
Správa RS OMEP Hlohovec za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011 

 

Zloženie predsedníctva:  

predseda – PaedDr. Ingrid Valovičová 

podpredseda – PaedDr. Jana Lenghartová 

hospodár – Lucia Chudá 

Počet členov RS OMEP Hlohovec: 35 členov 

Splnenie, nesplnenie naplánovaných aktivít, pozitíva a negatíva v RS 

OMEP 

a) aktivity, ktorých cieľom bolo skvalitňovať edukačnú činnosť 

v materských školách:  

 z naplánovaných aktivít sa nám v tomto roku nepodarilo 

uskutočniť prednášky: Taxonómie cieľov a ich aplikácia do 

plánov výchovy a vzdelávania a Konkretizácia cieľov vo 

výchovno-vzdelávacích plánoch. Tieto aktivity sa budeme 

snažiť plniť v ďalšom kalendárnom roku v spolupráci s inými 

vzdelávacími subjektmi  

 mimo plánu sme v spolupráci s firmou Iné hračky v novembri 

2011 zrealizovali prezenčný interaktívno-zážitkový workshop 

inovatívnych didaktických a terapeutických pomôcok 

b) aktivity, ktorých cieľom je skvalitňovať riadiacu prácu: 

 neformálne stretnutie riaditeliek materských škôl s cieľom 

výmeny odborných skúseností z riadiacej činnosti nebolo 

uskutočnené z časových dôvodov 

 v spolupráci so Školským úradom v Hlohovci mali učiteľky 

a riaditeľky materských škôl možnosť získavať informácie 

o uplatňovaní legislatívy a právnych predpisov, tieto informácie  

nám sprostredkovali  metodičky ŠÚ Mgr. M. Loskotová, Mgr. Z. 

Hromeková vo februári 2011 

c) aktivity, ktorých cieľom je ďalšie vzdelávanie (zvyšovanie 

pedagogickej spôsobilosti učiteliek materských škôl) 



 vo marci 2010 v spolupráci s CPPPaP Hlohovec sme uskutočnili 

pre členky odborný seminár Intelektovo nadané deti a ich 

diagnostikovanie v podmienkach materských škôl 

 nebolo realizované vzdelávanie k zvyšovaniu právneho vedomia 

a prednáška: Pedagogická diagnostika v materskej škole. Našou 

snahou bude uskutočniť tieto aktivity v najbližšom období 

d) aktivity s deťmi a pre deti predškolského veku: 

 v tomto roku sme z dôvodu regionálnej epidémie nezrealizovali 

pre deti materských škôl z Hlohovca a blízkeho okolia 3. ročník 

súťaže v speve ľudových piesní „Spievanky, spievanky“ , termín 

sme presunuli na január 2012 

e) aktivity družobné: nemali sme v pláne činnosti naplánované žiadne 

družobné aktivity 

f) aktivity smerom k verejnosti: uskutočnili sme prehliadku tvorivosti 

detí materských škôl: Deti, deťom pre radosť, ktorej cieľom bola 

prezentácia materských škôl scénkami, piesňami a tančekmi 

v kultúrnom dome v Hlohovci.  

g) aktivity vnútri RS OMEP: 

 členské schôdze – január, máj, november 2011 

 zasadnutie členov výboru: apríl, december 2011 

 

Dve členky sa zúčastnili študijno-poznávacieho zájazdu v Srbsku. 

Jedna členka RS OMEP Hlohovec sa zapojila do 2. časti svetového projektu 

OMEP k vzdelávaniu pre trvalo udržateľný rozvoj – vyhodnotila projekty 

a jednorazové aktivity uskutočnené s deťmi a prezentovala výsledky na 

národnej konferencii na Teplom vrchu pod názvom Manažment 

a marketing trvalo udržateľného rozvoja z pohľadu predprimárneho 

vzdelávania. 

Tri členky sa zúčastnili konferencie spojenej s členskou schôdzou SV OMEP 

v Prešove pod názvom Hra v predprimárnej edukácii. 

 



Najdôležitejšie aktivity v RS OMEP v roku 2011: 

 

1. Regionálna sekcia OMEP Hlohovec v spolupráci s Mestským 

kultúrnym strediskom dňa 25.5.2011 zrealizovala akciu Deti deťom 

pre radosť v priestoroch kultúrneho domu v Hlohovci za účasti 

predstaviteľov mesta Hlohovec – Ing. Ján Tassy, Ing. Eva Lukáčová, 

zástupcov Školského úradu Mgr. Mária Loskotová a Mgr. Zuzana 

Hromeková, pani učiteľky Mgr. Martiny Baračkovej zo ZUŠ Hlohovec, 

detí a učiteliek z materských škôl z Hlohovca a blízkeho okolia, 

účinkujúcich detí a moderátorov Briana a Kristínky. Deti vystúpili 

v programe scénkami, piesňami a tančekmi a záznam z akcie sme 

nahrali na DVD nosiče.  

 


