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1. CHARAKTERISTIKA ŠKD    
  

      Školský klub detí (ŠKD) je školské výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje pre 

žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku, výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania. 

ŠKD navštevujú žiaci I. stupňa, t. j. 6-11 ročné deti . Prioritou výchovnovzdelávacích činností je 

relaxácia, aktívny pohyb a záujmová činnosť, ktorá rozvíja celú osobnosť dieťaťa a rešpektuje 

psychohygienu dieťaťa. Každé dieťa má právo cítiť sa príjemne, bezpečne, dieťa cíti, že je 

pochopené. Naším cieľom výchovy je rozvíjať celkovú osobnosť dieťaťa a zlepšovať jeho 

výchovno-vzdelávacie výsledky.   

           Pre školské kluby detí platia tiež všeobecné ciele – výchova všestranne harmonicky 

rozvinutého človeka. Jedným z dôvodov, prečo rodičia prihlasujú svoje deti do školských klubov, 

je snaha čeliť sociálne patologickým javom ohrozujúcim deti a vybaviť ich vedomosťami, 

schopnosťami a postojmi pomáhajúcimi odolávať nástrahám, ktoré súčasná spoločnosť pripravuje. 

Starostlivosť o deti v dobe, kedy sa im nemôžu venovať rodičia z dôvodov pracovnej 

zaneprázdnenosti, preberajú školské kluby detí.   
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2. VYMEDZENIE CIEĽOV A POSLANIA VÝCHOVY   

  

2.1 Hlavné ciele a úlohy výchovy   

  

 Vytváranie vhodných podmienok pre relaxáciu a regeneráciu fyzických a psychických síl, 

aktívny oddych v primeranej činnosti (po vyučovaní sú deti unavené, preto si potrebujú 

oddýchnuť a načerpať nové sily; umožňujú im to odpočinkové a rekreačné činnosti v ŠKD),  

 Vytvárať u detí základy gramotnosti prostredníctvom rozvíjania kľúčových kompetencií ( 

komunikačné a sociálne kompetencie, kultúrno-estetické kompetencie, občianske 

kompetencie)   

 Vytváranie podmienok k zmysluplnému využívaniu voľného času vo vhodnom prostredí v 

prospech pozitívneho rozvoja osobnosti (ŠKD zabezpečuje deťom trávenie voľného času v 

priestoroch, ktoré im navodzujú pocit bezpečia a radosti)   

 Poskytovať každému dieťaťu mnohostranné možnosti na vlastné objavovanie a skúmanie 

najbližšieho sociálneho, prírodného a kultúrneho prostredia (poskytnúť deťom bohaté 

možnosti vedeného skúmania ich najbližšieho prírodného a kultúrneho prostredia, tak aby 

sa rozvíjala ich predstavivosť, tvorivosť a záujem skúmať okolie)   

 Viesť deti k poznávaniu a postupnému využívaniu svojich individuálnych predpokladov a 

efektívnych spôsobov vlastného učenia sa   

 Rozvíjať kognitívne schopnosti detí aktívnym riešením problémov samostatne aj v 

skupinách a vytvoriť tak u nich základy pre tvorivé a kritické myslenie  

 Počas prípravy na vyučovanie sa zameriavať aj na didaktické hry a aktivity, no prioritne na 

písanie domácich úloh  

 Viesť deti k úcte medzi sebou, ale aj k úcte k dospelým  

 Rešpektovať požiadavky druhých a niesť za svoje správanie primerané následky (aby dieťa 

dodržiavalo pravidlá, na ktorých sa skupina dohodla a udržiavala sa pozitívna klíma v triede)  

 Podpora dieťaťa k pohybovým zručnostiam a návykom, rozvíjať lokomočné pohyby detí 

prostredníctvom športových hier na školskom dvore  

 Podpora zmyslu pre porozumenie, toleranciu voči „inakosti“ (deti sú vedené k osvojovaniu 

si sociálnych kompetencií – schopnosť viesť rozhovor so spolužiakom, pochváliť druhého, 

požiadať o pomoc a pod.),  
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 Prispievať k prehlbovaniu teoretických vedomostí (v rámci spoločensko-vedných činností 

sa deti oboznamujú s významnými objektmi v mieste bydliska, s regionálnymi historickými 

pamiatkami, so štátnymi sviatkami, výročiami a udalosťami, tradičnými ľudovými 

sviatkami a oslavami, prvkami etickej a environmentálnej výchovy),  

 Predchádzať negatívnym spoločenským javom (ŠKD sa snaží o to, aby deti mohli 

vykonávať zmysluplnú činnosť, venovať sa odpočinku a zábave a tým predchádzať 

nástrahám spoločnosti)  

 Viesť deti k zodpovednému aktívnemu prístupu k ochrane a upevňovaniu svojho zdravia 

(zameriavať sa na správny životný štýl, správnu životosprávu, zaraďovať psychohygienu u 

detí a zameriavať sa na pohybovú aktivitu detí)  

 Snažiť sa rozvíjať jazykové schopnosti a zručnosti aj prostredníctvom voľnočasových hier 

a aktivít  

           

      Ciele výchovy a vzdelávania predstavujú spoločný základ pre konkretizované predmetové ciele 

a špecifické ciele prierezových tém, ktoré sa majú vzdelávaním naplniť. ŠKD plní funkciu: 

zdravotno-hygienickú, seba realizačnú, formatívno-výchovnú, socializačnú a preventívnu. V praxi 

sa vzájomne dopĺňajú a prelínajú, len tak sa môže naplniť zmysel voľného času v živote človeka.   

  

3. FORMY A METÓDY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA   

  

Dochádzka dieťaťa do ŠKD je pravidelná alebo nepravidelná, počas plnenia povinnej školskej 

dochádzky v primárnom vzdelávaní základnej školy. V ŠKD,  je najviac 26 detí.  

Výchovu mimo vyučovania realizujeme pravidelnými, priebežnými a príležitostnými činnosťami 

v ŠKD:   

- oddychovej a rekreačnej činnosti  

- tematickej oblasti výchovy  

- príprave na vyučovanie  

Vychovávateľka uplatňuje predovšetkým zážitkové, aktivizujúce a motivačné metódy a formy 

práce. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti preferujú oddychové, rekreačné a zážitkové vzdelávanie.   

Základnou organizačnou formou výchovy a vzdelávania v ŠKD je individuálna alebo skupinová 

výchovno-vzdelávacia aktivita.  
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   Oddychová činnosť  

Oddychové činnosti sú dôležitou súčasťou náplne voľného času a musí pre ne platiť princíp 

dobrovoľnosti. Ide o pokojné fyzicky a psychicky nenáročné aktivity. Ich cieľom je odstrániť 

únavu najmä z vyučovania, preto ich vychovávateľka realizuje najmä po vyučovaní a po obede, v 

prípade potreby ich však zaraďujú kedykoľvek počas dňa. Môže ísť napríklad o individuálnu 

činnosť s knihou, počúvanie audio nahrávok, sledovanie videonahrávok, skupinové rozhovory, 

pokojné tvorivé hry, hádanky, spoločenské stolové hry.   

Rekreačná činnosť  

Pre rekreačné činnosti taktiež platí princíp dobrovoľnosti. Možno ich charakterizovať ako 

formu pohybových alebo psychomotorických aktivít, ktoré sa realizujú vonku alebo v triede, 

prípadne v telocvični. Pomáhajú deťom zabaviť sa, odstrániť napätie z vyučovania, uvoľniť sa. 

Oproti relaxačným aktivitám majú náročnejší charakter, pretože súvisia telovýchovnou, športovou 

a pracovnou činnosťou. Zaraďujeme sem činnosti ako vychádzky do okolia školy, pohybové hry, 

hudobno-pohybové, loptové,  kooperatívne, dramatické hry, telovýchovné chvíľky, hry v prírode, 

hry so snehom, s pieskom,  hudobno-pohybové improvizácie.  

Záujmové činnosti sú najdôležitejšou súčasťou obsahu výchovy detí mimo vyučovania. 

Pri vytváraní hodnotovej orientácii človeka majú nezastupiteľnú úlohu. Slúžia na uspokojovanie 

špecifických potrieb a na rozvíjanie záujmov detí. Vychovávateľ by sa mal hneď od začiatku snažiť 

podchytiť záujem dieťaťa a snažiť sa ho i naďalej rozvíjať.   

  Príprava na vyučovanie  

Príprava na vyučovanie zahŕňa okruh činností súvisiacich s plnením školských povinností, 

nie je však stanovená ako povinná činnosť školského klubu detí. Môže mať niektorú z 

nasledujúcich foriem:  

- vypracovanie domácich úloh so súhlasom rodičov  

- zábavné precvičovanie učiva formou didaktických hier  

- získavanie ďalších doplňujúcich poznatkov pri praktických činnostiach.  

  

  

Metódy používané pri spontánnej, neriadenej činnosti:  

- pozorovanie, získavanie skúseností prežívaním -  experimentovanie  

- hra, individuálna práca  

- vlastná tvorba, aktivizujúce hry  
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- práca vo dvojici, partnerská výučba  

- samostatné a skupinové riešenie problémov  

- hodnotenie, sebahodnotenie  

Metódy používané pri riadenej činnosti:  

- rozhovor, diskusia, komunikácia v kruhu  

- prezentácia výsledkov práce  

- rozprávanie, dramatizácia  

- vychádzka  

- brainstorming  

- riešenie problémových situácií, rolové hry  

Formy práce pri spontánnej činnosti:  

- odpočinok, čítanie kníh a časopisov  

- stolové hry, puzzle, pexeso  

- konštruktívne hry so stavebnicami  

- kreslenie na ľubovoľnú tému, omaľovánky, doplňovačky  

       

Formy práce pri riadenej činnosti:  

- vychádzky s pozorovaním  

- ročné obdobia vo výtvarných technikách -  besedy  

- práca s knihou  

- súťaživé hry, didaktické hry  

- hudobno-pohybové hry  

- TV chvíľky a športové hry  

  

 Pri metódach a formách výchovy používame tieto zásady:  

- zásada primeranosti  

- zásada vyzdvihnutia kladných rysov  

- zásada postupnosti  

- zásada sústavnosti a cieľavedomosti  

- zásada jednoty výchovy mimo vyučovania  

- zásada dobrovoľnosti  

- zásada sebarealizácie  
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- zásada pestrosti a príťažlivosti  

- zásada citlivosti a citovosti  

  

4. TEMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVY  

  

Výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania realizujeme v týchto tematických oblastiach 

výchovy:   

- vzdelávacia   

- spoločensko-vedná   

- pracovno-technická   

- prírodovedno-environmentálna   

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

- telovýchovná (športové, turistické, zdravotné)       

     Školský klub detí slúži výchove, vzdelávaniu a rekreácii žiakov. Jeho činnosť nadväzuje 

špecifickým spôsobom na vzdelávaciu činnosť základnej školy. Nie je však priamym 

pokračovaním vyučovania, ani ho nenahradzuje. Týždenný rozvrh činností je zostavený tak, aby 

vyhovoval požiadavkám duševnej hygieny, teda striedanie pokojných a pohybovo náročných 

činností, práce a odpočinku, organizovaných činností a pod. Je nevyhnutné, aby vyhovoval 

potrebám a záujmom detí a rešpektoval ich vekové zvláštnosti. ŠKD sa teda snaží o to, aby sa 

deťom vo voľnom čase dostalo oddychu a zábavy, ale aj aby rozvíjali svoje záujmy.  

      ŠKD svoju funkciu napĺňa činnosťami pomenovanými ako odpočinkové, rekreačné, záujmové 

a príprava na vyučovanie.  

  

 Vzdelávacia činnosť sa zameriava na:  

- rozvíjanie autonómnosti v príprave na vyučovanie   

- rozvíjanie efektívnych spôsobov učenia sa  

- získavanie nových poznatkov a informácií z rôznych zdrojov   

- získavanie vzťahu k celoživotnému vzdelávaniu      

- v didaktických hrách na upevňovanie znalostí z učiva matematiky, slovenského jazyka 

a iných predmetov  

- upevňovanie učiva zábavnou formou  
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- rozvíjanie medzipredmetových vzťahov  

- uplatňovanie získaných vedomostí -    

 Tematické oblasti výchovy (TOV)  

      Medzi činnosťami tvoriacimi obsah výchovy vo voľnom čase v školách a vo všetkých 

výchovno-vzdelávacích zariadeniach má osobitné miesto tematická oblasť výchovy. Patrí k 

obľúbeným činnostiam detí, pričom vychádza z ich vlastných potrieb a záujmov. Preto prináša 

uspokojenie, radosť, pocit naplnenia, býva zdrojom pozitívnych zážitkov. TOV majú silný vplyv 

na rozvoj osobnosti i na správnu spoločenskú orientáciu.  

      Tradične používame delenie TOV podľa obsahu na spoločensko-vednú, pracovnotechnickú, 

prírodovedno-enviromentálnu, esteticko-výchovnú a telovýchovnú.   

    

Spoločensko-vedná oblasť výchovy (SVOV)  

Záujmové činnosti rozvíjajú osobnosť dieťaťa. Umožňujú deťom nielen sebarealizáciu, ale 

i ďalšie poznávanie a rozvoj pohybových schopností. Deti sa tu zoznamujú so základnými druhmi 

záujmových činností.  

      Zahrňujú činnosti, ktoré vedú ako k poznaniu aktuálneho spoločenského diania, tak i 

niektorých historických súvislostí. Pestuje vzťah k vlasti, k materinskému jazyku, k 

demokratickým a humanistickým tradíciám nášho národa. Spomenieme niektoré okruhy 

spoločensko-vednej oblasti výchovy, ktoré sem patria:  

- poznávanie významných objektov v mieste bydliska, školy,  

- zoznamovanie sa s historickými  objektmi a pamätnými miestami,   

- informácie o živote a diele významných osobností,  

- oslavy štátnych sviatkov, výročí a udalostí a pod  

  

Pracovno-technická oblasť výchovy (PTOV)  

      Napomáhajú k systematickému zdokonaľovaniu manuálnych zručností, umožňujú zvládnuť 

vybrané základné techniky a postupy pri práci s rozmanitým materiálom a prehlbuje sa záujem 

žiakov o tvorivú prácu. Uvedieme okruhy pracovno-technickej oblasti výchovy:  

- práce s rôznymi materiálmi (papier, kartón, drevo, textil, prírodný materiál),  

- práce so stavebnicami, konštruktívne práce, -  činnosti súvisiace s dopravnou 

výchovou.  

- cvičenia hrubej a jemnej motoriky  



10  

  

  

Prírodovedno-environmentálna oblasť výchovy (PEOV)  

      Sú to činnosti, ktoré vedú k prehlbovaniu vedomostí o dianí v prírode, pestujú vzťah k jej 

ochrane. Deti si nimi osvojujú poznatky o živočíchoch, rastlinách a o neživej prírode. Okruhy 

prírodovednej oblasti výchovy sú:   

- pozorovanie prírodných objektov živej a neživej prírody,  

- pestovateľské práce  

- činnosti zamerané na ochranu a tvorbu životného prostredia  

- práce zamerané na úpravu a čistotu okolia školy     

  

Esteticko-výchovná oblasť výchovy (EVOV)  

     Utvárajú a formujú estetické vzťahy detí k prírode, spoločnosti a jej materiálnym a kultúrnym 

hodnotám. Činnosti sú zamerané na rozvíjanie výtvarného, hudobného, literárneho, dramatického 

a hudobno-pohybového prejavu, kultúru správania a výchovu vkusu, rozvoj tvorivosti.   

Do esteticko-výchovnej oblasti výchovy zaraďujeme tieto okruhy:  

• Výtvarné záujmové činnosti  

- výtvarné osvojovanie skutočnosti, využitie rôznych výtvarných techník,  

- práce s výtvarnými prostriedkami spojená s experimentovaním,             - poznávanie 

a chápanie výtvarného umenia.  

• Hudobné záujmové činnosti  

- spev  

- hudobno-pohybové a tanečné hry,  

- hra na detské hudobné nástroje,             - počúvanie hudby.  

• Literárno-dramatické činnosti  

- čítanie   

- reprodukčné činnosti,  

- dramatické hry a improvizácia,   

- tvorivé literárne a dramatické činnosti,  

              

Telovýchovná oblasť výchovy  (TOV)  

      Prispieva k fyzickej zdatnosti a psychickej odolnosti. Možnosť poznávať rôzne druhy športov 

podnecuje deti k ich aktívnemu prevádzaniu. Okruhy športových záujmových činností:  
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- zdravotné cvičenia,   

- športové a drobné pohybové hry,  

- sezónne športy a zábavy  

- vychádzky  

  -besedy o prvej pomoci  

  -aktivity zamerané na zdravý životný štýl  

  

      Vo všetkých oblastiach výchovy sa sústredíme na rozvíjanie tvorivého sebavyjadrenia detí, 

aktívneho prístupu k činnostiam a ich spontánnosti.   

  

  

  

5. VÝCHOVNÝ PLÁN  

  

Je vypracovaný na školský rok. Vo výchovnom pláne je stanovený zoznam tematických oblastí 

výchovy s vymedzením najmenšieho počtu výchovno-vzdelávacích činností .  

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

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

výchovnovzdelávacími aktivitami. Výchovná plán ( príloha č.1)  

.  

Tematické  oblasti výchovy v ŠKD  Počet výchovno-vzdelávacích činnosti  

Vzdelávacia oblasť  165  

Spoločensko-vedná oblasť  33  

Pracovno-technická oblasť  33  

Prírodovedno-enviromentálna oblasť  33  

Esteticko-výchovná oblasť  33  

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť  33  

  

  

  

6. VÝCHOVNÝ JAZYK  

       

    Výchovným jazykom vo všetkých výchovno-vzdelávacích zariadeniach a teda aj v školskom 

klube detí je štátny jazyk (slovenský jazyk). ŠKD sa zameriava aj na komunikačnú stránku detí a 
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snaží sa rozvíjať aj ich komunikáciu v cudzom jazyku a nadväzovať, tak na vzdelávanie počas 

vyučovania.   

  

7. ORGANIZAČNÉ  A PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE  

      

   

Prevádzka školského klubu detí začína  od 11:40 do 15:30 poobede. Ak dieťa príde vyzdvihnúť 

iná osoba, ako je uvedená v žiadosti, predloží splnomocnenie podpísané rodičom. Všetci 

zamestnanci dbajú na dodržiavanie dohovorených pravidiel – dieťa odchádza domov len v 

sprievode známeho dospelého, alebo na základe písomnej žiadosti rodiča za iných podmienok.  

  

Personálne podmienky:  

  

 v školskom klube pracujú 1 vychovávateľka,  

 vytvárajú deťom bezpečné a komunikatívne prostredie,  

 pripravujú pestrý výchovný program,  

 podporujú dodržiavanie školského poriadku, upevňujú hygienické návyky,  

 udržujú s rodičmi kontakt,  

  

Ekonomické podmienky:  

  

 školský klub je financovaný z rozpočtu obce,  

 rodičia prispievajú na činnosť ŠKD sumou 2 € mesačne, finančné prostriedky sú čerpané z 

rozpočtu ŠKD v priebehu celého školského roka.  

  

  

8. MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ PODMIENKY  

      
   Školský klub detí je súčasťou Základnej školy a líši sa od školských tried. Je zariadená tak, aby 

sme deťom spríjemnili pobyt, je vybavený  počítačom a dataprojektorom, rôznymi hrami a 

hračkami, didaktickými pomôckami. Nábytok v triedach je vhodný, je rozmiestnený tak, že 

individuálnej práci vyhovuje, skupinovej však s určitými obmedzeniami - oddelenia sú vybavené 

odpočinkovými kobercami.    

K svojej činnosti ŠKD využíva i priestory školského dvora, knižnice  a telocvičňu, kde  
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majú deti potrebný materiál na športové aktivity.   

  

9. PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI  A OCHRANY ZDRAVIA 

PRI VÝCHOVE  

  

- na začiatku školského roka sú deti pravidelne poučené o dodržiavaní predpisov BOZP a PO, sú 

oboznámené s vnútorným poriadkom školy aj školského klubu detí   

- priestory spĺňajú základné hygienické požiadavky, sú svetlé, vetrateľné, zabezpečený je  prístup 

k pitnej vode   

- sociálne zariadenia sú na tej istej chodbe ako triedy  

- pri realizovaní aktivít mimo školy sú deti poučené o bezpečnosti mimo areálu školy (bezpečnosť 

pri prechádzaní cez cestu, križovatku, ...)   

- pri manipulácii s ostrými predmetmi, pri hrách a športových aktivitách sú deti pravidelne poučené 

o bezpečnosti, o predchádzaní úrazom z nepozornosti alebo nedbanlivosti   

- v prípade úrazu je žiakom poskytnutá prvá pomoc (lekárnička je v zborovni ), v zložitých 

prípadoch je kontaktovaný rodič, prípadne privolaná lekárska služba prvej pomoci  - za 

bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci školy od prevzatia 

dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi  

- cenné veci sa do ŠKD nenosia, za ich stratu, či odcudzenie vychovávateľka nezodpovedá  - pri 

pobyte vonku a kolektívnych hrách dieťa nesmie ubližovať ostatným deťom a ohrozovať iných 

vo svojom okolí, či brať do rúk ostré predmety  

  

10. VNUTORNÝ  SYSTÉM  KONTORLY A HODNOTENIA    

  

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

neúspešných. Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:  

10.1 Hodnotenie žiakov   

10.2 Hodnotenie pedagogických zamestnancov  

10.3 Hodnotenie školy   
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Hodnotenie výchovných výsledkov práce žiakov  

  

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.   

  

Pri hodnotení  výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať 

do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.   

  

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy   

 Zabezpečuje harmonickú organizáciu celého výchovno-vzdelávacieho procesu a ďalších 

školských aktivít. Na hodnotenie pedagogických pracovníkov školského klubu budeme používať  

tieto metódy:  

 Pozorovanie (hospitácie).  

 Rozhovor.  

 Hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby 

učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.  

 Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy.  

 Vzájomné hodnotenie učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“)  

  

Hodnotenie školy   

  

Cieľom hodnotenia ŠKD je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie 

o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené. A preto, aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje 

ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP.   

  

Pravidelne monitorujeme:  

• Podmienky na výchovu.  

• Spokojnosť s vychovávateľkami  

      Prostredie – klíma školy   

      Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  
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Kritériom pre nás je:  

• Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov  

• Kvalita výsledkov  

     

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:   

• Dotazníky pre žiakov a rodičov   

  

11. POŽIADAVKY  NA  KONTINUÁLNE  VZDELÁVANIE 

PEDAGOGICKÝCH ZAMESTANCOV   

  
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov (ďalej len „ĎVPZ“) má veľký dopad 

na celkovú úroveň kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Podrobný a konkrétny plán  ĎVPZ je 

súčasťou ročného plánu školy.   

Tento systém má tieto ciele:  

 Uvádzať začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe.  

 Udržiavať a zvyšovať kompetenciu (spôsobilosť efektívne vychovávať a vzdelávať) 

pedagogických  zamestnancov.  

 Motivovať pedagogických  zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, 

zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti.  

 Zdokonaľovať osobnostné vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre 

tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod.  

 Pripravovať pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj 

školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠKVP, tvorba štandardov, tvorba 

pedagogickej dokumentácie (pokiaľ bude v platnosti v dobiehajúcich ročníkoch), atď.  

 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.  

 Sprostredkúvať operatívny a časovo aktuálny transfer odborných  a metodických 

informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému.  

 Pripravovať pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie.  
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12.PRÍLOHY   

  
  

  



17  

  

 



18  

  

  
  

  

  

  

Príloha č. 1  

Výchovný plán  
  

   September  

Téma mesiaca: Spoznávame svoje okolie, bezpečná cesta do školy  

- Oboznámenie sa s režimom v ŠKD, školským poriadkom , krúžkovou činnosťou  

- Orientácia v škole a v blízkom okolí  

- Poznávanie nebezpečných miest pri prechádzaní cez vozovku  

- Vytváranie dopravných značiek  

- Oboznámenie sa s prácou policajtov, hasičov a lekárov  

  

Október  

Téma mesiaca: Jeseň  

- Jesenná tematika, vychádzka do prírody  a jej pozorovanie  

- Ovocie a zelenia ako ju nepoznáme  

- Aká je jeseň v lese- zvieratká a príprava na zimu  

- Kreatívne výtvarné techniky- téma Jeseň  

- Zber prírodnín a následná tvorba  

- Mesiac úcty k starším -pozdrav  

- Maincraft: Riešenie problémov s environmentálnou tematikou  

  

  

November  

Téma mesiaca: Rodina  

- Pamiatka zosnulých  

- Čítanie rozprávok  

- Dramatizácia rozprávky  

- Rodina- základná bunka spoločnosti  

- Aké rodiny poznáme  

- Príprava programu na vianočnú akadémiu  

  

  

December  

Téma mesiaca: Vianoce  

- Výroba vianočných darčekov a predmetov   

- Vianočné zvyky a tradície v naše rodine  

- Nácvik kolied  

- Vianoce u nás a vo svete  

- Ozdoby na vianočný stromček  
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- Vianočná výzdoba v triede  

- Pomoc pri nácviku na vianočnú akadémiu  

- Pranostiky  
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Január  

Téma mesiaca: Zima  

- Zimné športy, sánkovanie  

- Pozorovanie zimnej prírody  

- Stavanie snehuliakov  

- Nácvik piesní so zimnou tematikou  

- Prevencia pred chrípkou- ochutnávka čajov  

  

  

Február  

Téma mesiaca: Karneval  

- Príprava karnevalových masiek  

- Diskotéka  

- Hrady, zámky Slovenska  

- Výroba valentíniek  

- Chráň si svoje zdravie, rozhovor o chorobách  

- Vychádzka do prírody  

  

Marec  

Téma mesiaca: Knihy  

- Čítanie z prinesených kníh  

- Návšteva školskej knižnice  

- Vymysli vlastnú rozprávku  

- Výroba leporela  

- Tešíme sa na jar- prvý jarný deň  

- Deň učiteľov- najlepší učiteľ, učiteľka  

  

Apríl  

Téma mesiaca: Mesiac lesov  

- Význam lesov pre človeka  

- Triedenie odpadu a jeho význam  

- Veľkonočné sviatky, zvyky,maľovanie kraslíc  

- Apríl mesiac lesov- maľba akvarelom  

- Ochrana lesov- zber odpadkov v blízkom okolí  

- Slovensko, moja vlasť  

  

Máj  

Téma mesiaca: Láska  
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- Medziľudské vzťahy, pomoc druhým  

- Kamarátstva a ich význam  

- Správanie sa k opačnému pohlaviu  

- Výroba darčeka pre mamku  
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- Báseň pre mamičku  

  

  

Jún  

Téma mesiaca: Tešíme sa na prázdniny  

- MDD- deň športu a zábavy v areáli školy  

- Detská diskotéka, hry  

- Plány na prázdniny  

- Dodržiavanie bezpečnosti počas prázdnin  

- Vysvedčenie- odmena za snahu  
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Príloha č.2  

AKCIE ŠKD  

September  

9.9.   Deň obetí holokaustu a rasového násilia.  

19.9.   Deň vzniku Slovenskej národnej rady.  

23. 9.  Prvý jesenný deň. Výstava ovocia a zeleniny.              

        

Október  

4. 10.   Svetový deň ochrany zvierat. Zhotovujeme vtáčie búdky.  

9. 10.   Deň svetovej pošty. Pošleme list alebo pohľadnicu priateľovi, známym, spolužiakovi.  

16. 10. Svetový deň výživy. Výzdoba nástenky k zdravej výžive.  

29. 10. Deň narodenia Ľudovíta Štúra – beseda. 31. 10. Svetový deň 

sporenia. Papierové skladačky– pokladníčka. Výstavka.  

  

November  

2. 11.   Pamiatka zosnulých. Návšteva cintorína, zapálenie sviečok.  

15. 11. Deň boja proti fajčeniu. Výtvarná kolektívna práca „Stop droge!“  

  

December  

 6. 12.  Sv. Mikuláš. Vymysli darček pre kamaráta.  

 9. 12.  Deň ochrany práv detí. Deklarácia práv dieťaťa – beseda, súťaž v kreslení.  

20. 12. Štedrý deň. Posedenie pri stromčeku. Súťaž v stavaní snehuliakov.  

  

Január  

 6. 1.  Traja králi. Príprava masiek na fašiangový karneval.  

21. 1.  Deň babičiek.  

22. 1.  Deň dedov. Súťaž v sánkovaní, korčuľovaní.  

  

Február  

11. 2. Svetový deň chorých. Návšteva chorého spolužiaka, upomienkový darček. 

14. 2. Deň zaľúbených, Valentín           Valentínsky pozdrav.           Súťaž v hádaní 

hádaniek.  

  

Marec 20. 3. Medzinárodný deň 

invalidov.  

          Deň narcisov – Deň boja proti rakovine.  

          Vychádzka do prírody, jarné upratovanie v areáli školy.           

Zber liečivých rastlín – práca s atlasom rastlín.  
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Apríl  

 2. 4.  Medzinárodný deň detskej knihy.  

          Návšteva knižnice, beseda o knihe. Výstavka detských kníh.  
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18. 4. Deň pamiatok a historických sídiel. Beseda o Parchovianskom kaštieli.  

22. 4. Medzinárodný deň Zeme. Maľovanie na tému, výstavka prác. Kreslenie na chodník.           

Veľká noc – maľovanie kraslíc.  

  

Máj  

2.5.  Sviatok práce. Výzdoba nástenky, vážiť si prácu všetkých ľudí.  

 4.5.  Deň požiarnikov. Vedieť poskytnúť prvú pomoc.  

13.5. Deň matiek – vymyslieť báseň pre mamu. 15 

5. Medzinárodný deň rodiny.  

          Darček pre rodičov, súrodencov, starých rodičov.  

  

Jún  

1.6. MDD – Deň plný hier, zábavy a športu v areáli školy.  

5.6. Svetový deň životného prostredia. Upratovanie v areáli školy.  

20. 6.  Deň otcov. Vážiť si prácu otcov. 21. 6.  Prvý 

letný deň. Vychádzka do prírody, do lesa.  
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Príloha č. 3  

PRAVIDLÁ   BEZPEČNÉHO   ŠKOLKÉHO   KLUBU  

  

1. Po príchode do ŠKD odkladám školskú aktovku na určené miesto.  

2. Na obed a z obeda odchádzam v sprievode pani vychovávateľky alebo pani učiteľky.  

3. Dodržujem hygienické zásady.  

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

5. Nikdy svojvoľne neopúšťam triedu, v prípade odchodu, oznámim dôvod pani 

vychovávateľke.  

6. K vybaveniu a zariadeniu ŠKD sa správam šetrne.  

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

dospelej osoby.  

8. Nesmiem manipulovať s elektrickými zariadeniami miesto., so žalúziami a oknami.  

9. Pri pobyte mimo budovy sa riadim pokynmi pani vychovávateľky.  

10. V priestoroch školy nebehám , správam sa bezpečne.   

11. Pri odchode zo ŠKD odložím vypožičané hračky a iné potreby na pôvodné   

  

 Príloha č.4  

  

Vnútorný poriadok ŠKD  

1. ŠKD je v prevádzke denne od Po – Pia. od 11.40 – do 15.30 hod.  

2. Do ŠKD sa prijímajú deti 1. - 4. ročníka.  

3. Príspevok za pobyt v ŠKD je 2 €. Rodič je povinný ho uhradiť do 15. dňa v mesiaci.   

4. Dochádzka prijatých žiakov do ŠKD je povinná. Neúčasť žiaka  na výchovnej činnosti je 

povinný rodič riadne písomne alebo osobne riadne oznámiť vychovávateľke.  

5. Rodič uhradí celý príspevok aj  za pobyt  jedného dňa v mesiaci za žiaka.  

6. Popoludní dohodne rodič odchod žiaka s vychovávateľkou a vyznačí ho na zápisnom lístku.  

7. Vychovávateľka v ŠKD zodpovedá  za bezpečnosť a zdravie zapísaných žiakov až do 

Akékoľvek škody, ktoré dieťa spôsobí v ŠKD na zariadení a pomôckach z nedbanlivosti 

alebo svojvoľne, sú rodičia povinní uhradiť, alebo sa postarať o  ich odchodu.  

8. Vychovávateľka môže uvoľniť žiaka z ŠKD len na základe údajov vyplnených na zápisnom 

lístku, alebo na písomné požiadanie rodiča.   
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9. Žiak svojvoľne neopúšťa triedu, v prípade odchodu, oznámi dôvod pani vychovávateľke.  

10. Žiak udržuje osobnú hygienu a čistotu.  

  



35  

  

 



36  

  

  
  

  

  

  

Príloha č.5   

Denný režim v ŠKD  
 

  

11:40-12:00  Obed v školskej jedálni  

  

12:00-13:15  

Odpočinková činnosť,  

Rekreačná činnosť- hry, 

modelovanie, rozhovor,  

čítanie, prechádzky, hry, 

pobyt na dvore  

  

    

13:15-14:15  

Tematické oblasti 

výchovy:  

esteticko-výchovná,  

pracovno-technická, 

prírodovedná- 

enviromentálna,   

športová, dopravná, 

spoločensko-vedná.  

  

14:15-15:00  
Vzdelávacia činnosť- 

príprava na vyučovanie, 

didaktické hry  

 

15:00-15:30  
Individuálne hry detí, 

kreslenie, pozeranie 

videa, odchod domov  

 

 

 



37  

  

 


