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1. CHARAKTERISTIKA ŠKD 

 Činnosť v školskom klube detí rozvíja dieťa v znalostiach dôležitých pre život v spoločnosti 

a vybavuje ho žiaducimi vedomosťami, zručnosťami, ale tiež postojmi. Školský klub napomáha 

posilňovať osobnosť každého dieťaťa, pomáha mu nájsť sa, profilovať a dosiahnuť úspech. 

Najväčšiu úlohu tu hrajú vhodná motivácia, radosť z činnosti, ctižiadosť, zvedavosť 

a povzbudzovanie. 

Školský klub detí, je školské zariadenie výchovy mimo vyučovania. Nie je pokračovaním vyučovania 

a nemal by byť chápaný iba ako sociálna služba. Práca v ŠKD má svoje špecifiká – deťom zabezpečuje nie 

len odpočinok a rekreáciu, ale i zaujímavé využitie voľného času a prípravu na vyučovanie. Dobre 

vytvorený program činností v školskom klube detí by mal mať pre deti predovšetkým funkciu 

relaxačnú a socializačnú. Rozmanitosť aktivít zabezpečuje zmysluplné účelné a tvorivé využitie voľného 

času počas pobytu v ŠKD. Snažíme sa, aby dieťa, ktoré trávi voľný čas v ŠKD bolo: 

 vedené k samostatnosti  

 malo priestor na oddych a relaxáciu 

 vedelo sa o seba postarať a dokázalo samostatne pracovať 

 vedelo vyjadriť vlastný názor a slušne sa správať 

 dokázalo pracovať v kolektíve a pre kolektív 

 malo vhodné podmienky na všestranný rozvoj osobnosti 

 malo možnosť poznávať a rozvíjať svoje záujmy 

 vedelo účelne využívať voľný čas  

 túžilo po poznaní.  

 ŠKD je súčasťou plno-organizovanej základnej školy. Poskytuje výchovu a vzdelávanie, 

mimo vyučovania pre deti 1. - 4. ročníka. V ZŠ s MŠ M. Kolibiara na Detvianskej Hute bolo 

zriadené jedno oddelenie ŠKD. Oddelenie pracuje v triede vybavenej počítačom, CD prehrávačom 

a interaktívnou tabuľou. V triede je k dispozícii koberec na relaxačnú činnosť. Oddelenie 

každoročne dopĺňa svoj fond spoločenských hier, hračiek, športových pomôcok a stavebníc. 

Oddelenie má k dispozícii je počítačovú učebňu a knižnicu, ktorá sa nachádza v budove školy. Pre 

športové a rekreačné činnosti je k dispozícií telocvičňa, futbalové ihrisko, plocha s detskými  
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preliezačkami, ale aj multifunkčné ihrisko nachádzajúce sa v obci. Na relaxáciu a poznávanie môžu 

deti využívať aj záhradnú časť školského dvora. Stravovanie žiakov je zabezpečené priamo v 

budove školy priestrannou jedálňou s dostatočným počtom stolov a stoličiek. 

 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD je   určená 

všeobecným záväzným nariadením zriaďovateľa ŠKD . Konkrétna výška príspevku  je uvedená 

v rozhodnutí  riaditeľa  ŠKD na príslušný školský rok. 

 

1.1. Charakteristika výchovného programu 

 Výchovný program tematicky vyhovuje svojim rozsahom a je primeraný vekovému zloženiu 

detí v ŠKD. Vychádza zo všeobecných cieľov a princípov výchovy a vzdelávania,    z kľúčových 

kompetencií žiaka základnej školy a z vlastnej koncepcie.  

 Charakterizuje ponuku širokého spektra rôznorodých činností a príležitostí záujmového 

vzdelávania. Témy programu vychádzajú z prirodzenej zvedavosti dieťaťa a jeho túžby po poznaní, 

po osvojovaní si poznatkov a vedomostí využiteľných v osobnom živote. 

 Výchovný program kladie dôraz na vyžitie materiálnych, priestorových, organizačných, 

psychosociálnych a personálnych podmienok pre záujmové vzdelávanie vo všetkých činnostiach 

ŠKD, ktoré vedú k všestrannému a harmonickému rozvoju osobnosti dieťaťa, ak po stránke 

telesnej, tak aj duševnej. Vo výchove a vzdelávaní kladie dôraz na celkový rozvoj osobnosti 

dieťaťa, na rozvoj kľúčových kompetencií, vedomostí, zručností a schopností detí získaných na 

vzdelávaní v základnej škole. Podporuje rozvoj samostatnosti a zodpovednosti za prípravu na 

vyučovanie a za svoje konanie, aktívne využívania voľného času a zmysluplný rozvoj osobnosti. 

ŠKD má dôležitú úlohu aj v prevencii sociálne patologických javov. 

  

1.2. Charakteristika detí 

     Školský klub detí navštevujú deti Základnej školy s materskou školou Milana Kolibiara 

v Detvianskej Hute č.369. Oddelenie ŠKD navštevuje 15 detí 1. – 4. ročníka. Okrem detí, ktorí 

majú bydlisko v obci, početnú skupinu tvoria aj deti z okolitých obcí, čomu je prispôsobená aj 

prevádzková doba ŠKD. Deti do ŠKD  prijímame na nasledujúci školský rok  do 30 júna. Deti 1. 

ročníka prijímame pri zápise do 1. ročníka a následne do 10. septembra príslušného školského roka. 

V prípade potreby a voľnej  kapacity aj počas školského roka na pravidelnú, aj na nepravidelnú 

dochádzku. 
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1.3. Dlhodobé projekty a programy. 

 Realizujeme preventívne výchovné programy, ktorých  obsah je každoročne stanovený 

v pedagogicko-organizačných pokynoch MŠ SR. 

 Na dlhodobých projektoch pracujú vychovávateľky v spolupráci s triednymi učiteľmi, 

ostatnými pedagógmi a koordinátormi projektov. Tieto projekty sú zamerané najmä na duševné 

zdravie detí, informovanosti o svojich právach a povinnostiach, o možných nebezpečenstvách a 

rizikách pri užívaní drog , pričom kladieme dôraz na prevenciu a tiež na tvorivé a aktívne 

využívanie voľného času ako hlavného cieľa našej práce. Sú to projekty: športové popoludnia, 

výtvarná tvorivosť, karneval, sánkovačka, týždeň s knihou. Dlhodobo sa zapájame do prípravy 

kultúrnych podujatí a vystúpení školy pre rodičov na vianočné príležitosti, pri zápisoch do 1. 

ročníka, pri príležitosti privítania seniorov pri príležitosti mesiaca úcty k starším, besiedka ku Dňu 

matiek, realizujeme športové súťaže a staráme sa o výzdobu oddelenia a spoločných školských  

priestorov. 

1.4. Spolupráca ŠKD s rodičmi a inými subjektmi. 

 Spolupráca s rodičmi je veľmi dobrá. Realizuje sa každodennými osobnými rozhovormi, 

účasťou rodičov na akciách organizovaných ŠKD – karneval, vianočná besiedka,  besiedka ku Dňu 

matiek, športový deň. Rodičia pomáhajú aj materiálnym zabezpečením činnosti ( papier na 

kreslenie, sponzorské odmeny do súťaží ). Vychovávateľka sa zúčastňuje aj rodičovských 

zasadnutí.  

 Okrem dobrej spolupráce s rodičmi máme aj dobrú spoluprácu s učiteľmi a vedením školy, 

ktoré podporuje činnosť ŠKD a pomáha pri riešení problémov a snaží sa vyhovieť oprávneným a 

reálnym požiadavkám zo strany ŠKD.  

ŠKD spolupracuje s materskou školou – spoločné akcie, s Obecným úradom, centrami voľného 

času a inými organizáciami. 
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2. VYMEDZENIE CIEĽOV A POSLANIE VÝCHOVY 

 Výchova v školskom klube je jednou z najznámejších a dokonca najvýznamnejších foriem 

starostlivosti o deti mladšieho školského veku v čase mimo vyučovania. Výchovno-vzdelávaciu 

činnosť v školskom klube chceme smerovať k príprave detí na život, ktorý od nich vyžaduje, aby 

boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Vo výchovno-vzdelávacej 

práci v školskom klube detí zdôrazňujeme potrebu, aby sa výchova mimo vyučovania rozhodne 

nestala pokračovaním riadneho vyučovacieho procesu a nezmenila sa na doučovanie. 

Rešpektovanie vekových osobitostí detí, hygienických zreteľov, prihliadanie na intenzitu zaťaženia 

a časový rozsah nepopierajú, že činnosť v školskom klube detí je závislá na školskom vyučovaní, 

pričom je dôležitá organická jednota učebného procesu s výchovou mimo vyučovania na základe 

rovnocenného partnerstva učiteľov a vychovávateľov. Našim cieľom je pripraviť človeka 

rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k 

celoživotnému vzdelávaniu. Dôležité je, aby sme formovali u detí tvorivý životný štýl, vnútornú 

motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. Chceme vychovávať 

deti v duchu zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí. Školský klub je 

charakterizovaný ako výchovné zariadenie, slúžiace na výchovu a vzdelávanie a záujmovú činnosť 

detí v čase mimo vyučovania. Školský klub vytvára podmienky pre telesný, psychický a sociálny 

rozvoj detí. Preto je potrebné, aby si deti v klube odpočinuli, načerpali pozitívne skúsenosti i 

poznatky, uspokojili vlastné záľuby a záujmy.  

Náš školský klub ponúka: 

•       bezpečnosť a priateľstvo, 

•       toleranciu, solidaritu, otvorenosť, dôveru, 

•       estetické prostredie, 

•       rozmanitý program, 

•       aktivity rozvíjajúce kreativitu, 

•       činnosti podporujúce tímovú prácu a vytrvalosť, 

•       podporu iniciatívy, nápaditosti a samostatnosti, 

•       rozvoj komunikačných schopnosti,  

•       zdravý životný štýl, 

•       rovnosť príležitostí, 
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2.1. Hlavné ciele ŠKD 

 Základným cieľom výchovy je pestrou a zaujímavou činnosťou v čase mimo vyučovania 

dopĺňať výchovno-vyučovací proces, uspokojovať záujmy detí s prevahou oddychového, 

rekreačného a záujmového charakteru. V jednotlivých činnostiach dominuje zážitková, 

humanistická výchova, ktorej úlohou je podporiť rozvoj osobnosti každého dieťaťa, jeho schopností 

i záujmov. 

Cieľom výchovy a vzdelávania je dieťaťu umožniť: 

 Získavať vzdelanie podľa „školského zákona“ (Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní a o zmene niektorých zákonov). 

 Získavať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych 

a písomných spôsobilostí, komunikácie v štátnom jazyku, materinskom a cudzom jazyku, 

matematickej, finančnej a čitateľskej gramotnosti, ako aj kompetencie v oblasti prírodných 

aj technických vied a technológií, k celoživotnému učeniu, ako aj sociálne, občianske 

a kultúrne kompetencie. 

 Naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenie a vedieť 

ich riešiť. 

 Rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké a psycho-motorické schopnosti a aktuálne 

poznatky. 

 Posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám 

a tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej 

kultúre. 

 Získavať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám. 

 Pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia 

a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnými a etnickými 

skupinami a náboženskej tolerancie. 

 Naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať 

v skupine a preberať na seba zodpovednosť. 

 Naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie vrátane 

zdravej výživy a ochrany životného prostredia a rešpektovať ľudské etické hodnoty. 

 Získať všetky veku primerané a dostupné informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich 

uplatnenie. 

 Pripraviť deti na ďalšie vzdelávanie po všetkých stránkach – zámerne celostne rozvíjať 

osobnosť detí. 
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 Podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa v tvorivo-umeleckých činnostiach, 

ako aj v športovej činnosti. 

 Získať schopnosť zmysluplne využívať voľný čas poskytovaním dodatku námetov pre 

využívanie voľného času. 

 

 

Strategické ciele: 

 kompenzovať jednostrannú záťaž počas vyučovania 

 podporovať záujmy, osobnosť a schopnosti každého dieťaťa 

 skvalitniť spoluprácu s rodičmi 

 zlepšiť estetiku prostredia 

 rozvíjať kamarátstva a primerané vzťahy k dospelým osobám  

 rozvíjať individuálne schopnosti, využívať poznatky, ktoré deti získali v škole a vhodným 

spôsobom na ne naviazať vo výchovných činnostiach  

 rozvíjať základné pohybové zručnosti detí a  ich schopnosti, vhodne relaxovať, odpočívať a 

regenerovať svoje sily  

 viesť deti k zmysluplnému využívaniu voľného času a poskytovať im dostatok podnetov na 

všestranný rozvoj ich osobnosti 

 

 

2.2.  Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti 

 

  ŠKD rozvíja jednotlivé kľúčové kompetencie detí viacerými stratégiami. Výber stratégie 

závisí od cieľa a konkrétnej kľúčovej kompetencie ktorú chceme v činnosti rozvíjať. Medzi 

najčastejšie stratégie patria :  

 Neformálne vzdelávanie ( participácia, spolupráca, záujmové vzdelávanie, príprava na 

aktívny život v otvorenej informačnej multikultúrnej spoločnosti )  

 Výchova zážitkom ( vyváženosť kladných a záporných emócií )  

 Interkulturalita ( tolerancia, vzájomné porozumenie )  

 Brainstorming (skupinové riešenie problémov, rozvíjanie predstavivosti, fantázie a 

obrazotvornosti )  

 Inscenačná metóda  

 Situačná metóda  

 Hry (pohybové, tvorivé, didaktické, 

kooperačné . .)  

 Motivácia  
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 Aktivizácia  

 Skupinová práca  

 Prezentácia  

 Beseda  

 Individuálny prístup  

 Tréning  

 Vysvetlenie  

 Povzbudenie  

 Dramatizácia  

 Tvorivá dielňa  

 Film, rozprávka  

 Práca s knihou  

 Vychádzka, exkurzia  

 Besiedka  

 Súťaž  

 Pohybové a relaxačné cvičenia 

 

2.3. Kľúčové kompetencie dieťaťa ŠKD 

 

  Kompetencie detí ŠKD nadväzujú na kompetencie žiakov Základnej školy s materskou 

školou Milana Kolibiara v Detvianskej Hute. Kompetencie sa v procese výchovno-vzdelávacej 

činnosti mimo vyučovania rozvíjajú a navzájom prelínajú v  jednotlivých tematických oblastiach 

výchovy. Dieťa ich rozvíja účasťou na záujmovej a výchovno-vzdelávacej činnosti. Kompetencie 

dieťaťa sú výsledkom obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti  a celkového výchovno-vzdelávacieho 

procesu v ŠKD. 

  Kompetencie  predstavujú ideálny plánovaný cieľový výstup dosahovaný systematickým  

a postupným výchovno-vzdelávacím procesom počas pobytu dieťaťa v ŠKD. Dieťa má osvojené 

tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym osobnostným možnostiam 

a dĺžke jeho pobytu v ŠKD. 

 

Sociálne komunikačné kompetencie 

 Vie aktívne počúvať, argumentovať a diskutovať 

 Dokáže porozumieť textu a obrázkovému materiálu 

 Vie správne formulovať otázku 

 Vystupuje pred publikom 

 Využíva prostriedky neverbálnej komunikácie 

 Rozvíja sa komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT 

 Vie využiť všetky dostupné formy komunikácie 

 Vypočuje si opačný názor 

 Prijíma spätnú väzbu 

 Pomenuje svoje potreby, city a pocity 
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 Zvládne jednoduché stresové situácie 

 Vlastným postupom rieši jednoduché konflikty 

 Presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti 

 Rešpektuje úlohy skupiny 

 Efektívne spolupracuje v skupine 

 Uvedomuje si potreby detí a osôb so zdravotným znevýhodnením 

 Uvedomuje si potreby ostatných detí 

 Poskytne pomoc alebo pomoc privolá 

 

Kompetencie matematického a prírodovedného myslenia 

 Dokáže využívať problémovú metódu pri riešení rôznych praktických problémov zo 

života 

 

Kompetencie používať informačnú a komunikačnú technológiu 

 Využíva IKT v procese učenia 

 Dodržiava zásady správneho využívania IKT bez ohrozenia zdravého vývinu a    

  bezpečnosti 

 

Pracovné kompetencie 

 Prejavuje samostatnosť vo vypracovaní domácich úloh 

 Plánuje a hodnotí svoje činnosti 

 Prijíma nové informácie a poznatky 

 Dokončí prácu 

 Kultivuje svoju vytrvalosť 

 Plní si svoje povinnosti 

 Ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti pre praktický život 

 Rozvíja manuálne zručnosti 

 

Občianske, osobné a sociálne kompetencie 

 Uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb 

 Uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie 
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 Je otvorený primeranému participovaniu na živote v oddelení 

 Prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám 

 

Kultúrne kompetencie 

 Pozná kultúrne pamätihodnosti okolia a regiónu 

 Rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie 

 Rešpektuje iné kultúry a zvyky 

 Prijíma kultúrne podnety 

 Je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine 

 Ovláda základy kultúrneho správania 

 Kultivuje svoj talent 

 

Kompetencie učiť sa učiť 

 Rieši nové, neznáme úlohy a situácie 

 Pozná a rešpektuje celoživotné pravidlo – Najlepší osobný výkon 

 Zúčastňuje sa vedomostných súťaží 

 Prejavuje záujem o nové informácie 

 Vyhľadáva nové informácie z viacerých adekvátnych zdrojov 

 

 

Kompetencie riešiť problémy   

 Dokáže riešiť problémové situácie v škole aj mimo nej  

 Dokáže pracovať v tíme pri riešení problémov  

 Pozná možnosti predchádzania problémom  

 Dokáže aktívne pristúpiť k riešeniu problémov a pomoci iným   

Forma výchovy   

 Forma  výchovy : poldenná  
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3. METÓDY, FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

 

Záujmové vzdelávanie, ktoré prebieha v našom ŠKD, prebieha predovšetkým vlastnou 

činnosťou detí, ich komunikáciou s okolím a získavaním vlastných skúseností. Všetko je založené 

na priamych zážitkoch z činnosti, vychádzajúcich čiastočne z individuálnej voľby, detskej 

zvedavosti, potreby zamestnávať sa a baviť sa s ostatnými. 

Program je naplňovaný formou pravidelnej činnosti (individuálna, kolektívna, skupinová práca), 

ponukou vzdelávacích, oddychových, rekreačných  a spontánnych aktivít. 

  

Formy práce pri spontánnej činnosti: 

•       odpočinok, čítanie kníh a časopisov, 

•       tematické hry (domov, rodina, škola doprava...), 

•       konštruktívne hry so stavebnicou, 

•       stolné hry, skladanie obrázkov, 

•       voľné kreslenie, doplňovačky, 

•       dramatizácia rozprávky. 

  

Formy práce pri riadenej činnosti: 

•       vychádzky  s pozorovaním, 

•       technické práce s rôznymi druhmi materiálu, 

•       ručné práce s využitím rôznych výtvarných techník, 

•       práce s knihou, 

•       súťaživé hry, didaktické hry, 

•       hudobné a pohybové hry, 

•       športové hry. 

  

Metódy používané pri spontánnej, neriadenej činnosti: 

•       pozorovanie, získavanie skúseností prežívaním, 

•       experimentovanie, 

•       hra, individuálna práca, 

•       vlastná tvorba, aktivizujúce hry, 

•       práca vo dvojici, v skupine,  

•       samostatné a skupinové riešenie problémov, 
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•       hodnotenie, sebahodnotenie. 

  

Metódy používané pri riadenej činnosti: 

•       rozprávanie, dramatizácia, vychádzka, 

•       vyhľadávanie informácií, riešenie problémových situácií, 

•       rozhovor, diskusia, komunikácia v kruhu, 

•       prezentácia výsledkov atď. 

  

Oživením výchovného programu v ŠKD sú príležitostné akcie a projekty, ktoré nie sú zahrnuté 

do týždennej skladby činností. Súčasťou programu je zvýšená príprava na vyučovanie. 

Pri všetkých týchto aktivitách sú rešpektované požiadavky na voľný čas dieťaťa: 

•       požiadavka pedagogického ovplyvňovania voľného času 

•       požiadavka dobrovoľnosti 

•       požiadavka zaujímavosti, s prvkami pestrosti,  

•       požiadavka aktivity, kde je činnosť volená tak, aby v nej mohli byť úspešné všetky deti, aby    

sa čiastočne zúčastňovali na tvorbe a príprave  činnosti, na  ich realizácií aj hodnotení, 

•       požiadavka citlivosti, ktorá závisí na prežívaní kladných emócií v priebehu aj po hodnotení 

ukončenej činnosti, 

•       požiadavka sebarealizácie, lebo činnosťou dieťa objavuje svoje dobré stránky, ak je jeho 

snaha a výsledky jeho práce kladne hodnotené okolím. 

  

4. TEMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVY  ŠKD   

 

  Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa v ŠKD realizuje v týchto tematických 

oblastiach výchovy :  

 

 Vzdelávacia  

 Spoločensko-vedná  

 Pracovno-technická  

 Prírodovedno-environmentálna  

 Esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická )  

 Telovýchovná, zdravotná a športová ( turistická )  
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  Tematické oblasti v sebe zároveň obsahujú ďalšie oblasti výchovy najmä: rozumovú, 

mravnú, ekologickú, dopravnú a výchovu k manželstvu a rodičovstvu.  

 Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje integrovaním obsahu jednotlivých výchovnovzdelávacích 

činností vo všetkých tematických oblastiach výchovy naraz, čo umožní komplexnejší rozvoj 

osobnosti 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. Konkrétne špecializované ciele sa uvádzajú v pláne výchovno-vzdelávacej činnosti na 

príslušný rok.  

Dobrý výsledok výchovnej práce s deťmi závisí od rešpektovania individuálnych vlastností detí, ich 

záujmov a poznania vekových osobitostí. Cieľom práce vychovávateliek v ŠKD je výchova 

harmonicky rozvinutého dieťaťa.   

  

4.1. Vzdelávacia oblasť  

Cieľové zameranie výchovných oblastí:  

 Rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa  

 Získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov  

 Rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie  

 Získať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu  

  

4.2. Spoločensko-vedná oblasť  

 

   Vštepovať deťom zásady disciplíny a kolektívnosti. Formovať v deťoch pojmy ako tolerancia, 

humanita – oblasť ľudských práv. Zamerať sa na zdravotnú prípravu, protipožiarnu prípravu, dopravnú 

prípravu. Budovať v deťoch kladný vzťah k prírode, okoliu, k národu, (poznávanie okolia krajiny, 

poznávanie tradícií –  sviatky, úcta k starším) 

Cieľové zameranie výchovných oblastí:  

 Spolurozhodovať o živote v skupine  

 Vypočuť si opačný názor  

 Využívať dostupné formy komunikácie  
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 Rozlišovať dodržiavanie a porušovanie práv a základných slobôd  

 Prejavovať úctu ľuďom  

 Prejavovať ohľaduplnosť k osobám s handicapom  

 Rozlišovať a porovnávať vzťahy v rodine  

 Prejavovať úctu rodičom v rodine  

 Prejavovať základy hrdosti k národným hodnotám  

 Poznať a zachovávať tradície  

 Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní  

 Uplatňovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa  

  

4.3. Pracovno-technická oblasť  

 

            Formovať základné pracovné zručnosti, návyky a schopnosti, rozvíjať tvorivosť, učiť deti zužitkovať 

prírodný a odpadový materiál pri vlastných prácach, pochopiť význam techniky ako zložky ľudskej kultúry. 

Upevňovať vzťah k práci, chápať význam pre spoločnosť (práca s rôznym materiálom, montážne  

a demontážne práce so stavebnicami. 

Cieľové zameranie výchovných oblastí:  

 Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele  

 Rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu  

 Vedieť spolupracovať so skupinou  

 Rozvíjať základy manuálnych a technických zručností  

 Získavať základy zručností potrebných pre praktický život  

 Získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov  

  

4.4. Prírodovedno-environmentálna oblasť  

 

 Viesť deti k ochrane a tvorbe životného prostredia vlastným príkladom, získavať vedomosti 

a zručnosti na základe samostatnej práce detí v priamom kontakte s prírodou (prírodovedné 

vychádzky, výstavky prírodnín, pozorovanie prírody, používanie prírodného materiálu v rôznych 

činnostiach týždenného plánu). 
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Cieľové zameranie výchovných oblastí:  

 Prejavovať pozitívny vzťah k prírode  

 Pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia  

 Rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia  

  

4.5. Esteticko-výchovná oblasť  

 

   Učiť deti kultivovanému vyjadrovaniu, spôsobu správania a vystupovania, vnímať a prežívať krásu 

okolo seba. Využívať formy recitácie, spevu, tanca, maľovania, modelovania a iných techník. Pestovať lásku 

k hudbe, schopnosť vnímať prejavy rôzneho žánru (poézia, hudba, maľovanie...). Rozvíjať predstavivosť, 

fantáziu u detí vlastnou tvorbou rozprávok, riekaniek, výtvarného vyjadrovania. Táto činnosť je zameraná na 

jednotlivé výchovy zvlášť. 

Cieľové zameranie výchovných oblastí:  

 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  

  

4.6. Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť  

 

 Dbať na pozitívne ovplyvňovanie fyzického a psychického zdravia, rozvíjať pohybovú 

aktivitu rôznymi hrami, pohybom odbúravať a usmerňovať nadbytočnú energiu, vyvolávať radosť a 

relax.  

Cieľové zameranie výchovných oblastí:  

 Uplatňovať základné hygienické návyky  

 Rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom  

 Pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog  

 Pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy  
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 Poznať základné princípy zdravého životného štýlu  

 Rozvíjať športový talent a schopnosti  

 

Výchova a činnosť v ŠKD sa delí na:   

           • odpočinkovú činnosť           

             • rekreačnú činnosť           

           • záujmovú činnosť           

           • príprava na vyučovanie   

 

Odpočinková činnosť   

 

Odpočinková činnosť sa realizuje ako veľmi pokojná, pohybovo a duševne nenáročná činnosť. 

Optimálnym riešením odpočinku detí  je voľba činnosti samotným dieťaťom, podľa individuálnej 

potreby a vlastného želania. Úlohou vychovávateľky je dbať na to, aby zvolená činnosť bola 

skutočne pokojná a uskutočňovala sa v príjemnom a bezkonfliktnom prostredí. V takomto prostredí 

sa deti  môžu: hrať námetové alebo stolové hry, kresliť, prezerať detské knihy a časopisy, venovať 

sa čítaniu prípadne takým zábavám ako sú výmeny zberateľských predmetov, okrem toho môže 

prebiehať aj počúvanie magnetofónovej nahrávky, premietanie video rozprávok, hry na koberci, 

neformálna beseda so žiakmi.   

 

Rekreačná činnosť   

 

Má charakter výdatnej pohybovej aktivity, ktorú deti vykonávajú podľa možností vonku na 

školskom dvore, ihrisku. Táto činnosť je skutočne výdatná, zaraďuje sa už pri prejave strednej 

únavy, pomáha deťom odreagovať sa a odstrániť únavu. Je prostriedkom na vyrovnávanie 

jednostranného zaťaženia organizmu. Pri rekreačnej činnosti využívame formy: pohybové hry na 

ihrisku, sezónne športy, hry a zábavy, hry v miestnosti a telocvični.   

  

Záujmová činnosť 

   

Záujmová činnosť dáva žiakom možnosť poznávať rozličné športové, dopravné, vzdelávacie 

aktivity, ... Tieto činnosti pomáhajú rozširovať priestor a rast žiakov a vzhľadom individuálne  

psychomotorické osobitosti žiakov, sú nevyhnutnou podmienkou ich zdravého vývoja. Deti v ŠKD 

majú možnosť navštevovať záujmové útvary, ktoré škola ponúka žiakom 1.-9. ročníka. 
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Príprava na vyučovanie   

 

Prípravu na vyučovanie sa realizuje formou vhodných didaktických hier primeraných veku dieťaťa, 

pomocou ktorých si upevňujú poznatky z vyučovacieho procesu. Individuálne pristupujeme k slabo 

prospievajúcim žiakom.    

 

5. VÝCHOVNÝ PLÁN ŠKD  
 

  Vo výchovnom pláne je stanovený zoznam tematických oblastí výchovy s vymedzením 

najmenšieho počtu výchovno-vzdelávacích činnosti pre oddelenie ( v oddelení ŠKD sú deti z 

viacerých ročníkov ).  

Uvedený počet predstavuje jednu výchovno-vzdelávaciu činnosť denne tak, aby sa vystriedali 

všetky tematické oblasti výchovy počas obdobia dvoch týždňov.  

Vychovávateľka realizuje výchovno-vzdelávaciu činnosť tak, aby sa v priebehu dňa striedal 

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

vzdelávacími aktivitami.  

Vychovávateľka projektuje činnosť tak, aby uspokojila záujmy a rozvíjala schopnosti všetkých detí. 

To znamená, že počet výchovno-vzdelávacích činností môže byť vyšší, ako je minimálne stanovený 

vo výchovnom pláne. 

Tematické oblasti výchovy : 

Názov tematických oblastí výchovy: 
Počet vzdelávacích činností 

v I. oddelení 

Vzdelávacia oblasť 165 

Spoločensko-vedná oblasť 33 

Pracovno-technická oblasť 33 

Prírodovedno-environmentálna 

oblasť 
33 

Esteticko-výchovná oblasť 33 

Telovýchovná, zdravotná oblasť 33 
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5.1. Výchovný jazyk 

  

     Výchovný jazyk podľa § 12 - výchovným jazykom v školskom klube detí je štátny jazyk  

             Slovenskej republiky ( slovenský jazyk )  

      

Vzdelávacím i výchovným jazykom v školskom klube detí je slovenský jazyk. Snahou v ŠKD je, 

aby deti používali spisovný jazyk nielen v písomnej ale i v ústnej forme. Našou úlohou je pomáhať 

deťom, aby si ku svojmu rodnému jazyku vytvárali pozitívny vzťah a mali ho v úcte. Taktiež 

chceme klásť dôraz na odstraňovanie nárečových prvkov a nespisovných výrazov, ako aj 

vulgárnych výrazov pri komunikácii. 

 viesť žiakov k správnemu spisovnému vyjadrovaniu, 

 rozvíjať komunikačné zručnosti cez hry, programy, besiedky, 

 rozvíjať tvorivé vyjadrovanie cez tvorenie vlastných príbehov, rozprávok, zážitkov, 

 používať spisovný jazyk v písomnej i hovorovej forme, 

 kultivovaný prejav vychovávateliek – vlastný príklad pre žiakov. 

 

 

6. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 

 

 Výchovno – vzdelávaciu činnosť v školskom klube detí bude vykonávať vychovávateľka, 

ktorá spĺňa podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti (vyhláška Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky č. 41/1998 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti 

pedagogických zamestnancov v znení vyhlášky č. 14/1998 Z.z., vyhlášky 379/2000 Z.z. a 

vyhlášky č.200/2002  Z.z.)  

 Špecifické schopnosti ( komunikácia s deťmi , rodičmi,  schopnosť motivovať činnosť, 

udržať disciplínu, hodnotiť svoju prácu, podnecovať a rozvíjať prirodzenú zvedavosť detí a 

odvahu prejaviť sa ) a skúsenosti sú dôležitým predpokladom kvalitného výchovno-

vzdelávacieho procesu.  

 Podľa  zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v §14 ods.2 maximálny počet detí v 

oddelení je 25.   
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7. MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ PODMIENKY 

 Oddelenie ŠKD  pracuje v triede, ktorá je vybavená interaktívnou tabuľou, počítačom, CD 

prehrávačom. Každá trieda má k dispozícií koberec na relaxačnú činnosť. Oddelenie každoročne 

dopĺňa svoj  fond spoločenských hier, hračiek, športových pomôcok a lego stavebníc. K dispozícií  

je počítačová učebňa. Pre športové a rekreačné činnosti je k dispozícií telocvičňa, futbalové ihrisko, 

plocha s detskými preliezačkami, ale aj multifunkčné ihrisko nachádzajúce sa v obci. Na relaxáciu 

a poznávanie môžu deti využívať aj záhradnú časť školského dvora. Stravovanie žiakov je 

zabezpečené priamo v budove školy priestrannou jedálňou s dostatočným počtom stolov a stoličiek. 

Pre výchovno-vzdelávací proces má ŠKD k dispozícii knižnicu, ktorá sa nachádza priamo v 

budove, tiež rozličné hudobné nástroje, rôzne CD nahrávky a didaktické pomôcky. 

 

8. PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY 

ZDRAVIA PRI VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ 

 

 Trieda, v ktorej  prebieha činnosť ŠKD je svetlá, vetrateľná a v jej blízkosti sa nachádzajú 

sociálne zariadenia. 

 Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci školy od 

prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi.  

 V priestoroch školy platí zákaz fajčenia a používania alkoholu. Zákaz fajčenia platí v čase 

školského vyučovania aj v priestore pred školou.  

 Žiaci sú vedení k udržiavaniu čistoty a hygieny v triede aj ostatných priestoroch školy. 

 Témy BOZ sú preberané so žiakmi na začiatku školského roka. Záznam o poučení žiakov je 

vpísaný do prehľadu výchovnej činnosti  

 Rovnako pred každou akciou mimo objektu školy sú žiaci poučení o BOZ a o tomto poučení 

je vyhotovený zápis , za ktorý zodpovedá vychovávateľka.  

 Vychovávateľka má prístup k skrinke prvej pomoci. 

 V prípade úrazu je žiakom podaná prvá pomoc, v zložitejších prípadoch je kontaktovaný 

rodič, prípadne lekár. 

 Školský klub je svojím prostredím priestorom ochrany pred násilím, šikanovaním 

a všetkými patologickými javmi. 
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 V ŠKD je kladený dôraz na rešpekt a naplňovanie potrieb každého jedinca. 

 Pravidelné školenia zamestnancov školy a následné kontroly z BOZ zabezpečuje externá 

firma. Vychovávateľky sú povinné viesť evidenciu školských úrazov detí, ku ktorým prišlo 

počas výchovno – vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou, pri 

vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze.  

 Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní sú podrobne rozpracované 

v prevádzkovom a školskom poriadku školy. 

 Pre deti je spracovaný vnútorný poriadok pre ŠKD, ktorý je na viditeľnom mieste 

v priestoroch ŠKD.  (príloha č.1) 

 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní sú 

podrobne rozpracované i v prevádzkovom poriadku školy. 

 Pravidelnosť kontrol BOZP v ŠKD a odstraňovanie ich nedostatkov zabezpečuje riaditeľka 

školy externým bezpečnostným a požiarnym technikom 

 



9. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA DETÍ 

 Pri hodnotení dieťaťa sa sleduje jeho úroveň dosahovania očakávaných výstupov 

v jednotlivých oblastiach výchovy ( kompetencie žiaka). 

V hodnotení dieťaťa rešpektujeme zmeny v jeho osobnostnom vývoji ( otvorenosť hodnotenia ) 

 a právo dieťaťa na omyl . Dieťa učíme sebahodnoteniu. 

Pri hodnotení detí uplatňujeme tieto indikátory: 

1. Školský poriadok ŠKD, v ktorom sme určili pravidlá správania sa detí v ŠKD, ich 

     práva a povinnosti . 

2. Pravidlá spolužitia v oddelení, ktoré si spoločne určuje vychovávateľka s deťmi svojho          

   oddelenia. 

3. Úroveň schopností a zručností dieťaťa 

Pri hodnotení detí aplikujeme metódy individuálneho prístupu, povzbudenia, pozorovania, 

rozhovoru , aktivizácie a úzkej spolupráce s rodičmi detí. Rešpektujeme právo dieťaťa na omyl. 

 Nástroje hodnotenia: 

1. Spätná väzba od rodičov 

2. Spätná väzba od učiteľov 

3. Pozorovanie detí pri činnosti 
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10. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 

ZAMESTNANCOV 

  Vnútorný systém kontroly pedagogických zamestnancov v našom ŠKD orientujeme 

predovšetkým na zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacej činnosti, najmä na plnenie 

 cieľov , ktoré sme si stanovili vo výchovnom programe ŠKD 

 ďalších operatívnych alebo dlhodobých úloh 

Autoevalváciu ŠKD zameriavame na hodnotenie a zlepšovanie podmienok a kvality všetkých 

činností ŠKD. Využívame najmä : 

1. Permanentné sebahodnotenie činnosti vychovávateľky 

2. Kontrola pedagogickej dokumentácie – raz mesačne  

3. Aktivity – evidencia aktivít uskutočňovaných pedagogickými zamestnancami mimo  

    priamej práce s deťmi vedené v dochádzke.   

4. Motivačný rozhovor, spojený s vyhodnotením plánu osobného profesijného rastu – 

    vedenie školy 

5. Hodnotenie klímy a atmosféry v oddelení 

6. Analýza výsledkov detí, ktorých vychovávateľ usmerňuje (dodržiavanie školského 

     poriadku ŠKD, zodpovednosť v písaní úloh, správanie a prejavy detí, schopnosť 

     participácie , spôsob uspokojovania záujmov a pod. – zástupkyňa riaditeľa školy 

7. Analýza plánu výchovno-vzdelávacích činností vychovávateľa v oddelení jeho detí 

   (pestrosť, zastúpenie všetkých oblastí výchovy, frekvencia, nadväznosť) riaditeľka  školy 

8. Hodnotenie výsledkov vychovávateľov v oblasti ďalšieho vzdelávania, uplatňovania 

    inovačných metód práce, aplikovania špecifických zručností, tvorba projektov – riaditeľka  

    školy 

9. Spätná väzba od detí 

10. Spätná väzba od rodičov 

Hodnotenie verejnosťou , zriaďovateľom, školskou inšpekciou 
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11. POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE 

PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 
 

  Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov je naplánované a prebieha v súlade 

s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 42/1996 Z.z. o ďalšom vzdelávaní 

pedagogických pracovníkov.    

 Riaditeľ zodpovedá za vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania 

pedagogických zamestnancov v súlade s §5 ods.2 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov – každoročne ho aktualizuje.  

 Systém vzdelávania je zameraný na nasledujúce ciele :  

 Uvádzanie začínajúcich pedagógov do pedagogickej praxe  

 Udržiavanie a zvyšovanie odborných kompetencií vychovávateliek   

 Motivovanie vychovávateliek pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie  

 Sprostredkovanie najnovších poznatkov z didaktiky, pedagogiky  

 Príprava pedagógov na prácu s videotechnikou, výpočtovou technikou, 

multimediálnou technikou a pod.  

  

 Všetci zamestnanci absolvujú školenie BOZP a PO  

 

12. VÝCHOVNÉ ŠTANDARDY ŠKD  

 Nadväzujú na vzdelávacie štandardy v škole. Obsahujú súbor požiadaviek na vedomosti, 

zručnosti a schopnosti, ktoré majú deti získať, aby si mohli rozvíjať vedomosti, zručnosti a 

schopnosti získané na vzdelávaní v škole. Delia sa na :  

 Výkonové štandardy, ktoré sú cieľovými výstupmi, ktoré má dieťa dosiahnuť na konci 

pobytu v školskom klube detí primerane svojim možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD 

( dieťa nemusí chodiť do ŠKD celé obdobie ),  

 Obsahové štandardy, určujú vedomosť, zručnosť alebo schopnosť, ktorú má dieťa 

ovládať a ktorú má vedieť aj prakticky používať.    
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Vzdelávacia oblasť  

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Gramatické a matematické cvičenia Samostatne písať úlohy 

Techniky učenia, ako sa učiť, rozvíjanie 

vedomostí, čítanie textu, reprodukcia príbehu 
Poznávať efektívne spôsoby učenia 

Práca s informačnými zdrojmi, čítanie 

s porozumením, sebavzdelávanie 

Byť otvorený získať nové poznatky 

a informácie 

Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy , 

zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry 
Rozvíjať získané poznatky 

  

Spoločensko-vedná oblasť  
 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie klímy 

v oddelení, dodržiavanie školského poriadku 

a vnútorného poriadku ŠKD 

Spolurozhodovať o živote v skupine 

Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg, 

prezentácia, aktívne počúvanie 
Vypočuť si opačný názor 

Práca s knihou , encyklopédiou, počítačom, 

komunikácia s internetom 
Využívať všetky dostupné formy komunikácie 

Práva dieťaťa, ľudské práva, povinnosti, 

diskriminácia, šikanovanie 

Rozlišovať dodržiavanie a porušovanie práv 

a základných slobôd 

Prejavy úcty k rodičom a ostatným ľuďom, 

ctiť si každého človeka 
Prejavovať úctu k rodičom a starším 

Život so zdravotným postihnutím, čo je 

predsudok, životné pravidlo: nevysmievať sa 

Prejavovať ohľaduplnosť k osobám 

hendikepom 
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Deľba práce v rodine, moja pomoc v rodine Rozlišovať a porovnávať vzťahy v rodine 

Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky, 

rozprávanie o domove 
Prejavovať úctu rodičom a rodine 

Slovensko v Európe, Slovensko vo svete, moje 

mesto 

Prejavovať základy hrdosti k národným 

hodnotám 

Tradície, Vianoce, Veľká Noc, Fašiangy Poznať a zachovávať tradície 

Komunikácia, gestá, slang, vulgarizmy 
Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy 

v správaní 

Uplatňovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa 
Pozdrav, podanie ruky, požiadanie, 

odmietnutie, stolovanie 

  

Pracovno-technická oblasť  
 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Spolupráca, zodpovednosť, dodržiavanie 

školského poriadku ŠKD, moje povinnosti 

Spolurozhodovať o živote v skupine 

Pracovať v skupine 

Sebaobsluha, poriadok na stole, v 

oddelení v šatni 

Kultivovať základné sebaobslužné 

a hygienické návyky 

Sebahodnotenie, poznávanie rôznych profesií, 

úcta ku každému povolaniu, dodržiavanie 

denného režimu, vývoj ľudského života : 

detstvo, dospelosť, staroba, orientácia v čase 

minulosť, prítomnosť, budúcnosť 

Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché 

osobné ciele 

Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy, 

presnosť a čistota práce 

Rozumieť významu osobnej 

zodpovednosti za vykonanú prácu 

Prejavy kladného vzťahu k spolužiakom, 

hrdosť na spoločný výsledok práce 
Vedieť spolupracovať v skupine 

Práca s rôznym materiálom, netradičné 

pracovné postupy, zhotovenie darčeka, rozvoj 

jemnej motoriky, manipulačné zručnosti , 

spolupráca 

 

Rozvíjať základy manuálnych 

a technických zručností 
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Príprava občerstvenia, stolovanie, poriadok v 

učebni, sebaobslužné činnosti 

Získavať základy zručností potrebných 

pre praktický život 

Získať základné zručnosti v tvorbe 

jednoduchých projektov 

Maska na karneval, kalendár oddelenia, 

návrh oddychového kútika  v triede, 

záhrade 

  
 

Prírodovedno-enviromentálna oblasť  
 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pozorovanie prírody, fauny a flóry v okolí 

školy, mesta a okolia, pozorovanie zmien v 

prírode 

Uplatňovať základné princípy ochrany 

životného prostredia 

Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody a 

okolia ŠKD, zber papiera, triedenie odpadu, 

tvorivé  využitie 

odpadu 

Uplatňovanie zručnosti pri jednoduchej 

činnosti na tvorbe a ochrane životného 

prostredia 

Ovocie, zelenina – správna výživa, 

konzervovanie 

Pomenovať niektoré druhy zeleniny a 

ovocia, poznať ich význam vo výžive 

človeka 

Pravidlá správania sa v prírode. Vianoce a 

vianočné stromčeky 

Vyjadriť význam ochrany životného 

prostredia 

Podstata zdravia, príčiny ochorenia, racionálna 

strava, stravovacie návyky, pitný režim, prvá 

pomoc, obliekanie podľa ročných období 

Poznať a rešpektovať  základné zásady 

zdravej výživy. Uplatňovať základné 

princípy zdravého životného štýlu. 

Rieky a pohoria v lokalite 
Pomenovať rieky a pohoria nachádzajúce 

sa v meste a v okolí mesta 

Zvieratá okolo nás i zvieratá z celého sveta, 

ZOO 

Rozlíšiť podľa vzhľadu a niektorých 

životných prejavov domáce zvieratá ale i 

zvieratá z celého sveta 
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Pozorovanie príletu vtáctva – hniezdenie 

Boj proti hmyzu – poznávanie bežných druhov 

škodlivých a užitočných druhov hmyzu ( včela, 

osa, čmeliak, mravec ) 

Činnosť včiel - význam 

Rozlíšiť vtákov podľa vzhľadu, spevu 

Pomenovať hmyz, uvedomiť si význam 

niektorých druhov hmyzu 

Význam lesa pre človeka – nevypaľovať 

trávu, zásady pri zakladaní ohňa 

Rešpektovať základné princípy ochrany 

životného prostredia 

Zber liečivých rastlín – zakladanie herbára Poznať základné druhy liečivých rastlín 

Eko módna prehliadka – zhotovenie modelu z 

odpadového materiálu 

Uplatniť manuálne zručnosti a vedomosti o 

ochrane prírody pri zhotovení modelu 

Prírodné úkazy ( búrka, blesk, hrom, ozón ) 
Poznať základné princípy správania sa 

počas prírodných úkazov 

  

Esteticko – výchovná oblasť  
 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Kultúrne pamiatky v meste, múzeum, galéria, 

ľudové tradície a zvyky, povesti, názvy ulíc, 

miestne noviny, história a dnešok 

Prejavovať úctu ku kultúrnym hodnotám 

v blízkom okolí 

Hudba, výtvarné umenie, tanec Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu 

Netradičné výtvarné techniky, hudobné 

činnosti, športové činnosti 

Rozvíjať svoj talent a špecifické 

schopnosti 

Záujmová činnosť, príprava kultúrnych 

vystúpení 
Byť otvorený k tvorivej činnosti 

Úprava oddelenia, netradičné ozdoby, úprava 

zovňajšku 

Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej 

estetickej úprave prostredia a svojej 

osoby 
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Veľká noc, Deň  matiek, úcta k starším, 

Vianoce 

Podieľať sa na príprave kultúrnych 

podujatí v skupine 

Tematická vychádzka, pozorovanie zmien, 

audio nahrávka, rozprávka 

Byť otvorený objavovať a vnímať krásu 

v bežnom živote 

  
  

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť  

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Umývanie rúk, vetranie, telovýchovné chvíľky Ovládať základné hygienické návyky 

Prechádzka, bicyklovanie, plávanie, cvičenie v 

telocvični, stolný tenis, kolektívne loptové hry 

Relaxovať pravidelným cvičením a 

pohybom 

Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, 

civilizačné choroby 

Uvedomiť si škodlivosť fajčenia, 

alkoholu a iných drog 

Otužovanie, relaxačné cvičenia, skupinové hry, 

netradičné športové disciplíny 

Schopnosť pravidelného pohybu a 

cvičenia 

  

13. VÝCHOVNÉ OSNOVY ŠKD  

 

 Sú vypracované v jednotlivých oblastiach výchovy. Obsahujú výchovno-vzdelávací cieľ, 

obsah výchovno-vzdelávacej činnosti a vymedzujú počet výchovno-vzdelávacích činností pre 

jednotlivé oddelenia na obdobie školského roka. Počet výchovno-vzdelávacích činností uvedený vo 

výchovnom programe je záväzný pre všetky vychovávateľky a nesmie byť nižší. Výchovné osnovy 

sú doplnené o metódy a formy práce, čo uľahčí prácu vychovávateľkám pri príprave na výchovno-

vzdelávaciu činnosť .  
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Vzdelávacia oblasť  

 

Výchovno- 

vzdelávací cieľ 
Obsah 

Metódy 

Formy 

I. 

odd. 

VVČ 

Rozvíjať autonómnosť v 

príprave na vyučovanie 
Domáce úlohy 

Individuálny prístup 

Motivácia 

 

Vysvetlenie 

 

Zábavné  didaktické hry 

Samostatná práca 

132 

Rozvíjať efektívne 

Spôsoby učenia sa 

Techniky učenia, ako sa učiť, 

rozvíjanie vedomostí, čítanie textu, 

reprodukcia príbehu 

Motivácia 

Povzbudenie 

 

Motivačné  hodnotenie 

4 

Získavať nové 

poznatky a informácie 

Práca s informáciami a inými 

zdrojmi, čítanie s porozumením. 

Práca s encyklopédiou a slovníkom,  

sebavzdelávanie 
 

 

Aktivizácia 

Riešenie nových úloh 
Prezentácie 

 

7 

Rozvíjať získané poznatky 
Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, 

zmyslové hry, doplňovačky, didaktické 

hry 

Pozeranie filmov 

Súťaž 

Didaktické hry 

Hry 

22 

                 

                   165
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Spoločensko-vedná oblasť  

 

 

Výchovno- vzdelávací 

cieľ 
Obsah 

Metódy 

Formy 

I. 

odd. 

VVČ 

Spolurozhodovať o živote v 

skupine  
Spolupráca, zodpovednosť, 

vytváranie klímy v oddelení, 

dodržiavanie Školského 

poriadku a Vnútorného 

poriadku ŠKD  

Motivácia  

Aktivizácia  

Komunita  

Práca v skupine  
Tvorivé hry  

8 

 

Vypočuť si opačný názor  Vedenie rozhovoru, diskusia, 

dialóg, vlastná prezentácia, 

aktívne počúvanie  

Vysvetlenie  

Komunita  

Tréning  

  

3 

Využívať všetky dostupné formy 

komunikácie  

Práca s knihou, encyklopédiou, 

počítačom, komunikácia s 

internetom 

Vlastná práca  

Prezentácia  

Riešenie úloh  

4  

Rozlišovať dodržiavanie a 

porušovanie práv a základných 

slobôd  

Práva dieťaťa, ľudské práva, 

povinnosti, diskriminácia, 

šikanovanie  

Vysvetlenie  

Komunita  

Situačná metóda  

2 

  

  

  

  

Prejavovať úctu ľuďom  Prejavy úcty k rodičom a 

ostatným ľuďom, ctiť si seba i 

každého človeka  

  

akcia Deň Matiek  

Komunita  

2  

 



 Základná škola s materskou školou Milana Kolibiara, Detvianska Huta č.369 
                                        

Prejavovať ohľaduplnosť k osobám  

s handicapom 

Život so zdravotným 

postihnutím, čo je predsudok, 

životné pravidlo: 

nevysmievať sa 

Vysvetlenie 

Hry na vciťovanie 

Rozprávka 

1 

 

Rozlišovať a porovnávať vzťahy v 

rodine 

 

Deľba práce v rodine, moja 

pomoc v rodine 

 

Komunita 

Inscenačná metóda 
2 

Prejavovať úctu rodičom a rodine 

Moja rodina, čo je domov, 

vlastné zážitky, rozprávanie o 

domove 

 

Komunita 

Kreatívne písanie 
2 

Prejavovať základy hrdosti k 

národným hodnotám 

Slovensko v Európe, Slovensko 

vo svete, moje mesto 

 

Vysvetlenie 

Prezentácia 

Skupinová práca 

2 

 

 

 

Poznať a zachovávať tradície 

Tradície: 

 Vianoce, 

Veľká Noc,  

Fašiangy 

Komunita 

Akcia Karneval Akcia 

Vianočná besiedka 

5 

Rozlišovať kultúrne a nekultúrne 

prejavy v správaní 
Komunikácia, gestá, slang, 

vulgarizmy 

Vysvetlenie 

Braisntorming 

1 

 

 

 

Kultivovať kultúrne návyky a 

vyjadrovanie sa 

Pozdrav, podanie ruky, 

požiadanie, odmietnutie, 

stolovanie 

Vysvetlenie 

Tréning 

Inscenačná metóda 

1 

          33 

 

 



 Základná škola s materskou školou Milana Kolibiara, Detvianska Huta č.369 
                                        

Pracovno-technická oblasť  
 

Výchovno- 

vzdelávací cieľ 
Obsah 

Metódy 

Formy 

I. 

odd. 

VVČ 

Kultivovať základné 

sebaobslužné a hygienické 

návyky 

Sebaobsluha, poriadok na 

stole, v šatni, umývanie rúk, 

vetranie, telovýchovné chvíľky 

Vysvetlenie 

Motivácia 

Tréning 

Hodnotenie 

3 

Vedieť si samostatne vytýčiť 

jednoduché osobné ciele 

Sebahodnotenie, poznávanie 

rôznych profesií, úcta ku každému 

povolaniu, dodržiavanie  denného 

režimu, vývoj  ľudského života: 

detstvo, dospelosť, staroba, 

orientácia v čase: minulosť, 

prítomnosť, budúcnosť 

Individuálny prístup 
Motivácia 

Povzbudenie 

Rozhovor 

Hranie rolí 

Sociálne hry 

 

Vychádzka 

Exkurzia 

 

9 

 

Rozumieť významu osobne 

zodpovednosti za vykonanú 

prácu 

Príprava na vyučovanie, splnenie 

úlohy, presnosť a čistota práce 

Individuálny prístup 

Rozhovor 

Vysvetlenie 

Hodnotenie 

Vlastná práca 

6 

Vedieť spolupracovať so 

skupinou 

Kladný vzťah k  spolužiakom, 

hrdosť  na spoločný výsledok 

práce 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Spoločné podujatia 

Súťaž 

4 
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Rozvíjať základy manuálnych 

a technických zručností 

Práca s rôznym materiálom, 

netradičné pracovné postupy, 

zhotovenie darčeka, rozvoj jemnej 

motoriky, manipulačné zručnosti, 

spolupráca 

Individuálny prístup 

Povzbudenie 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Tvorivá dielňa 

Vlastná práca 

Výstava prác 

 

5 

Získať  základy  zručností 

potrebných pre praktický 

život 

Príprava studeného jedla, poriadok v 

herni, v triede, sebaobslužné 

činnosti 

Individuálny prístup 

Aktivačné hry 

 

2 

Získať základné zručnosti v 

tvorbe jednoduchých  

projektov 

Maska na karneval, kalendár 

oddelenia, návrh oddychového 

kútika v oddelení 

Vysvetlenie 

Brainstorming 

Tvorivá dielňa 

Kooperačné hry 

Prezentácia 

4 
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Prírodovedno-enviromentálna oblasť  

 

Výchovno- 

vzdelávací cieľ 
Obsah 

Metódy 

Formy 

I. 

odd. 

VVČ 

Pochopiť základné princípy 

ochrany životného prostredia 

Poznávanie zvierat,  rastlín v 

regióne,  pozorovanie zmien v 

prírode, šetrenie energiami, 

vodou, tematická rozprávka 

Vysvetlenie 

Ekologické hry 

Vychádzka 

4 
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Rozvíjať zručnosti pri 

jednoduchej činnosti na 

tvorbe a ochrane životného 

prostredia 

Starostlivosť o izbové kvety, 

čistenie prírody a okolia ŠKD, 

zber papiera, triedenie odpadu a 

jeho využitie, zber prírodnín 

Individuálny prístup 

Exkurzia 

Motivácia 

Súťaž 

3 

Pochopiť význam dodržiavania 

základných zásad zdravej výživy 

Podstata zdravia, zodpovednosť 

za svoje zdravie, príčiny  

ochorenia, racionálna strava, 

potravinová pyramída 

 

Prezentácia 

Film 

Beseda s lekárom 

3 

Poznať základné princípy 

zdravého životného štýlu 

 

Stravovacie návyky, pitný 

režim, striedanie práce a 

odpočinku, prvá pomoc, 

obliekanie podľa ročných 

období 

Vysvetlenie 

Dramatizácia 

Rozprávka 

Beseda s lekárom 

Súťaž 

3 

Vyjadriť význam ochrany 

životného prostredia 

Pravidlá správania sa 

V prírode, Vianoce, 

Vianočný stromček 

Vysvetlenie 

Ekologická hra 

Rozprávka 

3 

Pomenovať rieky a 

pohoria, ktoré sa 

nachádzajú v meste a okolí 

Rieky a pohoria v 

lokalite 

Vychádzka 

Projekt 

Kvíz 

Výtvarné zobrazenia 

3 
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Rozlíšiť podľa vzhľadu a 

niektorých životných prejavov 

domáce zvieratá ale i zvieratá 

z celého sveta 

Zvieratá okolo nás i zvieratá z 

celého sveta 

ZOO 

Práca s encyklopédiou 

Hranie rolí 

Projekt 

Kvíz 

3 

Rozlišovať vtákov podľa 

vzhľadu a spevu, pomenovať 

hmyz,  uvedomiť si význam 

niektorých druhov hmyzu 

Pozorovanie príletu vtáctva, 

hniezdenie, boj proti hmyzu, 

poznávanie škodlivých a 

užitočných bežných druhov 

hmyzu (včela, osa, čmeliak, 

mravec), činnosť včiel - význam 

 

Vychádzka 

Práca s encyklopédiou 

Rozprávka 

 

 

2 

Rešpektovať základné princípy 

ochrany životného prostredia 

Význam lesa pre človeka, 

vypaľovanie trávy, zakladanie 

ohňa 

Ekologické hry 

Vychádzka 

Film 

3 

Poznať základné druhy liečivých 

rastlín 

Zber liečivých rastlín, zakladanie 

herbára 
Samostatná práca 1 

Uplatniť manuálne zručnosti a 

vedomosti o ochrane prírody pri 

zhotovení modelu 

Zhotovenie modelu z 

odpadového materiálu 
Samostatná práca 1 

Poznať základné princípy 
správania sa v prírode 

počas búrky 

Prírodné úkazy, búrka, blesk, 

hrom, ozón 
Rozhovor 3 

Pomenovať niektoré druhy 

zeleniny a ovocia, poznať ich 

význam vo výžive človeka 

Ovocie, zelenina, správna výživa Súťaž - kvíz 1 
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Esteticko-výchovná oblasť  

 

Výchovno- 

vzdelávací cieľ 
Obsah 

Metódy 

Formy 

I. 

odd. 

VVČ 

Posilniť úctu ku kultúrnym 

hodnotám v blízkom okolí 

Návšteva kina, galérie, múzea, 

kultúrnych pamiatok v meste a 

regióne, ľudové tradície a zvyky, 

povesti, názvy ulíc, mestské 

noviny, história 

Vysvetlenie 

Výtvarná práca 

Projekt 

Výstava prác Súťaž 

vychádzka 

11 

Rozvíjať základy vzťahu k  

umeniu 
Hudba, výtvarné umenie, tanec, 

záujmová činnosť, nácvik programu 

Ukážka 

Film 
2 

Rozvíjať talent a 

špecifické schopnosti 

Netradičné výtvarné 

techniky, hudobné 

činnosti, športové činnosti 

Motivácia 

Povzbudenie 

Výstava prác 

Súťaž 

4 

Rozvíjať základy tvorivých 

schopnosti a zručnosti 
Záujmová činnosť, príprava 

kultúrneho  vystúpenia 

Vlastná práca 

Povzbudenie 

Skupinová práca 

Prezentácia 

Výstava prác 

4 
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Prejavovať pozitívny vzťah k 

jednoduchej estetickej úprave 

prostredia 

Úprava triedy, netradičné ozdoby, 

úprava zovňajška 

Povzbudenie 

Brrainstorming 

Aktivizácia 

3 

Podieľať sa na príprave kultúrnych 

podujatí v skupine 

Veľká noc, Deň matiek, 

Úcta k starším, 

Vianoce 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Dramatizácia 

Besiedka 

4 

Objavovať a vnímať krásu v 

bežnom živote 

Tematická vychádzka, 

pozorovanie, audio nahrávka, 

rozprávka, vlastná  skúsenosť 

Vychádzka 

Ilustrácia        zážitku 

Skupinová práca 

5 

                  33 

             
 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť  

 

Výchovno- 

vzdelávací cieľ 
Obsah 

Metódy 

Formy 

I. 

roč. 

VVČ 

Rozvíjať schopnosť relaxovať 

pravidelným cvičením a 

pohybom 

Prechádzka, tréning, cvičenie v 

telocvični, kolektívne športové 

hry, vychádzka 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia tréning 

7 
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Kultivovať základné 

sebaobslužné a 

hygienické návyky 

Sebaobsluha, poriadok na stole, 

v šatni, umývanie rúk, 

vetranie 

individuálny 

prístup 

vysvetlenie 

motivácia 

aktivizácia 

tréning 

hodnotenie 

3 

Pochopiť škodlivosť fajčenia, 

alkoholu a iných drog 

Čo je nikotín, fajčenie, alkohol 

a zdravie, civilizačné choroby 

Vysvetlenie 

Film 

Beseda s odborníkom 

Výtvarné stvárnenie zážitku 

Súťaž 

6 

Pochopiť význam 

dodržiavania 

základných zásad 

zdravej výživy 

Podstata zdravia, 

zodpovednosť za svoje 

zdravie, príčiny ochorenia, 

racionálna strava, 

potravinová pyramída 

individuálny 

prístup 

vysvetlenie 

aktivizácia 

hranie rolí 

dramatizácia 

film 

beseda s lekárom 

súťaž 

4 

Pochopiť význam pravidelného 

pohybu a cvičenia 

Otužovanie, 

relaxačné cvičenie, skupinové 

hry, netradičné športové 

disciplíny, a hry 

Vysvetlenie 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

4 

Rozvíjať športový  talent 

a schopnosti 
Záujmová činnosť, futbal,  

basketbal, vybíjaná, hry 

Tréning 

Motivácia 

Povzbudenie 

Súťaž 

9 
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Výchovný program je vypracovaný na základe požiadaviek Štátneho 

vzdelávacieho programu ISCED-1 Primárne vzdelávanie a POP MŠ SR . 

  

Tento dokument je dlhodobý a otvorený a je možné ho počas školského roka dopĺňať 

dodatkovou aktualizáciou 

 



 Základná škola s materskou školou Milana Kolibiara, Detvianska Huta č.369 
                                        

 

Príloha č. 1 

 

VNÚTORNÝ   PORIADOK   ŠKOLSKÉHO   KLUBU   DETÍ 

I. Riadenie a organizácia ŠKD 

1. Školský klub detí riadi riaditeľka školy, v presunutej právomoci poverená zastupujúca 

riaditeľa školy. 

2. Počet oddelení v ŠKD určuje riaditeľka školy podľa počtu prihlásených žiakov. 

3. V jednom oddelení môže byť najviac 25 detí.. Do oddelenia sa zaraďujú najviac traja žiaci 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Za každého takéhoto žiaka sa počet detí 

v oddelení znižuje o dvoch. 

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

o prijatie sa podáva spravidla pri zápise do školy, prípadne v prvý školský deň. 

5. Dieťa môže počas školského roka skončiť dochádzku do ŠKD, ak o to písomne požiada jeho 

zákonný zástupca. 

 

II. Prevádzka ŠKD 

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

sviatkov, denne od 11,15 do 15,30 hod. 

2. Podľa potreby zákonných zástupcov, najmenej však 12 detí , je ŠKD v prevádzke aj počas 

vedľajších školských prázdnin. 

3. ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku ŠKD. 

 

III. Zaraďovanie žiakov 

1. Deti sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok, a to v prvý deň školského roka na 

základe odovzdanej vyplnenej žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD. 

2. Do ŠKD sa prednostne zaraďujú deti nižších ročníkov prihlásených na pravidelnú 

dochádzku. 
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3. Do ŠKD možno prijať aj dieťa na prechodné obdobie, ktorého dĺžka sa vyznačí v oznámení 

o prijatí, a to len vtedy, ak počet detí v oddelení nebude vyšší ako 25. 

4. Žiaci sa do oddelení zaraďujú podľa veku, prípadne triedy. 

5. Ak je počet detí prihlásených len na jedno oddelenie vytvorí sa zmiešaná skupina. 

 

IV. Výchovno-vzdelávacia činnosť 

1. Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD sa riadi výchovným programom, prerokovaným 

pedagogickou radou a radou školy. 

2. Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD sa uskutočňuje v ranných hodinách / na požiadanie 

rodičov/ inak len v popoludňajších hodinách počas pracovných dní. 

3. Pri uskutočňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD sa dodržiava pravidelné striedanie 

oddychovej a záujmovej aktivity dieťaťa s aktivitou súvisiacou s prípravou na vyučovanie. 

4. Na organizovanie oddychových aktivít možno zaraďovať do výchovno-vzdelávacej činnosti 

ŠKD sezónne činnosti zo súhlasom zákonného zástupcu. 

5. ŠKD je súčasťou školy a plní úlohy v mimo vyučovacom čase. 

6. ŠKD vytvára také podmienky, aby malo každé dieťa priestor rozvíjať svoje nadanie, talent 

a záujmy. 

7. ŠKD rozširuje vedomosti a poznatky žiakov. Po dohode s rodičmi ich vedie k samostatnosti 

pri plnení povinností súvisiacich s prípravou na vyučovanie. 

8. Svoju činnosť ŠKD zameriava na upevňovanie pravidiel slušného a disciplinovaného  

správania sa detí, zásad kultúrneho stravovanie sa v školskej jedálni, dodržiavanie 

hygienických návykov. 

9. ŠKD umožňuje žiakom čo najviac voľného času venovať pohybu a pobytu na čerstvom 

vzduchu. 

10. Na záujmovú a rekreačnú činnosť sa využívajú špeciálne učebne : telocvičňa, učebňa 

v prírode, multimediálna učebňa, ihriská a preliezačky a podľa potreby aj iné objekty školy. 

 

V. Dochádzka žiakov do ŠKD  

1. Každé prihlásené dieťa do ŠKD prichádza do oddelenia po skončení vyučovania s pani 

vychovávateľkou. Žiakov 1. -4. Ročníka odovzdá vychovávateľke učiteľka vyučujúca 

v triede poslednú vyučovaciu hodinu. 
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2. Do ŠKD prichádza dieťa po chodbe a schodišti po pravej strane, obuv, vrchný odev 

a školskú tašku si po príchode odkladá na určené miesto. 

3. Z pobytu v ŠKD je dieťa ospravedlnené len na základe písomného vyjadrenia zákonného 

zástupcu. 

4. Spôsob a čas odchodu dieťaťa prijatého do ŠKD je uvedený v osobnom spise dieťaťa. 

V ňom sú uvedené aj prípadné odchýlky v dochádzke a spôsobe odchodu. Všetky ďalšie 

zmeny oznamuje zákonný zástupca p. vychovávateľke písomne. 

5. Počas pobytu dieťaťa v ŠKD nesmie svojvoľne odísť z areálu školy ani z oddelenia. 

6. Záverečná činnosť je do 15,30 hod, do vtedy je povinný rodič prísť si po svoje dieťa. 

7. Správanie sa detí v ŠKD sa riadi nasledujúcimi zásadami: 

 K p. vychovávateľke ako k ostatným zamestnancom školy sa správaš zdvorilo, pri 

stretnutí ich pozdravíš. 

 Pri stretnutí s kamarátmi dodržiavaj pravidlá slušného správania. Staršie deti sú vzorom 

v správaní mladším. Spory rieš bez použitia fyzickej sily a dohovor sa s nimi priateľsky. 

Netoleruj šikanovanie, neprizeraj sa tomu, ale zasiahni, zavolaj pomoc dospelého. 

Nechaj na pokoji všetkých, ktorí sa nechcú zúčastniť hry. 

 V areáli školy máš zakázané používať mobilný telefón. 

 Do ŠKD nenos predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie ostatných detí. Tiež 

nenos väčšie sumy peňazí a osobitne cenné predmety. Za ich stratu a odcudzenie ŠKD 

nezodpovedá. Nevhodné predmety môžu dieťaťu odobrať p. vychovávateľka a vráti ich 

zákonnému zástupcovi. Ak zistíš, že niektorý kamarát má nevhodné predmety, si 

povinný to oznámiť p. vychovávateľke. 

 Ak sa necítiš dobre, alebo sa zraníš, oznámiš to ihneď pani vychovávateľke. 

 Svoje osobné veci si označ menom, prípadne značkou. Počas sezónnych činností si nos 

vhodné oblečenie, ktoré si v ŠKD prezlečieš. 

 Oddelenie, ktoré navštevuješ, udržuj v čistote a poriadku. Šetri zariadenie ŠKD a ostatné 

pomôcky – hry, stavebnice, hračky. Ak úmyselne alebo z nedbalosti majetok ŠKD 

poškodíš, Tvoji rodičia sú povinní škodu v plnom rozsahu nahradiť alebo zabezpečiť 

jeho nápravu. Šetri elektrickou energiou a vodou. 

 Manipulovať s oknami môžeš len na pokyn p. vychovávateľky. Z bezpečnostných 

dôvodov sa nevykláňaj z okien a nevyhadzuj von papiere. Papiere a odpadky odhadzuj 

len do košov. Nemanipuluj s elektrickými zariadeniami vo všetkých priestoroch ŠKD ! 
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 Buď pripravený, keď sa Ťa dospelí pýtajú na čokoľvek, čo si skutočne alebo domnelo 

urobil. 

 Po skončení ŠKD si daj svoje miesto do poriadku, odlož hry a hračky, s ktorými si sa 

hral, odstráň nečistoty. Z ŠKD odchádzaš hneď domov, cestou dodržuj dopravné 

predpisy, v autobuse sa správaj slušne, nekrič, nestrkaj sa, vulgárne sa nevyjadruj. 

 Stratu svojich osobných vecí ako aj nájdenie iných vecí nahlás p. vychovávateľke. 

 Do ŠJ prichádzaš v sprievode p. vychovávateľky a riadiš sa pokynmi. 

 Nezabúdaš na dodržiavanie zásad kultúrneho stravovania a hygienických návykov.  

 Deťom, ktoré nedodržujú pravidlá vnútorného poriadku, môžu byť udelené výchovné 

opatrenia alebo im môže byť znížená známka so správania podľa zásad vnútorného 

školského poriadku. 

VI. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť 

1. Za bezpečnosť detí počas celého pobytu v ŠKD zodpovedá p. vychovávateľka. 

2. Prechod detí do ŠKD zabezpečuje vychovávateľka. 

3. Ak sú oddelenia vytvorené z viacerých tried, a tie nekončia vyučovanie v rovnakom čase, 

zabezpečuje prechod detí po dohode s vychovávateľkou, učiteľka, ktorá učí poslednú 

vyučovaciu hodinu. 

4. Na začiatku školského roka, pri hrách, sezónnych a iných činnostiach v ŠKD, je 

vychovávateľka povinná poučiť deti o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

5. Dieťa je povinné sa počas pobytu v ŠKD riadiť vnútorným poriadkom  pre deti v ŠKD. 

6. V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy 

a zákonnému zástupcovi, urobí záznam a zapíše ho do knihy úrazov. Kniha úrazov sa 

nachádza v riaditeľni ZŠ. 

7. Dieťa je zodpovedné za svoje osobné veci. 

8. Ak zistí vychovávateľka u dieťaťa zdravotné ťažkosti, nevoľnosť, telefonicky upovedomí 

rodičov. 

 

VII. príspevok na úhradu za pobyt detí v ŠKD 

1. Výška príspevku za pobyt dieťaťa v ŠKD je 3,50 € za mesiac , realizuje sa priamou platbou 

p. vychovávateľke do 10. dňa v mesiaci. 

2. Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD. 
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3. Ak rodič dieťa odhlási z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku. 

4. Ak je dieťa „v hmotnej núdzi“, riaditeľka školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení 

príspevku na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD. 

 

VIII. Pravidlá bezpečnosti školského klubu 

1. Dieťa je povinné si počas pobytu v ŠKD a na činnostiach organizovaných ŠKD chrániť 

svoje zdravie a zdravie kamarátov.  

2. Každé dieťa je povinné dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany, s ktorými bolo 

oboznámené na začiatku školského roka alebo priamo pred začatím sezónnej činnosti. 

3. Dieťa je povinné dodržiavať pravidlá bezpečného správania uvedeného v tomto poriadku 

v bodoch  V. -8 -  správanie sa detí v ŠKD, V. – dochádzka žiakov do ŠKD,  

VI. –starostlivosť o zdravie a bezpečnosť. 

 

 

                         Tento školský poriadok nadobúda účinnosť od 1. septembra 2020. 
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Príloha č. 2 

 

REŽIM  DŇA  ŠKD 

 

 11.15 – 12.00                                   príchod  detí do ŠKD, obed,  oddychovo – rekreačná  

                                                          činnosť, hry v oddelení,  

12.00 – 13.20                                   rekreačná časť- pobyt na školskom dvore,   

13.20 – 14.20                                   príprava na vyučovanie, odchod detí pripravujúcich sa na spoj  

             autobusom 

14.20 – 15.00                                   hry v oddelení, príprava na odchod domov 
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Príloha č. 3 

SWOT ANALÝZA ŠKD 

SILNÉ STRÁNKY  

 

 osobnosť vychovávateľa 

 vzájomná pomoc a spolupráca 

 flexibilita, tvorivosť a zodpovednosť 

 veľmi dobrý vzťah vychovávateľ – žiak 

 dobrá adaptácia detí v ŠKD 

 veľký školský dvor s ihriskami 

 možnosť stravovania v školskej jedálni 

 vlastná knižnica 

 možnosť využívať telocvičňu, počítačovú učebňu, prácu s interaktívnou tabuľou 

 pestrá záujmová a krúžková činnosť 

 zaangažovanosť do športového diania 

 existujúce tradície ( mikulášska besiedka, posedenie pod jedličkou,..) 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 častý odchod detí  

 spojenie ŠKD s knižnicou 

 slabý záujem rodičov o spoluprácu zo strany rodičov 

 ničenie areálu školy mládežou 

 vzrastajúca agresivita a zlé správanie sa žiakov 

 málo materiálu na rôzne výtvarné techniky 
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HROZBY 

 klesajúci počet žiakov 

 nezáujem detí o záujmovú organizovanú činnosť 

 režimové momenty: častý odchod detí z ŠKD 

 málo finančných prostriedkov 

 zvyšujúci sa počet nezamestnaných rodičov – vplyv na počet prihlásených detí do ŠKD 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 vytvorenie prostriedkov a metód výchovy, ktoré aktivizujú neustály  rast žiaka – osobnostný 

rast 

 priestor na sebarealizáciu detí 

 viac propagovať činnosť ŠKD – internetová stránka školy 

 dobudovanie preliezačiek a lavičiek v priestoroch areálu školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


