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1. Identifikačné údaje 
 

Forma výchovy Denná 

Druh ŠZ Školský klub detí 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Výchovný jazyk Slovenský 

Druh školy Štátna 

Názov školy Základná škola, Krymská 5 

Predkladateľ Základná škola 

Adresa školy Krymská 5, 07101 Michalovce 

IČO 17080762  

Riaditeľ školy Mgr. Jozef Porvaz 

Kontakt Tel:056/6435879 

  Fax:056/6889265 

  Email:krymi@zskrymmi.edu.sk 

  Web:www.zskrymmi.edu.sk 

Zriaďovateľ Mesto Michalovce 

Názov  Mesto Michalovce 

Adresa  Nám. osloboditeľov 30  

Kontakt 056/6864111  

Platnosť dokumentu od 1.septembra 2009  

Dátum prerokovania 

s pedagogickou radou školského 

zariadenia 

24.9.2009 

 

Dátum prerokovania s radou 

školského zariadenia/radou školy 

 

24.11.2009 

 

 

 

pečiatka školy                                                                                          riaditeľ školy 
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2. Názov/logo výchovného programu ŠKD 

 

Hravý a veselý Krymko. 
 

Hrou za poznaním, tvorivosťou a pohybom. 
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3.   Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy 

 

3.1. Charakteristika ŠKD 

 

Školský klub detí je školské zariadenie výchovy mimo vyučovania. Pedagogická práca 

v ŠKD deťom zabezpečuje odpočinok, rekreáciu, ale i zaujímavé, aktívne a zmysluplné 

využitie voľného času. Činnosti rozvíjajú u detí dôležité zručnosti pre život v spoločnosti 

a prostredníctvom aktivít výchovy mimo vyučovania ho vybavujú potrebnými vedomosťami 

a zručnosťami, ale tiež vlastnými postojmi. Učia sa žiť v kolektíve, spolupracovať a tolerovať 

individualitu ostatných. Deti sa realizujú v činnostiach, o ktoré majú záujem a tak rozvíjajú 

svoje prirodzené záujmy a schopnosti. 

Poslaním práce vychovávateliek je formovať u detí mravné základy, základy 

spoločenského správania a zodpovednosti, rozvíjať estetické cítenie prostredníctvom 

jednotlivých činnosti, ktoré prebiehajú.  

  Hlavnou myšlienkou je, aby čas strávený v ŠKD bol naplnený pohodou, radosťou, 

zmysuplnými činnosťami, vyvarovať deti zbytočného stresu. Dať deťom voľnosť, možnosť 

osobného rozhodovania, oceňovať všetky deti bez rozdielu úspešnosti. 

Cieľom je také prostredie, aby sa deti cítili spokojné a bezpečné. 

 
 

3.2.  Charakteristika  detí  ŠKD 

  
Do ŠKD sú zaraďované deti 1. – 4. ročníka základnej školy. Deti do ŠKD prijímame do 

15. septembra príslušného školského roku. V prípade voľnej kapacity aj počas školského roka.   

V rámci záujmovej činnosti detí počas pobytu v ŠKD využívajú ponuky záujmových krúžkov 

v základnej škole, ako aj ponuky umeleckých odborov ZUŠ. Deťom sa umožňuje prerušiť 

pobyt v ŠKD z dôvodu účasti na týchto aktivitách a po ich skončené vrátiť sa späť do klubu. 

 

3.2.1  Osobité podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno –

vzdelávacími potrebami 

 

 Pre deti so so špeciálnymi výchovno –vzdelávacími potrebami zabezpečujeme vhodné 

podmienky na výchovu a efektívne vzdelávanie, ktoré zodpovedajú ich potrebám 

a zabezpečia im primeraný rozvoj schopností alebo osobnosti a v neposlednom rade cielenou 

výchovou prispejú k ich primeraného začleneniu sa do spoločnosti. 

 

3.3. Projekty ŠKD 

  

 Pre deti  organizujeme športové hry  súťaže a zábavné odpoludnia, projekty ako sú 

Vianoce, Veľká noc, školská akadémia. Zapájame sa preventívne do protidrogových, 

kultúrnych, športových projektov, zdravá škola. 

  
 

3.4. Spolupráca  s rodičmi 

 

 ŠKD úzko spolupracuje s rodičmi detí, je s nimi v každodennom kontakte.  

 Vychovávateľka operatívne rieši organizačné záležitosti ŠKD, prípadne vzniknuté 

problémy detí. 

 Rodičia sú oboznámení s vnútorným poriadkom ŠKD. 

 O činnosti ŠKD sú informovaní prostredníctvom triednych rodičovských združení. 

 Kultúrne podujatia pre rodičov pri rôznych príležitostiach. 
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 ŠKD spolupracuje aj s inými kultúrnymi a spoločenskými inštitúciami, ako sú: 

mestská knižnica, mestského osvetové stredisko, polícia a iné. 

 

3.5.Ciele výchovno-vzdelávacej práce: 

 
V ŠKD nie sú hlavnou súčasťou výchovnej práce vedomosti detí, ale sú to hlavne sociálne 

zručnosti. Nejde o školský výkon dieťaťa, ale o kvalitu jeho sociálnych vzťahov k spolužiakom, 

vrstovníkom. Výchovno-vzdelávací proces v ŠKD prispieva k rozvoju kľúčových kompetencií 

každého jedinca. Cieľom je naviazať kontakt na základy položené v predškolskom vzdelávaní a 

vhodne doplňovať kompetencie získavané pri výchove v rodine a na vyučovaní v škole. Všetko je 

založené na priamych zážitkoch z činnosti klubu a prepojené s reálnymi životnými situáciami. 

Súbor znalostí, schopností a zručností slúži k vytváraniu postojov a hodnôt. 

Výchova aktívneho občana schopného žiť v otvorenej spoločnosti. Systém výchovy mimo 

vyučovania má za cieľ napomáhať rozvoj tých stránok osobností detí, ktoré majú rozhodujúci 

význam pre výchovu k samostatnosti, angažovanosti, formovania mravného vedomia, 

vytváranie návykov pre vhodné využívanie voľného času tak v čase školskej dochádzky, ako 

aj v budúcom živote.  

 naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia 

a vedieť ich riešiť 

 osvojiť si základné pravidlá prosociálneho správania sa 

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

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

a svojej vlastnej kultúre   

 rozvoj harmonickej osobnosti dieťaťa 

 zabezpečovať rozvoj záujmovej činnosti detí, motivovať ich k radostnému 

a spokojnému pobytu v ŠKD 

 zvyšovať úroveň výchovno-vzdelávacej činnosti, naučiť sa kreatívnemu spôsobu 

života,  zvyšovať podiel samostatnej práce dieťaťa pri príprave na vyučovanie 

      rozvíjať prvky kooperatívneho správania sa 

 formovať osobnosť dieťaťa tak, aby vedelo vyjadriť a obhájiť svoj názor s ohľadom 

na iných 

 budovať prvky tolerancie a ohľaduplnosti 

 viesť deti k zdravému životnému štýlu 

 učiť deti vyjadrovať a uplatňovať ochranárske postoje 

 rozvíjať a upevňovať pohybové aktivity detí 

 výchova k právam a povinnostiam dieťaťa 

 výchova k uvedomelosti a sebaúcte 

 výchova k tolerancii 

. 

3.6. Charakteristika VPŠZ 

 

      Našimi  prioritnými cieľmi  výchovy a vzdelávania mimo vyučovania  je umožniť 

každému  dieťaťu  zaradenému v ŠKD. 

 

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

      a/ nenáročnou záujmovou činnosťou podľa výchovného programu ŠKD    

      b/ samostatnou prípravou na vyučovanie   

      c/ rozvíjaním kľúčových kompetencií  v čase mimo vyučovania a v čase školských    

         prázdnin podľa výchovného programu ŠKD: 

2. Získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu  

3. Rozvíjať individuálne záujmy a potreby 

4. Rozvíjať kompetencie k zmysluplnému tráveniu voľného času 
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5. Rozvíjať komunikačné kompetencie  

6. Rozvíjať sociálne kompetencie 

7. Rozvíjať občianske kompetencie 

8. Rozvíjať kultúrne kompetencie 

9. Rozvíjať talent a špecifické osobnostné  schopnosti  

10. Dieťaťu so zdravotným znevýhodnením,: vykonávať výchovno-vzdelávacie, 

zdravotno-rehabilitačné, reedukačné a kompenzačné činnosti 

 

.3.7. Zameranie ŠKD 

  

Práca v ŠKD nadväzuje na činnosť povinného školského vyučovania. Považujeme ju za jednu 

z najvýznamnejších foriem starostlivosti o deti. Rešpektujeme vekové osobitosti  detí, 

prihliadame na intenzitu zaťaženia a máme na zreteli hygienické zásady. 

Voľný čas detí každodenným výchovným pôsobením napĺňame zameraním na oddychovú a 

relaxačnú činnosť, obohacujeme ich vedomosti o nové poznatky a zručnosti z rôznych oblasti, 

ovplyvňujeme ich potreby, záujmy a rozvíjame ich schopnosti a nadanie. 

     V našom ŠKD obohacujeme  výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky, o objavovanie 

a skúmanie pamätihodností, flóry a fauny  v regióne. 

     Organizujeme na  základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa pobyty detí 

v prírode, výlety . 

     Výchovný program nášho  ŠKD vychádza zo všeobecných cieľov  a princípov výchovy a 

vzdelávania (zákon 245/2008), z kľúčových kompetencií  žiaka základnej školy  a  z vlastnej 

koncepcie . 

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

permanentnú humanizáciu výchovy, na rozvoj kľúčových kompetencií vedomostí, zručností a 

 schopností  detí získaných  na vzdelávaní v základnej škole.  

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

konanie , aktívne využívania voľného času a zmysluplný rozvoj osobnosti .  

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

oddych, relaxáciu , osobnostný rozvoj, uspokojovanie záujmov a pokoj  pri písaní školských 

úloh. 

 

         Kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti chceme ďalej zvyšovať: 

 

a) Zlepšením materiálnych a priestorových  podmienok na realizovanie špecifickej 

záujmovej činnosti 

b) Orientovaním  ďalšieho  vzdelávania vychovávateľov na problematiku  ochrany 

detských a ľudských práv a  predchádzanie všetkým formám diskriminácie 

a intolerancie 

 

Oblasti zamerania 

 

 získať a uplatňovať vedomosti o životnom prostredí a jeho ochrane  

 rozvíjať estetické cítenie tvorivosti a fantázie detí 

 uplatňovať mravné a etické princípy vo všetkých činnostiach 

 rozvíjať telesnú zdatnosť- telovýchovné činnosti, športové hry, pobyt vonku, 

využívanie športového areálu školy a multifunkčného ihriska 

 venovať pozornosť žiakom pri vzdelávacej činnosti – písomná príprava na 

vyučovanie, didaktické hry, upevňovanie učiva, primeraný individuálny prístup 

 spolupracovať s učiteľmi 1-4 ročníkov 

 viesť žiakov k samostatnému rozlišovaniu a posudzovaniu správneho a nesprávneho 

konania 
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 zamerať sa na výchovu detí pre život v rodine a to pomocou rôznych tematických hier 

 poskytnúť žiakom priestor na sebarealizáciu v rôznych záujmových útvaroch 

 pestovať u žiakov základné návyky spoločenského a kultúrneho správania v škole 

i mimo nej 

 pestovať u žiakov správne hygienické návyky, upevňovať hygienu a kultúru pri 

stolovaní v školskej jedálni 

 viesť žiakov k tomu, aby šetrili zariadenie školy, hry v ŠKD, veci osobnej potreby 

 

3.8.Výchovno vzdelávacie stratégie 

 

    Naše pedagogické stratégie  smerujú k rozvíjaniu kľúčových kompetencií, prípadne 

k utváraniu nových kompetencií dieťaťa .  

    Preferujeme  individuálny prístup, uplatňovanie  zážitkových aktivizujúcich metód a foriem 

práce, aplikovanie humanistickej výchovy (partnerský vzťah ku dieťaťu, humanistické 

hodnotenie dieťaťa), využívanie moderných IKT, úzku spoluprácu s rodinou dieťaťa, 

spolupráca s vyučujúcimi, kontinuálne ďalšie vzdelávanie vychovávateľov. Pri rozvíjaní 

kľúčových kompetencií uplatňujeme tieto pedagogické stratégie 

 

 

Kľúčové 

kompetencie 

dieťaťa 

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti 

Kompetencie učiť 

sa učiť 

 

 

- povzbudzujeme zvedavosť a záujem detí o nové informácie  

- brainstormingom umožňujeme deťom vyjadriť a realizovať ich 

vlastné a vhodné nápady  

- prostredníctvom hier a dramatizácie a vedieme deti 

k sebahodnoteniu      

- motivujeme deti k účasti na vedomostných súťažiach  

- humanistickým hodnotením vytvárame podmienky preto , aby 

deti mohli zažívať úspech 

- didaktickými hrami motivujeme deti riešiť nové, neznáme úlohy 

a situácie 

- podporujeme projektové učenie 

Komunikačné 

kompetencie 

- povzbudzujme deti ku vhodnej komunikácii so  spolužiakmi,    

      vychovávateľmi a inými ľuďmi v ŠKD aj mimo ŠKD 

- individuálnym prístupom podporujeme deti pri primeranom  

využívaní všetkých dostupných foriem komunikácie 

- vysvetľujeme deťom význam  otvorenej kultúrnej komunikácie ( 

asertivita ) 

- v diskusii a v rozhovore vytvárame podmienky pre prezentáciu a 

obhajobu osobných názorov ( hádka ) 

- povzbudzujeme kritické myslenie detí 

- subsidiaritou pomáhame deťom  samostatne riešiť jednoduché 

konflikty  

- zážitkovou výchovou trénujeme deti trpezlivo a aktívne počúvať, 

prijímať a dávať spätnú väzbu 

- povzbudzujeme priateľské vzťahy v oddelení aj medzi 

oddeleniami v ŠKD 

Pracovné 

kompetencie 

- motivujeme deti k samostatnosti a zodpovednosti za prípravu na 

vyučovanie  

- humanistickým hodnotením pomáhame deťom uvedomiť  si 
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svoje ďalšie  rozvojové  možnosti 

- realizujeme pracovné činnosti v ktorých si deti môžu osvojiť 

alebo rozvinúť jednoduché manuálne zručnosti potrebné pre 

praktický život  

- ponúkame deťom rôznorodé a zaujímavé hry a  výchovno- 

vzdelávacie činnosti a záujmové činnosti 

- vysvetľujeme deťom základy používania IKT 

Sociálne 

kompetencie 

- individuálnym prístupom vedieme deti k rešpektovaniu 

školského  poriadku  

- v hrách vytvárame situácie v ktorých sa deti učia pomáhať si 

navzájom 

- dramatizáciou a hrami vytvárame situácie v ktorých si deti 

rozvíjajú základy emocionálnej inteligencie: (sebavedomie, 

sebariadenie, sebamotivácia ) 

- povzbudzujeme detí k efektívnej spolupráci  v oddelení aj v ŠKD 

- vysvetľujeme deťom znaky šikanovania, zneužívania, týrania a 

spôsoby brániť sa proti nemu 

- individuálnym prístupom podporujeme autonómiu každého 

dieťaťa v skupine a učíme deti rešpektovať  úlohy skupiny 

-  v hrách učíme deti základom empatie 

-  v spoločných podujatiach, súťažiach, hrách vytvárame  situácie , 

ktoré dieťa učia  tvoriť kvalitné medziľudské vzťahy (spoločné 

riešenie problémov) 

- trénujeme  deti vypočuť si odlišné názory 

- povzbudzujeme deti zdravo žiť 

- príkladmi, besedou s rodičmi a rozhovorom učíme deti vážiť si 

prácu iných 

Občianske 

kompetencie  

- čítaním príbehu, sledovaním filmu , diskusiou  pomáhame deťom 

orientovať sa v základných humanistických hodnotách (pravda, 

zodpovednosť, tolerancia, spolupráca ) 

- povzbudzujme deti k participácii na vytváraní spoločných 

pravidiel v oddelení  a na  živote v oddelení a v ŠKD 

- v hrách a vysvetľovaním učíme dieťa poznať a domáhať sa 

svojich práv kultúrnou formou 

- rozhovorom , diskusiou, vychádzkami, exkurziami vedieme  deti 

k prirodzenej hrdosti na kultúrne a historické pamiatky, zvyky a 

tradície 

- vysvetľujeme deťom význam spolužitia s inými kultúrami 

- v hrách vytvárame také situácie, ktoré deťom umožnia učiť sa 

rešpektovať názory ostatných ľudí 

- vysvetľovaním, besedou s odborníkom, spoločným projektom 

vedieme deti k šetreniu energiami, potravinami, k triedeniu 

odpadu a ochrane životného prostredia 

Kultúrne 

kompetencie 

- povzbudzujeme a motivujme deti  k prezentácii kultúrnych 

prejavov v styku s ostatnými ľuďmi  

- vysvetľujeme deťom základné zásady spoločenskej  etikety, 

 aktivizujeme a trénujeme  ich k aplikácii v ich  každodennom 

živote 

- vysvetľujeme deťom   rozdiel medzi vulgárnym a kultúrnym 

správaním sa 

- vychádzkami, kreslením, maľovaním, diskusiou povzbudzujeme 

deti hľadať krásu v bežných každodenných veciach okolo neho  
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- ukážkami, čítaním, sledovaním videa, diskusiou poskytujeme 

deťom informácie o  iných kultúrach a  kultúrnych tradíciách 

a náboženstvách,; vedieme deti k náboženskej tolerancii 

- motivujeme a povzbudzujeme deti k spolupráci na pripravovaní 

kultúrneho podujatia v skupine, v ŠKD 

- motivujeme detí   k aktívnemu vytváraniu kultúrneho prostredia 

- realizujeme tvorivé dielne, v ktorých deti môžu prezentovať 

originálne nápady návrhy a postupy 

 

    Dosahovanie stanovených cieľov budeme zabezpečovať individuálnym prístupom  

preferovaním zážitkových metód a foriem práce, aplikovaním humanistickej výchovy, úzkou 

spoluprácou s vyučujúcimi, s rodinou dieťaťa a  vytváraním pozitívnej emocionálnej klímy 

v oddelení a v ŠKD. 
 

Metódy a formy výchovno – vzdelávacej práce 
 

Metódy výchovno - vzdelávacej práce 

 
 metóda rozumovej inštrukcie (rozhovor, výklad, beseda)  

 metóda hodnotenia (pochvala, povzbudenie, súhlas)  

 metóda osobného príkladu (zhoda reči a skutkov vychovávateľky)  

 metóda výchovy skupinou (skupinové metódy, pri ktorých sa rozvíjajú ţivotné 

zručnosti)  

 metóda výchovy reţimom (dieťa vie, čo v jednotlivých časových intervaloch robí)  

 metóda situačná (situácie z denného ţivota)  

 metóda heuristická (deti objavujú, bádajú)  

 metóda inscenačná (hranie úloh, dramatizácia)  

 

 

Formy výchovno - vzdelávacej práce 

 
Formy výchovy a vzdelávania, v ktorých jednotlivé činnosti v ŠKD realizujeme sú veľmi 

rôznorodé a pestré. Najdôležitejšími a najbežnejšími formami výchovnej práce, ktoré v spojení s 

konkrétnymi činnosťami používame sú hra, vychádzky, telovýchovné chvíľky, relaxačné 

cvičenia, diskusné okruhy, besedy, kvízy, súťaže, návštevy spoločenských podujatí, múzea, 

knižnice, ankety, výstavky prác, športové podujatia, rôzne formy záujmovej činnosti 

individuálneho rázu – tvorivé dielne a pod. Formy výchovy a vzdelávania spolu úzko súvisia a v 

praxi sa nám často prelínajú a dopĺňajú. 
 
Využívajú sa nasledovné formy práce:  

 

 Hromadné zamestnania,  

 Skupinové zamestnania,  

 Individuálna činnosť žiakov  

 

Výchovu mimo vyučovania realizujeme pravidelnými, priebežnými a príležitostnými 

činnosťami v oddelení, alebo v rámci ŠKD. 

Pravidelná činnosť v oddelení vychádza z týždenného plánu. 

Príležitostné činnosti  jedná sa o akcie, ktoré sa pripravujú najmenej raz do roka /napr.: 

vianočné posedenie, návšteva filmového predstavenia, návšteva knižnice, požiarneho zboru, 

karneval, deň detí a pod./ 
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Spontánne aktivity detí, sú individuálne, odpočinkové činnosti po obede, pri pohybe vonku 

a spontánne hry v rannom školskom klube, /kreslenie podľa výberu detí, spoločenské hry.../ 

 

Výchovno – vzdelávací program ŠKD vychádza zo štátneho výchovno – vzdelávacieho 

programu a školského vzdelávacieho programu. Tematický je primeraný vekovému zloženiu 

detí školského klubu a obsahovo ponúka široké spektrum rôznorodých činností. 

Školský klub detí je výchovno - vzdelávacie zariadenie, ktorého hlavným poslaním je 

výchovno - vzdelávacia činnosť v čase mimo vyučovania, ktorá sa uskutočňuje zaujímavými 

a príťažlivými formami. 

Výchovno - vzdelávacia činnosť sa delí: 

 Oddychová, relaxačná činnosť 

 rekreačná činnosť 

 tematické oblasti výchovy 

 príprava na vyučovanie 

 

Oddychová činnosť: 

 

Cieľom oddychovej, relaxačnej činnosti je odstrániť únavu z vyučovania, zregenerovanie 

fyzických a psychických síl, navodiť pokojnú atmosféru. 

 

 relaxácia organizmu /oddych na koberci/ 

 počúvanie rozprávky 

 počúvanie relaxačnej hudby 

 čítanie a prezeranie detských kníh a časopisov 

 individuálne hry 

 spoločenské spokojné hry 

 kreslenie podľa výberu detí 

 

Rekreačná činnosť 

 

Má prevažne charakter pohybových činností najlepšie na čerstvom vzduchu, jej úlohou je 

upokojiť prirodzenú potrebu detí a túžbu po pohybovej aktivite. 

 

 vychádzky s tematickým zameraním 

 pohybové hry 

 loptové hry 

 súťaživé hry 

 

 

Príprava na vyučovanie:  

 

Je to okruh činností súvisiacich s plnením školských povinností. Je charakterizovaná  

individuálnym prístupom k deťom, nadväzovaním spolupráce s učiteľmi a rodičmi detí. Mali  

by tu mať miesto činnosti odlišné od vyučovania ako napr. didaktické hry a záujmové činnosti  

dávajúce možnosť praktickej aplikácie vedomostí, ich rozširovanie a prehlbovanie. 

 Sebaobslužné činnosti:  

Sú zamerané na výcvik detí k samostatnosti v starostlivosti o vlastnú osobu a osobný majetok. 

Patria sem návyky osobnej hygieny, účelného a vkusného obliekania, návyky starostlivosti o 

poriadok a čistotu prostredia, práca s informáciami, spoločenské správanie. Podmienkou je 

pravidelnosť, denný režim, dôslednosť a vytrvalosť. 
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 Výchovu a vzdelávanie   realizujeme v týchto tematických oblastiach : 
 

  Vzdelávacia oblasť 
Obsahom tejto oblasti je rozvoj rozumového poznávania, rozvoj reči, rozvoj   tvorivého myslenia, 

rozvoj praktických činností. Cieľové zameranie výchovnej oblasti je rozvíjať autonómnosť v 

príprave na vyučovanie, rozvíjať efektívne spôsoby učenia, získavať nové poznatky a informácie 

z rôznych zdrojov a získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu. 

   
Spoločensko-vedná oblasť 
 V tejto oblasti ide o výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii 

správania detí, o rozvoj schopnosti využívať kultúrne nástroje na kultivovanú komunikáciu, empatiu a 

pozitívne hodnotenie druhých. Cieľové zameranie výchovnej oblasti je spolurozhodovať o živote v 

skupine, rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebamotivácie a empatie, prejavovať úctu k 

rodičom a starším osobám, pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, 

posilniť základy hrdosti, kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie, vyjadrovať svoj názor, vedieť 

vypočuť opačný názor, rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní, vedieť samostatne a kriticky 

riešiť jednoduché konflikty a poskytnúť pomoc alebo privolať pomoc. 

 
Pracovno-technická oblasť  
Obsahom tejto oblasti je rozvoj pracovných návykov, osvojenie si základných zručností a cez činnosti 

prispieť k úcte k práci. Cieľové zameranie výchovnej oblasti je vedieť spolupracovať so skupinou, 

vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché ciele, rozvíjať  

základy manuálnych a technických zručností, získavať základy zručností potrebných pre praktický 

život, vytrvať pri určitej činnosti a dokončiť začatú prácu. 

   
Prírodovedno-environmentálna oblasť  
Za dôležité považujeme, aby deti získali vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať 

životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné pre nich – 

chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám ale aj k zvieratám v prírode. 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti je pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia 

a rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia. 

 
Esteticko-výchovná oblasť  

Obsahom tejto oblasti je výchova osobnosti, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, 

prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Cieľové zameranie výchovnej 

oblasti je posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám, rozvíjať základy vzťahu k umeniu, rozvíjať talent 

a špecifické schopnosti, rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností, prejavovať pozitívny 

vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia, podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v 

oddelení a objavovať krásu v bežnom živote. 

  

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť  
 

Vytvára priestor pre uvedomenie si potreby celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie, ktorej 

neoddeliteľnou súčasťou je pohyb. Cieľové zameranie výchovnej oblasti je kultivovať základné 

hygienické návyky, rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom, pochopiť 

význam pravidelného pohybu a cvičenia, pochopiť význam dodržiavania základných zásad 

zdravej výživy, poznať základné princípy zdravého životného štýlu a rozvíjať športový talent a 

schopnosti.  

Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje integrovaním obsahu jednotlivých výchovno-

vzdelávacích činností vo viacerých tematických oblastiach výchovy naraz, čo umožní 

komplexnejší rozvoj osobností detí. Tematické oblasti výchovy v sebe zároveň obsahujú ďalšie 

oblasti výchovy, a to rozumovú, mravnú, ekologickú, dopravnú, zdravotnú a výchovu k 

rodičovstvu. Budeme pravidelne využívať školské ihrisko a telocvičňu,  dbať na pobyt žiakov 
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na čerstvom vzduchu, venovať pozornosť poznávaniu pohybových hier, rozvoju rýchlosti, 

obratnosti, vytrvalosti, športovej všestrannosti, pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti. Pri 

hrách upevňovať kolektívnosť, družnosť, čestnosť a disciplínu.  Zameriame sa na výchovu 

bezpečného pohybu na ceste, poznávanie značiek a predpisov pre bicyklistov a chodcov. 

Upozorníme deti na slušné správanie v dopravných prostriedkoch. 
 

  

3.9.Kľúčové kompetencie 

 

    Výchovou a vzdelávaním mimo vyučovania v nadväznosti na výchovno-vzdelávaciu 

činnosť školy primárneho  vzdelávania umožňujeme individuálny rozvoj osobnosti dieťaťa, 

jeho vedomostí, záujmov, základov spôsobilostí, zručností, postojov a  hodnôt. Podporujeme 

vytváranie vzťahu k celoživotnému vzdelávaniu a k aktívnemu tráveniu voľného času. 

Posilňujeme jeho úctu k rodičom. Učíme ho úcte k ľudským právam a základným slobodám, 

k porozumeniu a znášanlivosti, tolerancii, kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu.  

 

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

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

výchovno-vzdelávacích aktivitách. Kľúčové kompetencie dieťaťa sú výsledkom obsahu 

výchovno-vzdelávacej činnosti a  celkového výchovno-vzdelávacieho procesu v ŠKD. 

    Kľúčové kompetencie chápeme ako ideálny plánovaný cieľový výstup dosahovaný 

systematickým a postupným výchovno-vzdelávacím procesom počas pobytu dieťaťa v ŠKD.  

    Dieťa ŠKD má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúce jeho 

individuálnym  osobnostným možnostiam a dĺžke pobytu v ŠKD: 

 

Kompetencie učiť sa učiť:  
 

 rieši nové, neznáme úlohy a situácie,  

 zúčastňuje sa vedomostných súťaží,  

 prejavuje záujem o nové informácie,  

 informácie zbierajú z rôznych zdrojov,  

 kladú si otázky, hľadajú na ňu odpoveď,  

 snažia sa zdokonaliť, hodnotia sami seba (svoje pokroky, nedostatky),  

 objektívne porovnávajú výsledky svojej práce s výsledkami práce svojich vrstovníkov, dokážu 

oceniť prácu druhého.  

 Kompetencie k riešeniu problémov:  
 

 dokážu rozpoznať závažnosť problémov,  

 odhadnú svoje sily k vyriešeniu daného problému,  

 pri riešení problému vychádzajú z nadobudnutých skúseností,  

 chápu, že odkladanie problému nevedie k cieľu,  

 rozlišujú správne a chybné riešenia,  

 spontánne hľadajú nové riešenia,  

 vedia obhájiť svoje postupy pri riešení problémov,  

 dokážu uznať svoju chybu, dať prednosť vhodnejšiemu postupu, ospravedlniť sa.  
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Komunikačné kompetencie:  

 

 ovládajú reč, rozširujú si slovnú zásobu čítaním alebo počúvaním,  

 zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje svoj názor,  

 vypočuje si opačný názor,  

 rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT,  

 prijíma spätnú väzbu,  

 aktívne počúvajú, neskáču druhému do reči,  

 vhodne formulujú myšlienky, otázky aj odpovede,  

 rozlišujú spisovnú a hovorovú reč.  

 
 
Sociálne kompetencie:  

 

 pomenuje svoje potreby, city a pocity,  

 zvládne jednoduché stresové situácie,  

 vlastným postupom rieši jednoduché konflikty,  

 

  

 majú prirodzený rešpekt ku starším,  

 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:  

 prejavuje samostatnosť vo vypracovaní domácich úloh,  

 plánuje a hodnotí svoje činnosti,  

 prijíma nové informácie a poznatky,  

 dokončí prácu,  

 kultivuje svoju vytrvalosť,  

 plní si svoje povinností,  

 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,  

 je otvorený primeranému participovaniu na živote v oddelení,  

 prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám.  
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Kultúrne kompetencie:  

 pozná kultúrne pamätihodnosti okolia a regiónu,  

 rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie,  

 rešpektuje iné kultúry a zvyky, prijíma kultúrne podnety,  

 je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine,  

 ovláda základy kultúrneho správania,  

 kultivuje svoj talent.  

  ovláda základy kultúrneho správania,  

 kultivuje svoj talent.  

 
 
 Kompetencie k využívaniu voľného času: 

 dieťa vie účelne tráviť voľný čas  

 vie si vybrať záujmové činnosti podľa svojich dispozícií 

 vie rozvíjať svoje záujmy v organizovaných a individuálnych činnostiach 

 rozvíja schopnosť aktívneho trávenia voľného času 

 vie odmietnuť nevhodné ponuky na trávenie voľného času 

 
4. Formy výchovy ŠKD   -   denná 

 
Formy výchovy a vzdelávania, v ktorých jednotlivé činnosti v ŠKD realizujeme sú veľmi 

rôznorodé a pestré. Najdôležitejšími a najbežnejšími formami výchovnej práce, ktoré v spojení s 

konkrétnymi činnosťami používame sú hra, vychádzky, telovýchovné chvíľky, relaxačné 

cvičenia, diskusné okruhy, besedy, kvízy, súťaže, návštevy spoločenských podujatí, múzea, 

knižnice, ankety, výstavky prác, športové podujatia, rôzne formy záujmovej činnosti 

individuálneho rázu – tvorivé dielne a pod. Formy výchovy a vzdelávania spolu úzko súvisia a v 

praxi sa nám často prelínajú a dopĺňajú.  

Výsledky práce vychovávatelia prezentujú priebežne na príležitostných školských výstavách, 

trvalej výzdobe interiéru školy, akadémiách, súťažiach, spoločenských, kultúrnych a športových 

akciách organizovaných školou a mestom.  

Ďalšie metódy a formy, ktoré využívame v práci s deťmi sú: skupinová práca, výklad, 

pozorovanie, poznávanie, rozhovory, rozprávanie, individuálny prístup, praktické činnosti, 

dramatizácie, diskusie, súťaže rôzneho zamerania, testy, výstavy, divadlo, pohybové aktivity, 

relaxácia, tvorivé dielne, hry – konštrukčné, stolové, pohybové, tvorivé, námetové, didaktické, 

práca s počítačom.  

5.Tematické oblasti výchovy ŠKD 

 

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

výchovy: 

  

 vzdelávacia 

 spoločensko - vedná 

 pracovno - technická 

 prírodovedno – environmentálna 

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

 telovýchovná, zdravotná, a športová (turistická) 

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

ekologickú, dopravnú a výchovu k rodičovstvu.  

Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje tak, že sa obsah jednotlivých činností aplikuje  

integrovane vo viacerých výchovných oblastiach a v záujmovej činnosti naraz čo umožní  

komplexnejší rozvoj osobnosti. 
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Vzdelávacia oblasť 

 Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie 

 rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa 

 získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov 

 získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu 

 

Spoločensko – vedná oblasť 
 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 spolurozhodovať o živote v skupine 

 rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, 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 

 posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti 

 kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa 

 vyjadrovať svoj názor 

 vedieť vypočuť opačný názor 

 využívať všetky dostupné formy komunikácie 

 rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa 

 vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty 

 poskytnúť pomoc, alebo pomoc privolať 

 

Pracovno – technická oblasť 

 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele 

 rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu 

 vedieť spolupracovať so skupinou 

 rozvíjať základy manuálnych a technických zručností 

 získavať základy zručností potrebných pre praktický život 

 získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov 

 

Prírodovedno – environmentálna oblasť 
 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 

 prejavovať pozitívny vzťah k prírode 

 pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia 

 rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti pri tvorbe a ochrane životného prostredia 

 

Esteticko – výchovná oblasť 

 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí 

 rozvíjať základy vzťahu k umeniu 

 rozvíjať talent a špecifické schopnosti 

 rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností 

 prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia 
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 podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení 

 objavovať krásu v bežnom živote 

 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

 

 Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 

 kultivovať základné hygienické návyky 

 rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom 

 pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných návykových látok 

 pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia 

 pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy 

 poznať základné princípy zdravého životného štýlu 

 rozvíjať športový talent a schopnosti 

 

Prierezové témy 

 

Súčasťou obsahu výchovy sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez obsahové 

výchovné oblasti. Prierezové témy uplatňujeme viacerými formami /napr. kultúrnymi 

a spoločenskými aktivitami./ 

 

 

Osobný a sociálny rozvoj            - Dobrá klíma v oddelení 

 

Environmentálna výchova           - Týždeň venovaný ochrane prírody 

 

Mediálna výchova                       - Návšteva mestskej knižnice 

 

Dopravná výchova                       - Pravidlá cestnej premávky 

 

Ochrana života a zdravia             - Týždeň zdravej výživy 

 

Multikultúrna výchova                - Poznať svoju kultúru aj iné kultúry, zvyky a tradície 

 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra – Pamätihodnosti nášho mesta, 

Zemplínske múzeum, Zemplínska šírava a okolie , Krásy Zemplínskej šíravy, Návšteva 

mestskej galérie 

 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – Čas vianočný, Z rozprávky do rozprávky, 

                                                                     Fašiangy -  Turíce 

 

Činnosť prevencie drogových závislostí 

    

      Napĺňaním voľného času detí hodnotnou činnosťou a svojím výchovným pôsobením 

budeme vplývať na osobnosť dieťaťa. Veku primeranou formou vedieme prevenciu 

k zníženiu nepriaznivého vývoja na úseku hazardného hráčstva a zneužívanie návykových 

látok.  

Aktivity zamerané na prevenciu: 

 Beseda o knihe            – „ Nenič svoje múdre telo“ 

 Výtvarné práce            – „ Zábavou proti drogám“ 

 Radi sa hráme              – „ Z rozprávky do rozprávky“ 
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 Beseda na tému            – „Voľný čas a ja“ 

 Tvorba projektu           -  „Svetový deň mlieka“ 

 Beseda – Prvá pomoc   -  „Svetový deň prvej pomoci“ 

 

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 

  V školskom klube zaradíme do výchovnej činnosti (spoločensko-vedná) rozhovory s deťmi 

o manželstve a rodičovstve. Veku primeranou formou vedieme rozhovory o rodine, o jej 

význame a úlohe pre spoločnosť. 

Aktivity: 

 Zhotovenie darčekov pod stromček pre rodičov a súrodencov 

 Deň matiek, Deň otcov – zhotovenie darčekov 

 Veľká noc, Vianoce 

 

Ľudské práva 

 

Do týždenných plánov zapracovať úlohy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu, 

vzdelávanie v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, predchádzanie diskriminácii, xenofóbie, 

intolerancie a rasizmu 

V zmysle národného plánu výchovy k ľudským právam usmerňovať výchovu tak, aby sa stala 

súčasťou ochrany ľudských práv 

Aktivity: 

- Besedy, kvízy, divadelné predstavenia, tematické výstavy, aktivity 

      

Zdravý životný štýl 

Posilňovať výchovu detí k zdravému životnému štýlu a realizovať aktivity a programy na 

podporu zdravia 

Propagovať zdravý životný štýl v rámci obezity, realizovať aktivity na podporu zdravia 

Aktivity: 

- Svetový deň výživy (úroda z našich záhrad, ovocie, zelenina, 

ochutnávky) 

- Deň jablka (rozprávame o jeho význame pre zdravie človeka, 

ochutnávky) 

- Bylinkové a ovocné čaje (ochutnávky) 

- Svetový deň mlieka 

- Výtvarné a literárne práce s témou zdravý životný štýl 

- Športové aktivity 

 V rámci projektu Zdravá škola viesť deti k ochrane a skrášľovaniu životného 

prostredia, k hygienickým návykom a správnej výžive, prebúdzaniu lásky k prírode a 

rozvíjaniu environmentálneho povedomia. 

 Pri organizovaní voľného času vychádzať z vnútorných potrieb dieťaťa, rešpektovať 

jeho osobnosť, citovú stránku a nezabúdať na záujmy a potreby dieťaťa. 

 Viesť deti k prírode, športovým aktivitám, rozvíjaniu ich telesnej zdatnosti, budovaniu 

vzťahu k telesnej kultúre i zapájania sa do športových aktivít 

 

Environmentálna výchova 

 
 Vo všetkých oddeleniach zaradiť kvízy o ochrane životného prostredia, rozvíjať 

poznatky z fauny a flóry okolia, ekohry, výtvarné práce na tému „ Príroda deťom – 

deti prírode“., Deň Zeme – týždeň ochrany životného prostredia. 
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 Podporovať environmentálnu výchovu zameranú hlavne na zdravé potraviny, čistú 

vodu, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov, prevenciu pred znečisťovaním 

a poškodzovaním životného prostredia 

 

Dopravná výchova 

 

 Bezpečne do školy – predchádzať úrazovosti na cestách 

 Správny cyklista – beseda s príslušníkom PZ o povinnej výbave a bezpečnosti 

cyklistu na ceste 

 Správne prechádzanie cez cestu – návšteva dopravného ihriska 

 Doprávačik – kvíz o dopravnej výchove 

 Deti na ceste – výtvarná súťaž 

 

Príležitostné aktivity 

 

 Šarkaniáda 

 Mikuláš v ŠKD 

 Turistická vychádzka, ekohry 

 Futbalový turnaj o Pohár ŠKD 

 Výstavky prác detí 

 Beseda s príslušníkom PZ 

 Valentín v ŠKD 

 Z rozprávky do rozprávky – zábavné súťaženie 

 Zahrajme sa na rozprávku – dramatizácia v ŠKD 

 Semafor – dopravná súťaž 

 Týždeň boja proti drogám 

 Karneval 

 Deň Zeme  - súťažné aktivity 

 V zdravom tele zdravý duch – športovo zábavné popoludnie 

 Návšteva kasárni 

 Návšteva filmového predstavenia 

 Švihadlový  maratón 

 Beseda o zdravej výžive 

 Návšteva okresnej knižnice 

 Návšteva hasičov 

 Návšteva dopravného ihriska 

 Športové súťaže 

 Športová olympiáda ŠKD – netradičné športy 

 MDD 
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6. Výchovný plán 
 

Podrobný zoznam oblastí výchovy s vymedzením najmenšieho počtu výchovno-vzdelávacích 

činností. TOV zahŕňa činnosti podľa spoločného obsahu. Stanovený počet VVČ predstavuje jednu 

VVČ denne tak, že sa všetky výchovné oblasti vystriedajú počas školského roka. Vychovávateľky 

plánujú VVČ tak, aby sa v priebehu dňa striedal oddych a relax so vzdelávaním (príprava na 

vyučovanie), či rekreačnou činnosťou a  záujmovými a výchovno-vzdelávacími aktivitami. 

 

Tematické oblasti výchovy: 

Názov tematických oblastí výchovy Počet výchovno-vzdelávacích 

činností/aktivít  v jednotlivých 

oddeleniach ŠKD: 

  I. odd. II. odd. III. odd. IV. odd. 

Vzdelávacia oblasť   

165      

  

165 

 

165 

  

165 

Spoločensko-vedná oblasť  

33 

  

33 

  

33 

  

33 

Pracovno-technická oblasť   

33 

 

33 

  

33 

  

33 

Prírodovedno - environmentálna oblasť   

33 

 

33 

  

33 

  

33 

Esteticko-výchovná oblasť   

33 

  

33 

  

33 

  

33 

Telovýchovná, zdravotná a športová 

oblasť    

  

33 

  

33 

  

33 

  

33 

Záujmové činnosti: 

Názov záujmovej činnosti Počet hodín záujmovej činnosti: 

 Stolný tenis 60 

 

 

 

  

 

  

 

Mladý turista 2   

 

 60 

 

  

 

  

 

Mladý turista 1   

 

  

 

 60 

 

     

 

  

 

 60 

 

  

Angličtina hrou   

 

  

 

  

 

 60 

Vychovný plán je vypracovaný a záväzný pre všetky oddelenia na školský rok Vo 

výchovnom pláne je stanovený minimálny počet výchovno -  vzdelávacích činností, ktorý je 

potrebné dodržať. 

V oddelení, ktoré navštevujú deti z viacerých ročníkov, bude vychovávateľka jednotlivé 

aktivity realizovať  pre všetky deti, pričom v danej tematickej oblasti výchovy upraví 
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výchovno – vzdelávacie ciele, obsah a stratégie výchovno vzdelávacej činnosti primerané 

veku a schopnostiam 

 

7. Výchovný jazyk – slovenský 

 

 Viesť deti k správnemu používaniu materinského jazyka. 

 Materinský jazyk používať v písomnej forme a v hovorovej reči. 

 Rozvoj tvorivého vyjadrovania cez tvorenie vlastných príbehov, zážitkov, rozprávok 

a hier. 

 Zo strany vychovávateliek mať kultivovaný prejav a byť vlastným príkladom pre deti. 

 

8. Personálne zabezpečenie 

 

 Vychovávateľky spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom, preukazujú 

odborné spôsobilosti. 

 Prevládajú profesionálne vedomosti, komunikácia s deťmi, rodičmi, triednymi 

učiteľmi i vedením školy, schopnosť motivovať činnosť, udržať disciplínu, hodnotiť 

svoju prácu, priamo a nepriamo riadiť záujmové činnosti, podnecovať a rozvíjať 

prirodzenú zvedavosť dieťaťa a odvahu prejaviť sa, toto oceňovať a chváliť. 

 Vzájomná spolupráca všetkých vychovávateliek zaručuje tímovú prácu.  

 

9. Priestorové vybavenie ŠKD 

 

Školský klub detí  nemá vlastné priestory. Na svoju činnosť využíva priestory školy: 

triedy, šatne, školskú jedáleň telocvične, školský dvor. Výchovno-vzdelávacia činnosť 

prebieha v triedach, ktoré sú vybavené lavicami, stoličkami, kobercami a  nábytkom. 

V triedach deti využívajú hračky, stavebnice, spoločenské hry a majú voľný prístup aj k iným 

materiálom. Triedy sú esteticky upravené, dotvárané vlastnoručnými výrobkami detí. Deti 

majú vytvorené podmienky pre pokojné vnímanie, oddych, relaxáciu. 

Pre pohybové  aktivity vyžívame školské ihrisko, multifunkčné ihrisko, telocvičňu a priestory 

v areáli školy. 

Školský klub detí je vybavený audiovizuálnou technikou: CD prehrávače, televízor, DVD 

rekordér. Využívame počítačovú učebňu, hudobnú miestnosť, relaxačnú miestnosť, školskú 

knižnicu. 

       

10.Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 

     
Priestory ŠKD zodpovedajú platným hygienickým a zdravotným normám – zodpovedajúce 

osvetlenie, vykurovanie, pravidelné vetranie, čistota,  vhodný nábytok  vytvorenie relaxačného 

kútika, hygienické zabezpečenie (WC, umývadlá, tečúca voda, tekuté mydlo. Deti sú vedené k 

dodržiavaniu pravidiel bezpečného správania, sú vykonávané opatrenia k minimalizácii vzniku 

úrazov. Pravidelne sú poučené o bezpečnosti pri hrách, upozornenie na nebezpečné miesta, o 

bezpečnosti pri používaní pomôcok pri konkrétnej činnosti (napr. práca s nožnicami, ihlou, 

farbami, atď.) Bezpečnostným technikom sú pravidelne vykonávané kontroly vnútorných i 

vonkajších priestorov školy. Deti sú vedené k dodržiavaniu pitného režimu a správnych 

hygienických návykov.  

Vytváranie pokojného prostredia, kľudnej atmosféry, priaznivého sociálneho prostredia pre 

otvorenú komunikáciu, úctu, toleranciu, motivujúce hodnotenie, pochvala, ochrana pred násilím, 

śikanou a ďalšími patologickými javmi.  

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

rozpracované v prevádzkovom a školskom poriadku školy. 
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11.Vnútorný systém kontroly a hodnotenie detí  

 
Cieľom  hodnotenia  je poskytnúť deťom a ich rodičom spätnú väzbu o tom, ako dieťa pracuje v ŠKD.  

V úzkej spolupráci s rodičmi skvalitňovať adaptáciu dieťaťa pre prácu v skupine a v kolektíve ŠKD. 

Súčasťou hodnotenia je aj povzbudenie dieťaťa do ďalšej práce a návod, ako postupovať pri 

odstraňovaní nedostatkov .Jednou z hodnotenia je prezentácia výsledkov prác detí na rôznych 

výstavkách a kultúrnych vystúpeniach.   

 

 realizovať formou prezentácii výrobkov detí 

 práce  využívať na výstavy na nástenkách v triedach, napr. darčeky pre rodičov 

 realizovať vianočné a veľkonočné výstavky detských prác 

 oceňovať nápady detí pochvalou, milým slovom, rešpektovať sa navzájom 

 uprednostňovať metódy pozitívneho hodnotenia samotnej osobnosti a nie porovnávaním s 

iným dieťaťom 

 každé dieťa pozorne vypočuť a venovať mu dostatok pozornosti  

 

 

12. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

 
Súčasťou riadiacej práce v oblasti výchovy a vzdelávania detí je aj kontrolná činnosť s cieľom 

získať spätné informácie o úrovni výchovy a vzdelávania, analyzovať daný stav, prípadne navodiť 

zmeny. V tejto činnosti budeme vychádzať z plánu kontrolnej činnosti  riadenia školy.  

Kontrola bude zameraná na:  

 

 dodržiavanie psychohygienických zásad  

 kontrolu kvality v procese výchovy a vzdelávania  

 kontrolu pedagogickej dokumentácie.  

 

Formy kontroly:  

 

 hospitačná činnosť,  

 pozorovanie,  

 rozhovor  

 
Hodnotenie práce bude vychádzať zo systému kritérií, na základe ktorých bude zamestnávateľ 

motivovať a oceňovať vychovávateľky za dosiahnuté výsledky, kvalitu plnenia úloh ako aj 

vykonanie prác nad rámec ich pracovných povinností. 

 

13.Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 
Cieľom vzdelávania je: 

  

 podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov ako súčasť ich  

      kariérneho rastu s cieľom zvyšovania kvality výchovy a vzdelávania v školskom  

klube,  

 motivovať pre neustále sebavzdelávanie, zdokonaľovanie profesijnej  

      spôsobilosti,  

 zdokonaľovanie zručností vo využívaní a práci s PC,  

 získať zručnosť pre riešenie špecifických problémov vo výchove pri práci s telesne postihnutými 

deťmi. 

 v pláne ďalšieho vzdelávania budeme  využívať ponuku metodického centra 

a ministerstva školstva  
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14.Výchovné štandardy  

 

Nadväzujú na vzdelávacie štandardy v škole. Určuje sa v nich súbor požiadaviek na 

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

zručnosti a schopnosti získané na vzdelaní v škole. Delia sa na : 

 

 výkonové štandardy, ktoré určujú  kritéria úrovne zvládnutia obsahových štandardov. 

Sú to  cieľové výstupy, ktoré má dieťa dosiahnuť na konci pobytu v školskom klube 

detí primerane svojim možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD 

 obsahové štandardy, ktoré určujú vedomosť, zručnosť alebo schopnosť, ktorú má 

dieťa ovládať a ktorú má aj prakticky používať 

 

 

 

Vzdelávacia činnosť 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Matematické a gramatické cvičenia  Samostatne riešiť a písať úlohy 

Rozvíjanie slovnej zásoby, didaktické hry, 

jazykolamy, doplňovačky 

Rozvíjať získané poznatky 

Vyhľadávať informácie, sebavzdelávanie, 

vedieť pracovať s informačnými zdrojmi 

Osvojovať si nové spôsoby učenia sa 

Techniky učenia, ako sa učiť, rozvíjanie 

vedomosti, čítanie textu, reprodukcia príbehu 

Poznávať efektívne spôsoby učenia  

 

Spoločensko – vedná oblasť 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Dodržiavať školský poriadok, vytvárať 

pozitívnu atmosféru v oddelení, kooperovať 

Upevňovať zásady slušného správania 

Prejavy úcty a tolerancie Prejavovať úctu k rodičom, učiteľom 

a starším osobám 

Zvládnuť emócie, pozitívne myslenie, 

schopnosť pochopiť iných 

Ovládať prvky sebahodnotenia, 

sebamotivácie, empatie 

Vzťah k hendikepovaným deťom, 

odstraňovať predsudky 

Prejavovať ohľaduplnosť k žiakom so 

zdravotným znevýhodnením 

Práva dieťaťa, šikanovanie, diskriminácia, 

spolužitie bez násilia 

Dodržiavanie a porušovanie ľudských práv 

a základných slobôd 

Štátne symboly SR, Slovensko v Európe, 

úspechy slovenských športovcov, umelcov, 

mládeže, história a súčasnosť SR 

Úcta k národným hodnotám a tradíciám SR, 

poznať štátne symboly SR 

Komunikácia, vulgarizmy, osvojenie si 

slušných foriem správania 

Rozlišovať kultúrne a nekultúrne správanie sa 

Zvládnuť asertívne správanie Obhajovať svoje názory a postoje 

Moja rodina, čo je domov, súrodenecké Úcta k rodičom, starým rodičom, 
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vzťahy, prejav úcty k ľudom a príbuzným 

Problémy v rodine, život detí v rozvrátenej 

rodine, moje miesto v rodine 

Rozlišovať a porovnávať vzťahy 

v harmonickej a rozvrátenej rodine 

Práca s PC, práca s časopisom, knihou Využívať dostupné formy komunikácie 

a informácie 

 

                                        Pracovno – technická oblasť 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Práca s rôznym materiálom, manipulačné 

zručnosti, rozvoj jemnej motoriky, netradičné 

postupy 

Rozvíjať základné manuálne a technické 

zručnosti 

Sebaobsluha, kultúra stolovania, poriadok 

v osobných veciach, v oddelení, v šatni 

Osvojiť si základné sebaobslužné 

a hygienické návyky 

Nové pracovné postupy, techniky a materiály Schopnosť rozvíjať manuálne zručnosti, 

aplikovať praktické zručnosti potrebné pre 

bežný život 

 

Prírodovedno – environmentálna oblasť 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pozorovanie zmien v prírode, šetrenie 

energiami, ohrozené druhy zvierat, význam 

fauny a flóry 

Poznať základné princípy ochrany životného 

prostredia, ochranárske postoje 

Triedenie odpadu, tvorivé využitie odpadu, 

zber papiera, starostlivosť o kvety 

Uplatňovať zručnosti pri tvorbe a ochrane 

životného prostredia 

 

Esteticko – výchovná oblasť 
 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Kultúrne pamiatky v okolí, múzeum, galéria, 

ľudové tradície a zvyky 

Prejavovať úctu ku kultúrnym hodnotám 

v blízkom okolí a regióne 

Hudba, tanec, výtvarné umenie, kino, divadlo Rozvíjať pozitívny vzťah k umeniu 

Netradičné výtvarné techniky, hudobné 

činnosti, športové činnosti, ĺiterárno – 

dramatické činnosti 

Rozvíjať talent a špecifické schopnosti detí 

Úprava oddelenia, úprava zovňajšku, 

netradičné ozdoby 

Prejavovať schopnosť vnímať estetiku 

prostredia a rozlíšiť gýč  

Veľká noc, Vianoce, Deň matiek Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí 

 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pravidelné umývanie rúk, vetranie miestností, 

telovýchovné chvíľky 

Ovládať základné hygienické návyky 

Prechádzka, cvičenie v telocvični, pohybové 

– loptové hry, cvičenia s náradím 

Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom 

Vplyv škodlivých látok na organizmus Uvedomiť si škodlivosť fajčenia a iných drog 

Otužovanie, relaxačné cvičenia, kolektívne 

hry, súťaživé hry 

Naučiť deti pravidelnému pohybu a cvičeniu 

Zodpovednosť za svoje zdravie, príčiny Poznať význam dodržiavania zásad zdravej 
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ochorenia, racionálna strava výživy 

Stravovacie návyky, pitný režim, striedanie 

práce s odpočinkom, otužovanie  

Osvojiť si zásady zdravého životného štýlu 

Záujmová športová činnosť, športové súťaže Rozvíjať športový talent a schopnosti 
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Výchovno-

vzdelávací cieľ 

Obsah Metódy, formy I. 

odd. 

Počet 

VVČ 

II. 

odd. 

Počet 

VVČ 

III. 

odd. 

Počet  

VVČ 

IV. 

odd. 

Počet  

VVČ  

 Samostatne 

riešiť a písať 

úlohy 

Matematické 

a gramatické 

cvičenia 

Motivácia 

vysvetlenie 

Didaktická  

Hra,Individuálny  

prístup 

 

 

42 

 

42 

 

42 42 

 

Rozvíjať 

a upevňovať 

osvojené 

poznatky 

Rozvíjanie 

slovnej zásoby, 

DH 

Jazykolamy 

doplňovačky 

 

Čítanie textu 

Reprodukcia 

príbehu 

Hodnotenie 

Povzbudenie 

 

42 42 42 42 

Osvojovať si 

nové spôsoby 

učenia sa  

Vyhľadávať 

informácie, 

sebavzdelávanie, 

vedieť pracovať 

s informačnými 

zdrojmi 

Individuálny 

prístup, 

Brainstorming, 

Riešenie nových 

úloh     

40 40 40 40 

Poznávať 

efektívne 

spôsoby učenia 

sa 

Techniky učenia, 

ako sa učiť, 

rozvíjanie 

vedomosti, čítanie 

textu, reprodukcia 

textu 

Individuálny 

prístup, 

Motivácia 

povzbudenie     

41 41 41 41 
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Výchovné osnovy 

 
 

Vzdelávacia oblasť 

 

 

Spoločensko – vedná oblasť 

  

Výchovno-

vzdelávací cieľ 

Obsah Metódy, 

Formy 

I.odd. 

počet 

VVČ 

II.odd. 

počet  

VVČ 

III.odd. 

počet  

VVČ 

IV.odd. 

počet  

VVČ 

Upevňovať  

zásady slušného 

správania sa 

Dodržiavať 

školský poriadok, 

vytvárať pozitívnu 

atmosféru 

v oddelení, 

kooperovať 

Individuálny 

prístup, 

Motivácia, 

Vysvetlenie, 

Kooperačné 

hry 

3 3 3 3 

Prejavovať úctu 

k rodičom, 

učiteľom 

a starším 

osobám 

Prejavy úcty 

a tolerancie 

Individuálny 

prístup, 

Vysvetlenie, 

Hranie rolí 

3 3 3 3 

Ovládať prvky 

sebahodnotenia, 

sebamotivácie, 

empatie 

Zvládnuť emócie, 

pozitívne 

myslenie, 

schopnosť 

pochopiť iných 

Individuálny 

prístup, 

Motivácia, 

Vysvetlenie, 

Kooperačné 

hry 

3 3 3 3 

Prejavovať 

ohľaduplnosť 

so zdravotným 

znevýhodnením 

Vzťah 

k hendikepovaným 

deťom, 

odstraňovať 

predsudky 

Individuálny 

prístup 

vysvetlenie 

hry na 

vciťovanie 

3 3 3 3 

Dodržiavanie 

a porušovanie 

ľudských práv 

a základných 

slobôd 

Práva dieťaťa, 

šikanovanie, 

diskriminácia , 

spolužitie bez 

násilia 

Individuálny 

prístup, 

Vysvetlenie, 

Beseda, Hry 

na riešenie 

konfliktov 

3 3 3 3 

Úcta 

k národným 

hodnotám 

a tradíciám SR, 

poznať štátne 

symboly SR 

Štátne symboly 

SR, Slovensko 

v Európe, úspechy 

slovenských 

športovcov, 

umelcov, mládeže, 

história 

a súčasnosť SR 

Individuálny 

prístup, 

Motivácia, 

Výtvarná 

práca, Tvorivá 

dielňa 

3 3 3 3 

Rozlišovať 

kultúrne 

a nekultúrne 

Komunikácia, 

Vulgarizmy, 

Osvojenie si 

Individuálny 

prístup, 

Motivácia, 

3 3 3 3 



 28 

správanie sa  slušných foriem 

správania 

Hranie rolí, 

Kooperačné 

hry 

Obhajovať 

svoje názory 

a postoje 

Zvládnuť asertívne 

správanie 

Individuálny 

prístup, Hry na 

dúveru 

3 3 3 3 

Úcta k rodičom, 

starým rodičom 

a príbuzným 

Moja rodina, čo je 

domov, 

súrodenecké 

vzťahy, prejav 

úcty k ľuďom 

Individuálny 

prístup, 

Rozprávka, 

Hry na 

vciťovanie 

3 3 3 3 

Rozlišovať 

a porovnávať 

vzťahy 

v harmonickej  

rozvrátenej 

rodine 

Problémy v rodine, 

život detí 

v rozvrátenej 

rodine, moje 

miesto v rodine 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie, 

Sociálne hry, 

Výtvarná 

práca 

3 3 3 3 

Využívať 

dostupné formy 

komunikácie a 

informácie 

Práca s PC, práca 

s časopisom, 

s knihou 

Individuálny 

prístup, 

Brainstorming, 

Prezentácia, 

Vlastná práca 

3 3 3 3 
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Pracovno-technická oblasť 

 

Výchovno-

vzdelávací cieľ 

Obsah Metódy, formy I.odd. 

počet  

VVČ 

II.odd. 

počet  

VVČ 

III.odd. 

počet  

VVČ 

IV. 

odd. 

počet  

VVČ 

Rozvíjať 

základné 

manuálne 

a technické 

zručnosti  

Práca s rôznym 

materiálom, 

manipulačné 

zručnosti, rozvoj 

jemnej motoriky, 

netradičné 

postupy 

Individuálny 

prístup, 

Vysvetlenie, 

Povzbudenie, 

Vlastná práca, 

Výstava prác 

11 11 11 11 

Osvojiť si 

základné 

sebaobslužné 

a hygienické 

návyky 

Sebaobsluha, 

kultúra 

stolovania, 

poriadok 

v osobných 

veciach, 

v oddelení 

v šatni 

Individuálny 

prístup, Tréning, 

Pochvala, 

Povzbudenie 

11 11 11 11 

Schopnosť 

rozvíjať 

manuálne 

zručnosti, 

aplikovať 

praktické 

zručbosti 

potrebné pre 

bežný život 

Nové pracovné 

postupy, 

techniky 

a materiály 

Individuálny 

prístup 

Motivácia, 

Vysvetlenie, 

Povzbudenie 

11 11 11 11 
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Prírodovedno- enviromentálna oblasť 

 

Výchovno- 

vzdelávací 

cieľ 

Obsah Metódy, formy I.odd. 

počet 

VVČ 

II. 

odd. 

počet 

VVČ 

III.odd. 

počet  

VVČ 

IV.odd. 

počet  

VVČ 

Aplikovať 

základné 

princípy 

ochrany 

životného 

prostredia, 

ochranárske 

postoje 

Pozorovanie 

zmien v prírode, 

poznávanie 

zvierat, rastlín v 

regióne šetrenie 

energiami, 

ohrozené druhy 

zvierat, význam 

fauny a flóry 

Individuálny 

prístup 

Motivácia, 

Vysvetlenie, 

Vychádzky, 

Ekologické hry,  

11 11 11 11 

Uplatňovať 

zručnosti pri 

úprave 

a tvorbe 

životného 

prostredia 

Triedenie 

odpady, tvorivé 

využitie odpadu, 

zber papiera, 

starostlivosť 

o kvety, zber 

prírodnín, 

čistenie prírody 

a okolia ŠKD 

Individuálny 

prístup, 

Motivácia, 

Rozhovor, 

Výstavka, 

Vysvetlenie,                  

Aktivizácia, 

Individuálny 

prístup, 

Prezentácia 

11 11 11 11 

 

Pochopiť 

význam 

dodržiavania 

 základných 

 zásad zdravej 

výživy 

Podstata zdravia, 

zodpovednosť 

 za svoje zdravie, 

Príčiny ochorenia  

racionálna strava 

potravinová 

pyramída 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie, 

aktivizácia, 

hranie rolí, 

Dramatizácia 

Film 

rozprávka 

11       11 11 11 
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Esteticko- výchovná oblasť 

 

 

Výchovno- 

vzdelávací 

cieľ 

Obsah Metódy, formy I.odd. 

počet 

VVČ 

II.odd. 

počet  

VVČ 

III.odd. 

počet  

VVČ 

IV.odd. 

počet  

VVČ 

Prejavovať 

úctu ku 

kultúrnym 

hodnotám 

v blízkom 

okolí a 

regióne 

Kultúrne 

pamiatky 

v okolí, 

múzeum, 

galéria, ľudové 

tradície a 

zvyky 

Individuálny 

prístup, Motivácia, 

Ukážka, 

Vychádzka 

6 6 6 6 

Rozvíjať 

pozitívny 

vzťah k 

umeniu 

Hudba, tanec, 

výtvarné 

umenie, kino, 

divadlo 

Individuálny 

prístup, Ukážka, 

Povzbudenie, 

Výtvarná práca, 

Návšteva 

kultúrneho 

podujatia 

6 6 6 6 

Rozvíjať 

talent 

a špecifické 

schopnosti 

detí 

Netradičné 

výtvarné 

techniky, 

hudobné 

činnosti, 

výtvarné 

činnosti, 

literárno- 

dramatické 

činnosti 

Individuálny 

prístup, Motivácia, 

Výstavka prác, 

Brainstorming, 

Súťaže, Pohybové 

hry 

7 7 7 7 

Prejavovať 

schopnosť 

estetiku 

prostredia 

a rozlíšiť gýč 

Úprava 

oddelenia, 

úprava 

zovňajšku, 

netradičné 

ozdoby 

Individuálny 

prístup, Motivácia, 

Aktivácia, Tvorivá 

dielňa, Pochvala, 

Povzbudenie 

7 7 7 7 

Podieľať sa na 

tvorbe 

kultúrnych 

podujatí 

Veľká noc, 

Vianoce, Deň 

matiek 

Individuálny 

prístup, Motivácia, 

Povzbudenie, 

Dramatizácia, 

Pochvala 

7 7 7 7 
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Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

 

Výchovno- 

vzdelávací 

cieľ 

Obsah Metódy, formy I.odd. 

počet  

VVČ 

II.odd. 

počet  

VVČ 

III.odd 

počet  

VVČ 

IV.odd 

počet  

VVČ 

Ovládať 

základné 

hygienické 

návyky 

Pravidelné 

umývanie rúk, 

vetranie 

miestností, 

telovýchovné 

chvíľky 

Individuálny 

prístup, 

Vysvetlenie, 

Tréning, 

Aktivácia, 

Pochvala, 

Povzbudenie 

4 4 4 4 

Relaxovať 

pravidelným 

cvičením a 

pohybom 

Prechádzka, 

cvičenie 

v telocvični, 

pohybove- 

loptové hry, 

cvičenia 

s náradím 

Individuálny 

prístup, 

Motivácia, 

Vysvetlenie, 

Pohybové, 

individuálne, 

kolektívne hry, 

Pochvala, 

Povzbudenie 

6 6 6 6 

Uvedomiť si 

škodlivosť 

fajčenia 

a iných drog 

Vplyv 

škodlivých látok 

na organizmus 

Individuálny 

prístup, 

Vysvetlenie, 

Brainstoming, 

Beseda 

s odborníkom 

3 3 3 3 

Naučiť deti 

pravidelnému 

pohybu a 

cvičeniu 

Otužovanie, 

relaxačné 

cvičenia, 

kolektívne hry, 

súťaživé hry 

Individuálny 

prístup, 

Aktivizácia, 

Tréning, 

Motivácia 

6 6 6 6 

Poznať 

význam 

dodržiavania 

zásad zdravej 

výživy 

Zodpovednosť 

za svoje, príčiny 

ochorenia, 

racionálna strava 

Individuálny 

prístup, 

Motivácia, 

Vysvetlenie, 

Brainstorming, 

Ukážka, Pochvala, 

Povzbudenie 

4 4 4 4 

Osvojiť si 

základy 

zdravého 

životného 

štýlu 

Stravovacie 

návyky, pitný 

režim, striedanie 

práce 

s odpočinkom, 

otužovanie 

Individuálny 

prístup, 

Motivácia, 

Vysvetlenie, 

Tréning, 

Pochvala, 

Povzbudenie 

5 5 5 5 

Rozvíjať 

športový talent 

a schopnosti 

 športová 

činnosť, 

športové súťaže 

Individuálny 

prístup, 

Vysvetlenie, 

Motivácia, 

Povzbudenie, 

Aktivizácia, Súťaž 

5 5 5 5 
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Prílohy: 

 

Plán práce ŠKD  

 

Tematický  plán  

 

Plán prázdninovej činnosti 

 

Školský poriadok ŠKD 
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