
Správa RS OMEP Nové Zámky 

za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 

 

Zloženie predsedníctva: 

predseda: Bc. Andrea Lörincová 

podpredseda: PhDr. Alica Harišová  

tajomník: Mgr. Eva Cviková 

hospodár: Bc. Zlatica Dekanová 

Počet členov RS OMEP Nové Zámky: 121  

 
A. Aktivity, ktorých cieľom bolo skvalitňovať výchovno- 

vzdelávaciu prácu v materských školách 

 krajské metodické stretnutie učiteliek MŠ – praktický seminár a metodická ukážka na 

tému  PÔSTNE OBDOBIE - Cirkevná materská škola sv. Filipa Neri v Nových 

Zámkoch –  (23.3.2018), 

 krajské metodické stretnutie učiteliek MŠ – praktický seminár a metodická ukážka na 

tému HMYZ zameraná na vzdelávaciu oblasť Matematika a práca s informáciami 

s uplatnením Hejného metódy  – MŠ Hlboká č. 19, Tvrdošovce (3.5.2018), 

 krajské metodické stretnutie učiteliek MŠ – praktický seminár a metodická ukážka na 

tému TEKVIČKY zameraná na vzdelávaciu oblasť Človek a príroda – MŠ – Óvoda 

Bešeňov (16.10.2018), 

 krajské metodické stretnutie učiteliek MŠ – praktický seminár a metodická ukážka na 

tému SVET DOPRAVY U STONOŽKY zameraná na vzdelávaciu oblasť Človek 

a spoločnosť – podoblasť Dopravná výchova – MŠ Stonožka, Nábrežná 39, Nové 

Zámky (23.10.2018), 

 účasť na odborno – metodických seminároch usporiadaných MPC Nitra, 

 účasť členiek na workshope Nájdi si svoj rytmus a tancuj v MŠ Veľký Kýr pod 

vedením lektorky PaedDr. Alexandry Kuruc (26.4.2018). 

 

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

k verejnosti 

 ukážky ľudových zvykov a tradícií na Veľkú noc a Vianoce v materských školách, 

 tvorivé dielne v spolupráci s rodičmi na tému Veľká noc a Vianoce, Vianočné trhy, 

 vystúpenie detí pre seniorov v jednotlivých mestách a obciach k mesiacu Úcty 

k starším, 

 pochod ku Dňu materských škôl v mestách a v obciach 

 

C. Aktivity, ktorých cieľom je skvalitňovať riadiacu prácu  

 výmena odborných skúseností z riadiacej činnosti riaditeliek, ŠŠI a jej požiadavky 

október – 2018 

 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: účasť členiek na podujatiach 

organizovaných SV OMEP, 

 odborná konferencia s medzinárodnou účasťou pri príležitosti Dňa materských škôl na 

Slovensku– Materská škola je pre všetky deti spojená s 25. výročím založenia OMEP-

u na Slovensku – 15.11.-16.11.2018 v Bratislave, 

 

E. Aktivity družobné a študijné - poznávacie  

 Prijatie pozvania RS OMEP Komárno na vzdelávací seminár v MŠ Eötvosova 

Komárno pod vedením lektorky doc. PaedDr. Barbory Kováčovej, PhD. 

 

F. Aktivity vo vnútri RS OMEP 

 členské schôdze – február, december 2018, 

 zasadnutie členov výboru – jún, november 2018. 

 

G. Významné aktivity realizované v RS OMEP 

 krajské metodické dni, semináre a workshopy 

 

 

H. Aktivity vyplývajúce zo Svetových dní 
 marec- apríl  - Noc s Andersonom, v materských školách, 

 máj - oslava Dňa rodiny - vystúpenie detí  a aktivity s rodičmi  máj – Aktivity viazané 

na podpory pohybu ku zdraviu, 

 máj – Aktivity na podporu významu hry a poukázanie na jej socializáciu, 

 október – Deti sveta – otužovanie priateľstiev detí rôznych národností, 

 15. október – Čistota pol života – aktivity na dodržiavanie hygieny v živote človeka. 

 

 

 

V Nových Zámkoch 3.12.2018                                                 Bc. Andrea Lörincová 

                                                                                       Predsedníčka RS OMEP Nové Zámky 


