
Regionálna  sekcia OMEP Banská Bystrica  a Brezno 

Správa o činnosti RS OMEP  Banská Bystrica a Brezno za rok  2011 

 

 Regionálna sekcia OMEP pracovala podľa úloh vytýčených v pláne práce na tento 

rok. K 1.1.2012 má členská základňa 63 členov, z toho 6 členov je z iných regiónov 

(Žilina, Prievidza, Námestovo, Lučenec) a získali sme za člena jediného učiteľa.  

Výbor regionálnej sekcie pracoval v tomto zložení: 

Dagmar Lapšanská – predseda 

Mgr. Jana Prekopová - podpredseda  

PaedDr. Jarmila Jakálová – tajomník 

Anna Kapustová – pokladník 

Viera Dočkalová – člen 

Katarína Potkányová – člen 

Plánované činnosti na rok 2011 sme takmer všetky splnili, nesplnené boli akcie, ktoré 

boli pre členky finančne nákladné. Rok 2011 sa niesol najmä v duchu kontinuálneho 

vzdelávania cez MPC a iných akreditovaných vzdelávacích aktivít. Prehlbovali sme 

družobné stretnutia, prezentovali sme našu činnosť OMEP-u k širokej verejnosti, 

využívali sme zmluvu o spolupráci s MsÚ, s MŠ v Budapešti (Brezno), a s OMEP –om 

Praha upevňujeme dlhodobé priateľské vzťahy. Rozvíjame spoločné aktivity s SPV. Do 

svetového projektu (ESD) pre trvalo udržateľný rozvoj sa v 2. kole zapojila MŠ 

Magurská, Banská Bystrica a MŠ Cesta k nemocnici, Banská Bystrica. V rámci projektu 

„Coménius Regio“ absolvovalo Brezno 3 mobility v Maďarsku. 

 

1. Aktivity, ktorých cieľom je skvalitňovať edukačnú činnosť v MŠ 

1.1. Členky sa zúčastňovali na odborno-metodických seminároch usporiadaných 

v spolupráci MsÚ, KŠÚ, MPC Banská Bystrica. 

1.2. Zúčastnili sme sa celoslovenských konferencií SV OMEP na Teplom vrchu, Poprade 

a v Prešove. 

1.3. Všetky členky si odovzdávali navzájom skúsenosti s tvorbou a overovaním školského 

vzdelávacieho programu. 

1.4. Vzájomné návštevy učiteliek z Maďarska a  Brezna  

1.5. Seminár Pedagogické dni v Brezne, Pedagogika M. Montessoriovej  

1.6. Seminár – aktuálne otázky výchovy a vzdelávania  v MŠ 

1.7. Účasť na medzinárodnej konferencii OMEP „Príroda a kultúra v MŠ „ v Prahe 

 

2. Aktivity, ktorých cieľom je skvalitňovať riadiacu prácu 

2.1. Riaditeľky sa pravidelne mesačne stretávajú pri výmene skúseností z teoretickej aj 

praktickej oblasti. Spoločne s Mgr. Prekopovou riešia úlohy týkajúce sa zefektívnenia 

riadiacej práce v materskej škole. 



2.2. Výmena skúseností v rámci kontinuálneho vzdelávania 

 

3. Aktivity s deťmi a pre deti MŠ 

3.1 V spolupráci s MPC a Stredoslovenskou galériou sme realizovali projekt „Dominikov 

zábavný kufrík“. 

3.2. Výstavy výtvarných a pracovných prác na tému „Moje mesto“ a „Dúhový svet“ sa 

zúčastnili všetky materské školy v Banskej Bystrici a v Brezne  

3.3. Prehliadky detí v prednese poézie a prózy „Predškoláčik“ v Banskej Bystrici sa 

zúčastnilo 29 detí, a v Brezne „Malé Chalupkovo Brezno“ sa zúčastnilo 45 detí. 

3.4. V Brezne sa uskutočnila prehliadka v speve detí 9.ročník „Brezniansky slávik“ 

a v Banskej Bystrici 12. ročník „Bystrický slávik“ (30 detí) 

3.5. Tradične deti vystupujú v júni v projekte „Deti mestu“ a „Deti deťom“ 

3.6. V Brezne sa uskutočnil 14. ročník Detskej športovej olympiády, kde sa zúčastnilo 108 

detí a v Banskej Bystrici 16. ročník, kde sa zúčastnilo 160 detí 

3.7. V októbri prebehla výtvarná súťaž rodičia s deťmi „Rozšantená jeseň“ na materskej 

škole 9. mája spojená s výstavkou. 

3.8. Dni športu pre členky OMEP a deti MŠ. 

 

4. Aktivity smerom k verejnosti 

4.1. Rôzne kultúrne vystúpenia detí na námestí 

4.2. Detské športové olympiády 

4.3. Prehliadky detí v recitácii, v speve 

4.4. Výstavy prác detí (oje mesto, Dúhový kolotoč) 

4.5. Dni otvorených dverí v MŠ 

4.6. Vzájomné návštevy učiteliek z Maďarska v Brezne a v Banskej Bystrici, návšteva MŠ 

9.mája (október) 

 

5. Aktivity vnútri RS OMEP-u 

5.1. Uskutočnené členské schôdze podľa plánu práce 

5.3. Na príprave a realizácii konferencie celoslovenskej výtvarnej súťaže Dúhový kolotoč 

5.4. Posedenie z príležitosti „Dňa učiteľov“ v hoteli LUX, Banská Bystrica (38 členiek) 

5.5. Návšteva divadelného predstavenia  

5.6. Návšteva vianočného koncertu v Banskej Bystrici 4.12. 2011 

5.8. V závere roka sa uskutočnila slávnostná členská schôdza „ Pri vianočnom punči“ 

v reštaurácii Gurmán, Banská Bystrica (34 členiek) 

Počas roka 2011 sme  priebežne spolupracovali so spoločenskými organizáciami PKO, 

telovýchova, Dukla a prehlbovali sme spoluprácu so sponzormi 

 

V Banskej Bystrici 27.12.2011, spracovala Dagmar Lapšanská a Mgr. Jana Prekopová 


