
OMEP – regionálna sekci Bratislava a okolie 

 
Plán činnosti na rok 2012 

 

Plán činnosti vychádza z plánu práce uplynulého roku, z nových 
skutočností, z aktivít, ktoré sa osvedčili a dopĺňa sa o aktivity, 

ktoré neboli v uplynulom roku zrealizované. Plán je tematicky 
zameraný na využívanie moderných technológií pri práci 

v materskej škole. 
  

1)Zahraničné aktivity – účasť   na  európskej  konferencii OMEP vo 
Varšave  

 
T: apríl  2012 

Regionálna sekcii zorganizuje pre svoje členky zájazd do Poľska na 
Európsku konferencii OMEP , ktorá sa bude konať od 18.do 20. apríla 

2012. samotnej ceste bude predchádzať prípravné stretnutie , kde získajú 
všetky členky potrebné informácie a taktiež po konferencii sa uskutoční 

stretnutie , na ktorom bude konferencii prezentovaná členkám, ktoré sa 

jej nezúčastnia. 
 

2) Celoslovenské aktivity – účasť na celoslovenskej konferencii  
 

T: jeseň  2011 
Na jeseň sa v rámci celoslovenskej konferencie uskutoční výročná členská 

schôdza, na ktorej sa budú  voľby do predsedníctva OMEP Slovensko a 
preto je účasť členiek mimoriadne potrebná . samotnej členskej schôdzi 

budú predchádzať regionálne zasadania, na ktorých bude navrhovaná 
kandidátka do predsedníctva. 

 
3)Aktivity, ktorých cieľom je skvalitňovať výchovno-vzdelávaciu 

prácu v MŠ 
 

3.1. Návšteva EDULABU 

  
Na začiatku roka 2012 ( január ) bude prvé stretnutie členiek regionálnej 

sekcie Bratislava a okolie v modernom špeciálnom výučbovom zariadení 
EDULAB v Bratislave na Riegeleho ulici, ktorá je vybavená najmodernejšou 

technikou na výučbu prostredníctvom interaktívnej tabule a ostatných 
zariadení. Na stretnutí sa členky oboznámia s možnosťou využívania 

najmodernejšej techniky pri práci s deťmi, samé vyskúšajú túto techniku 
a môžu nadviazať kontakty do budúcnosti. 

 
T: január 2012 

 
3.2. Interaktívna tabuľa v parxi 



Na členskej schôdzi bude následne prezentovaná práca s interaktívnou 

tabuľou v praxi materskej školy – členky budú mať možnosť vidieť 
praktickú činnosť učiteľky s deťmi s využitím modernej techniky. 

 

T: máj 2012 
 

3.3. Európsaka  konferencia vo Varšave- jej prínos pre výchono-
vzdelávaciu prácu 

 
Po uskutočnení konferencie vo Varšave sa bude konať stretnutie členiek, 

ktoré si spoločne vymenia skúsenosti a poznatky z konferencie a tiež 
odovzdajú informácie tým členkám, ktoré sa na konferencii nezúčastnia. 

 
T: máj 2012 

 
3.4. Exkurzia do Českej republiky   

 
Na jeseň sa uskutoční pripravovaná 2-dńová exkurzia do materských škôl 

v Liberci , kde okrem získania poznatkov o práci jednotlivých materských 

škôl bude aj stretnutie s členkami OMEP – regionálna sekcia Praha. 
 

T: jeseň 2012, presný termín podľa Celoslovenskej konferencie 
 

4) Aktivity, ktorých cieľom je skvalitňovať riadiacu prácu  
 

4.1. Európska konferencia vo Varšave ( podrobnejšie 
v predchádzajúcom texte) 

 
Na konferencii bude okrem množstva príspevkov s tematikou riadenia 

možnosť nadviazať mnohé kontakty, ktoré v budúcnosti prispejú k 
prehlbovaniu poznatkov z danej oblasti, prípadne k realizácii projektov , 

zameraných na riadiacu prácu.  
 

T: apríl 2012 

 
4.2. Účasť riadiacich zamestnancov na konferenciách, seminároch 

a prednáškach, ktorých tematika je úzko spojená s riadiacou prácou  
 

T: celoročne 
 

5) Aktivity smerom k deťom a verejnosti 
 

- Prezentovanie a propagovanie práce výboru najmä dopĺňaním materiálov 
na webovú stránku 

- prehliadky tvorivosti detí 
- tematické výlety ku Dňu detí 

- výstavy detských prác 
- účasť na prehliadkach detskej tvorivosti 



- dni otvorených dverí v MŠ 

- športové olympiády 
- akadémie detí pri príležitosti Dńa mateiek a pod. 

- jesenné tvorivé dielne 

- Vianočné besiedky 
 

T: celoročne, podľa konkrétnych aktivít a termínov 
 

6) Družobné aktivity 
 

6.1. Konferencia vo Varšave 
Súčasťou konferencie bude aj návšteva materských škôl a tak získanie 

družobných kontaktov v Poľsku 
 

T: apríl 2012 
 

6.2. Stáž zahraničnej profesorky z univerzity z Bulharska, ktorá je 
členkou OMEP a získala grant na stáž na Univerzite Komenského 

v Bratislave a bude pôsobiť na Materskej škole Timravina v Bratislave. 

Súčasťou bude aj prezentácia materských škôl v Bulharsku, ktorá bude 
súčasťou členskej schôdze OMEP v máji 2012( v bulharskom alebo 

anglickom jazyku s prekladom) 
 

T: apríl a máj 2012 
 

 6.3. Návšteva Českej republiky Zamerané na spoznávanie podmienok 
práce v iných regiónoch, prípadne krajinách –  Česká republika -2-dňová 

exkurzi do materských škôl v Liberci 
 

T: jeseň 2012 
 

6.4. Družobné aktivity v rámci Slovenska 
Rozvíjanie a upevňovanie partnerských kontaktov medzi jednotlivými 

materskými školami, výmena skúseností a poznatkov, vzájomné návštevy 

a iná družobná spolupráca 
T: celoročne 

 
7) Aktivity vnútri OMEP-u 

 
 Aktualizácia databázy členov regiónu – aktualizovať a doplniť 

mailové adresy na stretnutí vo februári 2012 
 Uskutočnenie členských schôdzí , na ktorých sa okrem iného 

zhodnotí práca predchádzajúceho obdobia a prijme plán na 
nasledujúce obdobie 

 Návrh kandidátov do predsedníctva OMEP- Slovensko 
 Voľby členov predsedníctva regionálnej sekcia 

 Doplnenie členov výboru o ostatné mestské časti Bratislavy 
 Udržiavať kontakty členov počas celého roka 



 Zasadanie predsedníctva regionálnej sekcie 

 
 

 

Bratislava, 6.12.2011                                    Ing.Katarína Koledová 
Predseda RS 


