
Správa  činnosti  RS OMEP Komárno 
za rok 2016 

Svetová organizácia pre predškolskú výchovu OMEP – regionálna sekcia Komárno plnila 
počas roka 2016 ciele, ktoré boli vytýčené v pláne činnosti. Plán v niektorých stanovených 
aktivitách bolo z organizačných dôvodov nutné zmeniť. 
Výbor pracoval v nasledujúcom zložení: 
predseda: Erika Hengeričová – Materská škola Eötvösova 64, Komárno  
email: erikahengeric@gmail.com  
kontakt: 0905 630 829 
tajomník : Jarmila Nagyová - Materská škola Eötvösova 64, Komárno 
email: jarmila.nagyova@ezet.sk    
kontakt: 0915 715 073   
hospodár - Timea Rumiová - Materská škola Ul. Mieru , Komárno 
email: timea.r@zoznam.sk             
kontakt: 0910 917 008 
počet členov v roku 2016: 48  

Aktivity, ktorých cieľom bolo skvalitňovať výchovno – vzdelávaciu prácu v materských 
školách 

- dňa 7.4.2016 – workshop „Vytvorme si rozprávku“ prezentácia prínosu tvorivej 
dramatiky deťom v predprimárnom vzdelávaní v činnostnom procese – PaedDr. 
Alexandra Borovková 

/ miesto konania: MŠ Eötvösova 64, Komárno, počet zúčastnených 50 členov / 

- dňa 20.10.2016 – workshop „Prezentácia projektov s prírodovedným zameraním 
so zreteľom na uplatňovanie bádateľských metód a metód zážitkového učenia 
v predprimárnom vzdelávaní“ – PaedDr. Dagmar Krupová 

/ miesto konania: MŠ Eötvösova 64, Komárno, počet zúčastnených 31 členov / 

Aktivity s deťmi a pre deti predškolského veku a smerom k verejnosti 

- dňa 6.júna 2016 – metodický deň – projekt „Austrália a Hawai“, ktorého cieľom 
bolo viesť deti k zoznamovaniu sa s inou kultúrou z hľadiska multikultúrnej 
rozmanitosti 

/ miesto konania: MŠ Eötvösova 64, Komárno, počet zúčastnených 30 členov, rodičia / 

- dňa 14.10.2016 športovo – zábavný deň organizovaný v rámci Dňa materských škôl 
pod názvom „Deň jabĺčka“ v MŠ Eötvösova 64, Komárno  

- dňa 21.10.2016 medzinárodná konferencia a vyhodnotenie projektu 
„Eurorozprávky“, ktorého sa zúčastnila materská škola Eötvösova 64, Komárno 
s rozprávkou H.CH.Andersena: „Palculienka“ 
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Aktivity, ktorých cieľom je skvalitňovať riadiacu prácu a ďalšie vzdelávanie 

- dňa 3.11.2016 odborná konferencia s medzinárodnou účasťou pri príležitosti Dňa 
materských škôl „Materská škola je pre všetky deti“ v Hlohovci / počet 
zúčastnených – 4 /  

 Aktivity vo vnútri RS OMEP 

členské schôdze RS OMEP Komárno, návrh plánu činnosti na rok 2017 

Neuskutočnené akcie : 

„Rozvoj prírodovednej gramotnosti v MŠ“ - doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.,  

  

V Komárne dňa 30.12.2016 

         Erika Hengeričová 
        RS OMEP Komárno 


