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Školský klub pri Základnej škole, Ul. Ing. O. 

Kožucha 11, Spišská Nová Ves 

 

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU 

 

„Ty dnes vedieš triedu plnú detí. Zajtra budú tieto deti viesť svet.  

Je aj  na Tebe, aký bude “.  

 

Forma výchovy a vzdelávania: denná 

Výchovný jazyk : slovenský 

Zriaďovateľ ŠKD : štátny 

Dátum prerokovania v pedagogickej rade školy  : 28. augusta 2020 

Platnosť výchovného programu: 1. september 2020  do 31. augusta 2024 

Zriaďovateľ: Mesto Spišská Nová Ves 

  

   .................................................          ...................................................
                  
  primátor Mesta Spišská Nová Ves                               riaditeľ školy 
  Ing. Pavol Bečarik                      PhDr. Bohuslav Vaľko 
 

 
                                                                                           
Stanovisko Rady školy 
 
 Rada školy na zasadnutí RŠ dňa        prerokovala  predložený Školský výchovný 
program Školského klubu Základnej školy, Ing. O. Kožucha 11 v Spišskej Novej Vsi. 
 
 
 
 V Spišskej Novej Vsi dňa ..........................                ---------------------------- 
                                                                                         Mgr. Katarína Meliorisová 
                                                                                         predsedníčka RŠ 
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     1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ 

                                   (ďalej iba ŠKD) 

     Náš ŠKD nie je iba pokračovaním školského vzdelávania. Nechceme byť iba „servisom“ 

pre deti. 

Snažíme sa : 

     •   poskytnúť deťom priestor pre oddych a relaxáciu, 

     •   vytvoriť podmienky , aby sa deti mohli kvalitne pripraviť na vyučovanie, 

     •   podporovať deti k vytváraniu priateľským vzťahom s rovesníkmi, 

     •   pomáhať deťom realizovať sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú, 

     •   učiť deti aktívne oddychovať, 

     •   podporovať tvorivosť detí. 

 

1.1. Veľkosť ŠKD 

     Náš ŠKD je súčasťou plnoorganizovanej základnej školy. Poskytujeme výchovu 

a vzdelávanie  mimo vyučovania pre detí 1. – 4. ročníka, prípravného ročníka  základnej školy 

zaradených do nášho ŠKD. Celkove je v ŠKD 9 oddelení. Priemerný počet detí v oddeleniach 

je 28. ŠKD je umiestnený na prízemí základnej školy v triedach, v ktorých sa počas 

dopoludnia uskutočňuje vzdelávanie žiakov v škole a jedno oddelenie na prvom poschodí. Pre 

potreby ŠKD nemáme vyčlenené účelové priestory. Máme k dispozícii školskú knižnicu, 

počítačové učebne, školské ihrisko s preliezkami, multifunkčné ihrisko, eko plochu, telocvičňu, 

vyasfaltovanú plochu s vymaľovanými skákačkami v átriu školy a v triedach máme 

k dispozícií interaktívne tabule s možnosťou ich využitia. Pani vychovávateľky majú 

k dispozícií miestnosť určenú ako kabinet ŠKD s počítačom. Tam si majú možnosť odkladať 

pomôcky, oddychovať. 

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

všeobecným záväzným nariadením zriaďovateľa ŠKD. Konkrétna výška príspevku je uvedená 

v rozhodnutí riaditeľa ŠKD na príslušný školský rok. 

 

1.2. Charakteristika detí 

V ŠKD navštevujú deti 0.- 4.ročníka, prípravného ročníka základnej školy Ing. O. Kožucha 

11, Spišská Nová Ves. Aj deťom zo SZP umožňujeme pravidelne navštevovať školský klub 

s cieľom podporovať ich adaptáciu na školu a rozvíjať cieľavedomú a systematickú prípravu 

na vyučovanie. 
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Deti do ŠKD prijímame na nasledujúci školský rok do 9.septembra. V prípade potreby 

a voľnej kapacity aj počas školského roka. 

 

1.3. Dlhodobé projekty, programy 

     Realizujeme preventívne výchovné programy, ktorých obsah je každoročne stanovený 

v pedagogicko-organizačných pokynoch MŠ SR ako sú Zelená škola, Zdravá škola a výchovný 

projekt Zippyho kamaráti, kde sa deti učia lepšie chápať a vyjadrovať svoje emócie. 

     Dlhodobo sa zapájame do prípravy kultúrnych podujatí a vystúpení školy pre rodičov, na 

vianočné príležitosti, besiedky pre mamičky, realizujeme športové súťaže, hry, vystupujeme 

s nacvičenými ukážkami. V rámci utužovania zdravia, prevencie proti chorobám, boja proti 

obezite a zdravému životnému štýlu navštevujeme zimný štadión a detské dopravné ihrisko. 

V rámci rozvoja Čitateľskej gramotnosti pravidelne navštevujeme s deťmi školskú a mestskú 

knižnicu, pripravujeme akcie zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

 

1.4. Spolupráca s rodičmi, zákonnými zástupcami detí a inými subjektmi 

     Spolupracujeme najmä s rodičmi detí. Pripravujeme kultúrny program pre rodičov a 

spoločné súťaže detí. Rodičia nám pomáhajú pri organizovaní pobytu v škole v prírode. 

Ďalšími subjektmi s ktorými spolupracujeme sú : základná škola, Múzeum Spiša, kino MIER, 

Galéria umelcov Spiša, Spišské divadlo, Dom Matice slovenskej, bábkové divadlo z Prešova, 

Správa NP Slovenský raj, Hasičský zbor, polícia.... 

 

1.5. Ciele ŠKD: 

      Ciele a poslanie výchovy vychádzajú zo školského zákona, z analýzy podmienok (SWOT 

analýza), z údajov hodnotiacich správ, zo spätnej väzby so žiakmi, rodičmi, pedagógmi.  

SWOT analýza: 

 

Silné stránky Slabé stránky 

prezentácia školy na verejnosti- www stránka 

ŠKD, školský časopis, ročenka školy 

dobrá úroveň spolupráce s rôznymi 

organizáciami  

široké spektrum a rôznorodosť školských 

podujatí  

veľké množstvo detí v ŠKD  

umiestnenie veľkého počtu lavíc v triedach 

a preplnenosť tried nábytkom  

hlučné stravovanie sa v ŠJ  

 



4 

 

zapájanie sa do projektov  

výchovný program Zippyho kamaráti 

odbornosť pedagogických zamestnancov, ich 

ďalšie vzdelávanie  

spolupráca s rodičmi 

poloha školy 

Príležitosti Ohrozenia  

vypracovanie projektov a hľadanie sponzorov 

zvyšovanie čitateľskej gramotnosti 

zvyšovanie finančnej gramotnosti 

spolupráca s MŠ 

 

vysoká nezamestnanosť v regióne  

nárast počtu detí zo soc. znevýhodneného 

prostredia, nárast počtu detí s poruchami 

učenia a správania, neobratné deti 

možnosť inklúzie žiakov so špeciálnymi 

potrebami do ŠKD 

nedostatočné finančné a morálne ocenenie 

vychovávateľov 

široká krúžková záujmová činnosť zo strany 

detí 

nezáujem zo strany rodičovskej verejnosti  

 nepriaznivá ekonomická situácia v 

niektorých rodinách 

 

 

      Hlavným cieľom výchovy  je výchovné pôsobenie na dieťa v súčinnosti s cieľmi základnej 

školy k pozitívnej a aktívnej prosociálnej osobnosti, ktorá bude schopná uplatniť sa v reálnom 

živote súčasnej otvorenej a informačnej spoločnosti. Základným cieľom výchovy je pestrou a 

zaujímavou činnosťou v čase mimo vyučovania dopĺňať výchovno-vyučovací proces, 

uspokojovať záujmy detí s prevahou oddychového, rekreačného a záujmového charakteru. 

Náš školský klub detí rozvíja osobnosť dieťaťa realizovaním ďalších cieľov: 

- rozvíja tvorivosť detí s prihliadaním na ich vek, manuálne zručnosti,  tvorivé,  

psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky a samostatnosť ; 

 - podporuje originalitu a sebarealizáciu;  

- učí estetickému cíteniu a vnímaniu;  

- vedie deti k zdvorilosti, komunikatívnosti a empatii;  

- učí deti zodpovednosti a dodržiavaniu pravidiel;  
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- pestuje kladný vzťah k prírode a prostrediu, v ktorom žijeme;  

- učí dodržiavať čistotu a osobnú hygienu;  

- pestuje kladný vzťah k ľudovým tradíciám;  

- vedie deti k pohybovej aktivite, rozvíja fyzickú zdatnosť a zdravú súťaživosť; 

 - znižuje agresivitu a chráni deti pred násilím.  

 

   Konkrétnejšie ciele sú rozpracované v jednotlivých tematických oblastiach výchovy a 

v pláne výchovno-vzdelávacej činnosti na príslušný rok. 

 

1.6. Charakteristika výchovného programu ŠKD 

       Výchovný program musí spĺňať tieto požiadavky: je vypracovaný v súlade s cieľmi a 

princípmi školského zákona. Jeho obsahom chceme predovšetkým: 

 - rozvíjať vedomosti, zručnosti a postoje detí získané vo vzdelávaní v škole,  

- rešpektovať záujmy a potreby detí. 

 

1.7. Zameranie ŠKD 

     Medzi špecifické formy činnosti, ktoré realizuje ŠKD patrí záujmová činnosť: 

1. ekologická – umožňuje pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia, rozvíja 

zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia 

2. športová - rozvíja elementárne vedomosti a zručnosti v pohybových aktivitách, 

prostredníctvom hier v rôznom prostredí, v rôznych obmenách a situáciách. Pozitívne 

ovplyvňuje zdravotný stav detí. Pomáha vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho 

nevyhnutnú súčasť pri formovaní vlastného zdravého životného štýlu a jeho uplatňovaní v 

každodennom živote,  

3. estetická – rozvíja všetky druhy estetického cítenia pri príprave kultúrnych podujatí, čím 

rozvíjame talent a špecifické schopnosti detí. 

     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: 

     •   zlepšením materiálnych a priestorových podmienok na realizovanie špecifickej činnosti, 

     •   orientovaním ďalšieho vzdelávania vychovávateľov na problematiku ochrany detských  

          a ľudských práv a predchádzanie všetkým formám diskriminácie a intolerancie. 
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1.8. Stratégie výchovno–vzdelávacej činnosti 

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. Pri napĺňaní 

obsahu a cieľov školského klubu detí používame nasledovné metódy a formy: 

 - skupinová práca, výklad, pozorovanie, individuálny prístup, dramatizácia, rozprávanie, 

rozhovory, besedy, diskusie,  praktické činnosti, výlety, súťaže, športové súťaže, testy 

vedomostí, výroba darčekov, pohybové aktivity, hry – konštruktívne, stolové, pohybové, 

tvorivé, námetové,  krížovky,  relaxácia, spoločné podujatia a projekty, prírodovedné a 

turistické vychádzky. 

 

1.9. Konkrétne kompetencie - stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti 

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: 

 

Kompetencie učiť sa 

     -   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, aby deti mohli zažívať   

         úspech 

     -   didaktickými hrami motivujeme deti riešiť nové, neznáme úlohy a situácie 

     -   podporujeme projektové učenie 

 

Komunikačné kompetencie 
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     -   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 

      -   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 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 

     -   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 deti k efektívnej spolupráci v oddelení aj v ŠKD 

     -   vysvetľujeme deťom znaky šikanovania, zneužívania, týrania a spôsoby brániť sa proti    

         nemu 

     -   oboznamujeme deti s Deklaráciou práv dieťaťa 

     -   individuálnym prístupom podporujeme autonómiu každého dieťaťa v skupine a učíme  

         deti rešpektovať úlohy skupiny 

     -   v hrách učíme deti základom empatie 
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     -   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 ) 

     -   povzbudzujeme deti k participácii na vytváraní spoločných pravidiel v oddelení a na  

         živote v oddelení a v ŠKD 

     -   v hrách 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 

     -   ukážkami, čítaním, sledovaním videa, diskusiou poskytujeme deťom informácie o iných  

         kultúrach a kultúrnych tradíciách, vedieme deti k náboženskej tolerancii 

     -   motivujeme a povzbudzujeme deti k spolupráci na pripravovaní kultúrneho podujatia v  

         ŠKD 

     -   motivujeme deti k aktívnemu vytváraniu kultúrneho prostredia 

     -   realizujeme tvorivé dielne, v ktorých deti môžu prezentovať originálne nápady návrhy a  
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         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. 

 

2. FORMY  VÝCHOVY  A  VZDELÁVANIA 

 

     Dochádzka dieťaťa do ŠKD je pravidelná, počas plnenia povinnej školskej dochádzky v 

primárnom vzdelávaní základnej školy. Výchovu mimo vyučovania v ŠKD uskutočňujeme 

poldennou formou týždenného, zvyčajne štvorročného výchovno-vzdelávacieho pôsobenia v 

čase pred a po pobyte dieťaťa na vzdelávaní v škole v oddelení ŠKD. 

      

     Výchovu mimo vyučovania realizujeme pravidelnými, priebežnými a príležitostnými 

činnosťami v oddelení , alebo v rámci ŠKD: 

     •   v príprave na vyučovanie a vzdelávacej činnosti 

     •   tematických oblastiach výchovy 

     •   oddychovej, relaxačnej, rekreačnej činnosti 

     •   výchovno-vzdelávacej činnosti podľa výchovného programu 

 

     Vychovávateľky uplatňujú predovšetkým zážitkové, aktivizujúce a motivačné metódy 

a formy práce, spolupracujú s rodinou dieťaťa a s pedagogickými zamestnancami školy. Vo 

výchovnovzdelávacej činnosti preferujú oddychové, relaxačné, rekreačné, činnosti a zážitkové 

vzdelávanie. 

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

skupinová výchovno-vzdelávacia aktivita v oddelení ŠKD. 

 

 

Príprava na vyučovanie a vzdelávacej činnosti.  

          V nej sa deti učia od najnižších ročníkov základom techniky duševnej práce.  K tejto 

činnosti patrí písomná príprava, precvičovanie učiva formou didaktických hier a overovanie 
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osvojených poznatkov v praxi pri vychádzkach, exkurziách a pri ďalších tvorivých 

činnostiach. 

 Významná je spolupráca vychovávateľky s učiteľkou,  potreba vysvetliť problémy, 

ktoré vznikli na vyučovaní. Učiteľka z tohto dôvodu navrhne vychovávateľke, aby sa vo svojej 

práci zamerala na takú činnosť, ktorá napomáha žiakom ľahšie zvládnuť práve preberané 

učivo. Hry nemajú trvať príliš dlho, aby sme deti nimi neunavili.   

 K námetom prípravy žiaka na vyučovanie patrí aj poriadok v školských veciach, 

starostlivosť o učebnice, zošity, školské pomôcky, zaobchádzanie so školskou taškou, šetrenie 

osobného a spoločného majetku, venovanie individuálnej starostlivosti o ľavákov. 

 Medzi obľúbené mimoškolské sebavzdelávacie činnosti patrí aj práca s knihou,  

detským časopisom, detskými encyklopédiami, atlasmi, súťaž vo vyhľadávaní 

najzaujímavejších článkov, ďalej sú to hádanky, doplňovačky, jazykolamy, krížovky, 

vedomostné súťaže, kvízy, vlastná detská tvorba rozprávok, básní, precvičovanie pamäte, 

pokusy o samostatné vyhľadávanie informácií, jednoduché pozorovanie a záhadné úlohy, 

vymýšľanie rôznych textov, sebakontrola pri hľadaní chýb, starostlivosť o písané úlohy, 

samostatné vymýšľanie tvorivých hier, dramatizácia prežitých udalostí, rozprávok, zostavenie 

riekaniek, krátkych básničiek,  veselých príhod detí, tiché a spoločné čítanie na pokračovanie, 

počúvanie rozprávok. Uvádzané aktivity sú dôležitou súčasťou prípravy žiaka na vyučovanie 

aj pre jeho osobnostnú orientáciu v budúcnosti.  

 

Oddychová, relaxačná a rekreačná činnosť.  

          Vyučovací proces vyvoláva v deťoch psychickú a fyzickú  únavu, ktorá sa výrazne 

prejavuje u detí prvého a druhého ročníka I. stupňa základnej školy. Pri nevyváženosti 

jednotlivých činností a nedodržaní psychohygienických zásad sa vyvíjajúci organizmus detí 

môže vážne poškodiť. Preťaženosť detí školským vyučovaním, návštevou základných 

umeleckých škôl, jazykových škôl a kurzov, krúžkov i neprimeraným množstvom domácich 

úloh je v dnešnej dobe veľmi aktuálna.  

  Oddychovú, relaxačnú činnosť môžeme všeobecne charakterizovať ako veľmi pokojnú, 

pohybovo a duševne nenáročnú činnosť. V režime dňa zaraďujeme ju po príchode do 

školského klubu a popoludní po obede. Podľa potreby a konkrétnej situácie by mala trvať 30 

– 60 minút.    

  Rekreačnú činnosť môžeme charakterizovať ako formu pohybovej alebo psychomotorickej 

aktivity, ktoré sa môžu uskutočniť v triede alebo vonku. Rekreačná činnosť úzko súvisí s 

telovýchovnou, športovou i pracovnou činnosťou. Rekreačné činnosti pomáhajú deťom 
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odreagovať sa, odstrániť únavu z vyučovania, sú prostriedkom na vyrovnanie jednostranného 

zaťaženia organizmu.  

  Keď je možné, rekreačné činnosti uskutočňujeme vonku. Pri nepriaznivom počasí je vhodná 

kratšia vychádzka, alebo organizovať rekreačnú činnosť v miestnosti.  

 

3. TEMATICKÉ  OBLASTI  VÝCHOVY 

 

     Výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania realizujeme v týchto výchovných oblastiach: 

          •   vzdelávacia 

          •   spoločensko-vedná 

          •   pracovno-technická 

          •   prírodovedno-environmentálna 

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

          •   telovýchovná, športová, zdravotná 

     Výchovno-vzdelávací proces realizujeme tak, že obsah jednotlivých výchovno-vzdelávacích 

činností, aplikujeme integrovanie vo viacerých výchovných oblastiach naraz, čo nám 

umožňuje efektívne a komplexne rozvíjať osobnosť detí. Preferujeme prepojenosť jednotlivých 

oblastí výchovy, najmä pri rozvoji osobnosti dieťaťa v oblasti jeho samostatnosti, spolupráce, 

komunikácie a uspokojovania individuálnych záujmov. 

     Kľúčové kompetencie a osobnosť dieťaťa rozvíjame prostredníctvom realizácie nižšie 

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

realizovaním nižších , špecifických cieľov, v jednotlivých výchovných oblastiach a aktivitách. 

Konkrétne špecifické ciele uvádzame v pláne výchovno-vzdelávacej činnosti na príslušný 

školský rok. 

 

3. 1. Vzdelávacia oblasť výchovy 

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 

         rozvíjať finančnú gramotnosť u detí 
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3. 2.  Spoločensko – vedná oblasť výchovy 

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, práv dieťaťa 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 

 

3. 3. Pracovno – technická oblasť výchovy 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

     •   vedieť samostatne si vytyčovať 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 

 

3. 4. Prírodovedno – environmentálna oblasť výchovy 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

     •   pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia 

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

 

 

3. 5. Esteticko – výchovná oblasť výchovy 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

     •   posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí 
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     •   rozvíjať základy vzťahu ku klasickému 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 

     •   posilniť vzťah k ľudovým zvykom a tradíciám 

 

3. 6. Telovýchovná, športová, zdravotná oblasť výchovy 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

     •   kultivovať základné hygienické návyky 

     •   rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom 

     •   pochopiť škodlivosť fajčenia alkoholu a iných drog 

     •   pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia – boj proti obezite 

     •   pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy 

     •   poznať základné princípy zdravého životného štýlu 

     •   rozvíjať športový talent a schopnosti 

     •   oboznámiť so základmi poskytovania 1. pomoci 

     •   rozvíjať záujem detí o netradičné športy 

 

4. VÝCHOVNÝ  PLÁN 

 

Tematické oblasti výchovy: 

Názov tematických oblastí výchovy:                    Počet výchovno-vzdelávacích činností/aktivít             

                                                                             v oddeleniach ŠKD: 

                                                                            I.–IX. oddelenie: 

Vzdelávacia oblasť                                               165             

Spoločensko-vedná oblasť                                     33                

Pracovno-technická oblasť                                   33                

Prírodovedno-environmentálna oblasť                 33            

Esteticko-výchovná oblasť                                    33                

Telovýchovná, športová, zdravotná oblasť           33               
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     Stanovený počet VVČ predstavuje jednu VVČ denne tak, že sa všetky výchovné oblasti 

vystriedajú počas jedného týždňa. Vychovávateľky projektujú VVČ tak, aby sa v priebehu dňa 

striedal odpočinok a relax so vzdelávaním (príprava na vyučovanie) a výchovno-vzdelávacími 

aktivitami. A zároveň tak, aby uspokojovali záujmy a rozvíjali schopnosti všetkých detí, takže 

reálny počet vzdelávacích aktivít bude vyšší ako minimálne vymedzený. Deti v ŠKD majú 

možnosť navštevovať záujmové útvary, ktoré škola ponúka deťom 1. stupňa, ako aj záujmové 

útvary ZUŠ – výtvarný a tanečný odbor. 

 

5. VÝCHOVNÝ JAZYK 

     Výchovný jazyk v ŠKD je slovenský jazyk, ktorý je úradným jazykom Slovenskej republiky. 

Našou snahou v ŠKD je, aby deti používali spisovný jazyk nielen v písomnej ale i ústnej 

forme. 

6. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 

     Pre počet prijatých detí potrebujeme deväť vychovávateliek. Požadovaným vzdelaním pre 

výkon funkcie vychovávateľ v ŠKD je stredná pedagogická škola alebo vysokoškolské 

vzdelanie I. alebo II stupňa (najmä odbor vychovávateľstvo a príbuzné pedagogické vedy). 

Všetky vychovávateľky spĺňajú kvalifikačné a odborné predpoklady, príležitostne sa 

zúčastňujú ďalšieho vzdelávania a sebavzdelávania zameraného na inováciu výchovno-

vzdelávacieho procesu a využívanie zážitkových metód práce. Každoročne sa podieľajú na 

príprave vystúpení detí na kultúrne a športové podujatia.  

     Činnosť zabezpečuje 9 vychovávateliek. Dbajú na dodržiavanie poriadku ŠKD, vytvárajú 

bezpečné prostredie, spolupracujú s rodičmi a pedagogickými pracovníkmi, vedú predpísanú 

pedagogickú dokumentáciu, evidujú poplatky rodičov za pobyt žiaka v ŠKD.  

2020/2021: 

Ingrid Bušovská - úplné stredné pedagogické vzdelanie. 

Renáta Geletková  - úplné stredné pedagogické vzdelanie 

Bc. Zuzana Hnátová - vysokoškolské vzdelanie I. stupňa 

Helena Kostelníková - úplné stredné pedagogické vzdelanie 

Bc.Oľga Krausová - vysokoškolské vzdelanie I. stupňa 

Dana Němcová  - úplné stredné pedagogické vzdelanie 

Claudia Orlovská – úplné stredné pedagogické vzdelanie 

Mgr. Lívia Slezáková - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 

Mgr. Valéria Uhliarová – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 
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Prevádzka:  6.30 – 16.30  

                      6.30 – 7.30 ranný ŠKD 

                     11.30 – 16.30 popoludňajší ŠKD 

 

Režim dňa:     6.30 – 7.30 ranná odpočinková činnosť  

                     11.30 – 14.00 obed, relaxačná a rekreačná činnosť  

                     14.00 – 15.00 tematická oblasť výchovy  

                     15.00 – 15.30 príprava na vyučovanie   

                     15.30 – 16.30 rekreačná činnosť 

 

7. MATERIÁLNO – TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ  PODMIENKY 

     ŠKD má čisté a svetlé priestory. Na kultúre vzhľadu a výzdobe priestorov sa čiastočne 

podieľajú deti ŠKD. 

     Na odpočinkové činnosti využívame koberce. Priestory veľkej zborovne využívame ako 

herňu .Materiálne zabezpečenie v ŠKD je riešené príspevkami z RZ. Pre pohybové aktivity 

môžu deti využívať vonkajší športový areál a telocvičňu v priestoroch školy. Taktiež môžu 

využívať stolnotenisové stoly a gymnastické náradie na I. poschodí. 

    Vedomosti, schopnosti a zručnosti si deti rozvíjajú prípravou na vyučovanie, podujatiami 

v školskej knižnici alebo Spišskej knižnici a činnosťou vo výchovno-vzdelávacích a 

oddychových aktivitách . 

     Praktické zručnosti a schopnosti si môžu deti osvojovať a rozvíjať v tematických oblastiach 

výchovy. 

     Rozmiestnenie nábytku je vhodné na skupinovú aj individuálnu prácu detí. Deti trávia čas 

po vyučovaní v triedach. Majú hry, hračky, pomôcky, potreby na športovanie. 

     ŠKD má vyhovujúce hygienické podmienky. Máme vyhradený priestor na prezúvanie. Deti 

majú šatne na odkladanie obuvi a šatstva a sociálne zariadenia pri oddeleniach. V každom 

oddelení je umývadlo s pitnou vodou. Miestnosti sú podľa potreby vetrané, každý deň 

upratované. Deti obedujú v jedálni pod dohľadom vychovávateliek. Za obedom p. 

upratovačka v triedach kontroluje odpadkové koše a v prípade preplnenia ich vysypáva. 

Úroveň osvetlenia je vhodná. V zimnom období sú miestnosti dostatočne vykurované. Režim 

dňa zohľadňuje právo detí na odpočinok, relaxáciu, nerušenú prípravu na vyučovanie a na 

činnosť. 

     Vychovávateľky majú samostatný kabinet. ŠKD má bezbariérový prístup. 
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8. PODMIENKY  PRE  ZAISTENIE  BEZPEČNOSTI  A  OCHRANE 

ZDRAVIA  PRI  VÝCHOVE 

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

2. Prechod žiakov do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka prípadne zastupujúci  

    učiteľ. 

3. Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod detí po dohode 

    s vychovávateľom učiteľ, ktorý má poslednú vyučovaciu hodinu. 

4. Počas konania popoludňajšej náboženskej výchovy a záujmových útvarov, vyučujúci  

    preberajú deti od vychovávateľa do svojej zodpovednosti a po skončení podľa dohody s     

    rodičmi dieťa uvoľňujú domov, alebo odovzdávajú vychovávateľke. 

5. Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť detí o   bezpečnosti.  

    Základné poučenie o BOZP však deťom poskytnú p. tr. učiteľky a p. vychovávateľky 

    na začiatku školského roka, ktoré potvrdia svojim podpisom. Poučenie o Školskom  

    poriadku v ŠKD sa tiež uskutočňuje na začiatku roka. Školský poriadok ŠKD je prístupný 

   aj pre rodičov na web stránke školy. 

6. Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať vychovávateľka najviac 25   

    detí. Na začiatku školského roka rodič poskytne informovaný súhlas na všetky aktivity ŠKD    

organizované mimo areálu školy ( návšteva kina, divadla, knižnice, múzea, GUS..) a tento 

súhlas platí počas celého školského roka. 

7. Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, určí riaditeľ školy alebo jeho  

    zástupca vyšší počet pedagogických pracovníkov, alebo nižší počet detí. 

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

    do knihy úrazov, prípadne napíše záznam o úraze a informuje zákonného zástupcu dieťaťa.    

    Lekárnička prvej pomoci je umiestnená v blízkosti kancelárie p. hospodárky a je prístupná   

    pre všetkých pracovníkov školy. Kontakt na prvú pomoc poznajú všetky p.  

    vychovávateľky. 

9. Nosenie a používanie mobilných telefónov, nosenie drahých a nebezpečných predmetov do  

    ŠKD je zakázané. 

10. Dieťa musí mať hygienické vrecúško a prezuvky. 

11. Dieťa musí mať osobné veci vrchné ošatenie - vetrovky, kabáty, bundy, prezuvky,  

      topánky ... označené pre prípad odcudzenia. 

12. Straty z uzavretých priestorov v ŠKD u poisteného dieťaťa vybavuje vychovávateľka  

      v spolupráci s rodičmi a vedením školy. 
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13. Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti  

      vychovávateľka až do ich príchodu do ŠKD. O týchto podujatiach je rodič vopred písomne 

oboznámený ( o čase a mieste konania akcie). 

14. Z miesta konania môže byť dieťa uvoľnené len na základe písomného súhlasu rodičov. 

15. Ak zistí vychovávateľ u dieťaťa zdravotné ťažkosti, teplotu, nevoľnosť, upovedomí o tom  

      rodičov. 

16. V celom objekte školy platí prísny zákaz fajčenia a používania alkoholu. 

17. Pravidelne sú zabezpečené kontroly ochrany zdravia pri výchove vedením školy – p.  

      riaditeľ, zástupcovia riaditeľa, vedúca ŠKD. Ak sa zistí nedostatok, okamžite nastáva  

      náprava. 

 

 

9. VNÚTORNÝ  SYSTÉM  KONTROLY  A  HODNOTENIA  DETÍ 

Pri hodnotení dieťaťa budeme sledovať jeho úroveň dosahovania očakávaných výstupov 

v jednotlivých oblastiach výchovy ( kompetencie žiaka). V hodnotení dieťaťa rešpektujeme 

zmeny v jeho osobnostnom vývoji (otvorenosť hodnotenia) a právo dieťaťa na omyl . Dieťa 

učíme sebahodnoteniu. 

Pri hodnotení detí uplatňujeme tieto indikátory: 

 

     •   Školský poriadok ŠKD v ktorom sme po dohode rodičmi a vychovávateľkami určili   

          pravidlá správania sa detí v ŠKD, ich práva a povinnosti. 

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

          oddelenia. 

     •   Úroveň schopností a zručností dieťaťa. 

     •   Pri hodnotení detí aplikujeme metódy individuálneho prístupu, povzbudenia,  

          pozorovania, rozhovoru, aktivizácie a úzkej spolupráce s rodičmi detí. 

Nástroje hodnotenia: 

 

     •   Spätná väzba od rodičov 

     •   Spätná väzba od učiteľov 

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

ZAMESTNANCOV 

     Vnútorný systém kontroly pedagogických zamestnancov v našom ŠKD orientujeme 

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

cieľov, ktoré sme si stanovili vo výchovnom programe ŠKD ďalších dlhodobých úloh. 

     Kontrolu v ŠKD zameriavame na hodnotenie a zlepšovanie podmienok a kvality všetkých 

činností ŠKD. 

 

Využívame najmä: 

 Permanentné sebahodnotenie činnosti vychovávateliek. 

 Motivačný rozhovor , spojený s vyhodnotením plánu osobného profesijného rastu –  

      vedenie školy. 

 Hodnotenie klímy a atmosféry v oddelení. 

 Analýza výsledkov detí, ktorých vychovávateľ usmerňuje (dodržiavanie školského  

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

      participácie, spôsob uspokojovania záujmov a pod. 

 Analýza plánu výchovno-vzdelávacích činností vychovávateľa v oddelení jeho detí  

      pestrosť, zastúpenie všetkých oblastí výchovy, frekvencia, nadväznosť). 

 Hodnotenie výsledkov vychovávateľov v oblasti ďalšieho vzdelávania, uplatňovania  

      inovačných metód práce, aplikovania špecifických zručností, tvorba projektov. 

 Vzájomné hodnotenie vychovávateľov – vzájomné hospitácie. 

 Vonkajšia kontrola. 

 Spätná väzba od detí. 

 Spätná väzba od rodičov. 

 Hodnotenie verejnosťou , zriaďovateľom, školskou inšpekciou. 

 SWOT analýza. 

 

11. POŽIADAVKY  NA  KONTINUÁLNE  VZDELÁVANIE 

      PEDAGOGICKÝCH  ZAMESTNANCOV 

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

vzdelávania vychovávateľov ukazuje potrebu orientácie sa ďalšieho vzdelávania 

vychovávateľov najmä na metódy zážitkovej výchovy, na problematiku netradičných 
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nenáročných odpočinkových a relaxačných činností, ochranu detských a ľudských práv, a 

predchádzanie všetkým formám diskriminácie a intolerancie. 

     Aby sa skvalitnila práca ŠKD venujú sa vychovávateľky samoštúdiu. Odborná literatúra, 

rôzne časopisy a aj internet ponúkajú návrhy a návody na inováciu rôznych aktivít, ponúkajú 

nové techniky spracovania materiálov a výroby vlastných výrobkov. 

Kontinuálne vzdelávanie vychovávateliek budeme zabezpečovať : 

 

 Umožňovaním rozvoja zručností vychovávateliek potrebných pre vyššie uvedený 

okruh.  

 Kontinuálneho vzdelávania sprostredkovaním najnovších poznatkov z metodiky  

      výchovy jednotlivých oblastí výchovy a neformálneho vzdelávania.  

 Pripravovaním vychovávateľov pre prácu s modernými IKT.  

 Vzdelávaním v oblasti čitateľskej gramotnosti. 

 Podnecovaním tvorivosti vychovávateliek. 

 Vzdelávaním v projekte Zippyho kamaráti. 

 

 

     Uvedené vzdelávania zabezpečíme činnosťou metodického združenia vychovávateliek  a 

účasťou vychovávateliek na vzdelávaní mimo sídla ŠKD. 

 

12. VÝCHOVNÉ  ŠTANDARDY 

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

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

zručnosti a schopnosti získané na vzdelávaní v škole.  

     Výkonovými štandardami stanovujeme kritériá úrovne zvládnutia obsahových štandardov. 

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

internáte. 

    Obsahovými štandardami určujeme vedomosť, zručnosť alebo schopnosť, ktorú má dieťa 

ovládať a ktorú má vedieť aj prakticky používať 

 

Vzdelávacia oblasť 

 

Obsahový štandard                                                                      Výkonový štandard 
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Gramatické a matematické cvičenie                               Samostatne písať úlohy 

Techniky učenia, ako sa učiť, rozvíjanie                      Poznávať efektívne spôsoby učenia sa     

vedomostí, čítanie textu, reprodukcia 

príbehu                                                                                       

Práca s informačnými zdrojmi, čítanie                         Byť otvorený získavať nové poznatky 

s porozumením, sebavzdelávanie                                 a informácie 

Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy,                       Rozvíjať získané poznatky 

zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry 

Didaktické hry s cudzím jazykom                                 Získavať nové poznatky 

Pravidlá správania sa na komunikáciách,                   Osvojiť si význam dodržiavania   

chôdza po chodníku, po ceste, prechádzanie               dopravných predpisov 

cez cestu, križovatku, jazda na bicykli, 

dopravné značky, pravidlá v dopravných 

prostriedkoch 

Rozvoj finančnej gramotnosti                                    Poznávať vznik, vývoj peňazí, ich hodnotu 

                                                                                   hospodárenie 

Spoločensko-vedná oblasť 

 

Obsahový štandard                                                                       Výkonový štandard 

 

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie                         Spolurozhodovať o živote v skupine           

pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie 

školského poriadku ŠKD 

Prejavy úcty k rodičom a ostatným ľuďom,                  Prejavovať úctu k rodičom, starším 

čo je tolerancia                                                                      

Emócie, prečo sme nahnevaní, silné a slabé                  Ovládať jednoduché zručnosti                                                                                       

stránky osobnosti, trpezlivosť, upokojenie                    seba hodnotenia, seba riadenia,  

sa, ako zvládnuť hnev, pozitívne myslenie,                   seba motivácie a empatie 

ako pochopiť iných, sebaúcta 

 

Život so zdravotným postihnutím, čo je                        Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so 

predsudok, vzťah k handicapovaným deťom                zdravotným postihnutím 

Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie,                    Rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie            
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diskriminácia, moje práva, tvoje práva,                         ľudských práv a základných slobôd 

spolužitie bez násilia 

Slovensko v Európe, Slovensko vo svete,                     Prejavovať základy hrdosti k národným 

úspechy slovenských športovcov, umelcov,                  hodnotám a tradíciám SR 

mládeže 

Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna                       Rozlišovať kultúrne a nekultúrne  

komunikácia, spolužitie bez násilia                           prejavy v správaní   

Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká,                    Samostatne a kriticky riešiť  

správanie, ktoré podporuje konflikt,                         jednoduché konflikty v oddelení  

správanie, ktoré konfliktu predchádza                                                                                     

Asertivita, asertívne správanie                               Obhajovať svoje názory 

Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg,                 Vypočuť si opačný názor 

monológ                                                                                      

Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky,          Prejavovať úctu k rodičom, starším 

rozprávanie o domove, prejavy úcty 

k ľuďom, čo je tolerancia 

Deľba práce v rodine, problémy v rodine,               Rozlišovať a porovnávať vzťahy v 

život detí v rozvrátenej rodine, moja pomoc            harmonickej a rozvrátenej rodine 

v rodine                                                            

Vulgarizmy, slang, gestá, spolužitie bez              Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy 

násilia                                                                v správaní sa                                                                                      

Práca s počítačom, komunikácia                              Využívať všetky dostupné formy  

s internetom, práca v textovom a grafickom          komunikácie   

editore 

Ľudové zvyky a tradície ( pamiatka                        Spoznávať ľudové zvyky a tradície 

zosnulých, Vianoce, Veľká noc) 

 

Pracovno-technická oblasť 

 

Obsahový štandard                                                                    Výkonový štandard 

 

Spolupráca, zodpovednosť, dodržiavanie                  Spolurozhodovať o živote v skupine 

školského poriadku ŠKD, moje povinnosti               Pracovať v skupine                                                                                          
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Sebaobsluha, poriadok na stole, v oddelení,             Kultivovať základné seba obslužné a  

v šatni                                                                        hygienické návyky                                                                                          

Seba hodnotenie, poznávanie rôznych                      Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché 

profesií, úcta ku každému povolaniu,                        osobné ciele 

dodržovanie denného režimu, vývoj 

ľudského života: detstvo, dospelosť, staroba, 

orientácia v čase minulosť, prítomnosť, 

budúcnosť                                                                                      

Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy,                 Rozumieť významu osobnej zodpovednosti 

presnosť a čistota práce                                            za vykonanú prácu 

Prejavy kladného vzťahu k spolužiakom,                Vedieť spolupracovať so skupinou 

hrdosť na spoločný výsledok práce                                                                                  

Práca s rôznym materiálom, netradičné                 Rozvíjať základy manuálnych a technických 

pracovné postupy, zhotovenie darčeka,                  zručností 

rozvoj jemnej motoriky, manipulačné 

zručnosti spolupráca                                                                                

Varenie, pečenie, studené jedlo, poriadok             Získavať základy zručností potrebných pre  

v herni, v triede, seba obslužné činnosti                 praktický život 

Získať základné zručnosti v tvorbe                        Maska na karneval, kalendár oddelenia, 

jednoduchých projektov                                         návrh oddychového kútika v oddelení 

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť 

 

Obsahový štandard                                                                      Výkonový štandard 

 

Ročné obdobia, pozorovanie prírody, fauny        Poznať základné princípy ochrany životného 

a flóry v okolí obce/mesta, pozorovanie              prostredia 

zmien v prírode, šetrenie energiami, vodou, 

tematická rozprávka                                                                              

Starostlivosť o izbové kvety, čistenie                    Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej 

prírody a okolia ŠKD, zber papiera,                      činnosti na tvorbe a ochrane životného 

triedenie odpadu, tvorivé využitie odpadu             prostredia                                                                               

Spoznávanie domácich , lesných                           Spoznávať domáce, lesné a exotické zvieratá 

a exotických zvierat                                                                                
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Starostlivosť o zdravie                                          Uplatňovať poznatky o ľudskom tele pri 

                                                                               dodržiavaní základných princípov zdravého 

                                                                               životného štýlu 

 

Esteticko-výchovná oblasť 

 

Obsahový štandard                                                                        Výkonový štandard 

 

Kultúrne pamiatky v obci/meste, múzeum,             Prejavovať úctu ku kultúrnym hodnotám v  

galéria, ľudové tradície zvyky, povesti,                   blízkom okolí 

názvy ulíc, miestne noviny, história 

a dnešok                                                                                   

Hudba, výtvarné umenie, tanec                               Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu 

Netradičné výtvarné techniky, hudobné                  Rozvíjať svoj talent a špecifické schopnosti 

činnosti, športové činnosti                                                                                  

Záujmová činnosť, príprava kultúrneho                   Byť otvorený k tvorivej činnosti 

podujatia 

Úprava oddelenia, netradičné ozdoby,                    Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej 

úprava zovňajšku                                                     estetickej úprave prostredia a svojej osoby 

Veľká noc, Deň matiek, úcta k starším,                  Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí  

Vianoce                                                                    v skupine 

Tematická vychádzka, pozorovanie zmien,             Byť otvorený objavovať a vnímať krásu 

audio nahrávka, rozprávka                                       v bežnom živote 

Dramatizácia                                                             Rozvíjať talent a špecifické schopnosti 

                                                                                  dieťaťa 

 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

 

Obsahový štandard                                                                  Výkonový štandard 

 

Umývanie rúk, vetranie, telovýchovné                Ovládať základné hygienické návyky  

chvíľky                                                                                       

Prechádzka, netradičné športy, lyžovanie,           Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom 

plávanie, cvičenie v telocvični, stolný tenis, 
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kolektívne loptové hry 

Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie,           Uvedomovať si škodlivosť fajčenia, 

civilizačné choroby                                              alkoholu a iných drog 

Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové         Schopnosť pravidelného pohybu a cvičenia 

hry, netradičné športové disciplín 

Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje            Vyjadriť význam dodržiavania základných 

zdravie, príčiny ochorenia, racionálna                 zásad zdravej výživy 

strava, potravinová pyramída                                                                                

Stravovacie návyky, pitný režim, striedanie       Uvedomovať si základné princípy zdravého 

práce s odpočinkom, prvá pomoc, obliekanie     životného štýlu 

podľa ročných období                                                                                

Záujmová činnosť, športová súťaž                       Rozvíjať svoj športový talent a schopnosti 

Šport v živote dieťaťa, bezpečný šport,               Pochopiť význam pravidelného pohybu,  

dodržiavanie pravidiel fair play                           dodržiavať bezpečnosť pri hrách 

 

 

Plán činnosti ŠKD na šk. rok 2020/2021 

 

 September: 

 

BOZP        zodp. všetky vychovávateľky 

Pravidlá a zásady spolužitia v ŠKD,  

vnútorný poriadok ŠKD           zodp. všetky vychovávateľky 

Jesenná vychádzka do prírody    zodp. všetky vychovávateľky                                                                                   

Deklarácia práv detí      zodp.  všetky vychovávateľky 

Zoznámenie sa s verejnou školskou knižnicou   zodp.  p. vychovávateľky  I. roč.  

Prevencia chorôb zodp. všetky p. vychovávateľky      

 

Október: 

 

Krásy jesennej prírody, výstavka    zodp. všetky p. vychovávateľky 

Deň jablka       zodp. všetky p. vychovávateľky                                  

Právo na dôstojnú starobu     zodp. všetky p. vychovávateľky 
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Darček pre starkých      zodp. všetky p. vychovávateľky                                                                                                                                                     

Hospodárenie s financiami, moja peňaženka   zodp. všetky p. vychovávateľky 

Medzinárodný deň školských knižníc   zodp. vychovávateľky I.ročníkov 

AKCIA ŠKD – Deň športu     zodp. vych. Hnátová, všetky 

     

 

November: 

 

Sviečka pre neznámeho vojaka    zodp.Kostelníková, Uhliarová 

Rýchlejší vyhráva      zodp. všetky p. vychovávateľky   

Projekt: Svetlo pod perinou,  

príbehy o inšpiratívnych Slovákoch - ČIG    zodp. všetky p. vychovávateľky 

Kde žijú: Zvieratá a živočíchy    zodp. všetky p. vyhovávateľky 

Ahoj, ja som euro      zodp. Orlovská, Hnátová 

     

AKCIA ŠKD: Lietajúci drak    zodp. vych. Geletková, všetky 

  

December: 

Výroba ikebán      zodp. všetky vychovávateľky 

Výzdoba vianočného stromčeka - škola            zodp. Kostelníková, Uhliarová 

Príprava ozdôb na stromček do mesta   zodp. všetky p. vychovávateľky 

Výzdoba vianočného stromčeka - mesto   zodp. p. vych. Bušovská 

Príprava darčekov na vianočnú burzu   zodp. všetky p. vychovávateľky 

Rozvoj čitateľskej gramotnosti: Vianočná koleda zodp. všetky p. vychovávateľky 

Poznávame hviezdnu oblohu zodp. Geletková, Orlovská 

Zlatá rybka Zlatka, návrh vlastnej mince zodp. Kostelníková, Němcová 

  

AKCIA ŠKD: Vianočné tvorenie   zodp. Bušovská, všetky vych. 

                     z odpadového materiálu     

 

 

Január: 

Deň finančnej gramotnosti,  

zábavno-náučné popoludnie     zodp. všetky p. vychovávateľky 
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Účasť na oslavách oslobodenia mesta   zodp.p. vych. Krausová, Uhliarová                                                                                                                                                                                                                                                                      

Hodnotenie polročnej činnosti ŠKD    zodp. všetky vychovávateľky 

GUS /podľa ponuky/      zodp. p. vych. Bušovská 

Rozbor príbehu, bytosti zo snehu    zodp. všetky p. vychovávateľky 

Oceán, more, rieka, potôčik     zodp. Uhliarová, Hnátová 

AKCIA ŠKD: Talentovo, hľadáme talenty ŠKD  zodp. vych. Orlovská, všetky 

   

 

Február: 

Nástrahy internetu, kyberšikana   zodp. všetky p. vychovávateľky                                                                                                                                                                        

Fašiangový karneval     zodp. všetky p. vychovávateľky 

Karnevalová výzdoba     zodp. vych. Orlovská, Geletková 

Tvorba personalizovaného príbehu   zodp. Slezáková, všetky 

Triedenie odpadového materiálu   zodp. Kostelníková, Krausová 

Cestou necestou. Vznik peňazí 

Akcia ŠKD: Zver v zime    zodp. vych. Krausová, všetky  

        

  

 

 

Marec:  

Veľkonočná výzdoba šk. dvora,  

hľadanie vajíčok     zodp. všetky p. vychovávateľky 

Súťaž o najrýchlejšieho čitateľa   zodp. všetky p. vychovávateľky 

Návšteva mestskej knižnice    zodp. Krausová,Slezáková,Hnátová 

Moja intímna zóna, povedať „nie“   zodp. všetky vychovávateľky 

Jarné upratovanie     zodp. Slezáková, Němcová 

Bez práce nie sú koláče     zodp. všetky p. vychovávateľky 

AKCIA ŠKD: Pálenie Moreny   zodp. Uhliarová, všetky 

 

 

Apríl:  

Deti sveta. Ako žijú iné deti    zodp. všetky p. vychovávateľky 

Hry zamerané na finančnú gramotnosť  zodp. všetky vychovávateľky 
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Aktivity – Deň Zeme, zber odpadu      zodp. všetky p. vychovávateľky 

Múzeum Spiša /podľa ponuky/   zodp. Bušovská 

Výtvarná súťaž – ilustrácia príbehu   zodp. Slezáková, všetky 

AKCIA ŠKD: Ovčiarstvo na Slovensku  zodp. Němcová, všetky 

 

Máj:  

Príbeh Evičky       zodp. všetky p. vychovávateľky 

Príprava výrobkov na burzu    zodp. všetky p. vychovávateľky                                                                         

Eko hry, zhotovenie vtáčej búdky   zodp. všetky Krausová, Uhliarová 

Čítanie príbehov, detský čin roka   zodp. všetky p. vychovávateľky 

Čarovná pokladnička     zodp. všetky p. vychovávateľky 

AKCIA ŠKD: Deň sukní    zodp. Slezáková, všetky 

 

 

Jún: 

Leporelo ľudských práv    zodp. všetky p. vychovávateľky 

Maľované čítanie     zodp. všetky p. vychovávateľky 

Návšteva ZOO     zodp. všetky p. vychovávateľky 

Rozstrihané peniaze     zodp. Orlovská 

Zhodnotenie celoročnej činnosti   zodp. všetky p. vychovávateľky 

AKCIA ŠKD: Súťažíme s radosťou   zodp. Kostelníková, všetky vych. 

 

Počas celého školského roka za nepriaznivého počasia budeme využívať IKT (informačno 

komunikačné technológie) – rozprávky, telocvičňu, počítačové učebne. 

 

 

13. VÝCHOVNÉ OSNOVY 
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VÝCHOVNÉ OSNOVY 

Vzdelávacia oblasť 

 

Výchovno‐ 
vzdelávací cieľ 

Obsah Metódy, formy 

Oddelenia: 
 

 

Rozvíjať autonómnosť v príprave na 

vyučovanie 
Domáce úlohy 

Individuálny prístup 

Tréning 

Motivácia 

Vysvetlenie 

Zábavné didaktické hry 

105 

Rozvíjať 

efektívne spôsoby učenia sa 

Techniky učenia, 

ako sa učiť, rozvíjanie vedomostí, 

čítanie textu, 

reprodukcia príbehu 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Motivačné hodnotenie 

Modelové situácie Prezentácia 

 

20 

Získavať nové poznatky a informácie 

Práca s informačný mi zdrojmi, čítanie s 

porozumení, 

prácas encyklopédiou a slovníkom, 

 

sebavzdelávanie 

Individuálny prístup  

Aktivizácia  

Brainstorming 

Riešenie nových úloh  

Prezentácia 

20 

Rozvíjať získané poznatky Rozvíjanie Slovnej zásoby, jazykolamy, 

zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry 

Individuálny prístup 

20 

   
165 
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Spoločenskovedná oblasť 

 

Výchovno‐vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy Oddelenia: 

Obhajovať si svoj názor 
Asertivita, asertívne správanie, jednoduché 

techniky 

Vysvetlenie 

Povzbudenie  

Hranie rolí 

Hry na presadzovanie  

Aktivačné 

hry 

4 

Vypočuť si opačný názor 
Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg a 

monológ 

Vysvetlenie 

Tréning 

Aktivačné hry 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

3 

Spolurozhodovať o živote v skupine 

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie 

pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie 

školského poriadku ŠKD, moje povinnosti 

Individuálny prístup  

Motivácia  

Aktivizácia  

Kooperačné hry 

Hry na dôveru 

Hranie rolí 

3 

Rozvíjať základy zručností 

sebahodnotenia, sebariadenia, 

sebamotivácie a empatie 

Emócie, prečo sme nahnevaní, silné a slabé 

stránky osobnosti, trpezlivosť, upokojenie 

sa, ako zvládnuť hnev, pozitívne myslenie, 

ako pochopiť 

iných, sebaúcta 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie  

Povzbudenie  

Dramatizácia  

Hranie rolí  

Hry na úprimnosť  

Hry na vciťovanie 

3 
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Prejavovať úctu k rodičom, starším 

Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky, 

rozprávanie o domove, prejavy úcty k 

ľuďom, tolerancia 

Individuálny prístup  

Film  

Rozprávka  

Hranie rolí  

Hry na vciťovanie 

3 

Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so 

zdravotným postihnutím 

Život so zdravotným postihnutím, čo je 

predsudok, vzťah k deťom s handicapom 

Individuálny prístup  

Vysvetlenie 

Film  

Rozprávka 

Hry na vciťovane  

Hranie rolí 

3 

Kultivovať kultúrne návyky a 

vyjadrovanie sa 

Pozdrav, podanie ruky, požiadanie, 

odmietnutie, oslovenie, stolovanie 

Individuálny prístup  

Vysvetlenie  

Tréning Hranie rolí  

Dramatizácia 

Kurz 

2 

Využívať všetky dostupné formy 

komunikácie 

Práca s počítačom, komunikácia s 

internetom, práca v textovom a grafickom 

editore 

Individuálny prístup 

Braisntorming 

Tréning  

Vlastná práca  

Prezentácia  

Riešenie úloh 

2 

Rozlíšiť kultúrnea nekultúrne prejavy v 

správaní sa 

Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna 

komunikácia, spolužitie bez násilia 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie  

Tréning 

Aktivačné hry 

Hranie rolí 

2 

Vedieť samostatne a kriticky riešiť 

jednoduché konflikty 

Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká, 

správanie, ktoré podporuje konflikt, 

správanie, ktoré konfliktu predchádza 

Individuálny prístup  

Vysvetlenie  

Hry na riešenie konfliktov  

Hranie rolí   

Dramatizácia 

1 
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Pomenovať znaky harmonickej a 

problémovej rodiny 

Deľba práce v rodine, vlastné zážitky, 

problémy v rodine, život detí v rozvrátenej 

rodine, moja pomoc v rodine 

Individuálny prístup  

Hranie rolí  

Dramatizácia  

Sociálne hry  

Výtvarná práca 

Film 

Rozprávka 

1 
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Pracovno-technická oblasť 

 

Výchovno- vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy 
 

Oddelenia: 

Kultivovať základné sebaobslužné 

a hygienické návyky 

Sebaobsluha, poriadok na stole, v šatni, 

umývanie rúk, vetranie, telovýchovné 

chvíľky 

Individuálny prístup  

Vysvetlenie  

Motivácia  

Aktivizácia  

Tréning  

Hodnotenie 

6 
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Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché 

osobné ciele 

Sebahodnotenie, poznávanie rôznych 

profesií, úcta ku každému povolaniu, 

dodržovanie denného režimu, vývoj 

ľudského života: detstvo, dospelosť, 

staroba, orientácia v čase: minulosť, 

prítomnosť, budúcnosť 

Individuálny  prístup  

Motivácia  

Povzbudenie  

Rozhovor  

Hranie rolí  

Sociálne hry  

Hry na sebapresadzovanie  

Vychádzka  

Exkurzia 

5 

Rozumieť významu osobnej zodpovednosti 

za vykonanú prácu 

Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy, 

presnosť a čistota práce 

Individuálny prístup  

Rozhovor  

Tréning  

Vysvetlenie  

Hodnotenie  

Hry na dôveru 

Vlastná práca 

Projekt 

5 

Vedieť spolupracovať so skupinou 

Práca s rôznym materiálom, netradičné 

pracovné postupy, zhotovenie darčeka, 

rozvoj jemnej motoriky, manipulačné 

zručnosti, spolupráca 

Individuálny prístup 

Motivácia  

Kooperačné hry   

Spoločné podujatia  

Besiedka  

Súťaž 

4 

Rozvíjať základy manuálnych a 

technických zručností 

Práca s rôznym materiálom, netradičné 

pracovné postupy, zhotovenie darčeka, 

rozvoj jemnej motoriky, manipulačné 

zručnosti, spolupráca 

Individuálny prístup  

Povzbudenie  

Vysvetlenie  

Aktivizácia  

Tvorivá dielňa  

Záujmový krúžok 

Vlastná práca  

Výstava prác  

Besiedka 

5 
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Získavať základy zručností potrebných 

pre praktický živo 

Varenie, pečenie, studené jedlo, poriadok v 

herni, v triede, seba obslužné činnosti 

Individuálny prístup 

Tréning  

Povzbudenie 

Aktivačné hry 

Vlastná práca  

Výstava  

Besiedka 

4 

Získať základné zručnosti v tvorbe 

jednoduchých projektov 

Maska na karneval  

kalendár oddelenia, návrh oddychového 

kútika v oddelení 

Individuálny prístup  

Vysvetlenie  

Povzbudenie  

Brainstorming 

Tvorivá dielňa  

Kooperačné hry 

Vlastná práca 

Prezentácia 

4 
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Prírodovedno‐environmentálna 

Výchovno‐ vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy 
 

Oddelenia: 

Pochopiť základné princípy ochrany 

životného prostredia 

Poznávanie zvierat, rastlín v regióne, 

pozorovanie zmien v prírode, šetrenie 

energiami, vodou, tematická rozprávka 

Individuálny prístup  

Vysvetlenie  

Ekologické hry 

11 
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Rozvíjať zručnosti pri jednoduchej 

činnosti na tvorbea ochrane životného 

prostredia 

Starostlivosť o izbové kvety, čistenie 

prírody a okolia ŠKD, zber papiera, 

triedenie odpadu využitie odpadu, zber 

prírodnín 

Individuálny prístup  

Vysvetlenie  

Motivácia  

Aktivizácia  

Prezentácia 

9 

 

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  

Beseda s lekárom 

Súťaž 

7   

znať základné princípy zdravého 

životného štýlu 

Stravovacie návyky, pitný režim striedanie 

práce s odpočinkom, prvá pomoc, 

obliekanie podľa ročných období 

Individuálny prístup  

Vysvetlenie  

Aktivizácia  

Hranie rolí  

Dramatizácia  

Film Rozprávka  

Beseda s lekárom 

Súťaž 

6  
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Esteticko‐výchovná oblasť 

 

Výchovno‐ vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy 
 

Oddelenia: 
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Posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v 

blízkom okolí 

Návšteva kina, galérie, múzea, kultúrnych 

pamiatok v obci a v regióne, ľudové 

tradície a zvyky, povesti, názvy ulíc, 

miestne noviny, história a dnešok 

Individuálny prístup  

Vysvetlenie Aktivizácia Ukážka 

Film Rozprávka  

Výtvarná práca Dramatizácia  

Výstava prác  

Súťaž Vychádzka 

5 

Rozvíjať základy vzťahu k  umeniu 
Hudba, výtvarné umenie, tanec, záujmová 

činnosť, nácvik programu 

Motivácia 

Ukážka  

Povzbudenie  

Návšteva kultúrneho podujatia 

6 
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Rozvíjať talent a špecifické schopnosti 

Netradičné výtvarné techniky, 

hudobné činnosti, športové 

činnosti 

Individuálny prístup  

Motivácia Povzbudenie 

Brainstorming 

Výstava prác 

Súťaž 

5 

Rozvíjať základy tvorivých schopností a 

zručností 

Záujmová činnosť, príprava kultúrneho 

vystúpenia 

Individuálny prístup  

Motivácia  

Povzbudenie  

Aktivizácia 

Brainstorming 

Prezentácia 

Výstava prác 

6 

Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej 

estetickej úprave prostredia 

Úprava triedy, netradičné ozdoby, úprava 

zovňajšku 

Povzbudenie 

Brainstorming 

Aktivizácia  

Tvorivá Dielňa 

5 

Podieľať sa na príprave kultúrnych 

podujatí v skupine 

Veľká noc,Deň matiek, Úcta k starším, 

Vianoce 

Veľká noc, 

Deň matiek,  

Úcta k starším,  

Vianoce 

3 

Objavovať a vnímať krásu v bežnom 

živote 

Tematická vychádzka, pozorovanie zmien, 

audio nahrávka, rozprávka, vlastná 

skúsenosť 

Individuálny prístup  

Povzbudenie  

Pozorovanie  

Ilustrácia zážitku 

3 
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Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

 

Výchovno‐vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy 
 

Oddelenia: 

Rozvíjať schopnosť relaxovať 

pravidelným cvičením a  pohybom 

Prechádzka, bicyklovanie, lyžovanie, 

plávanie, cvičenie v telocvični, stolný tenis, 

kolektívne športové hry 

Individuálny prístup  

Motivácia  

Povzbudenie  

Aktivizácia  

Tréning 

12 

Pochopiť škodlivosť 

fajčenia, alkoholu 

a iných drog 

Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, 

civilizačné choroby 

Individuálny prístup  

Vysvetlenie  

Film 

Beseda s odborníkom  

Výtvarné Stvárnenie Zážitku 

Súťaž 

4 

Pochopiť význam pravidelného pohybu a 

cvičenia 

Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové 

hry, 

netradičné športové disciplíny a hry 

Individuálny prístup  

Vysvetlenie  

Motivácia  

Povzbudenie  

Aktivizácia  

Tréning 

7 

Rozvíjať športový talent a schopnosti 
Záujmová činnosť, futbal basketbal, stolný 

tenis 

Individuálny prístup  

Motivácia  

Povzbudenie  

Aktivizácia Súťaž 

10 
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PRÍLOHA 

ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ  2020/2021 

 
1/ Charakteristika ŠKD  
 
                  
          Školský  klub  detí,  ďalej  ŠKD,  podľa   Zákona č. 245/2008  Z. z. o  výchove 
a vzdelávaní ( školský zákon ) a  o zmene a doplnení niektorých zákonov, zabezpečuje 
pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú 
záujmovú činnosť podľa výchovného programu  školského  zariadenia  zameranú  na  
ich   prípravu na  vyučovanie a  na uspokojovanie a rozvíjanie  ich záujmov v čase 
mimo vyučovania. Prednostne je určený pre žiakov prípravného, 0. – 4. ročníka, 
prípravného ročníka.  
Žiak so ŠVVP, ktorý má odporúčanú asistenciu z  dôvodu telesného postihnutia, resp. 
správania môže byť do ŠKD prijatý iba s  podmienkou, že škola alebo rodič dokáže 
pre neho zabezpečiť v popoludňajšom čase asistenciu. Prijatie takéhoto žiaka je 
riešené vždy na obdobie, počas ktorého bude  mať v ŠKD asistenta.  
Školský klub detí sa člení na oddelenia, pričom  počet detí v  oddelení  určuje riaditeľ 
školy. 
 
 ŠKD   pracuje  podľa  Výchovného  programu,   ktorý vypracujú vychovávateľky ŠKD,  
schvaľuje a vydáva riaditeľ školy. 
 
 V štruktúre činnosti ŠKD ide o cieľavedomé a plánovité   výchovné pôsobenie   na  
osobnosť   dieťaťa  so  zameraním na rozvoj jeho kladných vlastností, všeľudskej a morálnej 
vychovanosti, slušnosti, rozvoj stravovacích, zdravotných  a hygienických návykov, rozvoj 
zručností a schopností formou záujmových a telovýchovných činností, podporu osvety a 
prehlbovanie vedomostí žiakov. Organickou súčasťou práce ŠKD je plnenie špecifických 
sociálnych činností,  a to organizovaním stravovania žiakov, oddychu a relaxácie, spontánnej 
činnosti, hier a výkonom nevyhnutného pedagogického dozoru pri činnostiach počas pobytu 
detí v ŠKD. 
 
 Činnosť ŠKD je organizovaná v samostatných oddeleniach, rozdelených podľa veku 
alebo špecifických záujmov detí v záujmových krúžkoch. ŠKD sa spolupodieľa na podujatiach 
ZŠ, vychovávatelia vstupujú do vyučovacieho procesu spolu s triednym učiteľom, organizujú 
mimotriednu a mimoškolskú činnosť. Na začiatku školského roka zákonný zástupca dieťaťa 
poskytne informovaný súhlas na všetky aktivity ŠKD organizované mimo areálu školy počas 
celého školského roka ( návšteva mestskej knižnice, divadla, kina, galérie, múzea, príp. 
vychádzky do prírody). ŠKD organizuje tiež vlastné celoklubové podujatia pre všetky deti 
alebo oddelenia jedného ročníka v priestoroch školy. O takýchto podujatiach vychovávatelia 
písomne informujú rodičov vopred, najmä v prípade, že odchod dieťaťa zo ŠKD je v rozpore 
s hodinou ukončenia podujatia. Pri dostatočnom záujme detí ŠKD zabezpečuje prázdninovú 
činnosť. 
 
        Umiestnenie dieťaťa v ŠKD je podmienené podaním písomnej žiadosti o prijatie 
dieťaťa do ŠKD jeho rodičom  alebo zákonným zástupcom. Súbežnou podmienkou je 



39 

 

písomné vyjadrenie riaditeľa školy o prijatí dieťaťa do ŠKD  a úhrada legislatívne 
stanoveného poplatku bezhotovostným prevodom na účet školy.  Tento poplatok sa 
uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza 
kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza (september, október spolu) 
 Každé dieťa prijaté do ŠKD má zavedený Osobný spis dieťaťa v  školskom klube detí, 
v ktorom sú okrem jeho osobných údajov uvedené informácie o  predpokladanom 
rozsahu denného pobytu dieťaťa v  ŠKD počas školského roka a odchýlky v dennej 
dochádzke dieťaťa, ktoré rodič oznamuje vychovávateľke vopred písomne a 
zároveň osoby zodpovedné za vyzdvihnutie dieťaťa z  ŠKD.  
 
2/ Organizácia činnosti, režim dňa 
 
6.30 –  7.30  Príchod detí do ŠKD, hry, oddych, relaxácia  
  
7.30  Presun do tried, príprava pomôcok  

na vyučovanie 
  
11.30 – 13.30 Príprava na obed, obed, oddychové zamestnania, počúvanie 

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

  
13.30 – 15.00 Rekreačná činnosť, pobyt vonku, športová činnosť, vychádzky, 

spontánne hry.  
Činnosti detí zamerané na estetickovýchovnú, telovýchovnú a 
zdravotnú, prírodovedno-environmentálnu, pracovno - 
technickú, dopravnú, spoločensko – vednú oblasť výchovy  

  
15.00 – 15.30 Olovrant 

Príprava na vyučovanie, precvičovanie prípravných cvikov na 
písanie, didaktické hry, čítanie, starší - individuálne 
vypracovanie domácich úloh 

  
15.30 – 16.30 Spájanie oddelení, hry, oddych, relaxácia  

 
 
Deti ŠKD sú zo zdravotného hľadiska povinné stravovať sa v ŠJ. Deti obedujú  
v školskej jedálni pod dohľadom vychovávateliek. Prihlasovanie obedov 

a elektronické čipy zabezpečujú rodičia, obedy tiež  odhlasujú rodičia deň vopred. Vstup 
rodičov do ŠJ je zakázaný. 

 
Činnosť detí v čase od 13,30 – 15.00 hod. je organizovaná spoločne pre všetkých 

členov oddelenia. V tomto čase deti  ŠKD spravidla neodchádzajú domov. 
Do záujmových krúžkov ŠKD po 15.30 sa deti prihlasujú samostatne, prihlášky 
podpisuje rodič alebo zákonný zástupca. Deti majú možnosť pracovať v  krúžkoch 
s rôznym zameraním. Okrem toho môžu po súhlase zákonného zástupcu   
navštevovať aj iné krúžky (ZŠ, CVČ, ZUŠ, športové oddiely…). Z  ŠKD ich vyzdvihuje a 
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naspäť vracia vedúci záujmového útvaru. Samy môžu deti odchádzať a prichádzať 
jedine s písomným súhlasom zákonného zástupcu.  
 
 
3/  Práva a povinnosti dieťaťa 
 
1. Oboznámim sa a dodržiavam pravidlá školského poriadku a poriadku ŠKD. 

 
2. Na činnosť ma rodičia prihlásili prostredníctvom písomnej žiadosti o prijatie do 

školského klubu detí. Z ŠKD domov odchádzam len tak, ako je to uvedené v mojom 
Osobnom spise. V inom čase nesmiem opustiť ani školu ani ihrisko. Mimoriadne 
odchody rodičia oznámia vopred písomne na samostatnom lístku, ktorý si odkladá 
vychovávateľka. Pri odchode vždy dbám na zatváranie dverí triedy a skrinky. 
Pripomeniem rodičom, aby každý mesiac uhradili stanovený poplatok za ŠKD. Oznamy 
formou telefónu, mobilu, nebudú akceptované.  
 

3. Ráno môžem do ŠKD prísť od 6.30 hod. Hrám sa, oddychujem a bez  súhlasu 
vychovávateľky neopustím vyhradené priestory. Od 7.30 hod. odchádzam do triedy a 
pripravujem sa na vyučovanie.  
 

4. 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 nehlučne, bezdôvodne nepobieham po jedálni, 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 
svojim pedagógom. 
 

5. Vo výklenkoch školy, vestibule školy, v šatni a na chodbách školy sa smiem pohybovať 
len v sprievode p. vychovávateľky. Bez jej dovolenia nesmiem opustiť ani priestor 
triedy. 
Na  WC  si  pýtam  dovolenie od pani vychovávateľky,  rovnako  aj  keď  chcem   ísť  k 
nápojovým automatom  alebo do iných priestorov školy. 
 

6. Účasť na nepovinných predmetoch a v záujmových krúžkoch musím mať vyznačenú 
v Osobnom spise dieťaťa ŠKD, žiackej knižke alebo zrkadielku. Na každú takúto činnosť 
sa musím vypýtať od p. vychovávateľky, zo ŠKD odchádzam len s jej súhlasom aj keď 
krúžok, alebo hodina začína hneď po vyučovaní. 

Spôsob odchodu je zaznačený v Osobnom spise dieťaťa. 

 
7. 
 
 
 
 

V ŠKD mám právo na oddych, na pestrú a zaujímavú činnosť, na rozvoj a uplatnenie 
mojich záujmov. 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, 
hygieny, bezpečnosti telesného a duševného zdravia, alebo morálneho vývoja detí. 
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8. 
 
 
 
 
9. 

 
Počas pobytu v ŠKD nesmiem použiť mobilný telefón.  Použiť ho môžem iba v 
odôvodnených prípadoch so súhlasom vychovávateľky. 
Ak poruším Školský poriadok ŠKD v súvislosti s užívaním mobilného telefónu, pedagóg   
ma poučí o mojom priestupku a zaznamená ho písomne.  
 
Akýkoľvek úraz či poranenie či nevoľnosť ihneď hlásim pani vychovávateľke.  
 

10. 
 
 
 
 
 
 
11. 

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. 
 
Opakované priestupky rôzneho charakteru budú postihované výchovnými opatreniami 
v krajnom prípade môžem byť vylúčený/á z činnosti ŠKD. 

  
 
4/ Práva a povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa 
 
1. Oboznámiť sa a dodržiavať Školský poriadok školy a ŠKD.  

 
2. Poskytnúť vychovávateľke pred nástupom dieťaťa do ŠKD jeho  osobné 

údaje, informácie o zákonných zástupcoch / rodičoch dieťaťa/ a  včas uhradiť 
stanovený poplatok za ŠKD. Oneskorené alebo neuhradené platby za pobyt 
dieťaťa v ŠKD môžu byť dôvodom vylúčenia dieťaťa z  ŠKD. 
V prípade zmeny dohodnutého termínu odchodu zo školy  predložiť doklad o 
zmene podpísaný rodičom. Písomne vyznačiť, či dieťa bude odchádzať zo 
školy samostatne, alebo v sprievode inej oprávnenej osoby. Rovnako 
písomne oznámiť každý mimoriadny odchod dieťaťa.  
Rodič pri vyzdvihnutí dieťaťa z  ŠKD čaká na dieťa pred triedou, do triedy 
nevstupuje, aby nevyrušoval v  činnosti chod klubu.  
Na telefonické požiadanie nesmie byť dieťa zo ŠKD uvoľnené. 
Sprostredkované odkazy cez mobilné telefóny detí nebudú akceptované.  
Rodič je povinný upozorniť na okruh osôb, ktoré nesmú vyzdvihnúť dieťa 
zo ŠKD. Čakanie detí na rodičov pred budovou školy a  v  jej okolí, napríklad 
parkovisko, sa považuje za samostatný odchod dieťaťa zo ŠKD bez sprievodu 
dospelého. Takýto odchod dieťaťa zo ŠKD musí  byť vopred písomne 
dohodnutý.  
Dieťa odchádza z ŠKD najneskoršie o 16. 30 hod. podľa dohodnutého 
spôsobu odchodu. Ak dieťa opakovane trikrát počas školského  polroka 
zostane v ŠKD po 16:30 hod. z dôvodu jeho nevyzdvihnutia zákonným 
zástupcom, bude zákonný zástupca predvolaný vedením školy a poučený o 
jeho povinnostiach  a dodržiavaní  Poriadku ŠKD. V  prípade, že sa i napriek 
tomu bude tento fakt opakovať a dieťa opätovne ostane v ŠKD po 16. 30 
hod., môže riaditeľ školy rozhodnúť o vylúčení dieťaťa z ŠKD.  
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5/ Záverečné ustanovenie:  

 
3. Dieťa má právo na individuálny prístup rešpektujúci jeho vek, záu jmy, 

schopnosti a možnosti, nadanie a jeho zdravotný stav v súlade 
s rešpektovaním Práv a povinností dieťaťa, žiaka, rodiča (zákonného 
zástupcu) a školy. 
Rodič je povinný oboznámiť vychovávateľku o  zdravotnom stave dieťaťa, 
vrátane krátkodobých zdravotných  oslabení. 
Ak dieťa ochorie počas dňa v ŠKD, rodič si ho vyzdvihne zo ŠKD v  čo 
najkratšej dobe po prevzatí oznámenia o  jeho zlom zdravotnom stave. 
 

4. Dieťa alebo rodič informuje vychovávateľku o  účasti dieťaťa v nepovinných, 
voliteľných predmetoch alebo záujmových krúžkoch, na ktoré je potrebné 
jeho uvoľnenie zo ŠKD. Rodič určí spôsob odchodu dieťaťa z  ŠKD. 
 

5. Dieťa má právo na úctu k vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej 
a etnickej príslušnosti. 
 

6. Nerešpektovanie pokynov vychovávateľky zo strany dieťaťa, agresívne správanie sa 
voči spolužiakom alebo konanie, ktorým môže ohrozovať vlastnú bezpečnosť, 
bezpečnosť spolužiakov, alebo pedagóga, môžu mať za následok vylúčenie dieťaťa z 
niektorých činností ŠKD alebo zo ŠKD, najmä ak by tým mala byť zaistená jeho 
bezpečnosť alebo bezpečnosť spolužiakov. O vylúčení dieťaťa zo ŠKD rozhodne 
riaditeľ školy po predchádzajúcom prerokovaní v pedagogickej rade. Umiestnenie 
dieťaťa v ŠKD nie je nárokované. 
 

7. Zákonný zástupca dieťaťa zodpovedá za škody, ktoré jeho dieťa spôsobilo 
zjavným porušením alebo ignorovaním školského poriadku, hrubým 
porušením disciplíny alebo nerešpektovaním usmernení vydaných 
vychovávateľkou ŠKD. Zákonný zástupca berie na vedomie, že nepriznaná 
a dokázaná krádež je dôvodom na vylúčenie dieťaťa z  ŠKD.  
 
 

8. Dieťa alebo zákonný zástupca má právo a povinnosť informovať riaditeľstvo 
školy o prípadoch, kedy došlo k porušeniu práv dieťaťa alebo školského, či 
pracovného poriadku zo strany vychovávateľky alebo ohrozeniu zdravia, 
hygieny, bezpečnosti telesného a duševného zdravia alebo morálneho 
vývinu dieťaťa. 
 

9. Zákonný zástupca dieťaťa má svojim konaním podporovať jednotu 
výchovného pôsobenia školy a rodiny.  
Súčasťou tohto úsilia je účasť rodiča v pomoci škole a zariadeniu ŠKD, jeho 
účasť na zasadnutiach rady rodičov a pravidelné informovanie sa 
o výchovných a vzdelávacích výsledkoch dieťaťa.  
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 Tento poriadok je platný od 3. 9. 2018 a je otvoreným dokumentom. Možno ho po 
prerokovaní v pedagogickej rade a odsúhlasení riaditeľom školy priebežne meniť a dopĺňať.  
 
 
 
 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi  28. 8. 2020 
 
 
Schválil: PhDr. Bohuslav Vaľko  
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Aktualizované podľa potreby (spravidla každý školský rok). 

Zodpovedná:  Bc. Oľga Krausová 
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