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I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ 

(ďalej iba ŠKD) 

 

 

Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na ZŠ , 

nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na 

ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov. 

 

 

Snažíme sa : 

- poskytnúť priame a bezprostredné zážitky 

- dávame priestor vlastnej iniciatíve 

- podnecujeme a rozširujeme vnútorné motivácie 

- ponúkame činnosť, na ktorú je dieťa pripravené 

 

 

Veľkosť ŠKD 

  

   Náš ŠKD je súčasťou ZŠ. Poskytujeme výchovu a vzdelanie mimo vyučovania pre deti 1. – 

4. ročníka základnej školy zaradených do ŠKD. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa je 

určený všeobecným záväzným nariadením zriaďovateľa ŠKD. Výška príspevku je uvedená 

v rozhodnutí riaditeľa na príslušný školský rok. 

 

 

 

 

 

Charakteristika detí 

Sú to deti, ktoré sú vedené k samostatnosti, vedia sa o seba postarať, majú slušné správanie, 

dokážu pracovať v kolektíve i pre kolektív, vedia účelovo využívať svoj voľný čas, túžia po 

poznaní. Pri svojej aktivite nezabúdajú na oddych, relaxáciu a svoje záujmy uspokojujú 

v rôznych druhoch záujmovej  činnosti. 
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V ŠKD sú deti základnej školy Mudroňova 83, v Bratislave.  Nachádzajú sa tu aj deti 

s poruchami učenia a správania. Deti  prijímame na nasledujúci školský rok do 10. septembra. 

V prípade potreby a voľnej kapacity aj počas školského roku. 

 

 

Dlhodobé projekty, programy 

 

Dlhodobo sa zapájame do prípravy kultúrnych programov a podujatí na rôzne príležitosti 

(Vianoce, besiedky ). Realizujeme športové súťaže, ochutnávanie jedál z ovocia a zeleniny,  

tvorivé dielne zamerané na Vianoce, Veľkú noc a Deň matiek, každoročne pripravujeme Deň 

otvorených dverí pre MŠ. 

 

Spolupráca s rodičmi, zákonnými zástupcami detí a iných subjektov 

 

Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni. Pripravujeme kultúrne a športové podujatia 

pre deti a rodičov. Rodičia nám pomáhajú pri organizovaní  akcií. 

Ďalšími subjektmi, s ktorými spolupracujeme sú: základná škola, G-1 na Gaštanovej ulici, 

mestská knižnica, BIBIANA. 
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II. VLASTNÉ CIELE A POSLANIE VÝCHOVY 

 

 

 

Výchovno – vzdelávaciu  činnost  chceme smerovať ku príprave detí na život, ktorý od nich 

vyžaduje, aby boli schopné kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. 

 

 

 

 

Charakteristika výchovného programu 

 

 

Prihliadajúc na schopnosti a možnosti detí sme si vytýčili tieto výchovno-vzdelávacie ciele: 

 

1.   Rozvíjať svoju osobnosť a zlepšovať si výchovno-vzdelávacie výsledky: 

  -  samostatnou prípravou na vyučovanie 

 - rozvíjaním kľúčových kompetencií 

 - nenáročnou záujmovou činnosťou podľa výchovného programu 

2.   Výchovnými metódami odbúravať strach z nového prostredia a povinností 

3.   Vytvárať priateľské prostredie pre začlenenie nových členov 

4.   Podporovať vzťah k ľuďom a prírode 

5.   Podporovať zdravý štýl života v boji proti drogám 

6.   Rozvoj estetického vnímania a tvorivosti 

7.   Rešpektovať osobnosť dieťaťa, jeho potreby a záujmy 

8.   Telesnými aktivitami rozvíjať zdatnosť a vytrvalosť 

9.   Pravidelnosť a systematická príprava na vyučovanie 

10. Zameriavať sa na kritické myslenie žiakov, čo podporí ich správanie a      

      rozhodovanie v budúcnosti 

11. Formovať individualitu a kreativitu žiaka 

12. Zdokonaľovať písomný a ústny prejav detí 



6 

 

Zameranie ŠKD 

 

 

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

týždennej skladby činností. V našom ŠKD dopĺňame výchovu a vzdelanie o flóru, faunu a 

pamätihodnosti nášho regiónu. 

Individuálne záujmy a schopnosti detí rozvíjame v záujmových činnostiach a  v záujmových 

útvaroch : šikovné ručičky, výtvarný,  futbalový, spevácky,  novinársky, divadelný,  

pohybové hry, gymnastika a trampolína, ktoré vedú pani učiteľky a pani vychovávateľky vo 

svojom voľnom čase. 

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

kľúčových kompetencií, vedomostí, zručností a schopností detí získaných na vzdelávaní 

v základnej škole. 

Zameriavame sa na kritické myslenie detí, čo podporí ich správne rozhodnutie v budúcnosti. 

Deti sa snažia objavovať veci z iného uhľa pohľadu, získané vedomosti analyzovať, dávať ich 

do súvislosti, riešiť nové situácie, problémy: 

 

 

 

 

- získavajú zručnosti a návyky, základy komunikácie, 

-  rozvíjajú poznanie, že aj keď sme odlišní, musíme si rozumieť, 

-  majú svoje práva, ale aj povinnosti, 

-  osvojujú si pravidlá spoločenského správania, 

-  pracujú v kolektíve, mladší sa učia od starších, 

-  rozvíjajú svoje vnútorné kvality, 

-  budujú si hodnotový systém, 

-  pestujú zdravý životný štýl. 

 

Preferujeme  rozvoj samostatnosti a zodpovednosti za prípravu na vyučovanie a za svoje 

konanie, aktívne využívanie voľného času a zmysluplný rozvoj osobnosti. 

Režim dňa v ŠKD zohľadňuje striedanie činností, pričom rešpektuje najmä potrebu žiakov na 

oddych, relaxáciu, osobnostný rozvoj, uspokojenie záujmov a pokoj pri písaní školských úloh. 
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Kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti chceme ďalej zvyšovať: 

 

a) Zlepšením materiálnych a priestorových podmienok 

b) Orientovaním ďalšieho vzdelávania vychovávateľov na problematiku ochrany 

detských a ľudských práv 

 

 

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti  

 

 

Kľúčové kompetencie záujmového vzdelávania detí sú inšpirované vzdelávacím programom 

ZŠ, na ktoré ŠKD nadväzuje a u každého dieťaťa rozvíja. Preferujeme individuálny prístup, 

uplatňovanie zážitkových aktivizujúcich metód a foriem práce. Pri rozvíjaní kľúčových 

kompetencií uplatňujeme tieto pedagogické stratégie: 

 

 

 

 

 

1. Kompetencie k učeniu:  

 

 dieťa sa učí s chuťou prácu dokončiť 

 vie zhodnotiť svoje výkony 

 kladie si otázky a hľadá na ne odpoveď 

 motivuje deti k účasti na vedomostné súťaže 

 povzbudzuje zvedavosť a záujem detí o nové informácie 

 didaktickými hrami motivuje deti riešiť nové neznáme úlohy a situácie 

 získané vedomosti dáva do súvislosti 

 prostredníctvom hier a dramatizácie vedie deti k sebahodnoteniu 

 

 



8 

 

 

2. Komunikačné kompetencie:  

 

 povzbudzujeme deti ku vhodnej komunikácii so spolužiakmi a dospelými 

 otázky a odpovede vyjadruje formulovanými vetami 

 samostatnosť riešiť jednoduché konflikty 

 schopnosť preberania zodpovednosti 

 schopnosť hodnotiť a vyjadrovať svoj názor 

 povzbudzujeme kritické myslenie detí 

 zážitkovou výchovou trénujeme deti trpezlivo a aktívne počúvať 

 povzbudzujeme priateľské vzťahy v oddelení aj medzi oddeleniami v ŠKD 

 

 

3. Sociálne kompetencie: 

 

 dieťa sa samostatne rozhoduje o svojich činnostiach 

 individuálnym prístupom vedie deti k rešpektovaniu školského poriadku 

 povzbudzuje deti k dobrej spolupráci v oddelení a v ŠKD 

 vníma nespravodlivosť, agresivitu, šikanu a vie sa im brániť 

 v hrách učíme deti základom empatie 

 trénuje deti vypočuť si odlišné názory 

 besedou, rozhovorom s rodičmi a príkladmi učíme deti vážiť si prácu iných 

 

4. Pracovné kompetencie: 

 

 dieťa sa učí plánovať, organizovať, riadiť a hodnotiť 

 odhaduje riziká svojich nápadov 

 zodpovedne pristupuje k svojim povinnostiam 

 motivuje deti k samostatnosti a k zodpovednosti za prípravu na vyučovanie 

 realizuje pracovné činnosti, kde si deti môžu osvojiť alebo rozvinúť manuálne 

zručnosti potrebné pre praktický život 
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5. Občianske kompetencie: 

 

 vie si vybrať z činností podľa svojich dispozícii 

 dbá o svoje zdravie a zdravie iných 

 správa sa zodpovedne k prostrediu v ktorom sa pohybuje- prírodné a spoločenské 

 vysvetľuje deťom význam spolužitia s inými kultúrami 

 v hrách vytvára také situácie, ktoré deťom umožnia učiť sa rešpektovať názory 

ostatných detí 

 vysvetľovaním, besedou s odborníkom vedie deti šetreniu potravinami, energiami, 

triedeniu odpadu a ochrane životného prostredia 

 v hrách a vysvetľovaním učíme dieťa poznať a domáhať sa svojich práv kultúrnou 

formou 

 

6. Kultúrne kompetencie: 

 

 vysvetľuje deťom základy spoločenskej etikety 

 vysvetľuje deťom rozdiel medzi vulgárnym a kultúrnym životom 

 motivuje a povzbudzuje deti k spolupráci na prípravu kultúrneho programu v ŠKD 

 motivuje deti k vytváraniu kultúrneho prostredia 

 realizuje tvorivé dielne, v ktorých deti môžu prezentovať originálne nápady, návrhy 

a postupy 

 vychádzkami, kreslením, maľovaním, diskusiou povzbudzujeme deti hľadať krásu 

v bežných každodenných veciach okolo nás 

 

 

 

Dosahovanie stanovených cieľov budeme zabezpečovať individuálnym prístupom, 

preferovaním zážitkových foriem a metód práce, spoluprácou s vyučujúcimi, s rodinou 

dieťaťa a vytváraním dobrej klímy v oddeleniach a v ŠKD. 
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III.KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE DIEŤAŤA V ŠKD 

 

 

Kľúčové kompetencie sa v procese výchovno - vzdelávacej činnosti rozvíjajú a navzájom 

prelínajú v jednotlivých tematických oblastiach výchovy. Dieťa ich rozvíja účasťou na 

záujmovej činnosti a účasťou na výchovno-vzdelávacích aktivitách. Snažíme sa pôsobiť na 

zážitkovú činnosť a prepojenosť s reálnymi životnými situáciami. Kľúčové kompetencie 

dieťaťa sú výsledkom obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti a aktívneho výchovno-

vzdelávacieho procesu v ŠKD. 

 

Dieťa v ŠKD má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúce jeho 

individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke pobytu v ŠKD: 

 

Kompetencia učiť sa 

- má osvojené základy schopností sebareflexie 

- rieši nové, neznáme úlohy a situácie 

- uvedomuje si význam vytrvalosti, iniciatívy 

- prejavuje záujem o nové vedomosti 

- zúčastňuje sa vedomostných súťaží 

 

Kompetencia komunikatívnosti 

- dokáže sústredene  počúvať 

- dokáže porozumieť hovorenému textu 

- príma spätnú väzbu 

- rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT 

- zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje svoj názor 

 

Kultúrne kompetencie 

- má pozitívny vzťah k iným kultúram 

- rešpektuje kultúru iných 

- ovláda základy kultúrneho správania 
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- kultivuje svoj talent 

- pozná kultúrne pamätihodnosti regiónu 

Občianske kompetencie  

- prejavuje úctu k starším a k rodičom 

- odhaduje riziká svojich nápadov 

- zodpovedne pristupuje k svojim povinnostiam 

- vyhľadáva informácie vhodné k riešeniu problémov 

 

 

Pracovné kompetencie 

- samostatnosť pri vypracovávaní domácich úloh 

- využíva získané skúsenosti a vedomosti 

- orientuje sa v základných aktivitách 

- rozvíja manuálne zručnosti 

- dokončí prácu 

- plánuje a hodnotí svoje činnosti 

- rozvíja manuálne zručnosti 

- ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre 

praktický život 

 

Sociálne kompetencie 

- nesie následky za svoje správanie 

- prejavuje citlivosť a ohľaduplnosť 

- rešpektuje iných ako aj úlohy skupiny 

- vníma nespravodlivosť, šikanu 

- efektívne spolupracuje v skupine 

- vlastným postupom rieši jednoduché konflikty 

- uvedomuje si potreby osôb so zdravotným znevýhodnením 

 

Kompetencie k tráveniu voľného času 

- rozlišujeme vhodné a nevhodné ponuky k tráveniu voľného času 

- rozvíja záujmy v individuálnych aj skupinových činnostiach 

- posilňuje svoje slabšie stránky s pomocou iných, rozvíja svoje nadanie 
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- pozná a uvedomuje si význam pohybu pre zdravie a dokáže svoje zdravie upevňovať 

prostredníctvom každodenného pohybu 

- dokáže v každodennom živote, pohybových aktivitách v škole i vo voľnom čase 

uplatňovať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia 

- pri pohybových činnostiach uplatňuje princíp fair-play, vie kooperovať v skupine, 

akceptuje práva a povinnosti účastníkov hry 

 

 

IV. FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

 

 

Výchovu mimo vyučovania v ŠKD uskutočňujeme poldennou formou týždenného výchovno-

vzdelávacieho pôsobenia v čase pred a po vyučovaní dieťaťa. 

Výchovu mimo vyučovania realizujeme pravidelnými, priebežnými a príležitostnými 

činnosťami, alebo v rámci ŠKD: 

- vo výchovno-vzdelávacia činnosti podľa programu 

- v oddychovo-rekreačnej činnosti 

- v príprave na vyučovanie – vzdelávacia činnosť 

- v záujmovej činnosti 

 

Zameriavame sa na vyhľadávanie a rozvoj talentu a nadania žiakov. 

Hlavnou formou výchovy a vzdelávania v ŠKD je tímová alebo individuálna  aktivita. 

V oddeleniach preferujeme oddychovú, rekreačnú a záujmovú činnosť. 

Uplatňujeme zážitkové, aktivizujúce a motivačné metódy a fázy práce, spolupracujeme 

s rodinou dieťaťa a pedagogickými zamestnancami  školy. 
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V. TEMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVY 

 

 

  

Výchovu a vzdelanie mimo vyučovania realizujeme v týchto oblastiach: 

- vzdelávacia 

- spoločensko-vedná 

- pracovno-technická 

- prírodovedná 

- esteticko – výchovná  /Vv, Hv, literárno – dramatická/ 

- telovýchovná  /šport, turistika, dopravná, zdravotná/ 

 

Tematické oblasti v sebe zároveň obsahujú ďalšie oblasti výchovy : rozumovú, mravnú, 

telesnú výchovu ,dopravnú výchovu, environmentálnu výchovu a výchovu k rodičovstvu. 

Preferujeme prepojenosť jednotlivých oblastí výchovy najmä pri rozvoji osobnosti dieťaťa, 

v oblasti jeho samostatnosti- spolupráce, komunikácie, individuálnych záujmov. 

 

Kľúčové kompetencie a osobnosť dieťaťa rozvíjame prostredníctvom realizácie nižšie 

uvedených hlavných (vyšších)  výchovno - vzdelávacích cieľov. Ich plnenie budeme 

dosahovať realizovaním nižších, špecializovanejších a konkrétnejších cieľov jednotlivých 

výchovných oblastiach a aktivitách. Konkrétne špecializované  ciele uvádzame v pláne 

výchovno - vzdelávacej činnosti na príslušný školský rok.    
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Vzdelávacia oblasť 

 

V čase určenom na prípravu na vyučovanie umožniť deťom hravou, nevtieravou formou 

doplniť a zopakovať vedomosti získané vo vyučovacom procese (didaktickými hrami, prácou 

s detskými časopismi, encyklopédiami, 

 multimediálnymi pomôckami, využitím web stránok zameraných 

na hravé rozšírenie vedomostí detí.).Rozvíjať efektívne spôsoby učenia. Získať vzťah 

k celoživotnému vzdelávaniu. 

 

Spoločensko-vedná oblasť 

 

 

V tejto oblasti výraznú pozornosť venovať medziľudským vzťahom, ľudskosti a 

humánnosti. Žiakom vštepovať úctu k rodičom, učiteľom, starším ľuďom. Klásť dôraz na 

pestovanie národného povedomia a lásku k vlasti. Zavádzať prvky estetickej výchovy, 

využívať významné výročia, organizovať exkurzie. Vyjadriť svoj názor a vedieť vypočuť si 

opačný názor. Vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty. Táto oblasť zahŕňa 

súťaže, dramatizáciu, spoločné podujatia, besiedky. 

 

Esteticko-výchovná oblasť 

 

V esteticko-výchovnej oblasti budeme pôsobiť na rozvíjanie estetických citov, ktoré úzko 

súvisia s charakterovými a vôľovými vlastnosťami detí. Ide najmä o city radosti z dobre 

vykonanej práce zo svedomitého plnenia povinností. Uvedené city rozvíjať vhodnými 

príkladmi zo života detí z literatúry a filmov. 

Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení a výzdoby. Objavovať krásu v bežnom 

živote. 

 

Pracovno-technická oblasť 

 

Pri technickej činnosti budeme u chlapcov a dievčat rozvíjať tvorivosť, prostredníctvom 

ktorej vytvárame nové, užitočné, hodnotné výrobky a predmety. Tvorivosť vyžaduje 



15 

 

akceptovať i trpezlivosť a prehlbovať výchovu  cieľavedomosti. U detí budeme vzbudzovať 

záujem o prácu a utvárať predstavy  

o podiele a prínose práce v ľudskom živote a spoločnosti. Túto oblasť využívame  na výrobu 

darčekov, výzdobu, rozvoj manuálnej činnosti. 

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť 

 

Každá vychovávateľka nenútenými a pestrými formami musí dbať na opakovanie hlavných 

zásad ochrany prírody, vzbudzovať v deťoch záujem o všetko živé okolo nás. K tomu 

využívať ekohry, náučné odpoludnia s prírodovednou a ekologickou tematikou. 

 

Telovýchovná a zdravotná oblasť 

 

Význam tejto výchovnej oblasti spočíva v tom, že sa pri nej vytvárajú dôležité morálne a 

vôľové vlastnosti, ako je disciplína a sebadisciplína. Tieto sú základom úspechu každej 

činnosti, pričom vytrvalosť vyžaduje nasadiť všetky sily a priviesť svoje rozhodnutie až do 

konca, napriek ťažkostiam. Pochopiť základné princípy zdravého životného štýlu. Dôležité je 

vedieť pomôcť sebe i ostatným pri menších poraneniach, vedieť správne zareagovať v daných 

situáciách. Do tejto oblasti zaraďujeme aj dopravnú výchovu. 
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VI.  VÝCHOVNÝ PLÁN 

 

 

 

 

  

Názvy tematických oblastí 

výchovy 

Počet výchovno - vzdelávacích činností/aktivít 

 v jednotlivých ročníkoch 

 

 

 

 

 

 

I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník 

Vzdelávacia oblasť 18 18 18 18 

Spoločensko-vedná oblasť 

 

 

18 18 18 18 

Prírodovedná oblasť 18 18 18 18 

Pracovno-technická oblasť 18 18 18 18 

Esteticko-výchovná oblasť 18 18 18 18 

Telovýchovná oblasť 18 18 18 18 
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1. Stanovený počet VVČ predstavuje jednu VVČ denne tak, že sa všetky výchovné 

oblasti vystriedajú počas dvoch týždňov. 

2. Vychovávatelia projektujú VVČ tak, aby sa v priebehu dňa striedal odpočinok a relax 

so vzdelávaním, či záujmovými a výchovno-vzdelávacími aktivitami. 

3. V jednom oddelení je najviac 30 detí. Vychovávatelia projektujú činnosť tak, aby 

uspokojili záujmy a rozvíjali schopnosti detí. 

 

 

 

 

 

VII. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 

 

 

Na našej škole bude  v tomto roku v ŠKD  10 oddelení. V ŠKD pracuje 10 

kvalifikovaných vychovávateliek vrátane vedúcej vychovávateľky, ktoré svojim 

každodenným výchovným pôsobením učia deti napĺňať voľný čas hodnotnou činnosťou. 

Sú inšpirátorom činnosti, poradcom, priateľom, ktorý vie viesť a poradiť, zúčastňovať sa 

s deťmi na radostiach a neúspechoch, kritizovať i povzbudiť. 

Každoročne sa podieľajú na príprave kultúrnych a športových podujatí. Časť úväzku 

výchovnej činnosti si dopĺňajú vyučovacou činnosťou v škole. Využívajú činnosť 

školského psychológa, najmä pri výchove a vzdelaní detí s poruchami učenia a správania. 

 

 

VIII. MATERIÁLNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE 

 

 

Činnosť ŠKD prebieha po skončení vyučovania v triedach. Na odpočinkovú činnosť 

využívame koberce v triedach, máme zriadenú peknú herňu ŠKD, ktorá je pokrytá kobercom 

a na odpočinok využívame molitanové matrace a vankúše. Z dôvodu veľkého počtu žiakov 

v ŠKD  môžu byť v herni súčasne maximálne dve oddelenia. Našu herňu využívajú 
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v dopoludňajších ako aj v popoludňajších hodinách na výučbu. Pre účely ŠKD je k dispozícii 

od 15.00 hodiny. 

Hygienické zariadenia sú k dispozícii na chodbách. V každom oddelení je umývadlo s pitnou 

vodou. Deti obedujú v školskej jedálni pod dohľadom vychovávateliek. Prostredie oddelení  

je esteticky upravené. Na zlepšenie tejto klímy sa podieľajú pani vychovávateľky v spolupráci 

s triednymi učiteľkami zlepšovaním „oddelenia“, obohatením o výzdobu, koberec, oddychový 

kútik s vankúšmi, ... 

Hračky a športový materiál  sa snažíme pravidelne dopĺňať. 

V činnostiach deti môžu využívať malú herňu pri ŠJ, interaktívnu tabuľu v herni ŠKD, 

počítačovú miestnosť, telocvičňu, športový areál školy – tartanové – multifunkčné ihrisko, 

futbalové ihrisko s umelým povrchom, trávnaté plochy školského areálu a detské ihrisko 

s preliezkami a hojdačkami. 

Režim dňa zohľadňuje právo detí na odpočinok, relax, nerušenú prípravu na vyučovanie a na 

záujmovú činnosť. Nemáme vlastný kabinet z priestorových dôvodov. 

 

 

IX. PODMIENKY PRE ZAISTENIE BEZPEČNOSTI 

A OCHRANY ZDRAVIA PRI VÝCHOVE 

 

 

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri výchove zabezpečujeme základným poučením detí 

o bezpečnosti, ochrane zdravia pri práci v škole a pravidlami bezpečného školského klubu. Za 

bezpečnosť detí počas celého pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka. Bezpečnosť pri 

odovzdávaní detí je zabezpečená vrátničkou. Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, 

zabezpečuje sa prechod detí učiteľkou, ktorá má poslednú vyučovaciu hodinu. V prípade 

úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy, zapíše záznam do 

knihy úrazov. Lekárnička je u tajomníčky školy a v herni. Telefónne čísla rodičov detí máme 

uvedené na osobitnom zozname a sú prístupné v herni ŠKD, kde je telefón. 
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Priestory školy sú dostatočne vykurované a osvetlené. Vetranie miestností je na výbornej 

úrovni, keďže máme vymenené plastové okná. Sociálne zariadenia sú na veľmi dobrej úrovni 

a sú umiestnené na chodbách. Pri činnostiach organizovaných mimo objekt ŠKD môže mať 

vychovávateľka najviac 25 detí. Prostredie školských tried nevytvára vhodnú klímu pre relax, 

oddych detí a zážitkovú výchovu a vzdelávanie, napriek tomu robíme maximum. V celej 

škole aj v areály platí zákaz fajčenia. Pravidelnosť kontrol BOZP a odstraňovanie ich závad 

zabezpečuje vedenie školy externým bezpečnostným a požiarným technikom. 

 

X. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIE DETÍ 

 

 

Cieľom hodnotenia výsledkov žiakov v školskom klube je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom 

spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má 

rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, 

návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 

Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 

Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných 

a neúspešných. 

Pri hodnotení detí uplatňujeme tieto indikátory: 

1. Školský poriadok ŠKD a pravidlá bezpečného školského klubu, v ktorých 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. 

Správanie detí hodnotíme formou  pochvaly,  povzbudenia až pokarhania 

Pochvaly: 

- ústna pochvala vychovávateľa 

- písomná pochvala vychovávateľa 

- pochvala riaditeľa školy 

- vecná odmena 

Pokarhania: 

- ústne pokarhanie vychovávateľa 

- písomné pokarhanie vychovávateľa 
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- pohovor s rodičom 

- predvolanie rodiča riaditeľom školy 

- pri opakovanom porušovaní vnútorného poriadku ŠKD návrh na vylúčenie z ŠKD 

 

 

 

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: 

- permanentné sebahodnotenie činnosti vychovávateliek  

- motivačný rozhovor, spojený s vyhodnotením plánu osobného profesijného rastu – 

vedenie školy 

- hodnotenie klímy a atmosféry v oddelení 

- analýza výsledkov detí, ktorých vychovávateľ usmerňuje (dodržiavanie školského 

poriadku ŠKD, zodpovednosť písaniu úloh, správanie a prejavy detí, schopnosť 

participácie, spôsob uspokojovania záujmov a pod.) – zástupkyňa riaditeľky školy 

- analýza plánu výchovno - vzdelávacích činností vychovávateľa v oddelení jeho detí 

(pestrosť, zastúpenie všetkých oblastí výchovy, frekvencia, nadväznosť) – zástupkyňa 

riaditeľa školy 

- hodnotenie výsledkov vychovávateľa v oblasti ďalšieho vzdelávanie, uplatňovania 

inovačných metód práce, aplikovania špecifických zručností, tvorba projektov – 

zástupkyňa riaditeľky školy 

- vzájomné hodnotenie vychovávateľov – vzájomné hospitácie, „otvorené výchovné 

činnosti“ 

- vonkajšia autoevalácia 

- spätná väzba od detí 

- spätná väzba od rodičov 

- hodnotenie verejnosťou, zriaďovateľom, školskou inšpekciou  
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XII. POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE 

PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

 

 

 

Zameranie a ciele nášho výchovného programu ako aj analýza súčasného stavu ďalšieho 

vzdelávanie vychovávateľov ukazuje potrebu orientácie sa ďalšieho vzdelávanie 

vychovávateľov najmä na metódy zážitkovej výchovy, na problematiku netradičných 

nenáročných relaxačných a záujmových činností, ochranu detských a ľudských práv, 

a predchádzanie všetkých formám diskriminácie a intolerancie. 

Kontinuálne vzdelávanie vychovávateliek budeme zabezpečovať: 

- umožňovaním rozvoja zručnosti vychovávateliek potrebných pre vyššie uvedený 

okruh kontinuálneho vzdelávanie 

- sprostredkovaním najnovších poznatkov z metodiky výchovy jednotlivých oblastí 

výchovy a neformálneho vzdelávania 

- rozvíjaním špecifických zručnosti vychovávateľa nevyhnutných pre využívanie 

interaktívnej tabule 

- podnecovaním tvorivosti vychovávateľov 

Uvedené vzdelávania zabezpečíme činnosťou metodického združenia vychovávateliek 

a účasťou vychovávateliek na vzdelávaní mimo sídla ŠKD.  

 

VÝCHOVNÉ ŠTANDARDY 

 

Nadväzujú na vzdelávacie štandardy žiakov v škole. Určujeme v nich súbor požiadaviek na 

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

zručnosti a schopnosti získané v škole. Delia sa na : 

- výkonové  štandardy, stanovujeme nimi kritéria úrovne zvládnutia obsahových 

štandardov.  

- obsahové štandardy, určujeme vedomosti, zručnosti alebo schopnosti, ktoré má dieťa 

ovládať a ktoré má vedieť aj prakticky použiť. 
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Vzdelávacia oblasť 

 

  

 

Prírodovedno - environmentálna oblasť 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pozorovanie prírody v okolí 

školy a mesta, pozorovanie zmien v prírode, 

starostlivosť o izbové kvety, šetrenie  

energiami, vodou  

Poznať základné princípy ochrany  

životného prostredia 

Čistenie prírody a okolia školy, zber papiera, 

triedenie odpadu, tvorivé využitie odpadu 

Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej 

činnosti na tvorbe a ochrane životného 

prostredia 

Starostlivosť o domáce zvieratá Poznať druhy domácich zvierat a ich život 

 

 

 

 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Techniky učenia, rozvíjanie vedomostí, čítanie  

textu, reprodukcia príbehu 

Poznávať efektívne spôsoby učenia sa 

Gramatické a matematické cvičenia Samostatne písať úlohy 

Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, 

Zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry 

Rozvíjať získané poznatky 

Práca s informačnými zdrojmi, čítanie 

 s porozumením, sebavzdelávanie 

Byť otvorený získavať nové poznatky  

a informácie 

Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy Rozvíjať osobnú zodpovednosť 

za vykonanú prácu 
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Esteticko - výchovná oblasť 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Kultúrne pamiatky v  meste, múzeum, 

galéria, ľudové tradície a zvyky, povesti, 

názvy ulíc, história a dnešok 

Prejavovať úctu a vzťah ku kultúrnym hodnotám v 

blízkom okolí 

Hudba, výtvarné umenie, tanec, literatúra Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu 

Netradičné výtvarné techniky, hudobné 

činnosti, športové činnosti 

Rozvíjať svoj  talent a špecifické schopnosti  

Záujmová činnosť,  tvorivé dielne Byť otvorený k tvorivej činnosti, krásu treba nielen  

vnímať, ale aj tvoriť 

Úprava oddelenia, netradičná  výzdoba, 

úprava zovňajšku, estetické 

sebavyjadrovanie  

Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej 

úprave prostredia a svojej osoby, prejavovať 

estetický cit a vkus 

Vianoce, Deň matiek, MDD, príprava 

kultúrnych podujatí 

Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí 

v skupine 

Tematická vychádzka, pozorovanie zmien, 

audio nahrávka, rozprávka 

Byť otvorený, objavovať a vnímať krásu v bežnom 

živote, chápať ju a prežívať 

 

 

Pracovno - technická oblasť 

 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Spolupráca  

Zodpovednosť 

Dodržiavanie školského poriadku ŠKD  

Moje povinnosti 

Spolurozhodovať o živote v skupine 

 Pracovať v skupine 

Úcta k starším Zhotovenie darčekov 

Sebaobsluha Kultivovať základné sebaobslužné 
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Poriadok na stole, v oddelení, v šatni a hygienické návyky 

Kolektívna práca 

Hrdosť na spoločný výsledok práce 

Vedieť spolupracovať so skupinou  

Oceniť prácu 

Práca s rôznym materiálom 

Netradičné pracovné postupy 

Zhotovovanie darčeka 

Rozvoj jemnej motoriky 

Manipulačné zručnosti 

Spolupráca 

Rozvíjať základy manuálnych a technických zručností 

Varenie 

Pečenie 

Studené jedlo 

Poriadok v herni, v triede  

Sebaobslužné činnosti 

Získavať základy zručností potrebných pre praktický život 

Maska na karneval 

Kalendár oddelenia 

Návrh oddychového kútika v oddelení 

Získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov 

 

 

 

                                                    Spoločensko - vedná oblasť 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vytváranie pozitívnej klímy v oddelení, 

spolupráca, zodpovednosť, uvedomelá 

disciplína, dodržiavanie školského poriadku 

ŠKD 

Spolurozhodovať o živote v skupine, vytvárať 

priateľské vzťahy 

Prejavy kladného vzťahu k spolužiakom, 

hrdosť na spoločný výsledok práce  

Vedieť spolupracovať so skupinou  

Prejavy úcty k rodičom a ostatným ľudom, čo 

je tolerancia 

Prejavovať úctu k rodičom, starším ľuďom, 

spoznávať význam odpúšťania  
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Pocity, emócie, prečo sme nahnevaný, silné 

a slabé stránky osobnosti, trpezlivosť, 

upokojenie sa, ako zvládnuť hnev, pozitívne 

myslenie, ako pochopiť iných, sebaúcta, 

sebaovládanie 

Ovládať jednoduché zručnosti sebahodnotenia, 

sebariadenia, sebamotivácie a empatie, uvedomiť 

si rozdiel medzi pozitívnymi a negatívnymi citmi  

Život so zdravotným postihnutím, čo je 

predsudok, vzťah k handicapovaným deťom 

Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným 

postihnutím 

 

Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, 

diskriminácia, moje práva, tvoje práva, 

spolužitie bez násilia 

Rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie ľudských práv 

a základných slobôd 

Slovensko v Európe, Slovensko vo svete, 

úspechy slovenských športovcov, umelcov, 

mládeže 

Prejavovať základy hrdosti k národným hodnotám 

a tradíciám SR 

Vulgarizmy, slangové slová, gestá, 

neformálna komunikácia, spolužitie bez 

násilia  

Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní 

sa 

Čo je konflikt, z čoho vzniká,  

správanie, ktoré podporuje konflikt,  

správanie, ktoré konfliktu predchádza  

Samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty 

oddelení  

Asertivita, asertívne správanie  Vedieť vyjadriť svoj názor a obhájiť ho 

Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg,  

monológ  

Vypočuť si opačný názor 

Moja rodina, domov, hlasné zážitky, 

rozprávanie o domove, prejavy úcty k ľuďom, 

čo je tolerancia 

Prejavovať úctu k rodičom, starším 

Uvedomiť si hodnoty rodiny a rodičovskej lásky  

Deľba práce v rodine, problémy v rodine, 

život detí v rozvrátenej rodine, moja pomoc v 

rodine 

Rozlišovať a porovnávať vzťahy v harmonickej 

a v rozvrátenej rodine  

Práca s počítačom, komunikácia s internetom, 

práca v textovom a grafickom editore  

Využívať všetky dostupné formy komunikácie  
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Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Umývanie rúk, vetranie, telovýchovné 

chvíľky 

Ovládať základné  hygienické návyky 

Prechádzka, bicyklovanie, lyžovanie, 

plávanie, cvičenie v telocvični, stolný tenis, 

kolektívne loptové hry  

Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom 

Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, 

civilizačné choroby  

Uvedomovať si škodlivosť fajčenia,  alkoholu 

a iných drog 

Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové 

hry, netradičné športové disciplíny 

Schopnosť pravidelného pohybu a cvičenia 

Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje 

zdravie, príčiny ochorenia, racionálna 

strava, potravinová pyramída 

Vyjadriť význam dodržiavania základných zásad 

zdravej výživy 

Stravovacie návyky, pitný režim, striedanie 

práce s odpočinkom, prvá pomoc, obliekanie 

podľa ročných období   

Uvedomovať si základné princípy zdravého 

životného štýlu 

Záujmová činnosť, športová súťaž  Rozvíjať svoj športový talent a schopnosti 
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VÝCHOVNÉ OSNOVY 

 

  Výchovné osnovy sú súčasťou výchovného programu. Sú vypracované najmenej v rozsahu 

ustanovenom výchovným štandardom ŠKD. 

     Sú vypracované v jednotlivých tematických oblastiach výchovy. Obsahujú výchovno-

vzdelávací cieľ, obsah výchovno-vzdelávacej činnosti ,metódy a formy a vymedzujú počet 

výchovno-vzdelávacích činností pre jednotlivé oddelenia na obdobie školského roka. 

 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť 

 

 

Výchovno-vzdelávací 

cieľ 
Obsah 

Metódy, 

formy 

Rozvíjať efektívne spôsoby 

učenia sa 

Techniky učenia, ako sa 

učiť, rozvíjanie vedomostí, 

čítanie textu, reprodukcia 

príbehu 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudzovanie 

Motivačné hodnotenie 

Modelové situácie 

Prezentácia 

Rozvíjať autonómnosť 

v príprave na vyučovanie 

Domáce úlohy Motivácia 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Tréning 

Didaktické hry 



28 

 

Získavať nové informácie 

a poznatky 

Práca s informačnými 

zdrojmi, čítanie 

s porozumením, práca 

s encyklopédiou 

a slovníkom, 

sebavzdelávanie 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Aktivizácia 

Brainstorming 

Riešenie nových úloh 

Prezentácia 

Rozvíjať získané poznatky Rozvíjanie slovnej zásoby, 

jazykolamy, zmyslové hry, 

doplňovačky, didaktické 

hry 

Individuálny prístup 

Rozvíjať osobnú 

zodpovednosť za vykonanú 

prácu 

Príprava na  

vyučovanie, splnenie 

úlohy 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Hodnotenie 
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Prírodovedno - environmentálna oblasť 

 

 

Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah 
Metódy, 

formy 

Pochopiť základné princípy 

ochrany životného 

prostredia 

Poznávanie zvierat, rastlín 

v regióne, pozorovanie 

zmien v prírode, 

starostlivosť o izbové kvety, 

šetrenie energiami, vodou 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Ekologické hry 

Rozvíjať zručnosti pri 

jednoduchej činnosti na 

tvorbe a ochrane životného 

prostredia 

Čistenie prírody a okolia 

školy, zber papiera, 

triedenie odpadu, využitie 

odpadu, zber prírodnín 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Motivácia 

Aktivizácia 

Prezentácia 

Rozpoznávať druhy 

domácich zvierat, ich život 

a starostlivosť o ne 

Starostlivosť  

o domáce zvieratá 

Pozorovanie 

Vlastná práca 

Prezentácia 
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Esteticko - výchovná oblasť 

 

Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy 

Posilniť vzťah ku 

kultúrnym hodnotám 

v blízkom a širšom okolí 

Návšteva kina, galérie, 

múzea, oboznámiťsa  s 

kultúrnymi pamiatkami 

v obci  a v regióne, 

spoznávať ľudové tradície 

a zvyky,  povesti, názvy 

ulíc, miestne noviny, 

históriu a dnešok 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Ukážka 

Film 

Rozprávka 

Výtvarná práca 

Dramatizácia 

Výstava prác 

Súťaž 

Vychádzka 

Rozvíjať základy vzťahu  

k umeniu a športu 

Hudba, výtvarné umenie, 

tanec, literatúra, nácvik 

programu, turistika 

Motivácia 

Ukážka 

Povzbudenie 

Návšteva kultúrneho 

podujatia 

Rozvíjať talent a špecifické 

schopnosti  

Netradičné výtvarné 

techniky, hudobné 

aktivity, športové 

schopnosti 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 
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Brainstorming 

Výstava prác 

 

Rozvíjať základy tvorivých 

schopností a zručností, 

tvorivé dielne 

Záujmová činnosť, 

príprava kultúrneho 

vystúpenia, dramatizácia 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Brainstor-ming 

Prezentácia 

Výstava prác 

Prejavovať pozitívny vzťah   

k jednoduchej estetickej 

úprave prostredia 

a zovňajšku 

Úprava triedy, netradičné 

ozdoby, úprava zovňajšku, 

estetické sebavyjadrovanie  

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Brainstor-ming 

Aktivizácia 

Tvorivá dielňa 

Podieľať sa na príprave 

kultúrnych podujatí 

v skupine 

 Deň matiek,  Vianoce, 

MDD 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Dramatizácia 

Besiedka 

Objavovať a vnímať krásu 

v bežnom živote, citový 

vzťah k ľuďom, prírode 

Tematická vychádzka, 

pozorovanie zmien, audio 

nahrávka, rozprávka, 

vlastná skúsenosť 

Individuálny prístup 

Povzbudenie 

Pozorovanie 

Ilustrácia zážitku 
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Pracovno - technická oblasť 

 

    Výchovno-vzdelávací 

proces 
Obsah 

Metódy, 

formy 

Kultivovať základné 

 sebaobslužné a hygienické návyky 

Sebaobsluha 

  

Poriadok na stole, v šatni 

  

Umývanie rúk 

  

Vetranie 

  

Telovýchovné chvíľky 

Individuálny prístup 

  

Vysvetlenie 

  

Motivácia 

  

Aktivizácia 

  

Tréning 

  

Hodnotenie 

Vedieť spolupracovať 

 so skupinou 

Kladný vzťah k spolužiakom 

  

Hrdosť na spoločný  

výsledok práce 

Individuálny prístup 

  

Povzbudenie 

  

Motivácia 

  

Kooperačné hry 

  

Spoločné podujatia 

  

Besiedka 

  

Súťaž 

Rozvíjať základy manuálnych a 

technických zručností 

Práca s rôznym materiálom 

  

Netradičné pracovné postupy 

  

Zhotovenie darčeka 

Individuálny prístup 

  

Povzbudenie 

  

Vysvetlenie 
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Rozvoj jemnej motoriky 

  

Manipulačné zručnosti 

  

Spolupráca 

  

Aktivizácia 

  

Tvorivá dielňa 

  

Záujmový krúžok 

  

Vlastná práca 

  

Výstava prác 

  

Besiedka 

Získavať základy zručností 

potrebných pre praktický život 

Varenie 

  

Pečenie 

  

Studené jedlo 

  

Poriadok v herni, v triede 

  

Sebaobslužné činnosti 

Individuálny prístup 

  

Tréning 

  

Povzbudenie 

  

Aktivačné hry 

  

Vlastná práca 

  

Výstava 

  

Besiedka 

Získať základné zručnosti v tvorbe 

jednoduchých projektov 

Maska na karneval 

  

Kalendár oddelenia 

  

Návrh oddychového kútika v 

oddelení 

Individuálny prístup 

  

Vysvetlenie 

  

Povzbudenie 

  

Brainstorming 
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Tvorivá dielňa 

  

Kooperačné hry 

  

Vlastná práca 

  

Prezentácia 

 

 

Spoločensko - vedná oblasť 

 

Výchovno-vzdelávací 

Cieľ 
Obsah 

Metódy, 

formy 

Spolurozhodovať  

o živote v skupine, vytvárať 

priateľské vzťahy  

Spolupráca,  

zodpovednosť, 

vytváranie pozitívnej 

klímy v oddelení, 

dodržiavanie školského 

poriadku ŠKD, moje 

povinnosti 

 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Vysvetlenie 

Aktivácia 

Kooperačné hry 

Hry na dôveru 

Hranie rolí 

Prejavovať úctu k rodičom, 

starším 

Moja rodina, čo je domov, 

vlastné zážitky, 

rozprávanie o domove, 

prejavy úcty k ľuďom, 

tolerancia 

Individuálny prístup 

Film 

Rozprávka 

Hranie rolí 

Hry na vciťovanie 

Rozhovor 
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Rozvíjať základy zručností 

sebahodnotenia, 

sebariadenia, sebamotivácie  

empatie 

Emócie, prečo sme 

nahnevaní, silné a slabé 

stránky osobnosti, 

trpezlivosť, upokojenie sa, 

ako zvládnuť hnev, 

pozitívne myslenie, ako 

pochopiť iných, sebaúcta, 

sebaovládanie 

 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Povzbudenie 

Dramatizácia 

Hranie rolí 

Hry na úprimnosť 

Hry na vciťovanie 

 

Prejavovať ohľaduplnosť 

k osobám zo zdravotným 

postihnutím  

Život so zdravotným 

postihnutím, čo je 

predsudok, vzťah k deťom 

s handicapom  

Individuálny prístup  

Vysvetlenie 

Rozhovor 

Film 

Rozprávka 

Hry na vciťovanie 

Hranie rolí 

 

Pochopiť význam 

dodržiavania ľudských práv 

a základných slobôd 

Práva dieťaťa, ľudské 

práva, šikanovanie, 

diskriminácia, moje práva, 

tvoje práva, spolužitie bez 

násilia 

 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Rozhovor 

Brainstorming 

Hry na riešenie 

konfliktov 

Hry na dôveru 

Hry na 

sebapresadzovanie 

 

Posilniť základy hrdosti 

k národnej a štátnej 

príslušnosti 

 

Slovensko v Európe, 

Slovensko vo svete, 

úspechy slovenských 

športovcov, umelcov, 

mládeže 

 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Výtvarná práca 

Tvorivá dielňa 

Film 

Rozprávka 
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Rozlíšiť kultúrne 

a nekultúrne prejavy 

v správaní sa 

Vulgarizmy, slangové 

slová, gestá, neformálna 

komunikácia 

spolužitie bez násilia 

 

Individuálny prístup 

Rozhovor 

Vysvetlenie 

Diskusia 

Tréning 

Aktivačné hry 

Hranie rolí 

 

Vyjadriť a obhájiť si svoj 

názor   

Asertivita, asertívne 

správanie, jednoduché 

techniky  

Vysvetlenie 

Rozhovor 

Povzbudenie 

Hranie rolí 

Hry na presadzovanie 

Aktivačné hry 

 

Vypočuť si opačný názor  Vedenie rozhovoru, 

diskusia, dialóg a monológ  

Vysvetlenie 

Tréning 

Aktivačné hry 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

 

Pomenovať znaky 

harmonickej a problémovej 

rodiny  

Deľba práce v rodine, 

vlastné zážitky, problémy, 

život detí v rozvrátenej 

rodine, moja pomoc 

v rodine 

 

Individuálny prístup 

Rozhovor 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

Sociálne hry 

Výtvarná práca 

Film 

Rozprávka 
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Kultivovať kultúrne návyky 

a vyjadrovanie sa  

Pozdrav, podanie ruky, 

požiadanie, odmietnutie, 

oslovenie, stolovanie 

 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Tréning 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

Kurz 

 

Využívať všetky dostupné 

formy komunikácie 

Práca s počítačom, 

komunikácia s internetom, 

práca v textovom 

a grafickom editore  

 

Individuálny prístup 

Brainstorming 

Tréning 

Vlastná práca 

Prezentácia 

Riešenie úloh 
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                     Telovýchovná,  zdravotná a športová oblasť 

 

Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy 

Rozvíjať schopnosť  

relaxovať pravidelným 

cvičením a pohybom 

Prechádzka, bicyklovanie, 

lyžovanie, plávanie, 

cvičenie v telocvični, stolný 

tenis, kolektívne športové 

hry 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Tréning 

Pochopiť škodlivosť 

fajčenia,  alkoholu a iných 

drog 

Čo je nikotín, fajčenie, 

alkohol  a zdravie, 

civilizačné choroby  

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Film 

Beseda s odborníkom 

Výtvarné stvárnenie 

zážitku 

Súťaž 

Pochopiť význam 

pravidelného pohybu 

a cvičenia 

Otužovanie, relaxačné 

cvičenie, skupinové hry, 

netradičné športové 

disciplíny a hry 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Tréning 

Rozvíjať športový talent 

a schopnosti 

Záujmová činnosť, 

futbal, vybíjaná, 

basketbal, stolný tenis 

 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie, aktivizácia 

Súťaž 
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ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE 
 

Počet oddelení: 

1. odd.- 1.A  24  p. vych. Alexandra Ružovičová 

2. odd.- 1. B  25  p. vych. Marcela Bertóková 

3. odd.- 1. C  25  p. vych. Marta Vicianová       

4. odd.- 2. A  19  p. vych. Zuzana Rybárová 

5. odd.- 2. B  23  p. vych. Alžbeta Šimuneková 

6. odd.- 2. C  23  p. vych. Ľubica Szudorová 

7. odd.- 3. B,A     29  p. vych. Alžbeta Šimuneková 

8. odd.- 3. C,A     30  p. vych. Jana Trnková  

9. odd.- 4. B,A     33  p. vych. Soňa Múčková 

10. odd.- 4. C,A               30  p. vych. Soňa Svatošová       

   

 

Počet žiakov:  261             

 

DENNÝ REŽIM : 

-vypracovaný podľa podmienok v jednotlivých oddeleniach  

 

SKLADBA TÝŽDŇA: 

-vypracovaná podľa požiadaviek v jednotlivých oddeleniach 

 

 

HLAVNÉ ÚLOHY 

 

-v oblasti výchovy a vzdelávania žiakov našej školy sa riadiť doterajšími základnými 

predpismi, pokynmi a usmerneniami MŠ SR a stanovenými Pedagogicko - organizačnými 

pokynmi, ktoré MŠ SR vypracovalo pre školy a šk. zariadenia na šk. rok 2015/2016 

- pri výchove a vzdelávaní žiakov dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa, Dohovor o právach 

dieťaťa v školách a šk. zariadeniach. 



40 

 

- venovať pozornosť príprave žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, 

znášanlivosti, akceptáciu rovnosti pohlaví, priateľstvo medzi národmi, etnickými, 

národnostnými a náboženskými skupinami, žiakov viesť k tolerancií názorov a postojov 

a k odmietaniu ideí rasizmu a antisemitizmu 

- pripraviť žiakom pokojné, psychicky zdravé, bezstresové prostredie pre vzdelávanie, 

výchovu a mimoškolskú činnosť 

- zabezpečiť u žiakov rozvoj zručností, schopností, nadanie a talentu 

- vychovávať a postupne pripravovať žiakov na plnohodnotné partnerstvo, manželstvo 

a rodičovstvo realizovaním výchovy k manželstvu a rodičovstvu v súlade s Koncepciou 

výchovy, k manželstvu a rodičovstvu v ZŠ a učebnými osnovami pre 1. stupeň ZŠ 

schválenými 29. júna 1998 č. 2493/ 1998- 41 (zapracovanie do záujmovej činnosti v ŠKD). 

- zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z Koncepcie environmentálnej výchovy 

a vzdelávania (zapracovanie do záujmovej činnosti ŠKD). 

 

Úlohy ŠKD pre šk. rok 2015/2016 

 

- úzka spolupráca s rodičmi, učiteľmi a šk. psychológom 

- vytvoriť bezstresové a netradičné prostredie pre pokojný oddych a záujmovú činnosť 

- vytvoriť materiálno – technickú základňu pre činnosť ŠKD 

- dodržiavať striedanie všetkých tematických oblastí výchovy a venovať zvýšenú pozornosť             

   pobytu vonku 

- vytvárať aktuálnu tematickú výzdobu školy 

- spolupracovať s MŠ 
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Vnútorný poriadok Školského klubu detí (ŠKD) 

pri ZŠ na Mudroňovej ulici 83 v Bratislave 
 

 

1. ŠKD je určený pre deti 1.-4. ročníka  

2. Každý člen ŠKD musí mať vyplnenú prihlášku a dotazník ŠKD s dátumom zápisu 

a podpisom zákonného zástupcu. V prípade, že dieťa opúšťa ŠKD samo,  jeho odchod 

musí byť jasne stanovený hodinou,  prípadne slovným spojením: „Po ukončení 

vyučovania.“ Každú zmenu treba písomne oznámiť pani vychovávateľke.  Dieťa 

nesmie opustiť ŠKD po telefonickom rozhovore s pani vychovávateľkou, ale iba  na 

základe písomného súhlasu  rodiča. 

3. Deti sú zaraďované do jednotlivých oddelení na základe naplnenosti oddelenia 

s prihliadnutím na vek skupiny. 

4. Prevádzka ŠKD je od 6.30 hod. – do 7.30 hod. (vstup do budovy školy)  a od skonče- 

nia vyučovania  do 18.00 hod. 

5. Rannú  službu vykonávajúca pani vychovávateľka  preberá  zodpovednosť len nad 

tými deťmi, ktoré vstúpili do budovy školy – herne ŠKD. 

6. Streda, piatok  –  rodičia si svoje dieťa môžu vyzdvihnúť  po ukončení vyučovania  

/o 12.30 hod. alebo o 13.30 hod./ potom až  po 15.30 hod., aby nebola narušená 

činnosť v oddelení.  Deň sa určí po dohovore na triednych  aktívoch. 

7. V prípade porušovania vnútorného poriadku školy a ŠKD môže byť dieťa napomenuté 

vychovávateľkou oddelenia, vedúcou vychovávateľkou alebo riaditeľom školy.                   

Za opakované hrubé porušovanie vnútorného poriadku školy a ŠKD môže byť dieťa 

vylúčené  z ŠKD.  

8. Paušálny poplatok za pobyt v ŠKD je stanovený zriaďovateľom školy a musí byť 

uhradený vždy do 10. v mesiaci. Za opakované neuhradenie platby môže byť dieťa 

vylúčené z ŠKD. 
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PRAVIDLÁ BEZPEČNÉHO ŠKOLSKÉHO KLUBU 

 

 

Pri pobyte v ŠKD musím dodržiavať tieto zásady a pokyny: 

 

 Po príchode do ŠKD odkladám školskú  aktovku na určené miesto.  

 Dodržujem hygienické zásady. 

 Na obed a z obeda odchádzam v sprievode pani vychovávateľky. 

 V jedálni sa správam slušne a dodržujem zásady slušného stolovania. 

 Na školskom ihrisku dodržiavam pokyny pani vychovávateľky.  

 Pri športových hrách sa správam ohľaduplne voči kamarátom. 

 Pri hrách na dvore nepoužívam  palice bez vedomia pani vychovávateľky. 

 Ak sa zraním alebo sa necítim dobre, okamžite to hlásim pani vychovávateľke. 

 Pri pobyte mimo areálu školy sa riadim pokynmi pani vychovávateľky.  

 Nikdy svojvoľne  neopúšťam oddelenie, v prípade odchodu oznámim dôvod pani 

vychovávateľke. 

 K vybaveniu a zariadeniu ŠKD sa správam šetrne . 

 Nesmiem manipulovať s elektrickými zariadeniami, zástrčkami, so žalúziami  

a oknami . 

 S nožnicami a inými ostrými predmetmi pracujem maximálne opatrne, pod dohľadom 

dospelej osoby. 

 V priestoroch školy nebehám, správam sa bezpečne . 

 Do ŠKD nenosím hračky, cenné veci, elektronické hračky – pani vychovávateľka  

nezodpovedá za poškodenie, prípadnú stratu /ani za mobily/. 

 Pri odchode z ŠKD odložím vypožičané hračky a iné potreby na pôvodne miesto 

a urobím si poriadok . 

 Udržujem poriadok v šatni, pri odchode domov prezuvky odkladám do vrecúška alebo 

do poličky.. 
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Plán akcií ŠKD MUDRÁĆIK na školský rok 2015/2016 
 
 

September :  

- Zoznamovanie a sceľovanie kolektívu    Z: všetky vychovávateľky  

- Oboznámenie detí s poriadkom ŠKD a dodržiavaním 

   bezpečnostných predpisov, s režimom dňa, základnou  

   orientáciou v škole a blízkom okolí     Z: všetky vychovávateľky 

- Osvojovanie a upevňovanie základov správneho stolovania Z: všetky vychovávateľky 

- Vychádzky do okolia       Z: všetky vychovávateľky 

- Návšteva divadelného predstavenia Koza rohatá v divadle  

   P. O. Hviezdoslava podľa plánu     Z: Trnková 

- Jesenná výzdoba v oddeleniach  

    Z: všetky vychovávateľky 

Október : 

-Jesenná brigáda v ŠKD podľa rozpisu    Z: všetky vychovávateľky 

- Týždeň zdravého olovrantu      Z: všetky vychovávateľky 

- Šarkaniáda        Z: všetky vychovávateľky 

- Tekvicová záhrada       Z: Múčková, Trnková 

- Halloweenská diskotéka v oddeleniach    Z: všetky vychovávateľky 

 

November : 

- Návšteva divadelného predstavenia Koza rohatá v divadle  

   P. O. Hviezdoslava podľa plánu     Z: Trnková  

- Skokan roka        Z: Svatošová, šimuneková 

- Zimná výzdoba v oddeleniach     Z: všetky vychovávateľky 

- Zimná výzdoba v jedálni      Z: všetky vychovávateľky 
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December : 

-Tvorba vianočných prianí a darčekov    Z: všetky vychovávateľky 

- Pečenie vianočných medovníkov     Z: podľa záujmu 

- Vianočné dielničky ( sobota )     Z: podľa záujmu 

- Vianočné besiedky v oddeleniach     Z: všetky vychovávateľky 

- Hulla hop        Z: 1. roč. Ružovičová 

             2. roč. Bacúriková 

             3. roč. Trnková 

             4. roč. Múčková 

 

Január : 

- Môj kamarát snehuliak stavba zo snehu    Z: všetky vychovávateľky 

- Pexeso        Z: Šimuneková 

         

Február :  

- Valentínsky deň       Z: všetky vychovávateľky 

- Karneval        Z: Trnková, Múčková 

- Talent show        Z: Rybárová, Bacúriková 

 

Marec : 

- Jarná výzdoba v oddeleniach     Z: všetky vychovávateľky 

- Morena        Z: Szudorová 

- Beseda s detskou spisovateľkou     Z: Vicianová 

- Čítanie nás baví       Z: všetky vychovávateľky 

- Darčeky pre budúcich prvákov     Z: všetky vychovávateľky 
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Apríl : 

- Oslobodenie Bratislavy – vychádzky na Slavín    Z: všetky vychovávateľky 

- Deň Zeme – brigáda a kreslenie na asfalt    Z: všetky vychovávateľky 

- Výroba darčekov ku Dňu matiek     Z: všetky vychovávateľky 

 

Máj : 

- Certifikát budúceho prváka      Z: všetky vychovávateľky 

- Psovodi        Z: Ružovičová 

- Dopravná výchova       Z: Bertóková 

 

Jún :  

- MDD – popoludnie plné zábavy     Z: všetky vychovávateľky 

- Výroba darčekov ku dňu otcov     Z: všetky vychovávateľky 

- Letná olympiáda v Rio de Janeiro – výtvarná súťaž  Z: Svatošová 

- Ako sa chrániť počas letných prázdnin – beseda  

   so zdravotníkmi       Z: Bacúriková 

- Futbalový turnaj       Z: Beróková 

 

 

Dlhodobé akcie: 

- návšteva Staromestskej knižnice Západný rad 

- návšteva MKC – Gaštanová 

- návšteva BIBIANY 
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Plán práce MZ ŠKD na školský rok 2015/2016               

 

Plán práce činnosti MZ ŠKD vychádza z analýzy Plánu práce na šk. rok 2015/2016 a bude sa 

riadiť Plánom práce školy a Pedagogicko –organizačnými pokynmi MŠ SR pre školy 

a školské zariadenia na školský rok 2015/2016 

  

Hlavné úlohy a ciele ŠKD: 

 Využívanie vzdelávacích a kultúrnych poukazov  v krúžkovej činnosti  

 Výchovno-vzdelávacia činnosť  zameraná na  pohybové  a zručné činnosti, v príprave 

na vyučovanie a v kultúrnych činnostiach zvýšiť pozornosť čítaniu s porozumením 

 V popoludňajšej činnosti nadväzovanie na ŠKVP Farebná škola 

 Spolupráca s rodičmi, triednymi učiteľkami 

 Prezentácia žiackych prác formou výzdoby  interiéru tried a  školy, jesenného 

jarmoku, besiedok, veľkonočného jarmoku 

 Spolupráca v zbere papiera počas celého školského roka 

 Zapájanie sa do športových súťaží 

 Formou organizovania jednotlivých podujatí ŠKD navzájom si vymieňať skúsenosti 

a obohatiť ich 

Hlavná úloha činnosti ŠKD vychádzajúca z úloh vyplývajúca z POP: 

1. Do oddelení školského klubu detí prednostne prijímať deti mladšieho školského veku, 

s ktorými uskutočňujú pedagogickí zamestnanci pravidelnú prípravu na výchovno-

vzdelávací proces,  relaxačno-oddychové a záujmové činnosti podľa potrieb 

a požiadaviek detí. 

2. Výchovno-vzdelávaciu činnosť orientovať na dodržiavanie princípov etickej výchovy 

a výchovy k manželstvu a rodičovstvu, prostredníctvom ktorých oboznamuje 

s problematikou nebezpečenstva komerčného sexuálneho zneužívania detí a ochrany 

pred ním. 
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3. Pri organizovaní voľno-časových aktivít dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci a zameriavať sa na prevenciu detskej nehodovosti 

 

Úlohy vyplývajúce z plánu práce školy: 

1. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa, sú vychovávateľky povinné zabezpečiť 

aktívnu ochranu detí pred sociálno - patologickými javmi, monitorovať zmeny 

v správaní detí a v prípade oprávneného podozrenia z fyzického, alebo psychického 

týrania či ohrozenia mravného vývinu, ihneď riešiť problém v spolupráci s vedením 

školy                    T: stály   Z: vychovávateľky 

2. Venovať mimoriadnu pozornosť plneniu úloh Národného programu boja proti drogám, 

osobitú pozornosť venovať žiakom z prostredia ohrozeného sociálno- patologickými 

javmi. Vytvárať podmienky pre krúžkovú, mimoškolskú záujmovú, športovú činnosť

      T: stály   Z: vychovávateľky 

3. Mimoškolskými kultúrnymi podujatiami prehlbovať u žiakov cit pre krásu a  umenie. 

Organizovať kultúrne podujatia zamerané na rozvíjanie estetického cítenia, tvorivých 

schopností a zručností detí        

      T: priebežne   Z: vychovávateľky                      

4. Estetické cítenie v priestoroch školy orientovať na výtvarnú výzdobu žiackymi 

prácami     T: štvrťročne   Z: vychovávateľky 

5. Činnosť žiakov prezentovať pred verejnosťou prostredníctvom besiedok a vystúpení

      T: stály   Z: vychovávateľky 

6. Viesť žiakov k tomu, aby svojimi prácami zlepšovali estetický vzhľad tried a iných 

priestorov školy         

      T: stály   Z: vychovávateľky   

7. Viesť žiakov k pohybovým aktivitám a venovať zvýšenú pozornosť pohybovo 

zaostávajúcim žiakom. Posilňovať zdravie detí a rozvíjať telesnú zdatnosť žiakov 

organizovaním športových súťaží počas celého školského roka   

      T: stály   Z: vychovávateľky 
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8. Venovať pozornosť činnosti v rámci ŠKD, pripraviť hodnotné aktivity, v ktorých sa 

prejavia aj ostatné zručnosti detí (týždeň plný vitamínov, vianočné dielničky)  

      T: priebežne   Z: vychovávateľky 

 

Všeobecné úlohy: 

1. Pomoc pri adaptácii sa detí prvých ročníkov, oboznámenie s interiérom a exteriérom 

školy, oboznámenie detí  so školským poriadkom, bezpečnostnými pokynmi 

      T: september   Z: vychovávateľky    

2. V spolupráci s G-9, Bibianou, ako aj inými poskytovateľmi zabezpečovať aktivity 

(návšteva divadelných predstavení, zúčastňovať sa na súťažiach mimo školy, 

navštevovať besedy, výstavy, knižnicu)   

T: priebežne   Z: vychovávateľky 

3. V záujmovej činností sa  prezentovať  prostredníctvom usporiadania 

- výstav žiackych prác  : Týždeň plný vitamínov    

             Tekvicová záhrada 

             Vianočné dielničky 

             Darčeky na zápis do 1.ročníka 

             Darčeky ku dňu matiek a otcov 

- kultúrneho programu :         Besiedky – vianočné, rozlúčkové 

               Karneval       

T: priebežne   Z: vychovávateľky 

Popoludnie plné zábavy  – rozlúčkové popoludnie so školou  

     T: Jún   Z: vychovávateľky    

4. Spolupracovať s triednou učiteľkou, rodičmi, zúčastňovať sa TA – vplývať na 

rodičov, aby zabezpečovali efektívne trávenie voľného času svojich detí  

       T: priebežne   Z: vychovávateľky  
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PLÁN PRÁCE ZASADNUTÍ MZ ŠKD NA ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 

 

 

 

September - vypracovanie ročného plánu práce ŠKD a MZ ŠKD 

- zosúladenie výchovných plánov  v jednotlivých oddeleniach ŠKD 

- upresnenie školskej dokumentácie 

- príprava podujatí na ďalšie obdobie   

- riešenie interných záležitostí v ŠKD 

 

 

 Január  - vyhodnotenie podujatí a práce ŠKD  za 1. polrok 

   - príprava podujatí na nasledujúce obdobie 

   - spolupráca s rodičmi, triednym učiteľom a školským psychológom 

   - riešenie interných záležitostí v ŠKD 

  

  

Jún  - vyhodnotenie celoročnej práce v ŠKD za školský  rok 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


