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2. Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania 

 

 ŠKD sú charakterizované ako výchovno – vzdelávacie zariadenia, ktoré nadväzujú na 

kľúčové kompetencie žiakov v školských programoch primárneho vzdelávania základných škôl 

a ďalej rozvíjajú a navzájom sa prelínajú v jednotlivých tematických oblastiach výchovy. 

Hlavným strategickým zámerom školy je prehlbovanie humanizácie, uplatňovanie tvorivej 

činnosti, vytváranie dobrých medziľudských vzťahov, zvyšovanie odborného rastu.Cieľom 

vzdelávania a výchovy je pomôcť deťom utvárať a postupne rozvíjať kľúčové kompetencie 

a poskytnúť spoľahlivý základ všeobecného vzdelania orientovaného hlavne na situácie blízke 

životu a na praktické využitie. Rozvíjať schopnosť spolupracovať a rešpektovať prácu a úspechy 

vlastné aj druhých. Vytvárať u detí potrebu prejavovať pozitívne city v správaní, vystupovaní 

a v prežívaní životných situácií, rozvíjať vnímavosť a citlivé vzťahy k ľuďom, prostrediu aj 

k prírode, aktívne rozvíjať a chrániť fyzické, duševné a sociálne zdravie, viesť deti k tolerancii 

a ohľaduplnosti k iným ľuďom, ich kultúram a duchovným hodnotám, učiť ich žiť spoločne 

s ostatnými ľuďmi, preferovať športovú výchovu, viesť žiakov ku zdravému životnému štýlu, 

vytvárať podmienky pre zmysluplné využitie voľného času. Nenásilnou, hravou formou, 

zážitkovým učením osvojovať si vedomosti, zručnosti, návyky týkajúce sa hygieny, ochrany 

zdravia, predchádzaniu úrazom. Viesť deti k šetreniu energiami, školného zariadenia a pomôcok, 

systematicky spolupracovať s triednymi učiteľmi, rodičmi. Monitorovať zmeny v správaní detí, 

v prípade podozrenia z fyzického alebo psychického týrania, bezodkladne riešiť problémy 

s kompetentnými orgánmi, organizáciami. 

 Výchovné aktivity smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli 

schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Naším princípom je viesť 

deti k tvorivému mysleniu, kritickému mysleniu, naučiť ich tímovo pracovať, komunikovať 

medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať. Našou  snahou je vytvárať v škole kultúrnu, športovú 

a spoločenskú  klímu. 

Ciele výchovy a vzdelávania sa v ŠKD realizujú prostredníctvom: oddychovo-rekreačných 

činností, záujmových činností, spoločensko-prospešných činností, výchovno-vzdelávacích 

činností, prípravy na vyučovanie.  

 

2.1 Kompetencie  

 
 Kompetencie predstavujú ideálny plánovaný cieľový výstup dosahovaný systematickým 

a postupným výchovno – vzdelávacím procesom počas pobytu dieťaťa v ŠKD. 

Kompetencie k učeniu  
- rieši nové, neznáme úlohy a situácie 

- zúčastňuje sa vedomostných súťaží 

- prejavuje záujem o nové informácie 

Komunikačné kompetencie 
- zrozumiteľne vyjadruje svoj názor, vypočuje si opačný názor 

- rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT 

- prijíma spätnú väzbu 

Sociálne komunikácie 
- pomenuje svoje potreby, city a pocity, 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 žiakov a osôb so zdravotným znevýhodnením 

- uvedomuje si potreby ostatných detí,  poskytne pomoc alebo pomoc privolá 

Pracovné kompetencie 
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- prejavuje samostatnosť vo vypracovaní domácich úloh 

- plánuje a hodnotí svoje činnosti,  prijíma nové informácie a poznatky 

- kultivuje svoju vytrvalosť, plní si svoje povinnosti 

- ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre praktický život 

- rozvíja manuálne zručnosti 

Občianske kompetencie 
- uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb 

- uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie 

- 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, ovláda základy správania 

 
2.2. Charakteristika ŠKD 

Dobre vytvorený program  by mal pre dieťa plniť predovšetkým funkciu relaxačnú a 

socializačnú s orientáciou na rozvíjanie samostatnosti a tvorivosti dieťaťa. Aktivity sa 

uskutočňujú formami  organizovaných  tvorivých oblastiach výchovy mimo vyučovania 

školskom klube . 

 Školský klub detí tvorí jedenásť oddelení . Činnosť sa uskutočňuje v štyroch 

samostatných herniach a siedmich učebniach. Nachádzajú sa v budove školy, taktiež aj školská 

jedáleň.  Priestory  sú vyhovujúce, spĺňajú podmienky psychohygieny. Na realizáciu výchovno-

vzdelávacích aktivít má k dispozícii priestorové vybavenie školy - odborné učebne: počítačová,  

knižnica, telocvične a areál školského ihriska Pre ranný klub a popoludňajšiu činnosť v čase od 

6.30 – 7.45 hod. a  16.00 – 17.00 sú vyčlenené samostatné triedy.  

 

2.3.Charakteristika detí 
  ŠKD  navštevujú deti prvého až štvrtého ročníka zo sídliska Radvaň a okolitých obcí – 

Kremnička, Malachov,  Horné Pršany, Iliaš . Zapísané sú na základe požiadaviek ich rodičov, 

právnych zástupcov, formou zápisného lístka.   

2.4.Dlhodobé projekty, programy  

ŠKD sa zapája do projektov, ktoré sú schválené pre školu v príslušnom školskom roku. 

Realizujeme preventívne výchovné programy, ktorých obsah je každoročne stanovený v 

pedagogicko-organizačných pokynoch MŠ SR. (viď. tabuľka č.1 v prílohe ) 

2.5.Spolupráca s rodinou a inými subjektmi 

 
  Spoluprácu s rodičmi detí hodnotíme ako dobrú. Pani vychovávateľky sú s rodičmi so 

zákonnými zástupcami (ZZ) detí v dennom kontakte. Rodičia (ZZ) majú možnosť v prípade 

záujmu kedykoľvek prísť na činnosť klubu, pravidelne sa zúčastniť akcií, zapojiť sa do ich 

organizovaní. Finančne prispievajú na materiálne zabezpečenie klubov, na zakúpenie rôznych 

spotrebných materiálov. 

 Pre spestrenie činností a jej obohatenie, školský klub detí využíva ponuky  ostatných 

zariadení výchovy mimo vyučovania. Deti majú možnosť na spoločných akciách počas súťaží, 

olympiád, vedomostných kvízov, konfrontovať nadobudnuté vedomosti, zručnosti. Takáto 

spolupráca je sporadická a funguje na báze záujmu o ponúkanú činnosť. 

 

 Spolupracujeme s CVČ – pedagógovia po dohode navštevujú jednotlivé odd. a s deťmi 

uskutočňujú záujmovú Estetickú aktivitu - Atelierik 
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 Spoluprácu máme aj s Prírodovedným múzeom v Tihányiho kaštieli. Pracovníci múzea 

majú kladný vzťah k malým deťom, rozumejú im a rokmi spolupráce sa medzi nimi a 

deťmi vyvinul až kamarátsky vzťah.  

 Spolupráca s Mestským divadlom Divadlom z Pasáže, prináša deťom nové poznanie 

o živote, tvorbe hendikepovaných ľudí. 

 Príležitostne sa zúčastňujeme predstavení organizovaných Bábkovým divadlom  na 

Rázcestí. 

 Každoročne za účasti rodičov a ZZ absolvujeme turistickú vychádzku na hvezdáreň na 

Vartovke v Banskej Bystrici.  

 Podľa ponuky Stredoslovenského osvetového strediska sa deti v čase ŠKD zúčastňujú 

Tvorivých dielní . Pracovníci SOS prichádzajú aj priamo do školy . 

 Organizujeme  pravidelné stretnutia s trénerom atletickej chôdze p. Benčíkom 

a športovcami pôsobiacimi v Dukle BB. Deti sa majú možnosť zúčastniť na otvorených   

tréningových hodinách a zároveň viesť dialóg. 

 Niekoľko rokov p. vychovávateľky spolupracujú s UMB PF v Banskej Bystrici ako 

cvičné vychovávateľky 

 

 Na základe dobrých skúseností spolupráce s menovanými organizáciami a inštitúciami 

budeme naďalej pokračovať v aktivitách.    

Významnou mierou prispievajú deti zo školského klubu  svojimi prácami na rôzne kultúrne 

podujatia. So svojimi výtvarnými prácami sa zúčastňujú výstav usporiadaných mimoškolskými 

organizáciami mesta, zúčastňujú sa súťaží. Pedagógovia propagujú svojimi článkami činnosť 

klubu  v mestských novinách, na internetovej stránke školy na int. portály Zborovňa. 

 

2.6. SWOT analýza 

Silné stránky: 
 príjemné prostredie ŠKD 

 prevádzková doba 6,30-17,00hod. 

 školská knižnice a počítačové učebne 

  dobrá spolupráca s rodičmi 

 spolupráca so SOS, prírodovedným múzeom a ostatnými organizáciami 

 spolupráca s pedagogickou fakultou 

 možnosť využívať telocvičňu 

 ochota vychovávateľov vzdelávať sa 

 školská internetová stránka 

Slabé stránky: 
 veľký počet detí v rannom klube 

 nedostatočné vybavenie hrami v novovzniknutých odd., v stretávacom a ranných     

kluboch 

Príležitosti: 
 zredukovať naplnenosť oddelení 

 samostatné herne 

 zapájanie sa do projektov 

 využiť sponzorstvo zo strany rodičov 

 propagácia  ŠKD v  regionálnych periodikách 

 zverejňovanie na internete 

 

 

 

3. Formy výchovy a vzdelávania 
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 individuálny prístup vychovávateľ – dieťa 

 tímová prác 

 dlhodobé projekty 

 diskusie, besedy, využívanie knižnice, múzeí, galérií, kultúrnych, športových podujatí 

 zážitkové učenie, kooperácia, autoreflexia, dramatizácia, relaxačné cvičenia, 

konštruktívne hry 

 športové  celoklubové aktivity, súťaže, vychádzky 

 významné výročia, regionálne podujatia, výročia školy 

 zapájanie sa do aktivít organizovaných mestom, Občianskym združením Radvaň 

 prezentácia v škole i mimo nej 

 využívanie audiovizuálnej techniky 

 

4. Tematické oblasti výchovy ŠKD 

 
   Výchovno – vzdelávacia činnosť školského klubu detí je nenáročná činnosť         

zameraná , na aktívnu oddychovú a relaxačnú činnosť, zabezpečená pobytom vonku, 

energizérmi, harmonizérmi, individuálnymi činnosťami, na prípravu na vyučovanie.  

Zabezpečuje zmysluplné využívanie voľného času, realizuje verejnoprospešné činnosti, praktické 

využitie poznatkov z vyučovania  a ich prehlbovanie didaktickými hrami, využíva rôzne 

zážitkové momenty, zabezpečuje sebarealizáciu dieťaťa, pobyt detí na čerstvom vzduchu, 

umožňuje individuálny prístup k deťom. 

          V školskom klube detí sú tematické oblasti výchovy: príprava na vyučovanie(PNV), 

spoločensko-vedná (SVTOV) ,prírodovedno-environmentálna (PETOV), pracovno-technická 

(PTTOV), esteticko-výchovná(EVTOV) telovýchovná, zdravotná a športová dopravná 

(TZŠDTOV) 

 

5. Výchovný plán 

 Zoznam tematických oblastí výchovy s vymedzením najmenšieho počtu výchovno 

– vzdelávacích jednotiek ( hodín ) v jednotlivých oddeleniach  

TOV         

  I II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 

PNV 141 163 91 163 163 163 91 91 163 141 91 

SV 36 36 36 36 36 36 38 36 38 38 36 

PT 38 36 

 

38 

 

36 36 38 39 38 36 38 36 

TZŠ 38 35 36 35 39 36 39 36 35 36 36 

EV 38 37 35 37 35 35 34 37 35 37 34 

PE 30 39 39 36 30 36 36 39 36 30 30 

Celková skladba výchovných oddelení ( § 10, ods. 4) 
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Šk. rok. 2019 - 20 

 oddelenie 

 
Ročník/trieda Vychovávateľ/ka Čas trvania  

od – do 

 1.oddelenie

 Šťastko                
 

1.B,2.A - 

zmiešaný 

 Lenka Bálleková   11.30, 12.25,10.50 

– 16.10, 17.00 

 2.oddelenie

 Šikulko 

2.D, 4.C 

zmiešaný 

Mgr.Anastázia 

Ogurčáková 

11.30, 12.30– 

16.10,17.00 

Základné 

oddelenia 

3.oddelenie

 Kvetko 

1.C, 4.B 

zmiešaný 

Viktória 

Páričková 

11.30,12.30, 

-16.00,17.00 

 4.oddelenie  

        Hopko 
 

4.C,4.D 

zmiešaný 

Mgr.Viera 

Slezáková 

12.30 – 15.30 

 5.oddelenie  

        Mudroš    
 

4.A,3.D 

zmiešaný 

Mgr.Peter Kováč 12.30 – 16.00 

 6.oddelenie  

         Vedko 
 

1.A, 3.C 

zmiešaný 

Mgr. Janka 

Valičková 

12.30 

– 16.00 

 7.oddelenie  

        Šporťáčik 
 

1.D, 4.C 

zmiešaný 

Mgr.Janka 

Benčíková 

11.30,12.25 

– 16.00,17.00 

 8.oddelenie                

Bežko 

2.A, 3.A 

zmiešaný 

Mgr.Lenka 

Ondrušová 

12.30 

– 16.00 

9. oddelenie 

           

Snehulienka 

2.A, 2.B 

zmiešaný 

Ing.Renata 

Máčadiová 

11.30,12.30  

16.10,17.00 

10. oddelenie 

Speváčik 

3.B,3.C, 

zmiešaný 

Mgr. Katarína 

Tuhárska 

11.30,12.30-16.00 

11. oddelenie 

     Kamarát 

2.C 

zmiešaný 

Mgr. Mária  

Krupková 

11.30,12.30 – 

16.10, 17.00 

 pravidelná  a nepravidelná dochádzka  

 Ranný klub zmiešaný podľa plánu 

služieb 

6.30 – 8.00 

7.00 – 8.00 

Špecifické 

oddelenia 

Stretávací klub zmiešaný; podľa plánu 

služieb 

16.00 – 17.00 
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Výchovný plán  

Hlavný predmet činnosti ŠKD:  

1.) Rekreačná činnosť zabezpečená pobytom vonku, energizérmi, harmonizérmi, 

individuálnymi činnosťami 

2.) Príprava na vyučovanie zabezpečená didaktickými hrami, písaním domácich úloh, 

utvrdzovaním školského učiva a prípravou na vyučovanie podľa individuálnej dohody sa 

rodičmi 

3.) Aktívny oddych podľa tematických oblastí výchovy 

 

Názov TOV Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vzdelávacia  PNV-Gramatické, matematická 

DH, rozvíjanie vedomostí, čítanie 

s porozumením ,rozvoj slovnej 

zásoby reprodukcia, práce IKT, 

jazykolamy, zmyslové hry, 

doplňovačky, písanie domácich 

úloh. 

Rozvíjať autonómnosť v príprave  na 

vyučovanie, poznávať efektívne spôsoby 

učenia sa, získavať nové poznatky 

a informácie z rôznych zdrojov, rozvíjať nové 

poznatky. Vedieť samostatne pracovať. 

 

Spoločensko-vedná  Spolupráca, zodpovednosť, 

vytváranie pozitívnej klímy 

v oddelení. Dodržiavanie 

školského poriadku ŠKD .Emócie 

- hnev , radosť, trpezlivosť 

,empatia, sebareflexia, 

asertivita, asertívne správanie, 

diskusia, dialóg, monológ. Čo je 

konflikt, z čoho konflikt vzniká, 

správanie, ktoré podporuje 

konflikt, správanie, ktoré 

konfliktu predchádza 

Pozitívne myslenie. Tolerancia, 

prejavy úcty k statným ľuďom. 

Vzťah k hendikepovaným. Práva 

dieťaťa, ľudské práva,  šikana. 

Rodina, čo je domov, vlastné 

zážitky, rozprávanie o domove. 

Prejavy úcty k ľuďom, čo je 

tolerancia. 

Vulgarizmy, slang, gestá, 

spolužitie bez násilia. 

Práca s počítačom, komunikácia s 

internetom, 

Slovensko – úspeh v Európe vo svete. 

 

 

Spolurozhodovaťo živote v skupine, rozvíjať 

základy zručností sebahodnotenia, 

sebariadenia.  Sebamotivácie a empatie. 

Prejavovať úctu k rodičom, starším osobám, 

prejavovať ohľaduplnosť k osobám so 

zdravotným postihnutím.  

Pochopiť význam  dodržiavania ľudských 

práv a základných slobôd.  

Kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie 

sa, vyjadrovať svoj názor, vedieť vypočuť 

opačný názor.  

Využívať všetky dostupné formy 

komunikácie. 

Rozlišovať a porovnávať vzťahy v 

rodinách. 

 Rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy 

v správaní sa. 

Vedieť samostatne a kriticky riešiť 

jednoduché  konflikty, poskytnúť pomoc 

alebo pomoc privolať. 

Využívať všetky dostupné formy 

komunikácie. 

Posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej 

príslušnosti. 

 

 Kultúra stolovania Kultivovať základné hygienické návyky. 

Vedieť spoločenské pravidlá stolovania.   

 Regionálna výchova , zvyky 

obyčaje, tradície, miestne noviny, 

Posilniť folklór, ľudovú ústnu a poetickú 

tvorbu, hudobné a tanečné prvky. Poznávať 
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história a dnešok, názvy ulíc. 

Významné osobnosti regiónu. 

ľudové remeslá, regionálne zvyklosti. 

 Prehĺbiť u detí vzťah ku kultúre, zvyšovať 

kvalitatívne umelecké vedomie. 

Poznať významné osobnosti regiónu. 

 

 Sebaobslužné činnosti, poriadok 

na stole, v oddelení, čistota práce. 

Spolupráca, zodpovednosť, 

bezpečné používanie pomôcok 

(nožnice, lepidlá…)  

Práca s rôznym materiálom, 

netradičné pracovné postupy, 

zhotovenie darčeka, rozvoj 

jemnej motoriky, manipulačné 

zručnosti spolupráca. 

Varenie, pečenie, studené jedlo, 

poriadok v herni, v triede, 

sebaobsluţné činnosti. 

Sebahodnotenie, poznávanie 

rôznych profesií, úcta ku 

každému povolaniu. 

 

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, Vedieť pripraviť jednoduché 

jedlá  (ovocné, zeleninové šaláty, chlebíčky.). 

Získať základné zručnosti v tvorbe 

jednoduchých projektov( maska na karneval, 

plagát,..) 

Vedieť spolupracovať so skupinou. 

 

 

Telovýchovná, 

zdravotná,  športová 

a dopravná  

Prechádzka, bicyklovanie, 

sánkovanie ,plávanie, cvičenie v 

telocvični, stolný tenis, 

kolektívne loptové hry. 

Otužovanie, relaxačné cvičenie, 

skupinové hry, netradičné 

športové disciplíny, športové 

súťaže, besedy so športovcami, 

ukážky tréninkových hodín. 

Európsky týždeň športu, 

Olzmpijsky deň. 

Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a 

zdravie, civilizačné choroby. 

Stravovacie návyky, pitný režim, 

striedanie práce s odpočinkom, 

prvá pomoc, obliekanie podľa 

ročných období. 

Čo je cestná premávka, účastníci 

cestnej premávky, pravidlá, 

dopravné značky. 

 

Rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným 

cvičením a pohybom, pochopiť význam 

pravidelného pohybu a cvičenia. Spoznať 

rôzne športové disciplíny, významných 

športovcov  (olympionikov m. Tóth. N. 

Kuzminova) 

Zodpovednosť za svoje zdravie, príčiny 

ochorenia, racionálna strava, potravinová 

pyramida. Pochopiť význam dodržiavania 

základných zásad zdravej výživy, poznať 

základné princípy zdravého životného štýlu. 

Pochopiť škodlivosť fajčenia alkoholu a 

iných drog,  rozvíjať športový talent 

a schopnosti. 

Osvojiť si pravidlá bezpečnosti účastníka 

cestnej premávky. Vedieť sa orientovať 

a správať sa pri pohybe vonku. 

 

Esteticko-výchovná  Hudba, výtvarné umenie, tanec.  

Netradičné výtvarné techniky, 

hudobné činnosti, príprava 

kultúrneho podujatia. 

Úprava oddelenia, netradičné 

ozdoby, úprava zovňajšku. 

 

Významné dni: Deň seniorov, 

Vianoce…Tematické vychádzky, 

Rozvíjať pozitívny 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. 

Oboznámiť sa s rôznymi výtvarnými 

technikami, naučiť sa s nimi pracovať. 
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pozorovanie zmien v prírode . 

 

 

 

 

 

 

 

 Rozvíjať hudobný vkus a hudobné cítenie. 

 

 

Objavovať a vnímať krásu v bežnom živote. 

Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí 

v skupine, škole. 

 

Prírodovedno-  

environmentálna  

Pozorovanie prírody, fauny a 

flóry v okolí mesta, pozorovanie 

zmien v prírode, šetrenie 

energiami, vodou, tematická 

rozprávka. Viesť deti k 

pochopeniu základných princípov 

ochrany životného prostredia 

Starostlivosť o izbové kvety, 

čistenie  okolia ŠKD, zber 

papiera, separovaie odpadu, 

tvorivé využitie odpadu. 

Tvorivé dielne v Prírodovednom 

múzeu – Tihányiovský kaštieľ. 

V zimnom období starostlivosť  o 

vtáctvo – prikrmovanie. 

Viesť deti k pochopeniu základných 

princípov ochrany životného prostredia, 

rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na 

tvorbe a ochrane životného prostredia, 

pozorovať živú prírodu. 

Zaoberať sa otázkami ekológie, 

environmentalistiky, flóry, fauny, 

uskutočňovať praktické aktivity. Pestovať 

izbové kvety, starať sa o ne, rozmnožovať 

ich., pozorovať živú prírodu, uskutočňovať 

jednoduché pokusy, separovať odpad. 

Zúčastňovať sa na TD, výstavách, 

prednáškach . 

Urobiť kŕmidlá pre vtáctvo,  rozmiestniť v okolí školy. 

Režimové návyky  Presúvanie z učebne do herne, na ihrisko, ŠJ, 

do iných priestorov školy i  mimo nej. 

 

 Rodičia pri výbere školy zohľadňujú nielen kvalitu vyučovacieho procesu, ale tiež pozitívne referencie 

o tom, ako zaujímavo a bohato bude zaistený voľný čas detí, strávený v školskom klube.   

 Organizácia činnosti, režim dňa 

6.30  –  7.40  Príchod detí do ŠKD, hry v klubovni, oddych, relaxácia  

7.40 – 7.55 Presun do tried, príprava pomôcok na vyučovanie 

11.35 – 13.20 Príprava na obed, obed, oddychové zamestnania, počúvanie 

rozprávok, stolové hry, hry so stavebnicami, voľné kreslenie, 

relaxačné cvičenia 

13.20 -  14.00 TOV- činnosti detí zamerané na estetickovýchovnú, telovýchovnú 

a zdravotnú, prírodovedno-environmentálnú, pracovno - 

technickú, dopravnú, spoločensko – vednú oblasť výchovy 

14.00 – 15.00 

 

15.00 – 15.20        

Rekreačná činnosť, pobyt vonku,  vychádzky, spontánne , 

kolektívne pohybové  hry. 

Hygiena – olovrant 

15.20 – 15.50 – 

16.00 

Príprava na vyučovanie, precvičovanie prípravných cvikov na 

písanie, didaktické hry, čítanie, starší - individuálne vypracovanie 

domácich úloh 

16.00 – 17.00 Stretávacie oddelenie – činnosť podľa individuálneho záujmu detí: 
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kreslenie, spoločenské pohybové, stolové hry. 

 

5.1.Dokumentácia   ŠKD ( podľa vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z.z) 

 
 Dokumentácia ŠKD je považovaná za pedagogickú dokumentáciu a podlieha skartačnému 

poriadku škôl . 
Základnou pedagogickou dokumentáciou vedenou na predpísaných tlačivách sú: 

 Výchovný program 

 triedna kniha v ŠKD 

  osobný spis dieťaťa 

 Školský poriadok 

 Plán práce MZ 

Súčasťou pedagogickej dokumentácie je: 

 Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí 

 Plán vých.-vzdel. činnosti 

 

6. Personálne zabezpečenie 

 
 V oddeleniach klubu pracujú  kvalifikované vychovávateľky a  pani učiteľky, učiteľ.  Päť 

vychovávateliek ma magisterské vzdelanie – Pedagogika voľného času, dve vychovávateľky sú 

absolventkami Strednej pedagogickej školy – odbor vychovávateľ. Jedna vychovávateľka získala 

vzdelanie Bc. v obore Predškolská a elementárna pedagogika. Pani učiteľky, učiteľ, majú 

ukončené magisterské vzdelanie pre I. a II. stupeň základnej školy. Pedagógovia prejavujú 

vysokú empatiu, obetavosť v práci s deťmi. Záleží im na dobrej úrovni školy, ponúkajú 

rôznorodé aktivity. 

 

7. Materiálno – technické podmienky 

 
 Školský klub detí tvorí jedenásť oddelení . Činnosť sa uskutočňuje v štyroch 

samostatných herniach a siedmich učebniach . Klubovne sú vybavené primeraným nábytkom, 

kobercom, váľandou, rozdelené na ,,hrací“ kútik a pracovnú časť. V čase organizovania činností 

v ŠKD využívame telocvične, špecializované počítačové učebne, športové ihrisko v areály školy,  

školskú knižnicu.  

 Jednotlivé oddelenia, sú vybavené audio technikou V rámci projektu Aktivizujúce metódy 

vo výchove máme v jednom klube Interaktívnu tabuľu s notebookom.  V kluboch v ktorých sa 

realizuje dopoludňajšie vyučovanie majú vychovávatelia tiež možnosť využívať interaktívne 

tabule. V jednotlivých oddeleniach majú deti rôzne stavebnice, spoločenské hry a ostatné 

športové  náčinie (lopty, švihadlá...). Z rozpočtu školy nie je možné uspokojiť všetky požiadavky 

a preto je našou snahou  hľadať možnosti ako doplniť a obnoviť  vybavenie klubov ( sponzorské 

dary, príspevky rodičov ) rôznym materiálom.  

 

8. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

 
 Škola ako inštitúcia celospoločenského významu má dôležitú úlohu pri zabezpečovaní 

podmienok pre zdravý vývin a ochranu zdravia. Deti počas činností strávených v škole môžu 

zažívať stresové a rizikové situácie. Preto je veľmi dôležité vytvárať ozdravné programy. Tie 

zahŕňajú hygienické , psychosociálne podmienky. Pravidelne sa organizujú plavecké kurzy, 

korčuliarska gramotnosť a pobyty v škole v prírode. 

 Hygienické podmienky začínajú vhodnou štruktúrou režimu detí v ŠKD s dostatkom 

relaxácie, aktívnym pohybom a skladbou TOV. Dbáme na vhodné stravovanie a pitný režim. 
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Zdravým užívaním priestorov podľa platných noriem ako je vlastné vybavenie priestorov ŠKD, 

zodpovedajúce svetlo, teplo, čistota, vetranie a hygienické vybavenie chránime zdravie detí. 

Výrazným označením všetkých nebezpečných predmetov a častí využívaných priestorov ich 

chránime pred úrazmi. Pani vychovávateľky majú zabezpečenú dostupnosť k prostriedkom prvej 

pomoci, ku kontaktom na lekára a iné špeciálne služby. Praktickou zručnosťou vedia poskytnúť 

prvú pomoc. 

 Psychosociálne podmienky zabezpečujú deťom kľudné prostredie, priaznivú sociálnu 

klímu, ako je otvorenosť a partnerstvo v komunikácii, úctu, toleranciu, uznanie, empatiu, 

spoluprácu, spolupatričnosť v oddelení, v škole. Pedagógovia rešpektujú individuálne potreby 

a problémy detí. Zabezpečujú činnosť vyplývajúcu so záujmu detí, sledujú výchovno-vzdelávacie 

výsledky dieťaťa, ako hlavný článok pedagogickej činnosti. Snažia sa o motivujúce hodnotenie 

vyplývajúce z vekových a individuálnych potrieb dieťaťa. Dôležitá je dostatočná spätná väzba. 

Vytvárajú podmienky pre spoluúčasť detí na živote školy a školského klubu. Zabezpečujú 

ochranu detí pred násilím, šikanovaním a inými patologickými javmi. 

Deti a ich rodičia sú informovaní o činnosti  a vnútornom poriadku na rodičovských združeniach, 

sedeniach s deťmi, prečítaním a podrobným vysvetlením vnútorného poriadku ŠKD ( tento je 

zverejnený na nástenke ŠKD v priestoroch šatne).  

  

9.Vnútorný systém kontroly a hodnotenia  

 Zabezpečuje harmonickú organizáciu celého výchovno-vzdelávacieho procesu a ďalších 

školských aktivít. Hodnotenie sa používa na rozhodovanie.  

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 

1. Hodnotenie žiakov  

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3. Hodnotenie školy  

 

9.1.Hodnotenie výsledkov práce detí 

 
 Cieľom hodnotenia  detí je poskytnúť dieťaťu a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako  sa 

dieťaťa orientuje v jednotlivých praktických, spoločenských aktivitách, v kolektíve detí. V čom 

má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie 

do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je ohodnotiť 

prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 

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

a neúspešných.  

 

10.Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov  

 
Na hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov školy  používame tieto metódy: 

 pozorovanie 

 rozhovor 

 hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho 

vzdelávania,  tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti  

 hodnotenie pedagogických zamestnancov manažmentom školy 

 vzájomné hodnotenie pedagogických zamestnancov  

 hodnotenie učiteľov žiakmi 

 

 

 

 



 

12 

10.1.Hodnotenie školy 

  
Cieľom hodnotenia je: 

- aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú 

požiadavky na ne kladené, 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:  

Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom 

vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôležitosti 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie 

výsledky, včítane návrhov a opatrení. 

Monitorujeme pravidelne: 

Podmienky na vzdelanie 

Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi  

Prostredie – klímu školy  

Riadenie školy  

Úroveň výsledkov práce školy 

Kritériom pre nás je: 

Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov 

Kvalita výsledkov  

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy budú:  

Dotazníky pre žiakov a rodičov  

Dotazníky pre absolventov školy   

Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach  

rozvoj spolupráce s mimoškolskými organizáciami 

spolupráca s MŠ 

zapájanie sa do projektov  

 

11.Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 
 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov má veľký význam na celkovú úroveň kvality 

výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Hlavné ciele:  

 udržiavať a zvyšovať kompetenciu pedagogických  zamestnancov. 

 zdokonaľovať osobnostné vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti 

pre tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod. 

 sprostredkovať pedagogickým zamestnancom  najnovšie poznatky  (inovácie) 

z metodiky.  

 pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi 

prostriedkami - videotechnikou, výpočtovou technikou,  multimédiami a pod. 

 zhromažďovať a rozširovať progresívne skúsenosti z pedagogickej  a riadiacej 

praxe, podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov. 

Princípy: 

Ďalšie vzdelávanie je právom i povinnosťou každého pedagogického zamestnanca školy. 

Základnou hodnotou ďalšieho vzdelávania každého pedagogického zamestnanca školy má byť 

kvalita vzdelávania a nie formálne získavanie certifikátov a čiarok za účasť na školeniach. 

Pedagogickí zamestnanci školy sa aktívne podieľajú na určovaní cieľov,  obsahu, prostriedkov 

a vyhodnocovaní efektívnosti  systému ĎVPZ. 

Venovať sa zásadným problémom nášho školstva, tvorbe a úpravám školského výchovného 

programu. 
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Tab. 2 .Práva a povinnosti dieťaťa v školskom klube detí 

  - Oboznámim sa a dodržiavam pravidlá školského poriadku a poriadku ŠKD. 

- Na činnosť ma rodičia prihlásili prostredníctvom písomnej žiadosti o prijatie do 

školského klubu detí,  v Osobnom spise dieťaťa  je vyznačený spôsob  a hodina môjho 

odchodu zo ŠKD a to v čase do 14.00 hod., o 15.00, 15.30, od16.00 do 17.00 hod. 

V inom čase nesmiem opustiť ani školu ani ihrisko. Mimoriadne odchody rodičia 

oznámia vopred písomne, nie telefonicky. Pripomeniem rodičom, aby každý mesiac 

uhradili stanovený poplatok. 

 Ráno môžem do školy prísť od 6.30 hod. Hrám sa, oddychujem a bez  súhlasu 

vychovávateľky neopustím vyhradené priestory. Od 7.40 hod. sa v triede pripravujem na 

vyučovanie, hrám sa s kamarátmi. Každé dieťa má právo na ranný kľud, preto sa 

správam ohľaduplne. Bez dozoru  neotváram okná, nemanipulujem zo žalúziami, 

nesedím na parapetnej doske, lebo mi hrozí nebezpečenstvo. 

- Každá moja neprítomnosť v ŠKD musí byť ospravedlnená, preto po vyučovaní  počkám 

pani vychovávateľku v triede. Obedujem so ŠKD aj keď idem domov  hneď po obede. V 

školskej jedálni mám právo sa slušne a zdravo najesť, toto právo neupieram ani 

ostatným, preto sa správam aj ja slušne, dbám na usmernenia dospelých. Svoje miesto 

zanechám čisté, použitý riad ukladám na určené miesto. Mám úctu k potravinám i tetám 

kuchárkam, ktoré jedlo pripravili. Návrhy na spestrenie jedálneho lístka môžu moji 

rodičia predniesť na rodičovskom združení, ja mojim pedagógom. 

- Vo výklenkoch školy, vestibule školy a na chodbách školy sa smiem hrať len v sprievode p. 

vychovávateľky. Bez jej dovolenia nesmiem opustiť priestor triedy, ani klubovne. Na  WC  

si  pýtam  dovolenie,   rovnako  aj  keď  chcem   ísť  do iných priestorov školy. 

- Účasť na nepovinných predmetoch a v záujmových krúžkoch musím mať vyznačenú 

v Osobnom spise dieťaťa ŠKD, žiackej knižke alebo zrkadielku. Na každú  činnosť sa 

musím vypýtať od p. vychovávateľky, zo ŠKD odchádzam len s jej súhlasom aj keď 

krúžok, alebo hodina začína hneď po vyučovaní. 

- Všetky neobyčajné, alebo podľa môjho úsudku nebezpečné, najmä zdravie ohrozujúce 

okolnosti, najmä nevoľnosť, pády, udretia, poranenia, či náhle zmeny v zdravotnom 

stave ohlásim svojej  vychovávateľke. 

- Nerešpektovanie pokynov dospelých, moje agresívne správanie alebo konanie, ktorým 

môžem ohrozovať vlastnú bezpečnosť, bezpečnosť  spolužiakov ,  alebo  

vychovávateľov,  môžu   mať za   následok  moje  vylúčenie  z niektorých   činností,   

alebo z dochádzky v ŠKD. Zodpovedám za škody, ktoré som spôsobil porušením alebo 

ignorovaním školského poriadku, porušením disciplíny, alebo usmernení p. 

vychovávateľky. 

- V ŠKD mám právo na oddych, na pestrú a zaujímavú činnosť. Mám právo slušne 

vyjadriť svoje želania a pripomienky. Ja i moji rodičia majú právo a povinnosť 

informovať riaditeľstvo školy o prípadoch, kedy došlo k porušeniu práv dieťaťa , 

porušeniu školského poriadku, prípadom ohrozenia zdravia. 
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Tab. 3. Vnútorný poriadok ŠKD 

 

. deti preberá po vyučovaní  pani vychovávateľka 

 

- činnosť v ŠKD vychádza z rámcových plánov školy, mesačných a týždenných plánov 

vychovávateliek 

 

- mesačný príspevok za ŠKD rodičia uhradia vždy do 10. v mesiaci, príspevok sa uhrádza 

mesiac vopred 

 

- v ŠKD sa deti správajú podľa pokynov p. vychovávateľky, bez dovolenia sa nevzďaľujú 

a neodchádzajú domov 

 

- deti z ŠKD sa uvoľňujú len na základe písomnej žiadosti rodiča, resp. zákonného 

zástupcu dieťaťa 

 

- nie je dovolené nosiť cenné predmety, mobilné telefóny, väčšie sumy peňazí a predmety, 

ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie detí 

dieťa nesmie bez súhlasu vychovávateľky(a) opustiť budovu školy, neobmedzuje a 

neohrozuje spolužiakov 

 

- ak dieťa úmyselne, alebo z nedbanlivosti poškodí školský majetok, jeho rodičia sú 

povinní škodu uhradiť    

 

- v ŠJ sa deti zdržiavajú len počas vydávania stravy, riadia sa pokynmi p. vychovávateľky, 

správajú sa disciplinovane 

 

-  

deti sa v areáli školy i mimo nej riadia pokynmi p. vychovávateľky 

 

- v herniach a priestoroch ŠKD je dieťa povinné zachovať poriadok a čistotu 

 

- šatstvo a obuv majú označené, aby nedošlo k zámene 

 

- na určenom mieste sa prezúvajú a vyzliekajú 

 

- dodržiavajú pravidlá vnútorného poriadku 

 

 

 

 


