovec, projekt: „Guľko Zemeguľko“ 

zapojenie sa do projektu ART CREATIVE k oslave 70. výročia OMEP 

v Prahe „Prečo nám nepovieš svoj príbeh vo farbách?“ – ZŠ s MŠ Horná 

Streda 

 

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 

Svetový deň potravy 

 


