
 

Správa RS OMEP Hlohovec za obdobie od 1.1.2019 do 

31.12.2019 

 

Zloženie predsedníctva:  

predseda – PaedDr. Ingrid Valovičová 

podpredseda – PaedDr. Jana Lenghartová 

hospodár – PhDr. Lívia Klostermannová 

Počet členov RS OMEP Hlohovec: 25 členov 

 

A. Aktivity, ktorých cieľom bolo skvalitňovať výchovno- vzdelávaciu 

prácu v materských školách 

 workshop – Technika hrou v praxi – skúsenosti  a  poznatky zo 

vzdelávania Mgr. Eva Chmelanová, DiS, 13.03.2019 

 

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 - prehliadka detskej tvorivosti detí materských škôl 

 prehliadky výtvarnej  a pracovnej tvorivosti:  

Projekt Dňa materských škôl v Hlohovci: Kreslenie na chodníky - 

námestie sv. Michala v Hlohovci, účasť detí materských škôl z 

Hlohovca 

Projekt Dňa materských škôl v Hlohovci:  Zázračný ateliér - výstava 

detských prác ku Dňu materských škôl na Slovensku, účasť 12 

materských škôl regiónu Hlohovec 

 prehliadky pohybové a telovýchovné: 



Olympiáda viacboja všestrannosti (Materská škola, Fraštacká 4, 

Hlohovec) 

 ľudové zvyky a tradície a ukážky ľudových remesiel: 

regionálne ukážky ľudových tradícií detí z materskej školy k Veľkej 

noci, stavanie máju, vianočné zvyklosti v obci Červeník (ZŠ s MŠ 

Červeník)  

 vystúpenia detí na verejnosti:  

Projekt Dňa materských škôl v Hlohovci: Pochod ku Dňu materských 

škôl na Slovensku - námestie sv. Michala v Hlohovci, spev hymny 

k DMS, rozdávanie balónikov a prezentácia tohto dňa na baneroch 

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: 

Zelená škola (Materská škola Holého 4, Hlohovec, Materská škola 

Nábrežie 28, Hlohovec) 

 iné:  

 

C. Aktivity, ktorých cieľom je skvalitňovať riadiacu prácu  

Pripomienky k návrhu nariadenia vlády k rozsahu priamej vyučovacej 

povinnosti ped. zamestnanca 

Pripomienky k zmenám v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

Pripomienkovanie POP 2019/2020 

 

D. Aktivity, ktorých cieľom je ďalšie vzdelávanie 

 

E. Aktivity družobné a študijné - poznávacie 



F. Aktivity vo vnútri RS OMEP 

členské schôdze v mesiacoch marec, september, zasadnutie členov 

organizačného výboru bolo v mesiaci apríl 

 

G. Významné aktivity realizované v RS OMEP 

10. ročník speváckej súťaže „Spievanky, spievanky“ bol organizovaný 

v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Hlohovci a financovaný z  

poskytnutej dotácie z rozpočtu Mesta Hlohovec v kompetencii primátora. 

Cieľom speváckej súťaže bola prezentácia regionálnych tradícií a ľudovej 

slovesnosti deťmi materských škôl, spoznávanie menej známych ľudových 

piesní a prehliadka regionálnych krojov. 

Projekt Dňa materských škôl v Hlohovci bol realizovaný ako oslava 

materských škôl na Slovensku. 4. novembra 1829 vznikla a bola založená 

v Banskej Bystrici  1. detská opatrovňa na území Slovenska. Tento deň sa 

na Slovensku z iniciatívy SV OMEP slávi Deň materských škôl na Slovensku, 

v tomto roku už po piaty krát. 

Cieľom Dňa materských škôl na Slovensku je podporiť význam, poslanie a 

opodstatnenosť materských škôl na Slovensku v podobe lokálnych, 

cielených aktivít, ktoré budú materské školy z Hlohovca realizovať 

v termíne od 05.10.2019 do 31.12.2019.  

Projekt Dňa materských škôl v Hlohovci spočíval v uskutočnení troch aktivít 

pre deti z materských škôl, ktoré boli financované z poskytnutých dotácií z 

rozpočtu Mesta Hlohovec v kompetencii mestského zastupiteľstva. 

Kreslenie na chodníky - námestie sv. Michala v Hlohovci, 03.10.2019 – 

kriedy, ceny pre deti - lízanky, baner s logom, diplomy v obaloch 

Pochod ku Dňu materských škôl na Slovensku – stretnutie detí 

z materských škôl na námestí sv. Michala v Hlohovci, spoločný spev Hymny 

Dňa materských škôl na Slovensku, rozdávanie balónov s logom DMŠ 

okoloidúcim, 04.11.2019 – balóny s paličkami, baner s logom 

Výstava vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci - Zázračný ateliér – výstava 

detských prác ku Dňu materských škôl na Slovensku, účasť detí 

z materských škôl, slávnostné otvorenie výstavy: 06.11.2019 – 



občerstvenie (zákusky, slané pečivo, minerálna voda), ceny: diplomy, 

odznaky, hra Človeče nehnevaj sa, modelovacia hmota. 

 

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 

 


