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II. VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA VÝCHOVY 

 

1.       Charakteristika ŠKD 

 

     Školský klub detí je školské zariadenie výchovy mimo vyučovania. Je 

dôležitý partner školy a rodiny. Tvorí prechod medzi vyučovaním 

v škole, výchovou v rodine a pobytom doma. Nie je pokračovaním školského 

vyučovania a pedagogická práca má svoje špecifiká. Riadia sa pedagogikou 

voľného času. 

     Klub detí ponúka starostlivosť o deti v rannom klube a po skončení 

vyučovania. Zabezpečuje pre deti výchovu a vzdelanie v čase mimo vyučovania 

-  odpočinok, relaxáciu, zmysluplné využívanie voľného času, praktické využitie 

poznatkov z vyučovania a ich prehlbovanie hrami, rôzne režimové momenty. 

Školský klub má veľmi dôležitú úlohu aj v prevencii sociálno-patologických 

javov. 

Je súčasťou plno-organizovanej základnej školy. Tvorí ho 5 oddelení 

s maximálnou naplnenosťou detí. Tri oddelenia pracujú v herniach, jedno 

oddelenie pracuje v multimediálnej učebni, jedno oddelenie v samostatnej triede. 

     Výška mesačného poplatku je určená Všeobecne záväzným nariadením 

Mesta Liptovský Mikuláš číslo 7/2008 a je uvedená v rozhodnutí riaditeľa školy. 

ŠKD má originálne kompetencie a je financovaný z rozpočtu mesta. 

Vo svojej činnosti sa riadime zákonom č. 245/2008 §114 a vyhláškou 306/2009 

Z. z. 

 

2.      Charakteristika detí 

 

     Školský klub je prednostne určený pre deti primárneho vzdelávania 

s pravidelnou dochádzkou. 

Navštevujú ho deti zo sídliska a priľahlých obcí. ŠKD navštevujú aj deti so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) a deti z málo 

podnetného prostredia. 

     Dieťa sa do ŠKD prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. 

Žiadosť o prijatie do klubu sa podáva spravidla pri zápise do školy. Deti do ŠKD 

prijímame na nasledujúci školský rok do 10. septembra na štyri roky pokiaľ si 

rodič písomne nepožiada o odhlásenie. Riaditeľ školy vydá rozhodnutie o prijatí 

dieťaťa za predpokladu splnenia nasledujúcich podmienok: - písomná žiadosť 

zákonného zástupcu, dôsledne vyplnený osobný spis dieťaťa, uhradenie 

poplatku do 10. septembra. Maximálny počet detí v oddelení ŠKD je neurčený. 
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Počas školského roka môžeme dieťa prijať len za predpokladu voľnej kapacity 

v oddelení a naliehavých prípadoch. 

 

3.       Dlhodobé projekty 

 

      Škola podporujúca zdravie (od roku 1995) 

Hlavným cieľom projektu je upevňovanie zdravia  detí a zamestnancov školy 

cez podporu športových, pohybových aktivít, vytváranie vhodných podmienok 

pre činnosť klubu, dodržiavanie čistoty tried, herní  a okolia školy,  pitný režim, 

mliečny program a účinná prevencia pred nákazlivými chorobami. 

 

     Neseparujte sa, separujte s nami 

Cieľom je viesť deti k triedeniu odpadov a možnosti ďalšieho druhotného 

spracovania. V škole sú rozmiestnené zberné nádoby na papier, plasty, batérie. 

Projekt sa stretol s dobrým ohlasom detí a rodičov. Pravidelne sa zapájame do 

zberu papiera, ktorý organizuje Rada rodičov niekoľkokrát do roka. 

     Príležitostne pripravujeme program pre starších ľudí v blízkom Domove 

dôchodcov, celoklubové súťaže, hry, kvízy, programy  a iné aktivity. 

 

4. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

 

     Pravidelne  spolupracujeme s rodičmi detí, ktoré navštevujú školský klub. 

V mesiacoch október, január, apríl uskutočňujeme konzultácie pre rodičov, na 

ktorých prehodnocujeme výchovné problémy a správanie sa detí v ŠKD 

a prijímame účinné opatrenia. Ďalej spolupracujeme s CVČ a najmä s pobočkou 

knižnice G. F. Belopotockého v našej škole formou literárnych kvízov 

a výtvarných súťaží. V zimných mesiacoch navštevujeme umelú ľadovú plochu 

na sídlisku – Fitnes Bača. 

 

5.       Ciele 

     Ciele výchovy a vzdelávania sa v ŠKD realizujú prostredníctvom: 

oddychovo-rekreačných činností vrátane TOV, prípravy na vyučovanie. 

Cieľom a poslaním výchovy a vzdelávania v našom klube je: 

          -    formovať kolektívne, etické, estetické, emocionálne, duchovné     

               a pozitívne hodnoty, ktoré majú význam 

- viesť deti k osvojeniu si základných spoločenských hodnôt 
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- získavaniu osobnej samostatnosti  a schopnosti prejavovať sa ako 

samostatná osobnosť pôsobiaca vo svojom okolí 

K naplneniu tohto cieľa budeme využívať kľúčové kompetencie. 

 

6.       Charakteristika 

 

     Prioritnými cieľmi výchovy a vzdelávania mimo vyučovania v našom 

školskom klube je umožniť každému dieťaťu: 

a)  Rozvíjať svoju osobnosť a zlepšovať si výchovno-vzdelávacie výsledky: 

 nenáročnou záujmovou činnosťou ponúkanou výchovným programom    

 samostatnou prípravou na vyučovanie   

 rozvíjaním kľúčových kompetencií  v čase mimo vyučovania 

b)  Získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu 

c)  Rozvíjať kompetencie k zmysluplnému tráveniu voľného času 

d)  Rozvíjať komunikačné, sociálne, pracovné, občianske, kultúrne kompetencie 

e)  Rozvíjať vlastný talent a osobnostné  schopnosti 

 

Konkrétnejšie ciele sú rozpracované v jednotlivých tematických oblastiach 

výchovy a v pláne výchovno-vzdelávacej činnosti na príslušný školský  rok. 

 

 7.      Zameranie    

 

     Výchovný program nášho klubu  vychádza zo všeobecných cieľov  

a princípov výchovy a vzdelávania (zákon 245/2008), z kľúčových kompetencií  

žiaka základnej školy  a  z vlastnej koncepcie. 

Vo výchove a vzdelávaní kladieme dôraz na  celkový rozvoj osobnosti dieťaťa, 

humanizáciu výchovy, na rozvoj kľúčových kompetencií,  vedomostí, zručností 

a  schopností  detí získaných  na vyučovaní v škole. Preferujeme, rozvoj 

samostatnosti a zodpovednosti za prípravu  na vyučovanie a za svoje konanie, 

aktívne využívanie voľného času a zmysluplný rozvoj osobnosti . V našom ŠKD 

obohacujeme  výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky a prírodné krásy 

v regióne. 



 6 

Na  základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa organizujeme 

na konci školského roku voľno-časovú aktivitu pre deti „Čarovná noc“, výlet, 

návštevu ZOO, alebo iné podujatie. 

     Snažíme sa zostaviť pestrý denný režim  striedaním činností, pričom 

rešpektujeme  potrebu  detí  na oddych, relaxáciu, osobnostný rozvoj, 

uspokojovanie záujmov a pokoj pri príprave na vyučovanie. Cieľavedomým 

a systematickým pôsobením socializácie a výchovy vo voľnom čase je našou 

snahou vychovať deti tak, aby získali sebaúctu, sebaistotu, zodpovednosť, 

zmysel pre kolektív. 

     Kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti  budeme  v najbližších rokoch 

zvyšovať zlepšovaním  materiálnych podmienok na realizovanie TOV. 

 

8.       Stratégie 

 

     Naše pedagogické stratégie  smerujú k rozvíjaniu kľúčových kompetencií a 

utváraniu nových kompetencií dieťaťa. Preferujeme  individuálny prístup, 

uplatňovanie  zážitkových aktivizujúcich metód a foriem práce, aplikovanie 

humanistickej výchovy - partnerský vzťah k dieťaťu, humanistické hodnotenie 

dieťaťa, využívanie moderných IKT, úzku spoluprácu s rodinou, s vyučujúcimi. 

Všetky vychovávateľky majú záujem o kontinuálne vzdelávanie podľa ponuky 

vzdelávacích aktivít realizovaných MPC. Záleží od rozhodnutia riaditeľa školy 

či nám vzdelávanie bude umožnené. 

Dosahovanie stanovených cieľov budeme zabezpečovať   individuálnym 

prístupom, preferovaním zážitkových metód a foriem práce, aplikovaním 

humanistickej výchovy a  vytváraním pozitívnej emocionálnej klímy v oddelení 

a celom ŠKD. 

 

9.       Kľúčové kompetencie 

         

     Kľúčové kompetencie v oblasti výchovy mimo vyučovania sú také zručnosti, 

ktoré umožňujú úspešne sa začleniť do sociálneho a pracovného života. 

Celoživotne sa rozvíjajú. Naším cieľom je primerane naším možnostiam 

posilňovať, rozvíjať a dopĺňať  kľúčové kompetencie získané rodinnou 

výchovou a na vyučovaní v škole  a snažiť sa o prepojenie  s reálnymi životnými 

situáciami. Deti ich rozvíjajú účasťou na záujmovej a výchovno-vzdelávacej 

činnosti. Kompetencie dieťaťa sú výsledkom obsahu výchovno-vzdelávacej 

činnosti a celkového výchovno-vzdelávacieho procesu v ŠKD. 
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1. Kompetencie učiť sa učiť 

- vedieť používať všetky zmysly 

- posilňovať u detí chuť učiť sa a začatú prácu dokončiť 

- prehlbovať schopnosť využívať vedomosti 

- riešiť nové a  neznáme úlohy a situácie 

 

2. Kompetencie komunikačné 

- vedieť formulovať myšlienky, rozvíjať slovný aj písomný prejav 

- otázky a odpovede vyjadrovať vhodne formulovanými vetami 

- rozvíjať schopnosť aktívne počúvať 

- viesť ku kultivovanému prejavu medzi deťmi aj s dospelými osobami 

- vedieť prebrať zodpovednosť 

- rozvíjať komunikačné schopnosti v oblasti IKT 

 

3. Kompetencie sociálne 

- pomenuje svoje potreby, city a pocity 

- učiť sa plánovať, riadiť, hodnotiť, organizovať 

- viesť k samostatnému rozhodovaniu a niesť zaň zodpovednosť 

- prejaviť citlivosť a ohľaduplnosť 

- rozpoznať vhodné a nevhodné správanie 

- vedieť pracovať v tímovej skupine, v skupine sa presadiť, podriadiť 

a prijať kompromis 

- rešpektovať pravidlá a ostatné deti 

- tolerovať odlišnosti medzi ľuďmi, rešpektovať zdravotne 

znevýhodnených a byť solidárny 

- riešiť jednoduché konflikty, určiť prioritu riešenia 

- vedieť poskytnúť alebo privolať pomoc 

 

4. Kompetencie pracovné 

- vedieť dokončiť prácu a jej výsledok kriticky zhodnotiť 

- ovládať jednoduché manuálne zručnosti 

- zdokonaľovať samoobslužné činnosti potrebné pre praktický život 

- flexibilne sa prispôsobovať inovovaným zmenám 

- plniť zodpovedne zverené úlohy 

- kultivovať svoju vytrvalosť a húževnatosť 

- prejavovať svoju samostatnosť 

- naučiť deti všímať si a pochopiť problém, 

- hľadať riešenie problémov 
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5. Kompetencie občianske 

- pochopiť svoje práva  ako základné ľudské slobody 

- dbať na zdravie svoje aj druhých 

- byť zodpovedný za svoje správanie 

- prejaviť úctu k rodičom a starším osobám 

- prejavovať pozitívny postoj, vážiť a chrániť tradície a kultúrne dedičstvo 

národa 

- vytvárať príjemné  životné prostredie 

 

6. Kompetencie kultúrne 

- poznať a vážiť si  kultúrne pamätihodnosti okolia a regiónu 

- rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie 

- rešpektuje iné kultúry a zvyky 

- ovláda základy kultúrneho správania 

- vytvoriť podmienky na rozvoj talentu 

- rešpektovať vkus iných 

- poznať základné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu) 

 

7. Kompetencie k využívaniu voľného času 

- poskytovať dostatok námetov pre napĺňanie voľného času 

- viesť k zmysluplnému tráveniu voľného času 

- rozlišovať vhodné a nevhodné ponuky 

- orientovať sa v možnostiach zmysluplného využitia svojho voľného času 

- vedieť rozvíjať svoj záujem v organizovaných  a individuálnych 

činnostiach 

 

     Každé dieťa je individuálna osobnosť. K naplňovaniu jednotlivých 

kompetencií dochádza postupne v priebehu celého výchovného cyklu. 

 

 

III. FORMY VÝCHOVY 

 

     Dochádzka do ŠKD je u väčšiny detí pravidelná počas plnenia povinnej 

školskej dochádzky na úrovni primárneho vzdelávania. Výchovu v ŠKD 

uskutočňujeme poldennou formou týždenného, zvyčajne štvorročného 

výchovno-vzdelávacieho pôsobenia v čase mimo vyučovania. Pri uskutočňovaní 

výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD dodržiavame pravidelné striedanie 

oddychovej a rekreačnej činnosti vrátane TOV a aktivity súvisiace s prípravou 
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na vyučovanie. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje ako:  pravidelná, 

priebežná a príležitostná aktivita v oddeleniach. 

 V rámci ŠKD: 

- ranný klub 

- výchovno-vzdelávacia činnosť podľa výchovného programu 

- konečný klub 

Pravidelná aktivita – podľa výchovného programu: individuálny prístup, 

rozhovor, skupinová práca, motivácia, vysvetľovanie, povzbudenie, súťaže, 

vychádzky, hranie rolí,... 

Príležitostná a sezónna aktivita – formou spoločenských podujatí, besiedka, 

rozhovor, výstavka prác, výtvarné práce, súťaže, exkurzie... 

(Plán príležitostných akcií – Príloha č. 1) 

Spontánna aktivita – podľa záujmu detí 

Vzdelávacia aktivita – formou besied, vychádzok, exkurzií, kvízov a prípravy 

na vyučovanie 

 

Denný režim v ŠKD: 

 

06.00 - 7.45          - ranný klub (individuálna činnosť podľa záujmu detí,  odchod 

                              na vyučovanie) 

 

11.20 - 17.00       - obed, olovrant 

                          - režimové momenty, sebaobslužné činnosti 

                          - oddychová a rekreačná činnosť vrátane TOV 

                          - príprava na vyučovanie   

                            

16.00 - 17.00       - konečný klub             

 

     Vychovávateľky uprednostňujú predovšetkým zážitkové, motivujúce 

a aktivizujúce metódy a formy práce, spolupracujú s pedagogickými 

zamestnancami školy a rodičmi. Zvýšenú pozornosť venujú deťom z málo 

podnetného prostredia a deťom so ŠVVP. 

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti preferujú oddychové, rekreačné, záujmové 

aktivity a zážitkové učenie. 

Základnou organizačnou formou v ŠKD je individuálna alebo skupinová 

výchovno-vzdelávacia aktivita v oddelení ŠKD. 

 

 

IV. TEMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVY 



 10 

 

     Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa v klube detí realizuje v týchto 

tematických oblastiach výchovy: 

1. Vzdelávacia – cieľom je rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa a 

získané poznatky prehlbovať a upevňovať.   

Získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu. 

2. Spoločensko-vedná  - cieľom je vštepovať základy etikety, pochopiť 

dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd. 

3. Pracovno-technická – cieľom je získať základné zručnosti potrebné 

pre praktický život, rozvíjať tvorivosť detí. 

4. Prírodovedno-environmentálna – cieľom je pochopiť základné 

princípy životného prostredia. 

5. Esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická) – 

cieľom je rozvíjať vzťah k umeniu, talent detí, prejaviť pozitívny vzťah 

k estetickej úprave prostredia, objavovať a citlivo vnímať krásu v bežnom 

živote. 

6. Telovýchovná, zdravotná a športová (turistická) – cieľom je pochopiť 

význam pravidelného pohybu a cvičenia, pochopiť škodlivosť fajčenia 

a iných drog. Poznať základy zdravého životného štýlu. 

 

     Tematické oblasti v sebe zároveň obsahujú ďalšie témy: multikultúrnu, 

mediálnu, osobný a sociálny rozvoj, finančnú gramotnosť, environmentálnu, 

dopravnú, čitateľskú gramotnosť, ochranu života a zdravia, regionálnu 

a tradičnú kultúra,  výchovu k manželstvu a rodičovstvu. Obsah jednotlivých 

výchovno-vzdelávacích činností aplikujeme integrovane vo viacerých 

tematických oblastiach  naraz, čo umožní komplexnejší  rozvoj osobností detí . 

Kľúčové kompetencie a osobnosť dieťaťa sa rozvíjajú prostredníctvom 

realizácie nižšie uvedených hlavných výchovno-vzdelávacích cieľov. Ich plnenie 

sa bude dosahovať realizovaním nižších, špecializovanejších a konkrétnejších 

cieľov v jednotlivých tematických oblastiach výchovy a aktivitách. Oddelenia 

ŠKD pracujú počas školského roka s pracovným zošitom „Veselo je 

v klube“ podľa ročníkov, ktorý je v súlade s cieľmi a princípmi zákona 

o výchove a vzdelaní a ktorý predstavuje premyslený a systematický celok 

s vyváženou zostavou úloh, vďaka ktorým sa plnia ciele TOV a rozvíjajú 

kľúčové kompetencie detí. 

Konkrétne špecializované ciele sa uvádzajú v  pláne výchovno-vzdelávacej 

činnosti na príslušný školský rok. 

 

Vzdelávacia oblasť 
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 Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- rozvíjať autonómnosť v príprave  na vyučovanie 

- rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa 

- získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov 

- získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu 

 

Spoločensko-vedná oblasť 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- spolurozhodovať o živote v skupine 

- rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebamotivácie a empatie 

- prehlbovať úctu k rodičom, starším osobám 

- prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím 

- pochopiť význam  dodržiavania ľudských práv a základných slobôd 

- posilniť a rozvíjať základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti 

- kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa 

- vedieť vyjadrovať svoj názor 

- vedieť vypočuť opačný názor 

- využívať všetky dostupné formy komunikácie 

- rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa 

- vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché  konflikty 

- poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať 

 

Pracovno-technická oblasť 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele 

- rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu 

- vedieť  spolupracovať so skupinou 

- rozvíjať základy manuálnych a technických zručností, motoriky 

- získavať základy zručností potrebných pre praktický život 

- získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov 

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia 

- rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného 

prostredia 

- poznávať faunu a flóru Slovenska 

 

Esteticko-výchovná oblasť 
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Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí 

- rozvíjať základy vzťahu k umeniu 

- rozvíjať talent a špecifické schopnosti 

- rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností 

- prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia 

- podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení 

- objavovať krásu v bežnom živote 

 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- kultivovať základné hygienické návyky 

- rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom 

- pochopiť škodlivosť fajčenia alkoholu a iných drog 

- pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia 

- pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy 

- poznať základné princípy zdravého životného štýlu 

- rozvíjať športový talent a schopnosti 

 

 

 

V.    VÝCHOVNÝ PLÁN 

 

     Je vypracovaný pre všetky oddelenia na školský rok. 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť realizujeme tak, aby sa v priebehu dňa striedal 

odpočinok a relax so vzdelávaním (príprava na vyučovanie), či záujmovými 

a výchovno-vzdelávacími aktivitami. Výber podriaďujeme tomu, aby sme 

uspokojovali záujmy a rozvíjali schopnosti všetkých detí. Preto počet hodín 

záujmovej činnosti a výchovno-vzdelávacích aktivít môže byť vyšší, ako je 

minimálny počet stanovený vo výchovnom pláne. 

 

 

 

Tematické oblasti výchovy:    

 

 

 

Počet výchovno-vzdelávacích činností/aktivít 

v jednotlivých  oddeleniach ŠKD: 
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Názov tematických oblastí výchovy: 

 

 

I. 

 

II. 

 

III. 

 

IV. 

 

V. 

 

      

 

Vzdelávacia oblasť 

 

111 

 

111 

 

111 

 

111 

 

111 

 

Spoločensko-vedná oblasť 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

Pracovno-technická oblasť 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

Esteticko-výchovná oblasť 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

 

 

Výchovné oddelenie           

          

Ročníky Vychovávateľka 

I. výchovné oddelenie 

 

I.A  a IV.A,B Mgr. Jana Pelachová 

II. výchovné oddelenie 

 

II.A a II.C Jana Repová 

III.       výchovné oddelenie II.B a II.C Katarína Koudelová 

IV.  výchovné oddelenie 

 

I.B  a III.A Danka Jurkovičová 

V.         výchovné oddelenie III.B,A  a IV.A Anna Žiaranová 

 

 

1.        Výchovné osnovy 

 

 

Vzdelávacia oblasť 

Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy 

Rozvíjať autonómnosť v  

príprave na vyučovanie 

Domáce úlohy, gramatické 

cvičenia zo SJL, MAT 

Individuálny prístup 

Tréning 

Motivácia 
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Vysvetlenie 

Zábavné didaktické hry 

Rozvíjať efektívne spôsoby 

učenia sa 

Techniky učenia, ako sa učiť, 

čítanie textu, reprodukcia 

príbehu 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Motivačné hodnotenie 

Modelové situácie 

Získavať nové poznatky 

a informácie 

Práca s informačnými 

zdrojmi, čítanie 

s porozumením, práca 

s encyklopédiou 

Individuálny prístup 

Brainstor-ming 

Riešenie nových úloh 

Edukačné PC programy 

Rozvíjať získané poznatky Rozvíjanie slovnej zásoby, 

jazykolamy, zmyslové hry, 

doplňovačky, didaktické hry 

Individuálny prístup 

 

 

 

Spoločensko-vedná oblasť 

Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy 

Obhajovať si svoj názor Asertivita, asertívne 

správanie, jednoduché 

techniky 

 

Vysvetlenie 

Diskusia 

Zážitková aktivita 

Povzbudenie 

Hranie rolí 

Hry na presadzovanie 

Vypočuť si opačný názor Vedenie rozhovoru, diskusia, 

dialóg a monológ 

Vysvetlenie 

Tréning 

Aktivačné hry 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

Dodržiavať školský poriadok 

a pravidlá 

 

Spolupráca, zodpovednosť, 

vytváranie pozitívnej klímy 

v oddelení, dodržiavanie 

školského poriadku ŠKD, 

moje povinnosti 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Hranie rolí 

Rozvíjať základy zručností Emócie,  silné a slabé stránky 

osobnosti, trpezlivosť, 

upokojenie sa, ako zvládnuť 

hnev, pozitívne myslenie, 

ako pochopiť iných, sebaúcta 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Povzbudenie 

Dramatizácia 

Hranie rolí 

Hry na vciťovanie 

Prejavovať úctu k rodičom, 

starším 

Moja rodina, čo je domov, 

vlastné zážitky, rozprávanie 

o domove, prejavy úcty 

Individuálny prístup 

Zážitková aktivita 

Film 

Rozprávka 
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k ľuďom, tolerancia Hranie rolí 

Prejavovať ohľaduplnosť 

k osobám so zdravotným 

postihnutím 

Život so zdravotným 

postihnutím, čo je predsudok, 

vzťah k deťom s handicapom 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Film 

Rozprávka 

Hry na vciťovane 

Rozlíšiť význam 

dodržiavania ľudských práv 

a základných slobôd 

Práva dieťaťa, ľudské práva, 

šikanovanie,  diskriminácia, 

Vysvetlenie 

Diskusia 

Brainstor-ming 

Hry na riešenie konfliktov 

Posilniť a prejavovať hrdosť 

k národným hodnotám 

Slovensko a naše mesto vo 

svete, úspechy slovenských 

športovcov, umelcov 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Zážitková aktivita 

Film 

Rozprávka, povesti 

Ovládať kultivované  

návyky  vyjadrovania sa 

Pozdrav, poprosenie, vedieť 

povedať „NIE“ oslovenie TY 

a VY, stolovanie 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Tréning 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

Rozlíšiť kultúrne  

a nekultúrne prejavy 

v správaní sa 

Vulgarizmy, slang, gestá, 

neformálna komunikácia 

spolužitie bez násilia 

Vysvetlenie 

 

Prosociálne správanie Čo je konflikt, ako  vzniká 

a ako mu predchádzať, 

sebahodnotenie, 

sebaovládanie 

Vysvetlenie 

Hry na riešenie konfliktov 

Hranie rolí 

Zážitková aktivita 

Moja rodina Deľba práce v rodine, vlastné 

zážitky, moja pomoc v rodine 

Individuálny prístup 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

Výtvarná práca 

Film 

Rozprávka 

 

Pracovno-technická oblasť 

Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy 

Kultivovať základné 

sebaobslužné a hygienické 

návyky 

 

Sebaobsluha, poriadok na 

stole, umývanie rúk, vetranie, 

telovýchovné chvíľky 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Motivácia 

Hodnotenie 

Pochopiť význam osobnej 

zodpovednosti za vykonanú 

prácu 

Príprava na vyučovanie, 

splnenie úlohy, presnosť a 

čistota práce 

Individuálny prístup 

Rozhovor 

Tréning 

Vysvetlenie 

Hodnotenie 

Vlastná práca 
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Projekt 

Vedieť spolupracovať 

v oddelení so skupinou 

Kladný vzťah k spolužiakom, 

hrdosť na spoločný výsledok 

práce 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Spoločné podujatia 

Súťaž 

Rozvíjať základy 

manuálnych a technických 

zručností 

Práca s rôznym materiálom, 

netradičné pracovné postupy, 

rozvoj jemnej motoriky, 

manipulačné zručnosti, 

 

Individuálny prístup 

Povzbudenie 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Tvorivá dielňa 

Vlastná práca 

Výstava prác 

Získavať základy zručností 

potrebných pre praktický 

život 

Varenie, pečenie, studené 

jedlo, poriadok v herni, v 

triede, sebaobslužné činnosti 

Skupinová práca 

Povzbudenie 

Vlastná práca 

Výstava 

Získať základné zručnosti 

v tvorbe jednoduchých 

projektov 

Maska na karneval, darčeky 

ku Dňu matiek, k Vianociam 

Individuálny prístup 

Tvorivá dielňa 

Vlastná práca 

Prezentácia 

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť 

Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy 

Poznávať prírodu faunu a 

flóru 

Poznávanie zvierat, rastlín 

pozorovanie zmien v prírode, 

striedanie ročných období 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Eko- hry 

Pozorovanie 

Prechádzka 

Rozvíjať zručnosti pri 

jednoduchej činnosti na 

tvorbe a ochrane životného 

prostredia 

Starostlivosť o izbové kvety, 

čistenie  okolia ŠKD, zber 

papiera, triedenie odpadu, 

využitie odpadu 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Práce vonku (manuálne) 

Motivácia 

Aktivizácia 

Šetriť energie Šetrenie energiami, vodou, 

ekologicky myslieť 

Vysvetlenie 

Hry 

Rozhovor 

Poznať svoje telo Človek ako súčasť prírody, 

anatómia  človeka 

Práca s encyklopédiou 

Ukážka 

Vysvetlenie 

Hry 

 

Esteticko-výchovná oblasť 

Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy 

Posilniť úctu ku kultúrnym 

hodnotám v blízkom okolí 

Návšteva kina, galérie, 

múzea, kultúrnych pamiatok 

v meste  a v regióne Liptov, 

ľudové tradície a zvyky, 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Ukážka 

Film 
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povesti Rozprávka 

Výtvarná práca 

Vychádzka 

Rozvíjať základy vzťahu  k 

umeniu 

Hudba, výtvarné umenie, 

tanec, záujmová činnosť, 

Motivácia 

Ukážka 

Povzbudenie 

Návšteva kultúrneho 

podujatia 

Rozvíjať talent  a tvorivé 

schopnosti a zručnosti 

Netradičné výtvarné 

techniky, hudobné a športové 

činnosti 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Brainstor-ming 

Výstava prác 

Súťaž 

Zážitková aktivita 

Viesť k estetickej úprave 

prostredia 

Úprava a výzdoba triedy, 

úprava zovňajšku 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Podieľať sa na príprave  

výrobkov a darčekov 

Úcta k starším, Vianoce, 

Veľká noc, Deň matiek, 

Motivácia 

Aktivizácia 

Tvorivá dielňa 

Objavovať a vnímať krásu 

prostredia 

Tematická vychádzka, 

pozorovanie zmien, audio 

nahrávka, rozprávka, vlastná 

skúsenosť 

Individuálny prístup 

Prechádzka 

Povzbudenie 

Pozorovanie 

Ilustrácia zážitku 

 

 Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy 

Rozvíjať schopnosť  

relaxovať pravidelným 

cvičením a pohybom 

Prechádzka, cvičenie 

v telocvični, stolný tenis, 

kolektívne športové hry 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Športové súťaže 

Pochopiť škodlivosť fajčenia,  

alkoholu a  drog 

Čo je  fajčenie, alkohol a 

civilizačné choroby 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Film 

Výtvarné stvárnenie 

Súťaž 

Pochopiť význam 

pravidelného pohybu 

a cvičenia 

Otužovanie, relaxačné 

cvičenie, skupinové hry, 

netradičné športové súťaže 

a hry 

Vysvetlenie 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Športová aktivita 

Pochopiť význam 

dodržiavania základných 

zásad zdravej výživy 

 

Podstata zdravia, 

zodpovednosť za svoje 

zdravie, príčiny ochorenia, 

racionálna strava, 

potravinová pyramída 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Film 

Rozprávka 

Súťaž 

Výstavka 
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Ovládať základné hygienické 

návyky 

Osobná hygiena, umývanie 

rúk, vetranie, telovýchovné 

chvíľky 

Rozhovor 

Vysvetlenie 

Utvrdzovanie 

Pestovanie návykov 

Film 

 

 

 

 

2.        Výchovné štandardy 

 

Vzdelávacia oblasť 
  

          Obsahový štandard                 Výkonový štandard 
Gramatické a matematické cvičenia, písanie                                               Samostatnosť pri písaní domácich     

úloh, dokončiť začatú prácu, zodpovednosť 

k svojím povinnostiam                                                           

 
Ako sa učiť, čítanie,  reprodukcia                                      

Poznávať efektívne spôsoby, upevňovať 

vedomosti cez zážitkové učenie                                                                  

Informačné zdroje, čítanie s porozumením                                                                              Získavať nové poznatky, podnecovať 

zvedavosť a záujem o nové informácie 

Technika čítania                                              Čítať správne, plynule, s porozumením 

Práca s textom                                                 Dramatizovať text, orientovať sa v texte 

 
Rozvoj slovnej zásoby, didaktické hry, 

doplňovačky,   hlavolamy, kvízy, tajničky, 

jazykolamy, hádanky                                                     

Rozvíjať zmyslové vnímanie, logické 

myslenie, rozvíjať pamäť, 

rozširovať slovnú zásobu, riešiť nové 

a neznáme úlohy 

Práca s knihou Orientovať sa na knižnice, osobný rozvoj, 

podporovať záujem o čítanie, získavať vzťah 

k celoživotnému vzdelávaniu 

 

 

Spoločensko-vedná oblasť 

          Obsahový štandard                 Výkonový štandard 
Poučenie o BOZP 

Dodržiavanie školského poriadku 

Pravidlá v oddelení 

Ovládať, dodržiavať a rešpektovať školský 

poriadok, pravidlá v oddelení a kamarátov. 

Spolurozhodovať o živote v skupine. 

Vytvárať pozitívnu klímu v oddelení 

Prosociálne správanie Ovládať jednoduché zručnosti 

sebahodnotenia, sebaovládania. Byť 

empatický. Vedieť riešiť jednoduché 

konflikty. Vyjadriť svoj názor. Vypočuť názor 

iných. Prejaviť ohľaduplnosť k osobám so 

zdravotným postihnutím 
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Úcta k starším 

Moja rodina, domov 

Deň matiek, otcov 

Deň učiteľov 

Prejavovať úctu k rodičom, starším ľuďom. 

Nezabúdať na prejavy úcty. Motivovať 

k pomoci v rodine. Vážiť si rodičov, učiteľov 

Práva dieťaťa 

Šikanovanie, diskriminácia 

Rozlíšiť význam dodržiavania a porušovania 

ľudských práv a slobôd 

Naše mesto, Slovensko 

Úspechy športovcov 

Významné osobnosti 

Kultúrne pamiatky 

Posilniť a prejavovať hrdosť k národným 

hodnotám. Byť hrdý na svoju vlasť. 

Oboznamovať sa s históriou mesta a regiónu, 

národa, poznať osobnosti športu, kultúry 

Komunikácia 

Vulgarizmy, gestá 

Stolovanie 

Ovládať kultivované kultúrne návyky 

a vyjadrovanie sa. Aplikovať zásady 

kultúrneho správania v každodennom živote. 

Vedieť stolovať 

Kultúrne akcie 

Komunikácia 

Spoločenská etiketa 

Rozpoznať kultúrne a nekultúrne prejavy 

v správaní sa, utvrdzovať etiketu 

Bezpečnosť, úrazy 

Záchranný systém – polícia, záchranka, 

hasiči 

Poznať význam dodržiavania bezpečného 

správania sa, vedieť poskytnúť a privolať 

pomoc. Vedieť predchádzať úrazom 

Vianoce 

Nový rok 

Fašiangy 

Veľká noc 

Poznať ľudové zvyky, tradície a udržiavať 

ich. Posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám 

a tradíciám 

Pravidlá bezpečnosti chodcov, cyklistov 

v cestnej premávke 

Vedieť sa bezpečne správať v cestnej 

premávke. Ovládať pravidlá bezpečnosti na 

komunikácii. Poznať nebezpečenstvá. Poznať 

značky                                                                           

 

 

Pracovno-technická oblasť 

          Obsahový štandard                 Výkonový štandard 
Práca s rôznym materiálom, netradičné 

pracovné postupy, rozvoj jemnej motoriky 

a manuálnych zručností. Zhotovenie 

výrobku, spolupráca 

Prejaviť a rozvíjať jednoduché manuálne 

a technické zručnosti. Kultivovať svoju 

vytrvalosť a húževnatosť 

Sebahodnotenie profesie Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché 

ciele, kriticky zhodnotiť výsledok svojej 

práce a vážiť si prácu svoju aj iných 

Sebaobsluha, poriadok na stole, v oddelení, 

vo vlastných veciach 

Kultivovať základné sebaobslužné 

a hygienické návyky 

Splnenie úlohy presnosť a čistota práce Prejaviť osobnú zodpovednosť za vykonanú 

prácu, zodpovedne plniť zverené úlohy. 

Vedieť dokončiť prácu, upratať po sebe 

Spolupráca, kooperácia, vytváranie kladného 

vzťahu k ostatným, hrdosť na spoločný 

výsledok práce 

Vedieť spolupracovať so skupinou. Podieľať 

sa na tvorbe jednoduchých projektov 
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Prírodovedno-environmentálna oblasť 

          Obsahový štandard                 Výkonový štandard 
Pozorovanie prírody – fauny a flóry 

Vychádzky do prírody 

Poznať základné princípy ochrany životného 

prostredia. Zaujímať sa o prírodu, poznať 

zvieratá, rastliny a ich znaky. Pozorovať 

prírodu, hľadať krásu 

Človek ako súčasť prírody. Poznaj svoje telo Zoznámiť sa a spoznávať anatómiu človeka 

Pozorovanie zmien v prírode Rozoznať ročné obdobia, zmeny v prírode, 

vplyv počasia na prírodu 

Starostlivosť o kvety 

Čistenie okolia 

Starať sa o kvety. Upraviť prostredie - okolie 

školy 

Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej 

činnosti na tvorbe životného prostredia. 

Separovanie odpadu Pochopiť princípy triedenia odpadu. Vedieť 

triediť odpadky. Vedieť využiť odpadový 

materiál 

Šetrenie energiami Vedieť prečo šetriť energiami. Naučiť deti 

ekologicky myslieť 

Práca s encyklopédiami Podnecovať záujem o nové informácie 

 

Esteticko-výchovná oblasť 

          Obsahový štandard                 Výkonový štandard 
Hudba, výtvarné umenie, tanec a hudobná 

činnosť 

Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu 

Kultúrne pamiatky v meste, múzeum, 

galéria, ľudové tradície, zvyky, povesti, 

názvy ulíc, miestne noviny, história, dnešok 

Prejavovať úctu ku kultúrnym hodnotám 

v blízkom okolí, poznať svoje okolie 

Netradičné výtvarné techniky Rozvíjať svoj talent a špecifické schopnosti 

Úprava oddelenia, netradičné ozdoby, úprava 

zovňajšku 

Prejavovať pozitívny vzťah k estetickej 

úprave prostredia a svojej osoby, nebáť sa 

experimentovať 

Príprava kultúrneho podujatia Byť otvorený k tvorivej činnosti, nebáť sa 

vystupovať pred verejnosťou 

Úcta k starším 

Vianoce 

Veľká noc 

Deň matiek 

Podieľať sa na príprave výrobkov a darčekov 

Tematická vychádzka Byť otvorený a vnímať krásu 

 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

          Obsahový štandard                 Výkonový štandard 
Prechádzka, telocvičňa, kolektívne loptové 

hry, športový areál školy, zimné hry, 

posilňovňa a iné hry 

Relaxovať pravidelným cvičením 

a pohybom, aktívne využívať voľný čas 
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Otužovanie, relaxačné cvičenia, základy 

dopravnej výchovy, skupinové hry 

Schopnosť pravidelného cvičenia a pohybu 

Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje 

zdravie, príčiny ochorení, zdravá strava 

Vedieť a poznať význam základných zásad 

zdravej výživy 

Stravovacie návyky, pitný režim. Striedanie 

odpočinku s činnosťou. Otužovanie, prvá 

pomoc 

Uvedomovať si základné princípy zdravého 

životného štýlu 

Záujmová činnosť, športové hry Rozvíjať športový talent a schopnosti 

Fajčenie, alkohol a iné návykové látky. 

Civilizačné choroby 

Uvedomovať si ich škodlivosť 

Vetranie, osobná hygiena, umývanie rúk, 

telovýchovné chvíľky 

Ovládať hygienické návyky 

 

 

VI. V

ÝCHOVNÝ JAZYK 

 

     Snahou všetkých vychovávateliek v klube detí je, aby deti používali spisovný 

jazyk nielen v písomnej , ale aj ústnej forme a vedeli kultivovane komunikovať. 

 

 

VII.      PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 

 

     Výchovnú činnosť vo výchovných oddeleniach zabezpečuje 5 

vychovávateliek, ktoré spĺňajú kvalifikačné a odborné predpoklady – 

stredoškolské vzdelanie so špecializáciou na telesnú, výtvarnú a pracovnú 

výchovu. Jedna vychovávateľka má vysokoškolské vzdelanie so  zameraním na 

špeciálnu pedagogiku a pedagogiku MP.  Vychovávateľky ovládajú rôzne 

špecifické zručnosti ako hra na hudobný nástroj, dramatická výchova, nové 

výtvarné techniky, modelárstvo, IKT zručnosti a iné. Jedna vychovávateľka 

pracuje na plný úväzok 27 hodín, ostatné na znížený úväzok a to dve na 26, 

jedna 25 a jedna 24 hodín. Štyri vychovávateľky pracujú aj ako asistentky 

učiteľa. 

. 

 

VIII.     MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PRIESTOROVÉ PODMIENKY 
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     ŠKD má k dispozícii 4 herne v samostatnom bloku školy s vlastným 

vchodom. Z toho v troch herniach pracujú výchovné oddelenia. Jedna herňa je 

určená pre ranný a konečný klub. Využívame ju tiež na pravidelné a príležitostné 

činnosti. Jedno výchovné oddelenie pracuje v triede, ktorá je určená len pre klub 

a jedno v multimediálnej učebni. Okrem jednej herne, ktorá je menšia sú ostatné 

veľké, svetlé, vybavené nábytkom a kobercami. Na ich zútulnení a výzdobe sa 

spolu s vychovávateľkami podieľajú aj deti. 

     ŠKD využíva priestory školy – školské ihrisko, telocvičňu, veľkú ročníkovú 

učebňu, učebňu informatiky, kuchynku  a spoločné priestory na hygienu vrátane 

WC. Má vyhradené priestory na prezúvanie. Osobné veci si deti odkladajú na 

určené miesto a na vešiaky v herniach. Deti obedujú v školskej jedálni pod 

dohľadom vychovávateliek. Režim dňa zohľadňuje právo detí na odpočinok, 

relaxáciu vrátane TOV, nerušenú prípravu na vyučovanie. 

ŠKD disponuje s technickým vybavením – mikrovlnná rúra, rýchlovarná 

kanvica, televízor, hifi veža,  CD prehrávač a  DVD. 2 staršie počítače s 

pripojením na internet. 

Ozvučovacia technika – zosilňovač, reproduktory, mikrofóny, mixážny pult. 

Na podporu a skvalitnenie činnosti klubu odoberáme časopis Rodina a škola. Na 

nákup spotrebného materiálu využívame dobrovoľný príspevok od rodičov vo 

výške 7€ (schválený na prvom zasadnutí RZ), vďaka ktorému  môžeme 

každoročne obmieňať inventár ŠKD.     

Vychovávateľky majú zborovňu utvorenú predelením herne skriňami. 

 

IX.      PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY 

            ZDRAVIA PRI VÝCHOVE 

 

     Bezpečnosť a ochranu zdravia pri výchove zabezpečujeme základným 

poučením  detí o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v škole, v ŠKD, na 

ihrisku, v telocvični, vychádzkach, podujatiach mimo školy, ktoré realizujú 

vychovávateľky pri nástupe detí do ŠKD a neskôr  im ho opakovane 

pripomínajú. Deti zároveň podpisujú protokol, že boli poučené a oboznámené so 

školským poriadkom ŠKD a dodržiavaní bezpečnostných pokynov počas 

činnosti ŠKD. Rodičia sú oboznámení so školským poriadkom ŠKD na prvom 

rodičovskom stretnutí. 

    V ŠKD je zabezpečená nepretržitá starostlivosť a dohľad na deti pred 

vyučovaním a po skončení vyučovania. Osvetlenie tried a herní je neónovými 

žiarivkami. Vykurovanie je zabezpečené ústredným kúrením. 
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     Priestory ŠKD sú priemerne vybavené, počet miest na sedenie je 

nedostatočný.  Deti majú celodenný prístup k pitnej vode. Čistota a hygiena 

prostredia je na dobrej úrovni.      

    V prípade úrazu máme  dostupnosť prvej pomoci: telefónne čísla rodičov detí, 

lekárničku, prístup k telefónnej linke do 14,30 hod. po tomto čase využíva každá 

vychovávateľka svoj osobný mobil. Všetky vychovávateľky absolvovali 

školenie prvej pomoci. V ŠKD a v škole platí zákaz fajčenia vo všetkých 

objektoch. 

    Pravidelnosť kontrol BOZP v ŠKD a odstraňovanie ich nedostatkov 

zabezpečuje riaditeľ  školy externým bezpečnostným a požiarnym technikom. 

Postupným upravovaním starého nábytku sa snažíme vytvárať tvorivé pracovné 

prostredie pre činnosť detí . 

 (Školský poriadok ŠKD – Príloha č. 2) 

 

X.      VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA DETÍ 

     

       Pri hodnotení detí sledujeme úroveň dosahovania očakávaných 

výstupov v jednotlivých oblastiach výchovy. V hodnotení dieťaťa musíme 

rešpektovať zmeny v jeho osobnostnom vývoji a právo na omyl. Učíme ho 

sebahodnoteniu. 

Pri  hodnotení detí uplatňujeme tieto formy: 

 Školský poriadok ŠKD v ktorom sme po dohode s rodičmi a 

vychovávateľmi určili pravidlá správania sa detí v ŠKD, ich práva a 

povinnosti. 

 Pravidlá spolužitia v oddelení, ktoré si spoločne určuje vychovávateľka s 

deťmi svojho oddelenia. 

 Úroveň schopností a zručností dieťaťa. 

Pri hodnotení detí aplikujeme metódy individuálneho prístupu, povzbudenia, 

pozorovania, rozhovoru , aktivizácie  a úzkej spolupráce s rodičmi detí. 

Výsledky hodnotenie detí evidujeme v osobnom spise dieťaťa. Rešpektujeme 

právo dieťaťa na omyl. 

Nástroje hodnotenia: 

- spätná väzba od rodičov 

- spätná väzba od učiteľov   

- pozorovanie detí pri činnosti    

Priebežne hodnotíme deti pri každej činnosti a volíme rôzne formy hodnotenia. 

Deti sú počas celého školského roka motivované prípravou príležitostného 

klubového podujatia, ktoré sa pripravuje na konci školského roka a zúčastniť sa 

ho môžu iba deti, ktoré boli vybrané na základe hodnotenia. 
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Cieľom hodnotenia je viesť deti k poznaniu základných pravidiel spoločenského 

správania. Dlhoročnou praxou sa nám denné hodnotenie osvedčilo, preto ho 

preferujeme. Vždy uprednostňujeme pozitívne hodnotenie, ktoré je pre deti 

vysoko motivujúce. 

(SWOT – analýza  Príloha č. 3) 

 

XI.     VNÚTORNÝ SYSTÉM  KONTROLY  A  HODNOTENIA             

           ZAMESTNANCOV 

 

     Vnútorný systém kontroly pedagogických zamestnancov v našom ŠKD 

orientujeme predovšetkým na zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacej činnosti 

a plnenie: 

- cieľov, ktoré sme si stanovili  vo výchovnom programe ŠKD 

- ďalších operatívnych alebo dlhodobých úloh 

Využívame najmä sebahodnotenie činnosti vychovávateliek. 

- motivačný rozhovor  a plán  osobného  profesijného rastu – riaditeľ školy 

- hodnotenie  klímy  a atmosféry v oddelení 

- analýza výsledkov detí, ktorých vychovávateľ usmerňuje (dodržiavanie 

školského  poriadku ŠKD, zodpovednosť v písaní úloh, správanie 

a prejavy detí, schopnosť participácie ,  spôsob uspokojovania záujmov  – 

zástupkyňa riaditeľa školy 

- analýza plánu výchovno-vzdelávacích  činností vychovávateľa - pestrosť, 

zastúpenie všetkých oblastí výchovy, frekvencia, nadväznosť – 

zástupkyňa riaditeľa školy 

- hodnotenie výsledkov vychovávateľov v oblasti  uplatňovania inovačných 

metód práce, aplikovania špecifických zručností, tvorba projektov – 

zástupkyňa riaditeľa školy 

- vzájomné hodnotenie vychovávateľov –  otvorené výchovné činnosti 

- vonkajšia autoevalácia 

- spätná väzba od detí 

- spätná väzba od rodičov 

- hodnotenie verejnosťou , zriaďovateľom, školskou inšpekciou 

(Plán MZ  - Príloha č. 4) 

 

 

XII.     POŽIADAVKY  NA KONTINUÁLNE  VZDELÁVANIE    

            PEDAGOGICKÝCH  ZAMESTNANCOV 
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     Zameranie a ciele nášho výchovného programu ako aj  analýza súčasného 

stavu ďalšieho vzdelávania vychovávateľov ukazuje potrebu orientácie sa 

ďalšieho vzdelávania vychovávateľov najmä na metódy zážitkovej výchovy, na 

problematiku netradičných nenáročných relaxačných  a záujmových činností, 

ochranu detských  a ľudských práv, a predchádzaniu všetkýcm formám 

diskriminácie a intolerancie. 

 Záujem o kontinuálne vzdelávanie vychovávateliek je možné vidieť v tabuľke 

profesionálneho rastu, ktorá je u riaditeľky školy. 

Vzdelávania sú   podmienené : 

- umožnením rozvoja zručností vychovávateliek potrebných pre vyššie 

uvedený okruh kontinuálneho vzdelávania 

- sprostredkovaním najnovších  poznatkov z metodiky výchovy 

jednotlivých oblastí výchovy  a neformálneho vzdelávania 

- rozvíjaním špecifických zručností vychovávateliek 

- pripravovaním  vychovávateliek pre prácu s modernými IKT 

- podnecovaním tvorivosti vychovávateľov 

Uvedené vzdelávania sa budeme snažiť zabezpečiť aj činnosťou metodického 

združenia vychovávateliek, prizývaním odborných lektorov  a účasťou 

vychovávateliek na vzdelávaniach a tvorivých  dielňach. 
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Príloha č. 1 

 

 

Plán príležitostných akcií 

 
September   Jeseň v našej záhrade 

    Šarkaniáda 

 

Október   Týždne zdravej výživy - Deň jabĺk 

  - Deň mlieka 

    Česko-slovenský projekt „Záložka do knihy spája školy 24.10. 

    Deň knižníc 

 

November   „Deň strašidielok“ – zábavné popoludnie 

„Zober loptu nie drogy!“ – športové súťaže v rámci Európskeho 

týždňa boja proti drogám 

 

December   Mikulášske prekvapenie pri stromčeku 

    Tvorivé dielne „Vianoce“ 

    Vianočné trhy v ŠKD – učíme sa nakupovať 

 

Január   Zimné radosti 

    Darčeky pre budúcich prvákov 

    Zábavné popoludnie – „Deň vyvolený“ 

 

Február   Tvorivé dielne „Šikulkovia“ 

    Fašiangy – karnevalové masky 

 

Marec    Zábavné popoludnie – „Veselý jarmok“ 

    „Vieš o čom čítaš?“ – súťaž čitateľskej gramotnosti 

Návšteva Múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom 

Mikuláši 22.3. Svetový deň vody 

 

Apríl    Farby jari 

    Návšteva ZOO – Vitálišovce – Deň Zeme 

    Výlet na Háj – Nicovô – poznávame históriu mesta 

 

Máj    Letná olympiáda – športové popoludnie 

    MISS – súťaž o naj... dievča ŠKD 

 

Jún    Návšteva kina – pri príležitosti MDD 

    Čarovná noc 
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Príloha č. 2 

 

Školský poriadok ŠKD 

 

     Popis prevádzky: 
 

1.  ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja 

     a štátnych sviatkov v čase od 6.00 - 17.00 hod. 

     Ranný klub: 6.00 - 7.45 hod.  (do ranného klubu môžu deti prichádzať počas celého    

     otvorenia) 

     Popoludňajší klub: 11.20 -16.00 hod. 

     Konečný klub: 16.00 -17.00 hod. 

2.  Do klubu sa prednostne prijímajú žiaci nižších ročníkov základnej školy, ktorí sú    

     prihlásení na pravidelnú dochádzku. 

3.  ŠKD sa nachádza v herniach a v dvoch kmeňových triedach. 

     Má samostatný označený vchod. 

4.  Ranný a konečný klub sa prevádzkuje v herniach. 

5.  Rodič má právo zúčastňovať sa na pozvanie príležitostných akcií v ŠKD.   

6.  Dieťa môžu rodičia do ŠKD prihlásiť a odhlásiť na základe vyplnenia písomnej 

     žiadosti, podpísanej zákonným zástupcom. 

     Žiadosť rodič nájde na www.zsjankakralalm.edupage.org 

 

     

 Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD: 
  

7.  Platba za pobyt dieťaťa v ŠKD sa uskutočňuje bezhotovostným prevodom do 10.dňa 

      v mesiaci. Mesačný poplatok je 4,50 eura 

      Odporúčame uhradiť platbu nasledovne: 

      Do 10.septembra za mesiace IX. – XII.  /18 €/ 

      Do 10.januára za mesiace I. – VI.  /27 €/ na číslo účtu: 8109514001/5600 

8.   Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní v mesiaci, ktoré dieťa strávi v ŠKD. 

9.   Ak rodič odhlási svoje dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku. 

10. Po predložení dokladov o sociálnej odkázanosti môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení, 

      alebo odpustení poplatku. 

11. Pokiaľ rodič neuhradí stanovený poplatok za pobyt dieťaťa v ŠKD a boli využité 

      všetky primerané dostupné spôsoby zabezpečenia úhrady, rozhodne riaditeľ 

školy                                                     o neprijatí alebo  vyradení dieťaťa z klubu. 

12. Za príchod dieťaťa do ranného klubu zodpovedajú rodičia. 

13. Prechod detí do oddelení klubu v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka. Ak sú                           

      vytvorené výchovné oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod dieťaťa 

      vyučujúci, ktorý mal poslednú vyučovaciu hodinu v triede, ak nebolo dohodnuté inak. 

14. Za dieťa, ktoré na vyučovaní bolo, ale vychovávateľka ho neprebrala od vyučujúceho 

      vychovávateľka nezodpovedá. 

15. Vychovávateľka uvoľní dieťa z ŠKD len na základe predchádzajúceho písomného                

      oznámenia rodiča alebo inej fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej 

      starostlivosti     alebo pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. Na 
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      ospravedlnenie neprítomnosti  dieťaťa v ŠKD, alebo skoršieho odchodu je potrebné 

      doniesť ospravedlnenie, ktoré rodič      nájde na www.zsjankakralalm.edupage.org 

16.  Ak dieťa odchádza z ŠKD bez sprievodu rodiča, právnu zodpovednosť preberá rodič. 

17. Dieťa nebude z ŠKD uvoľnené na základe telefonického požiadania. 

18. Ak je dieťa v ŠKD a pokračuje v popoludňajšej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo inej          

      záujmovej činnosti v škole, náboženskej výchove zodpovedá za dieťa príslušný vyučujúci     

       alebo vedúci záujmového útvaru, ktorý si dieťa vyzdvihne v ŠKD a po skončení                             

      odovzdá vychovávateľke, alebo podľa dohody s rodičom uvoľňujú dieťa domov. 

19. Aby sa nenarušovala výchovná činnosť, dieťa môže byť uvoľnené z ŠKD len na 

      základe písomného požiadania rodičov, inak je prvý odchod z ŠKD o 15.00 hod. 

      Ďalší je v intervaloch o 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 hod. 

20. Prosíme rodičov, aby využívali vchod ŠKD. 

21. Pre výchovné činnosti ŠKD sú využívané aj špeciálne učebne, telocvičňa, ihrisko 

      a iné objekty školy, v ktorých deti dodržiavajú vnútorný poriadok pre žiakov. 

22. Pri organizovanej činnosti je možné využívať preliezačky a detské drevené ihrisko 

      za týchto podmienok: 

      a)  na preliezačkách nesmú deti visieť dolu hlavou 

      b) bez pedagogického dozoru nesmú byť deti na preliezačkách a detskom drevenom 

ihrisku 

      c) pedagogický dozor neumožní používanie preliezačiek a dreveného ihriska v prípade, ak 

          podklad nie je upravený, alebo sú tam ostré predmety/ kamene, sklo a pod./ 

      d) pedagogický dozor pred využitím preliezačiek zváži fyzické schopnosti dieťaťa 

23. Výchovno-vzdelávací program je zameraný na striedanie činností odpočinkovej a 

       rekreačnej, vzdelávacej a záujmovej. 

24. Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie detí. Stravné lístky zabezpečujú 

      rodičia v zmysle pokynov vedúcej ŠJ. 

25. Pitný režim zabezpečujú rodičia. Škola formou mliečneho automatu na karty. 

26. Dieťa, ktoré odchádza z ŠKD v sprievode rodiča a rodič si ho do ukončenia 

      prevádzky ŠKD (17.00 hod.) nevyzdvihne, bude poslané samé domov a zodpovednosť 

      za jeho bezpečnosť preberá rodič. 

27. Topánky, vrchné šatstvo si deti odkladajú na určené miesto. Veci, ktoré možno zameniť 

      musia byť označené. (topánky, svetre, vetrovky, stravné čipy,....) 

28. Straty osobných vecí a oblečenia z uzavretých priestorov v ŠKD u poisteného 

      dieťaťa vybavuje vychovávateľka v spolupráci s rodičmi a ekonomickou pracovníčkou. 

29. V prípade nevoľnosti, teploty, úrazu vychovávateľka telefonicky upovedomí rodičov. 

 

     

 Základné pravidlá správania sa detí v ŠKD: 
 

30. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov je zakázané. Za donesené osobné 

      hračky nezodpovedá vychovávateľka ani ZŠ. 

31. Opustiť ŠKD bez vedomia vychovávateľky je neprípustné. 

32. Dieťa je povinné rešpektovať a plniť pokyny vychovávateľky. 

33. Ak dieťa, ktoré navštevuje ŠKD sústavne narúša činnosť výchovného oddelenia, 

      je neprispôsobivé a jeho zákonní zástupcovia boli o tom vychovávateľkou písomne 

      upozornení, rozhodnutím riaditeľa školy môže byť takéto dieťa z ŠKD vylúčené. 

34. Za hry, knihy, hračky a iné pomôcky zodpovedá kolektív detí. Za úmyselné 

      poškodenie zaplatí náhradu dieťa, ktoré ju spôsobilo. 

35. Dieťa sa má správať podľa vnútorného poriadku ZŠ Janka Kráľa, ktorého súčasťou 

      je aj školský poriadok ŠKD. 
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Príloha č. 3 

 

SWOT analýza 

 

Silné stránky 
 

 kvalifikovaný tím vychovávateliek 

 samostatné priestory (herne) 

 možnosť využívať priestory školy 

 ihrisko s umelým trávnikom 

 existujúce, tradičné aktivity celého klubu 

 osobitný prístup vychovávateliek k deťom 

 tvorivosť vychovávateliek 

 prezentácie prác detí 

 zapájanie sa do projektov školy 

 príspevok RRZ na činnosť a technické 

vybavenie 

 pobočka mestskej knižnice 

 školská jedáleň v budove školy 

 dobrá informovanosť rodičov o klube detí 

 zviditeľnenie klubu detí na webovej stránke 

školy 

 

Slabé stránky 
 

 znížený úväzok vychovávateliek 

 nedostatočný finančný rozpočet na 

výchovnú činnosť 

 režimové momenty 

 zrušená funkcia vedúcej 

vychovávateľky v ŠKD 

 neumožnené kontinuálne vzdelávania 

vychovávateliek 

 viazané odchody detí z priľahlých 

obcí na spoje 

 

 

 

Príležitosti 
 

 zúročiť dobré tradície ŠKD 

 výraznejšie prezentovať činnosť ŠKD 

 prezentovať činnosť pri zápise do 1. ročníka 

 vybudovať ihrisko pre voľno-časové aktivity 

mladších detí v areáli školy 

 odborný rast vychovávateliek 

 výmena skúseností s inými školskými 

zariadeniami 

Ohrozenia 
 

 nedostatok finančných prostriedkov na 

činnosť 

 nízke mzdové ohodnotenie 

vychovávateliek 

 agresivita detí 

 vzdialenosť od kultúrneho centra 

 nedostatočné vybavenie školského 

ihriska pre mladšie deti (preliezačky, 

lavičky a tienisté prístrešky) 

 

 

Silné stránky a príležitosti na zvýšenie kvality 

budeme rozvíjať a skvalitňovať. Využívať tvorivosť 

vychovávateliek k skrášleniu klubu detí. Zúročiť 

Slabé stránky a ohrozenia sa budeme snažiť 

odstraňovať spoluprácou s vedením školy, 

aby zrušili znížené úväzky vychovávateliek 
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dobré tradície a aktivity. a rokovali so zriaďovateľom o upravení 

finančného rozpočtu pre ŠKD. 

Súčasťou SWOT analýzy boli anketové dotazníky pre rodičov a deti, aby bolo možné zistiť 

požiadavky na činnosť klubu a spätnú väzbu na hodnotenie ŠKD. 

 

Príloha č. 4 

 

 

 

Plán práce MZ pre školský rok 2015/2016 

 
 

     Plán MZ pre školský rok 2015/2016 je rozdelený do štyroch stretnutí. Program obsahovo 

vyplýva z pedagogicko-organizačných pokynov  MŠ SR na školský rok 2015/2016 a je 

nasledovný: 

 

I.    Vypracovanie Výchovno-vzdelávacieho programu ŠKD 2015/1019, vypracovanie                  

      programu MZ pre školský rok 2015/16.  

      Vypracovanie plánu príležitostných podujatí   Oboznámenie sa s metodickým materiálom      

k pracovným zošitom „Veselo je v školskom  klube“ 

       Termín: 28. august  2015                                 Zodpovedná: vedúca MZ  

 

II.   Metodická a materiálna príprava celoklubovej akcie zameranej na finančnú gramotnosť 

„Vianočné trhy v ŠKD“ – učíme sa nakupovať. Materiálne  vybavenie herní, príprava 

koncoročného podujatia  „Mikuláš“ 

       Termín: jesenné prázdniny 2015                        Zodpovedná:  všetky vychovávateľky 

                                                                                                     

 

III. Príprava celoklubovej akcie „Letná olympiáda“ – športový deň v ŠKD 

                    

       Termín: jarné prázdniny  2016                       Zodpovedná: všetky vychovávateľky 

        

IV. Príprava a materiálne zabezpečenie celoklubovej akcie „Čarovná noc v ŠKD“  

      Vyhodnotenie činnosti MZ ŠKD 

 

       Termín: jún 2016                                               Zodpovedná: vedúca MZ 

                                                                                                         vychovávateľky ŠKD 

 

     V ŠKD počas činností budeme i v tomto školskom roku deti motivovať k voľnočasovým 

aktivitám, k pohybovej aktivite, vytvárať podmienky pre čítanie s porozumením, 

implementovať environmentálnu výchovu, zapájať sa do protidrogových podujatí ako „ zober 

loptu“ a prehlbovať úctu k starším.  V TOV rozvíjať témy: multikultúrnu, mediálnu, osobný 

a sociálny rozvoj, environmentálnu, dopravnú , ochrana života a zdravia, regionálna 

a tradičná kultúra,  výchovu k manželstvu a rodičovstvu. Obsah jednotlivých výchovno-

vzdelávacích činností aplikovať integrovane vo viacerých tématických oblastiach  naraz, čo 

umožní komplexnejší  rozvoj osobností detí . 

Upevňovať kompetencie detí získané na vyučovaní v škole a rozvíjať kompetencie pre 

praktický život. I naďalej budeme pokračovať v dlhoročnej spolupráci s knižnicou 
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a posilňovať čitateľskú gramotnosť, rozvíjať osobné a sociálne kompetencie detí k reálnemu 

uplatňovaniu ľudských práv. Realizovať prevenciu proti šikanovaniu a posilňovať zdravý 

životný štýl detí. 

                                                          

                                                                                 Vedúca MZ               Mgr.  Jana Pelachová   

                                                                                                                     
 

      

                                                          

                                                      

                                                                                                                
 

                                                   
                                                                                                            

 

 

 

 

 
 

                                                                                       


