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1. POSLANIE ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ 

 
Výchova je proces dynamický, menlivý a tvorivý. Dôkazom toho je aj naša práca v školskom 
klube detí. Výchovou mimo vyučovania chápeme čas strávený s deťmi mimo vyučovania, mimo 
rodiny, v sociálnom prostredí pod vedením pedagógov - vychovávateliek a vychovávateľov.  
 
Táto činnosť nadväzuje na výchovné pôsobenie po povinnom školskom vyučovaní. Výchova v 
školskom klube detí je jednou z najznámejších a dokonca najvýznamnejších foriem starostlivosti o 
deti mladšieho školského veku v čase mimo vyučovania. Vo výchovno – vyučovacej práci v 
školskom klube detí zdôrazňujeme potrebu, aby výchova mimo vyučovania sa nestala 
pokračovaním riadneho vyučovacieho procesu a nezmenila sa na doučovanie.  
 
Rešpektovanie vekových osobitostí detí, hygienických zreteľov, prihliadanie na intenzitu 
zaťaženia a časový rozsah nepopierajú, že činnosť v školskom klube detí je závislá na školskom 
vyučovaní, pričom je dôležitá organická jednota učebného procesu s výchovou mimo vyučovania 
na základe rovnocenného partnerstva učiteľov a vychovávateľov. 

 

Hodnoty uznávané v školskom klube detí (ŠKD): 

 

sloboda
 

ľudskosť
 

vzdelanie 
 

Tieto tri hodnoty sa vzájomne podmieňujú. Každá z nich predstavuje súbor práv a povinností. 
 

Sloboda pre nás znamená:  
o každý má právo prejaviť svoju tvorivosť, originalitu, invenciu 

o nikto nesmie svojím konaním ohrozovať a obmedzovať druhých 

o každý musí rešpektovať integritu ostatných detí, správať sa k ním ohľaduplne o každý má 

právo podieľať sa na tvorbe pravidiel ŠKD 

o všetci máme povinnosť rešpektovať pravidlá stanovené v školskom klube detí o každý má 

právo na vlastný názor a jeho vyjadrenie v primeranej forme 

o každý má právo na autonómne konanie a zodpovedá za jeho  dôsledky 

 

Ľudskosť pre nás znamená: 
 

o konáme a myslíme bez predsudkov  

o spoločne budujeme atmosféru priateľstva, spolupráce a tolerancie o každý má právo cítiť 

sa v ŠKD bezpečne  

o každý má právo byť pochopený, snažíme sa byť empatickí  

o každý má právo byť akceptovaný, nerobíme rozdiely v rasách, náboženstve, pohlaví, 

pôvode  

o každý má právo na omyl, každý sa snaží svoje chyby naprávať  

o zákaz akejkoľvek formy diskriminácie a zákaz všetkých foriem telesných trestov a sankcií 

 

Vzdelanie pre nás znamená: 
 

o každý má právo si zvoliť vlastnú cestu vo vzdelávacích 

aktivitách a záujmovej činnosti v ŠKD 

o každý má príležitosť zvládnuť kľúčové kompetencie a rozvíjať ich 

o každý je povinný rešpektovať vzdelávacie aktivity a záujmové 

o činnosti ostatných žiakov a nebrániť im v tom. 

 

Školský klub detí ponúka: 
o  činnosť rozvíjajúce záujmy detí 

o zdravý životný štýl  

o primeranú komunikáciu  



o rovnosť príležitostí  

o toleranciu, solidaritu, otvorenosť, dôveru  

o motiváciu 

o integritu osobnosti  

o bezpečnosť  

o priateľstvo  

o estetické prostredie  

o podporu tímovej spolupráce  

o rozmanitý program  

 
Dobrý výsledok výchovnej práce s deťmi závisí od rešpektovania individuálnych vlastností detí, ich 

záujmov a poznania vekových osobitostí. Cieľom práce vychovávateliek a vychovávateľov v ŠKD 

je výchova harmonicky rozvinutého človeka. 
 
Hlavný predmet činnosti ŠKD (vyplývajúci zo Zákona 245/2008, par. 114) 

o odpočinková činnosť  

o rekreačná činnosť  

o príprava na vyučovanie  

 

Odpočinková činnosť 
 

Odpočinkovú činnosť realizujeme ako veľmi pokojnú, pohybovo a duševne nenáročnú činnosť. 

Optimálnym riešením odpočinku detí je voľba činnosti samotným dieťaťom podľa individuálnej 

potreby a vlastného želania. Úlohou vychovávateľky je dbať na to, aby zvolená činnosť bola 

skutočne pokojná a uskutočňovala sa v príjemnom a bezkonfliktnom prostredí. V takomto 

prostredí je možné realizovať aktívny oddych formou TOV.  

 

Rekreačná činnosť 
 

Má charakter výdatnej pohybovej aktivity, ktorú deti vykonávajú podľa možností vonku na 

školskom dvore, ihrisku, preliezkach, v parku. Táto činnosť je skutočne výdatná, zaraďujeme ju 

už pri prejave strednej únavy, pomáha deťom odreagovať sa odstrániť únavu. Je prostriedkom na 

vyrovnávanie jednostranného zaťaženia organizmu. Pri rekreačnej činnosti využívame formy: 

pohybové hry na ihrisku, sezónne športy, hry a zábavy, hry v miestnosti a telocvični. 

 

Príprava na vyučovanie 
 

Dôležitú úlohu vo výchove mimo vyučovania má príprava na vyučovanie /PNV/. Deti si počas 

nej, pomocou didaktických hier opakujú a utvrdzujú učivo, píšu domáce úlohy podľa 

individuálnej dohody s rodičmi ktoré prebrali počas vyučovania. Pristupuje k tomu veľmi 

zodpovedne. Zadané úlohy riešime individuálnou, alebo kolektívnou formou. 



2. CIELE VÝCHOVNO - VZDELÁVACEJ PRÁCE 

 
Cieľom výchovno – vyučovacieho procesu ŠKD je rozvoj kľúčových kompetencií dieťaťa. 
Cieľom je pokračovanie v predškolskej výchove a vzdelávaní po nástupe do prvého ročníka. 
Postupné doplňovanie kompetencií získavaných pri rodinnej výchove a na vyučovaní v škole. 
Snažíme sa pôsobiť na zážitkovú činnosť a prepojenosť s reálnymi životnými situáciami v ŠKD. 
Súbor schopností, poznatkov a zručností vytvára ich postoje a hodnoty v ďalšom živote. 

 
Pedagogické stratégie využívané vo výchovno – vyučovacom procese rozvíjajú u detí tieto 

kľúčové kompetencie:  
a) kompetencie k učeniu  

b) kompetencie k riešeniu problémov   
c) kompetencie komunikačné  

d) kompetencie sociálne a interpersonálne  

e) kompetencie činnostné  

f) kompetencie k tráveniu voľného času  
 

a)  Kompetencie k učeniu: 
o vyberať vhodné informácie z rôznych zdrojov 
o samostatne pozorovať, experimentovať a z výsledkov vyvodzovať závery  
o poznávať zmysel a cieľ učenia, posudzovať vlastný pokrok, zhodnotiť svoje výsledky 

vyhľadávať a triediť informácie, využívať v procese učenia  
o prejavovať záujem o celoživotné vzdelávanie 

 

b)  Kompetencie k riešeniu problémov: 
 

o rozpoznať a pochopiť problém, premýšľať o jeho príčinách a naplánovať spôsob riešenia 
vyhľadávať informácie vhodné k riešeniu problémov, objavovať rôzne varianty riešenia 
samostatne riešiť problémy 

o aplikovať riešenie problémov v podobných situáciách obhajovať svoje rozhodnutia 
o overovať prakticky správnosť riešenia problémov 

 

c)  Kompetencie komunikačné: 
 

o formulovať a vyjadrovať svoje myšlienky a názory, vyjadrovať sa výstižne a súvisle v 
písomnom a ústnom prejave 

o počúvať a porozumieť druhým ľuďom, zapájať sa do diskusie, obhajovať 
svoj názor rozumieť neverbálnej komunikácii 

o využívať informačné a komunikačné prostriedky komunikáciu využívať v spoločenskom 
styku 

 
d) Kompetencie sociálne a interpersonálne: 
o spolupracovať v skupine, podieľať sa na vytváraní pravidiel práce v tíme 
o podieľať sa na vytváraní príjemnej atmosféry v tíme, upevňovať dobré medziľudské 

vzťahy, prispievať do diskusie v skupine 
o ovládať svoje jednanie v skupine a zároveň rešpektovať názory a správanie iných 

 
e) Kompetencie činnostné: 
o chrániť svoje zdravie, zdravie ostatných a životné 

prostredie vážiť si práce iných 
o dodržiavať spolužitie medzi deťmi, vytvárať pravidlá spoločenského 

spolužitia dodržiavať svoje práva a povinnosti, ctiť si práva iných 
 

o plniť zodpovedne zverené úlohy, pracovné povinnosti dokončiť učiť sa rozvíjať 
podnikateľské myslenie 

 

f)Kompetencie k tráveniu voľného času: 
 

o rozlišovať vhodné a nevhodné ponuky k tráveniu voľného času  
o rozvíjať záujmy v individuálnych aj skupinových činnostiach  



o posilňovať svoje slabšie stránky s pomocou iných, rozvíjať svoje nadanie rozvíjať 
schopnosť pracovať v kolektíve  

o orientovať sa v možnostiach zmysluplného trávenia voľného  času 

 

Výchovný program školského klubu detí umožňuje osobnostný rozvoj každého žiaka v prospech 

jeho osobnostného maxima. 
 

 

3. MATERIÁLNE, PERSONÁLNE A EKONOMICKÉ 

PODMIENKY 

 

Materiálne podmienky: 
o školský klub nemá svoje miestnosti, činnosť prebieha po skončení vyučovania v triedach 

v pavilóne A na 1. a 2. poschodí,  

o hygienické zariadenia sú k dispozícii na tých istých chodbách ako triedy na 2. poschodí a 

na prízemí pavilónu A,  

o nábytok v triedach je vhodný, nastaviteľný na výšku detí, rozmiestnený tak, aby 

vyhovoval tak individuálnej ako aj skupinovej práci, priestory sú vybavené 

odpočinkovými žinenkami,  

o prostredie je esteticky upravené, dotvárané vlastnoručnými prácami detí,  

o dostatočné množstvo hier, kníh, skladačiek, výtvarný materiál a iné hračky sú uložené 

vo vkusných skrinkách a kontajneroch,  

o hračky a športový materiál pravidelne dopĺňame,  

o  pri výchovno – vyučovacej činnosti s deťmi sa využíva aj počítačová učebňa, školská 

knižnica, multifunkčné ihrisko, preliezky v areáli školy, elokované pracovisko na Ul. 

Dekréta Matejovie, mestský park, kino, galérie, múzeá a iné možnosti, ktoré sú v meste 

Lučenec k dispozícii.  
 
Personálne podmienky: 

o v školskom klube pracuje 8 vychovávateľov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady 

a pravidelne sa vzdelávajú v rôznych oblastiach dotýkajúcich sa výkonu ich práce, 

o vytvárajú deťom bezpečné a pri vzájomnej komunikácii otvorené a priateľské prostredie,  

o pripravujú pestrý výchovný program,  

o podporujú dodržiavanie školského poriadku, upevňujú hygienické návyky,  

o  spolupracujú s rodičmi,  

o  spolupracujú s triednymi učiteľmi, vedením školy, školským špeciálnym pedagógom, 

výchovným poradcom, 

o  spolupracujú s kultúrnymi, športovými, vzdelávacími  inštitúciami 

 

Ekonomické podmienky: 
o školský klub je originálna kompetencia financovaná z rozpočtu mesta,  

o rodičia prispievajú na činnosť ŠKD sumou 10,- € mesačne, ranná družina je 2€, pre 

žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 5€ mesačne; platí sa na 2 mesiace vopred;  

o finančné prostriedky sú čerpané z rozpočtu ŠKD v priebehu celého školského roka.  



4. PODMIENKY NA ZABEZPEČENIE BOZP 
 
 
Školský klub berie zodpovednosť za bezpečnosť detí, za dodržiavanie hygienických podmienok a 

ochranu ich fyzického a duševného stavu v čase ich pobytu v klube. 

 

o priestory ŠKD sú umiestnené v pavilóne A, v blízkosti hygienických  zariadení,  

o deti sú stravníkmi školskej jedálne, ktorá zabezpečuje obedy, vrátane nápojov, k dispozícii 

majú deti mliečny program, pitný režim: voda z vodovodu, čerínska voda zo zásobníkov, 

ktoré sú umiestnené v pavilóne A a školský bufet, 

o miestnosti ŠKD sú svetlé, vetrateľné, s tečúcou pitnou vodou,  

o s pravidlami BOZP sú deti oboznámené spravidla vždy v prvý vyučovací deň a priebežne 

pred prázdninami,  

o pred rôznymi akciami sú deti poučené o BOZ a poučenia sa zaznamenávajú do 

pedagogickej dokumentácie, 

o pre deti je spracovaný Školský poriadok pre ŠKD, ktorý je na viditeľnom mieste v 

priestoroch ŠKD,  

o v prípade úrazu je deťom podaná prvá pomoc a je kontaktovaný zákonný zástupca,  

o školský klub detí svojim prostredím je ochranou pred násilím, šikanovaním a všetkými 

patologickými javmi,  

o dôraz v ŠKD kladieme na rešpekt a napĺňanie potrieb jedinca.  
 

 

5. METÓDY A FORMY VÝCHOVNEJ PRÁCE 
 
Záujmové vzdelávanie, ktoré prebieha v ŠKD, prebieha predovšetkým vlastnou činnosťou detí, 
ich komunikáciou s okolím a získavaním vlastných skúseností. Všetko je založené na priamych 
zážitkoch z činnosti, ktoré vychádzajú čiastočne z individuálnej voľby, detskej zvedavosti, 
záujmov detí, z potreby aktívne a plnohodnotne tráviť čas v ŠKD a rozvíjať vzťahy s inými deťmi. 
Program je naplňovaný formou pravidelnej a príležitostnej činnosti (individuálna, skupinová 
práca), ponukou odpočinkových a spontánnych aktivít. 

 

Metódy používané pri spontánnej, neriadenej činnosti: 
o pozorovanie, získavanie skúseností prežívaním, 

o experimentovanie 

o hra,  

o individuálna práca, 

o vlastná tvorba, aktivizujúce hry, 

o práca vo dvojici, v skupine, vzájomné učenie sa, 

o samostatné a skupinové riešenie problémov, 

o hodnotenie, seba hodnotenie 

 

Metódy používané pri riadenej činnosti: 
o rozprávanie, dramatizácia, vychádzka, 

o vyhľadávanie informácií, riešenie problémových situácií, 

o rozhovor, diskusia, komunikácia v kruhu, prezentácia výsledkov a ďalšie 
 

Formy práce pri spontánnej činnosti: 
o odpočinok, čítanie kníh a časopisov,  

o tematické hry (domov, rodina, škola doprava...) konštrukčné hry so stavebnicou, 



o stolné hry, skladanie obrázkov, 

o voľné kreslenie, omaľovánky, doplňovačky, 

o dramatizácia rozprávky 

 

Formy práce pri činnosti riadenej: 
o vychádzky s pozorovaním, 

o technické práce s rôznymi druhmi materiálu, 

o ročné práce s využitím rôznych výtvarných techník, 

o besedy,  

o práce s knihou, 

o súťaživé hry, didaktické hry, 

o hudobno - pohybové hry, 

o TV chvíľky,  

o športové hry, 

o výukové programy na PC. 
 

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

týždennej skladby činností (Hlas ŠKD, Deň matiek, Halloweenska noc, Ples ŠKD, Pasovanie detí 

prvých ročníkov do ŠKD a pod.)  

 

Súčasťou programu je aj príprava na vyučovanie.  

 

Pri všetkých týchto aktivitách sú rešpektované požiadavky na voľný čas dieťaťa: 

 

o požiadavka pedagogického ovplyvňovania voľného času, keď vychovávateľka navodzuje a 

motivuje činnosť a oceňuje výkony detí,  

o požiadavka dobrovoľnosti, keď sa dieťa zapojí do jemu primeranej činnosti na základe 

vlastného záujmu a dobrej motivácie,  

o požiadavka rešpektovať záujem detí  s prvkami pestrosti,  

o požiadavka aktivity, kde je činnosť volená tak, aby v nich mohli byť úspešné všetky deti, 

aby sa čiastočne zúčastňovali na tvorbe a príprave činnosti, na ich realizácií aj hodnotení,  

o požiadavka citlivosti, ktorá závisí na prežívaní kladných emócií v priebehu aj po hodnotení 

ukončenej činnosti,  

o požiadavka sebarealizácie, lebo činnosťou dieťa objavuje svoje dobré stránky, ak je jeho 

snaha a výsledky jeho práce kladne hodnotené okolím.  

 

 

6. OBSAH VÝCHOVNEJ PRÁCE 

Obsah výchovnej práce nadväzuje na výučbu v škole, rozvíja, prehlbuje a upevňuje vedomosti. 

 
Deti sa snažia objavovať veci z iného uhla pohľadu, získané vedomosti analyzovať, overovať 
v praktických činnostiach, dávať ich do súvislostí, riešiť nové situácie, problémy, získavajú 
zručnosti a návyky, základy komunikácie, rozvíjajú poznanie, aj keď sme odlišní, musíme si 
rozumieť, máme svoje práva ale aj povinnosti, osvojujú si pravidlá spoločenského správania,  
pracujú v kolektíve, mladší sa učia od starších, rozvíjajú svoje vnútorné kvality,  budujú si 
hodnotový systém, pestujú zdravý životný štýl, rozvíjajú poznanie, aj keď sme odlišní, musíme 
si rozumieť, budujú si hodnotový systém, pestujú zdravý životný štýl. 
 
V programe ŠKD je uplatňovaný integrovaný prístup plánovanej činnosti, námety vychádzajú  do 

tematických oblastí výchovy /TOV/, (konkrétne v Tematickom pláne ŠKD)  

 



V ŠKD aktívne pracujú koordinátori vybraných oblastí, ktorí zastrešujú:  

- prevenciu sociálno – patologických javov, 

- IT prevenciu,  

- environmentálnu výchovu 
 
 

7. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 

 
Vnútorný systém hodnotenia kvality je zameraný na 3 oblasti: 

7.1 Hodnotenie detí  

7.2 Hodnotenie pedagogických zamestnancov   
7.3 Hodnotenie školy  

 

7.1 Hodnotenie výchovných výsledkov práce detí  

 
o Cieľom hodnotenia výsledkov detí v školskom klube je poskytnúť dieťati a jeho rodičom 

spätnú väzbu o tom, ako dieťa zvládlo danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má 
rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, 
návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  
 

o Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Budeme dbať o 
to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali deti na úspešných a neúspešných.  
 

o Pri hodnotení výsledkov detí so špeciálnymi výchovno vyučovacími potrebami sa bude brať 
do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia dieťaťa na jeho školský výkon. Úzko 
spolupracujeme v tomto smere aj so školským špeciálnym pedagógom a asistentmi učiteľa 
ako aj s triednymi učiteľmi.   

o Odlišujeme hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.  
 

o Pri analýze vychádzame zo záverov metodického združenia ŠKD, zo stretnutí vedúcich MZ a PK 
s vedením školy, z hospitácií, zo stretnutí vychovávateľov ŠKD a vyučujúcich 1.stupňa 
 

 

7.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 
 
Zabezpečuje harmonickú organizáciu celého výchovno-vzdelávacieho procesu a ďalších 
školských aktivít. Na hodnotenie pedagogických pracovníkov školského klubu budeme používať 
tieto metódy:  

o pozorovanie (hospitácie), rozhovor.  

o hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, 

tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.  

o hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy.  

o vzájomné hodnotenie učiteľov a vychovávateliek (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie 

a „otvorené hodiny“)  

 

      7.3 Hodnotenie školy 

 
Cieľom hodnotenia ŠKD je, aby deti a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie 
o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené a aj preto, aby aj verejnosť vedela, ako škola 
dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠkVP/iŠkVP  a vo výchovnom programe. 

 
Pravidelne monitorujeme: 

o podmienky na výchovu   



o spokojnosť s vychovávateľmi  

o prostredie – klíma školy  

o úroveň podpory detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  
o  vzájomnú spoluprácu vychovávateľov s triednymi učiteľmi I.stupňa a s vedením školy 

 

Kritériom pre nás je: 

o spokojnosť detí, rodičov, učiteľov   
o kvalita výsledkov  

o  spokojnosť vychovávateľov ŠKD v rámci sebahodnotenia a hodnotenia úrovne 

dosahovaných kompetencií detí a úrovne vzájomnej spolupráce v metodickom združení 

ŠKD, s učiteľmi I. stupňa, so školskou špeciálnou pedagogičkou, výchovnou poradkyňou 

a vedením školy 

o  spokojnosť vychovávateľom ŠKD sú úrovňou materiálno – technického zabezpečenia, 

finančného ohodnotenia, podpory zo strany vedenia školy  

 
Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:  

o dotazníky pre deti a rodičov  

o SWOT analýza   
o Rozhovory so zákonnými zástupcami  

o  rozhovory s vychovávateľmi ŠKD, triednymi učiteľmi I.stupňa 

 

 

8. ODBORNÝ RAST PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV –   

VYCHOVÁVATEĽOV ŠKD 

 
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov má veľký dopad na celkovú úroveň kvality 
výchovno - vyučovacieho procesu. 

 
Vzdelávanie vychovávateľov ŠKD je zapracované do ročného plánu KV a vychádza z potrieb 
školy, analýz predchádzajúceho obdobia, koncepcie školy, potrieb súčasného školstva. 

 
Kontinuálne vzdelávanie zahrňuje: 

 
– Aktualizačné vzdelávanie (§ 39) – obsahom je sprostredkovanie aktuálnych informácií, 

prehlbovanie, rozvíjanie a rozširovanie odborných a pedagogických vedomostí a zručností.   
– Prípravné atestačné vzdelávanie (§ 39)  –  na  vykonanie atestácie. Obsahom sú zmeny v   

koncepcii výchovy a vzdelávania, predpisy v oblasti školstva. Na prípravné atestačné 
vzdelávanie sa môže prihlásiť len pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý 
sa k termínu podania prihlášky preukáže najmenej 30 získanými platnými kreditmi.  

– Inovačné vzdelávanie (§ 40) – obsahom sú inovácie v aprobačných predmetoch alebo v 
študijných odboroch.   

– Špecializačné inovačné vzdelávanie (§ 40) – obsahom sú inovácie v pedagogike, psychológii 
alebo ďalších poznatkoch potrebných na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti.   

– Špecializačné vzdelávanie (§ 37) – obsahom sú najmä poznatky zo všeobecne záväzných 
právnych predpisov, z pedagogiky a z ďalších odborov vzdelávania potrebných na výkon 
špecializovaných činností.  

– Kvalifikačné vzdelávanie (§ 41) – obsahom sú poznatky z oblastí určených § 8 ods. 1 zákona č.  

317/2009 Z. z.  

 



Adaptačné vzdelávanie - uvádzať začínajúcich vychovávateľov do pedagogickej praxe. Adaptačné 

vzdelávanie vedú skúsení vychovávatelia s dlhoročnou praxou.  

 
Ďalšími možnosťami pre profesijný rast je účasť na odborných seminároch, workshopoch, 
konferenciách. 
 
Dôležitým poradným orgánom vedenia školy a garantom odborného výchovného pôsobenia je 
metodické združenie ŠKD. Pravidelné stretnutia umožňujú plánovanie a organizovanie aktivít 
a podujatí, vzájomné informovanie sa ohľadom dôležitých odborných otázok, riešenie problémov, 
návrhy opatrení, zlepšení, vzájomná výmena skúseností. 
 
Nevyhnutnou súčasťou odborného rastu je vzájomné učenie sa. Pôsobenie Klubu vychovávateľov 
ŠKD v Lučenci je vynikajúcou príležitosťou na vzájomné odovzdávanie si vedomostí, zručností, 
tipov, námetov a skúseností pre rozvoj práce s deťmi.  
  
Podľa Zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch zabezpečuje riaditeľ školy 
minimálne raz do roka preventívne psychologické poradenstvo a umožní absolvovať tréning 
pedagógov na zvládanie a predchádzanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov. V 
tomto smere spolupracujeme so skúsenými psychológmi a sociálnymi pracovníkmi a naši 
pedagógovia sa zúčastňujú psychologických tréningov. 
 
 
 
 
 
 
Činnosť školského klubu detí upravujú aj iné dokumenty:  

 

Smernica Výber príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy, Školský 

poriadok žiakov ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci, Interná smernica o organizovaní a zabezpečovaní 

školských akcií, Štátny vzdelávací program, inovovaný štátny vzdelávací program, POP na 

príslušný školský rok, Príkaz riaditeľa č. 1/2015 Diskriminácia a jej zákaz u zamestnávateľa ZŠ 

M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, Lučenec, Interná smernica Oznamovanie a evidencia 

registrovaných školských úrazov, koncepčný zámer rozvoja školy;  

 

 

Prílohy Výchovného programu: 

 
1. Organizačný poriadok ŠKD  

2. Školský poriadok detí ŠKD   
3. Tematické oblasti výchovy (TOV)  

4. Výchovné osnovy ŠKD  

5. Výchovné štandardy v ŠKD 

6. Výchovné plán ŠKD (Formou dodatkov) 
 



Príloha 1 
 

Organizačný poriadok Školského klubu detí 
 
 

zriadeného pri Základnej škole M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec 

 

Čl. 1 

Riadenie a organizovanie školského klubu detí 

 

1. Školský klub detí (ďalej ŠKD) riadi zástupca riaditeľky školy.  
 
2. Výchovno vzdelávaciu činnosť organizuje zástupca riaditeľky školy i vychovávateľka 

príslušného oddelenia.  
 
3. Riaditeľka školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených žiakov na pravidelnú 

dochádzku.   
4. V oddelení ŠKD môže byť zapísaných najmenej 15 pravidelne dochádzajúcich detí.  

 
                  Čl. 2 

                    Prevádzka ŠKD 
 

1. ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych 
sviatkov, denne od 6.15 hod. do 17.00 hod.   

2. Počas školských prázdnin je prevádzka v ŠKD v prípade ak záujem potvrdí najmenej 12 detí.   
3. ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku ŠKD.  

 
Čl. 3  

Zaraďovanie detí 

 

1. Deti sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok, na základe „prihlášky do ŠKD“ vyplnené a 

podané zákonnými zástupcami dieťaťa. (viď tabuľku v Prílohe č. 1).  
 
2. O zaradení dieťaťa do ŠKD rozhoduje riaditeľka školy, alebo ňou poverený zástupca na základe 

žiadosti zákonného zástupcu.  
 
3. Do ŠKD sa prednostne zaraďujú deti nižších ročníkov prihlásených na pravidelnú dochádzku, 

ktorých rodičia sú zamestnaní.   
4. Deti sa zaraďujú do oddelení podľa veku.  

 

       Čl. 4 
            Výchovno-vzdelávacia činnosť 

 
1. Výchovno-vzdelávacia  činnosť  ŠKD je  zameraná  na  činnosti  oddychového a rekreačného 

 charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktoré sa uskutočňuje v oddeleniach 

 ŠKD.  

2. V oblasti  rekreačného  charakteru  – vychádzkami,  výletmi,  športom  a cvičením  umožniť 

 deťom čo najviac voľného času stráviť aktívnym odpočinkom  - pohybom a pobytom na 

 čerstvom  vzduchu,   činnosťami  cez tematické  oblasti výchovy a takto sa starať  o dobrý 

 telesný a psychický rozvoj detí.  
 
3. V čase určenom na prípravu na vyučovanie si deti podľa pokynov učiteľov starostlivo vypracujú 

úlohy, zopakujú učivo.   



4. V rámci činnosti ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné hradia rodičia.   
5. Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stavovanie detí. Deti prichádzajú do výdajnej  

 
školskej jedálne čistí, slušne sa správajú a správne stolujú. Po skončení obeda odchádzajú z 

výdajnej školskej jedálne pod dozorom vychovávateľov. Obedy sa zabezpečujú formou 

čipovacieho zariadenia.  
6. Výchovno-vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonávajú pedagogickí zamestnanci – vychovávatelia   

ŠKD.  
 
7. Na záujmovú a rekreačnú činnosť ŠKD sa využíva školská knižnica, špeciálne učebne, 

telocvičňa, ihrisko, mestský park, zimný štadión a iné objekty školy.  
 
8. Na činnosť ŠKD sa využívajú finančné prostriedky a sponzorské dary rodičov, predovšetkým na 

činnosť športovú a záujmovú.  
 

Čl. 5 

Dochádzka detí 

 

1. Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD 

uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu z ŠKD 

oznamuje rodič výhradne písomnou formou. V prípade neprítomnosti dieťaťa je rodič 

zodpovedný za odhlásenie svojho dieťaťa z obedov.   
2. Dieťa možno v priebehu celého školského roka prihlásiť a odhlásiť z ŠKD.  

 
3. Za príchod dieťaťa do rannej činnosti klubu detí, ktorý je v prevádzke od 6.15 hod. do 7.45 

hod., zodpovedajú rodičia. O 7.45 hod. deti odchádzajú do kmeňových tried.  
 

Čl. 6 

Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť detí. 

 

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

2. Dieťa po príchode do ranného klubu je povinné svoju prítomnosť zapísať do zošita 

dochádzok.  

3. Prechod detí do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka, prípadne zastupujúci učiteľ.  

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

vychovávateľkou učiteľ, ktorý má poslednú vyučovaciu hodinu. 

4. Počas konania popoludňajšieho vyučovania i náboženskej výchovy, vyučujúci preberajú deti 

od vychovávateľky do svojej zodpovednosti a po skončení, podľa dohody s rodičmi, dieťa 

uvoľňujú domov, alebo dovzdávajú vychovávateľke.  

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

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

detí.  

7. Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, určí riaditeľka školy, alebo jej 

zástupca vyšší počet pedagogických pracovníkov, alebo nižší počet detí.  

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

knihy úrazov, prípadne napíše záznam o úraze.  

9. Nosenie nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané, cenných a drahých predmetov,  väčší 

obnos peňazí len na vlastnú zodpovednosť.  

10.  Dieťa musí mať hygienické vrecúško a prezúvky. 
11. Straty z uzamknutých priestorov v ŠKD u poisteného dieťaťa vybavuje vychovávateľka v 

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



vychovávateľka až do ich rozchodu.   
13. Z miesta konania môže byť žiak uvoľnený len na základe písomného súhlasu rodičov.  

 
14. 15. Ak zistí vychovávateľka u dieťaťa zdravotné ťažkosti, nevoľnosť, teplotu, upovedomí o 

tom rodičov.  
Čl. 7 

                                       Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD 

 

1. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa je 10 € mesačne.   
2. Príspevok uhrádza zákonný zástupca raz za dva mesiace, vždy do 15-ho v mesiaci.   
3. Poplatok sa platí nezávisle od času, počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD:  

4. Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.  
 
5. Po predložení dokladov o poberaní dávky v hmotnej núdzi, môže na základe žiadosti rodiča 

riaditeľka školy rozhodnúť o znížení výšky poplatku za pobyt v ŠKD.   
6. Spôsob úhrady:  Hotovosť – vychovávateľka vyberie od zákonného zástupcu stanovený poplatok, 

ktorý odovzdá spolu so zoznamom detí a príjmovým pokladničným dokladom hospodárke školy. 

Cez účet – vychovávateľka odovzdá hospodárke školy potvrdenie o úhrade. Poštovou poukážkou 

– vychovávateľka odovzdá hospodárke školy ústrižok o zaplatení.  
7. Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD a boli 

využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy o 

vyradení z ŠKD. 

 

 
Organizačný poriadok Školského klubu detí pri Základnej škole M. R. Štefánika Haličská cesta 

1191/8, Lučenec po prerokovaní v ŠKD nadobúda účinnosť dňom 1.9.2014. 
 
 
 
 

 

 

 

Mgr. Gabriela Aláčová 

riaditeľka školy 



Príloha 2 

 

Školský klub detí pri Základnej škole M. R. Štefánika Haličská cesta 

1191/8, 984 03  Lučenec 
 

ŠKOLSKÝ PORIADOK DETÍ ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ 
Aktuálny Školský poriadok žiakov ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec je 

platným školským poriadkom aj detí v ŠKD.  

 

Pravidlá bezpečného školského klubu 

 

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

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

3. Dodržujem hygienické zásady.  
 

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

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

vychovávateľke, pánovi vychovávateľovi.  
 

6. K vybaveniu a zariadeniu ŠKD sa správam šetrne.  
 

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

dohľadom dospelej osoby.  
 

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

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

10. V priestoroch školy nebehám, správam sa bezpečne.  
 

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

 

 

Platnosť: od 1.9.2014 

  

       Mgr. Gabriela Aláčová 

             riaditeľka školy 

 

 

 

 

 



Príloha 3 

TEMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVY (TOV) 
 

Názov TOV Počet výchovno - 

vzdelávacích  činností 

v jednotlivých 

ročníkoch  

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

     

Vzdelávacia oblasť 160 160 160 160 

/VZOV/     

     

Spoločensko-vedná 32 32 32 32 

oblasť     

/SVOV/     

Pracovno-technická 32 32 32 32 

oblasť     

/PTOV/     

Prírodovedno- 32 32 32 32 

environmentálna 

oblasť     

/PEOV/     

Esteticko-výchovná 32 32 32 32 

oblasť     

/EVOV/     

Telovýchovná,zdrav

otná 32 32 32 32 

a športová oblasť     

/TVOV/     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha 4 

VÝCHOVNÉ OSNOVY ŠKD 
 

Vzdelávacia  oblasť 
Výchovno-  Obsah  Metódy,  I.ročník   II.ročník  III.ročník  IV.ročník 
Vzdelávací cieľ      formy  Počet VVČ   Počet VVČ  Počet VVČ  Počet VVČ 

Rozvíjať  Domáce úlohy  Individuálny  40  40  40  40 
autonómnosť      prístup,             

v príprave na      motivácia,             

vyučovanie      vysvetlenie             

Rozvíjať  Naučiť sa ako sa  Motivácia,  40  40  40  40 
efektívne  učiť, rozvíjanie  modelové             

spôsoby  vedomostí  situácie,             

učenia      indiv.prístup             

Získavať  Práca  Indiv.prístup,  40  40  40  40 
nové  s informačnými  aktivizácia,             

poznatky a  zdrojmi,  riešenie             

informácie  encyklopédiami,  nových úloh             

  slovníkmi,čítanie               

  S porozumením                

Rozvíjať  Jazykolamy,  Indiv.prístup,  40  40  40  40 
a upevňovať  zmyslové hry,  motivácia             

získané  doplňovačky,                

poznatky  didaktické hry                

      Spoločensko-vedná oblasť      
Výchovno-   Obsah  Metódy,   I.ročník   II.ročník  III.ročník  IV.ročník 
Vzdelávací cieľ      formy   Počet VVČ   Počet VVČ  Počet VVČ  Počet VVČ 

Spolurozhodovať Kolektívne  Kooperačné  4  4   4   4 
o živote v   nažívanie  hry, hry na             

skupine   v oddelení,  dôveru, hranie           

   dodržiavanie  rolí             

   školského                

   poriadku                

   ŠKD                

Prejavovať úctu Prejavy úcty  Film,hranie   4   4   4   4 
k starším   k ľuďom,  rolí, rozhovor             

   tolerancia                

Rozvíjať základy Sebaúcta,ako  Vysvetlenie,   4   4   4   4 
zručností   Pochopiť  dramatizácia,             

sebahodnotenia a iných-  povzbudenie             

empatie   súvisiace                

   emócie                

Prejavovať   Vzťah  Vysvetlenie,   4   4   4   4 
ohľaduplnosť   k deťom s  film,rozprávka,           

k osobám so   handicapom  hranie rolí             

zdravotným                    

postihnutím                    

Pochopiť   Práva  Hry na riešenie 4   4   4   4 
význam   dieťaťa,  konfliktov,             

dodržiavanie   šikanovanie,  Rozhovor,             

ľudských práv      vysvetlenie             

a základných                    

slobôd                    

             
Výchovno-  Obsah  Metódy,  I.ročník II.ročník  III.ročník   IV.ročník 
Vzdelávací cieľ     formy  Počet VVČ Počet VVČ  Počet VVČ   Počet VVČ 

Vedieť  Vulgarizmy,  Tréning,  4  4   4  4 



rozlíšiť  Spolužitie  hranie rolí,              

kultúrne bez násilia,  dramatizácia,             

a nekultúrne Správanie,  hry na             

prejavy ktoré  riešenie             

v správaní konfliktu  konfliktov             

a samostatne predchádza                 

riešiť                   

jednoduché                   

konflikty                   

Obhajovať si Asertivita,  Aktivačné 4  4  4  4  
svoj názor Asertívne  hry, hry na             

  správanie  presadzovanie             

Pomenovať Moja rodina,  Dramatizácia, 4  4  4  4  
znaky rozprávanie  film,             

harmonickej o domove  rozprávka,             

a problémovej    výtvarná             

rodiny    práca             

      Pracovno – technická oblasť       
Výchovno- Obsah  Metódy,  I.ročník  II.ročník  III.ročník  IV.ročník 
Vzdelávací cieľ     formy  Počet VVČ  Počet VVČ  Počet VVČ  Počet VVČ 

Vedieť Dodržiavanie  Spoločné  6   6   6   6  
spolupracovať Šk.poriadku  podujatia,             

so skupinou ŠKD,moje  motivácia,             

a dodržiavať povinnosti,  súťaž             

svoje práva a Spolupráca v                

povinnosti skupine                

Kultivovať Sebaobsluha,  Motivácia,  6   6   6   6  
základné Poriadok na  tréning,             

sebaobslužné stole,  hodnotenie             

a hygienické v oddelení,                

návyky šatni                

Vedieť si Poznávanie  Rozhovor,  6   6   6   6  
samostatne rôznych  Exkurzia,             

Vytýčiť profesií, úcta  Hranie rolí             

jednoduché ku každému                

osobné ciele povolaniu                

Rozumieť Príprava na  Individuálny  6   6   6   6  
významu vyučovanie,  prístup,             

osobnej Splnenie  rozhovor,             

zodpovednosti úlohy,presnosť  vysvetlenie             

za vykonanú a čistota práce                

prácu                   

Získavať Práca  Vysvetlenie,  8   8   8   8  
základy s rôznym  vlastná             

zručností materiálom,  práca,výstava,             

potrebných Netradičné  individuálny             

pre praktický pracovné  prístup             

život postupy,                

  Manipulačné                

  zručnosti                

  Prírodovedno – environmentálny oblasť    
Výchovno-  Obsah  Metódy,  I.ročník  II.ročník  III.ročník   IV.ročník  

Vzdelávací cieľ     formy  Počet VVČ  Počet VVČ  Počet VVČ   Počet VVČ  

Pochopiť  Pozorovanie  Vysvetlenie,  16  16  16  16  
základné  prírody a jej  motivácia,              

princípy  zmien,  ekologické              

ochrany  Šetrenie  hry              

životného  energiami                 



prostredia              

Rozvíjať Starostlivosť Vysvetlenie,  16 16 16 16  
zručnosti pri o izbové motivácia,           

jednoduchej kvety,čistenie aktivizácia           

činnosti na okolia             

tvorbe ŠKD             

a ochrane Triedenie             

životného odpadu             

prostredia              

   Esteticko – výchovná oblasť      

              
Výchovno- Obsah Metódy,  I.ročník II.ročník III.ročník IV.ročník  

Vzdelávací cieľ  formy  Počet VVČ Počet VVČ Počet VVČ Počet VVČ  

Rozvíjať Hudba, Motivácia,  8  8 8 8  
základy Výtvarné ukážka,           

vzťahu k umenie, návšteva           

umeniu tanec, kultúrneho           

 Netradičné podujatia           

 výtvarné             

 techniky             

Posilniť úctu Kultúrne Film,  8  8 8 8  
ku kultúrnym pamiatky, rozprávka,           

hodnotám ľudové výstava prác,           

v blízkom tradície vychádzka           

okolí a zvyky,             

 história a             

 dnešok             

Rozvíjať Budúci Tvorivá  8  8 8 8  
základy prváci,Veľká dielňa,           

tvorivých noc,Deň dramatizácia           

schopností a matiek,úcta             

zručností k starším,             

 Vianoce             

Objavovať Tematická Pozorovanie,  8  8 8 8  
a vnímať vychádzka, Ilustrácia           

krásu Pozorovanie zážitku           

v bežnom zmien, audio             

živote nahrávka,             

 rozprávka             

  Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť    

             
Výchovno- Obsah  Metódy,  I.ročník  II.ročník  III.ročník  IV.ročník  

Vzdelávací cieľ   formy  Počet VVČ  Počet VVČ  Počet VVČ  Počet VVČ  

Rozvíjať Pobyt na  Motivácia,  7  7  7  7  
schopnosť čerstvom  aktivizácia,          

relaxovať vzduchu,  tréning          

pravidelným relaxačné             

cvičením a cvičenie,             

pohybom vychádzky,             

 skupinové hry             

Pochopiť Umývanie  Vysvetlenie,  5  5  5  5  
význam rúk,vetranie,  motivácia,          

dodržiavanie telovýchovné  aktivizácia,          

hygienických chvíľky,  tréning          

návykov otužovanie             

Rozvíjať Stolný tenis,  Vysvetlenie,  5  5  5  5  
športový cvičenie  motivácia,          



talent a v telocvični, aktivizácia,     

schopnosti kolektívne tréning,súťaž     

 loptové hry      

Pochopiť Čo je nikotín, Vysvetlenie, 5 5 5 5 
škodlivosť fajčenie, film, beseda     

fajčenia, alkohol a s     

Alkoholu civilizačné odborníkom     

a iných drog choroby      

Dodržiavať Stravovacie Motivácia, 5 5 5 5 
základné návyky, prvá individuálny     

zásady pomoc, prístup,     

zdravej obliekanie sa rozhovor     

výživy podľa ročných      

 období      

Rozvíjať Záujmová Aktivizácia, 5 5 5 5 
športové činnosť,športová Povzbudenie,     

schopnosti súťaž súťaž     

a zdravú       

súťaživosť        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha 5 

 
Výchovné  štandardy ŠKD 

Vzdelávacia  oblasť 

Obsahový  štandard Výkonový  štandard 

Gramatické a matematické cvičenia Samostatne písať úlohy 

Techniky učenia, čítanie textu, rozvíjanie 

vedomostí 

Poznávať efektívne spôsoby učenia sa 

Práca s informačnými zdrojmi, čítanie 

s porozumením, sebavzdelávanie 

Byť otvorený získavať nové poznatky a 

informácie 

Rozvíjanie slovnej zásoby, zmyslové hry, 

didaktické hry 

Rozvíjať získané poznatky 

Pravidelné plnenie svojich povinností  Rozvoj samostatnosti a zodpovednosti 

 

Spoločensko-vedná  oblasť 

Obsahový  štandard Výkonový  štandard 

Spolupráca, vytváranie pozitívnej klímy 

v oddelení, dodržiavanie šk. poriadku  ŠKD 

Vedieť si uvedomiť silu kolektívu 

Prejavy úcty k rodičom a ostatným ľuďom, 

čo je tolerancia 

Vedieť sa slušne správať k starším  

Sebaúcta, ako pochopiť iných - súvisiace 

emócie 

Ovládať jednoduché zručnosti 

sebahodnotenia a empatie 

Vzťah k handicapovaným deťom, čo je 

predsudok 

Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so 

zdravotným postihnutím 

Práva dieťaťa, šikanovanie Rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie 

ľudských práv a základných slobôd 

Vulgarizmy, spolužitie bez násilia Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy v 

správaní 

Asertivita, asertívne správanie Obhajovať svoje názory 

Moja rodina, rozprávanie o domove Prejavovať úctu k rodičom, porovnávať 

vzťahy v harmonickej a rozvrátenej rodine 

 

Pracovno – technická oblasť 

Obsahový  štandard Výkonový  štandard 

Dodržiavanie školského poriadku ŠKD, moje 

povinnosti, spolupráca 

Spolurozhodovať o živote v skupine 

a pracovať v nej 

Sebaobsluha, poriadok na stole, v oddelení,  

v šatni 

Kultivovať základné sebaobslužné 

a hygienické návyky 

Poznávanie rôznych profesií, úcta ku 

každému povolaniu 

Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché, 

osobné ciele 

Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy, 

presnosť a čistota práce 

Rozumieť významu osobnej zodpovednosti 

za vykonanú prácu 

Práca s rôznym materiálom, netradičné 

pracovné postupy, manipulačné zručnosti 

Získavať základy zručností potrebných pre 

praktický život  

 



Prírodovedno-environmentálna  oblasť 

Obsahový  štandard Výkonový  štandard 

Pozorovanie prírody vo svojom  okolí, 

pozorovanie zmien v prírode, šetrenie 

energiami 

Poznať základné princípy ochrany životného 

prostredia  

Starostlivosť o izbové kvety, čistenie okolia 

ŠKD, zberová činnosť, triedenie odpadu 

Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej 

činnosti na tvorbe a ochrane životného 

prostredia  

 

Esteticko – výchovná   oblasť 

Obsahový  štandard Výkonový  štandard 

Hudba, výtvarné umenie, tanec,  netradičné 

výtvarné techniky 

Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu 

a rozvíjať svoj talent 

Kultúrne pamiatky, ľudové tradície a zvyky, 

história a dnešok 

Prejavovať úctu ku kultúrnym hodnotám  

Budúci prváci, Veľká noc, Deň matiek, Úcta 

k starším, Vianoce 

Byť otvorený k tvorivej činnosti 

Tematická vychádzka, pozorovanie zmien, 

audio nahrávka, rozprávka 

Objavovať a vnímať krásu v bežnom živote 

 

Telovýchovná, zdravotná a športová  oblasť 

Obsahový  štandard Výkonový  štandard 

Pobyt na čerstvom vzduchu, relaxačné 

cvičenie, vychádzky, skupinové hry 

Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom 

Umývanie rúk, vetranie, telovýchovné 

chvíľky, otužovanie 

Ovládať základné hygienické návyky, 

osvojiť si zdravý spôsob života 

Stolný tenis, cvičenie v telocvični, 

kolektívne loptové hry 

Schopnosť pravidelného pohybu a cvičenia 

Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a civilizačné 

choroby 

Uvedomovať si škodlivosť fajčenia, alkoholu 

a iných drog 

Stravovacie návyky, prvá pomoc, obliekanie 

sa podľa ročných období 

Vyjadriť význam dodržiavania základných 

zásad zdravej výživy 

Záujmová činnosť, športová súťaž Rozvíjať svoj športový talent a schopnosti 

 

 

 
Vypracoval: MZ ŠKD     Prejednané v pedagogickej  27.8.2015 

Platnosť: od 1.9.2015 

 

 

 

 

Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy 

 
 



Dodatok č.1 

 

Výchovný plán 1 /§10,ods.3/ 

Školský rok: 2015/16 

Zoznam tematických oblastí výchovy s vymedzením najmenšieho počtu 

výchovno-vzdelávacích jednotiek v jednotlivých oddeleniach ŠKD 

 

Názov tematických 

oblastí výchovy 

Počet výchovno-vzdelávacích jednotiek 

v základných oddeleniach ŠKD 

 

          Základné oddelenia 
1.odd. 2.odd. 3.odd. 4.odd. 5.odd. 6.odd. 7.odd. 8.odd. 

Vzdelávacia oblasť 165 165 165 165 165 165 165 165 

Spoločensko-vedná 

oblasť 

33 33 33 33 33 33 33 33 

Pracovno-technická 

oblasť 

33 33 33 33 33 33 33 33 

Prírodno-

environmentálna oblasť 

33 33 33 33 33 33 33 33 

Esteticko-výchovná 

oblasť 

33 33 33 33 33 33 33 33 

Telovýchovná, zdravotná 

a športová oblasť 

33 33 33 33 33 33 33 33 

 

Špecifické oddelenia 

Počet výchovno-vzdelávacích jednotiek/hodín/ v špecifických  

oddeleniach ŠKD 

Ranný klub 165 165 165 165 - - - - 

Konečný klub 165 - - - - - - - 

Rekreačné odpoludnie 66 66 66 66 66 66 66 66 

         

 

Vysvetlivky: 

Výchovno - vzdelávacie jednotky = výchovno-vzdelávacie činnosti/čas trvá pokiaľ trvá záujem 

detí, najčastejšie spravidla 1 hodinu/. 

Oddelenia v ŠKD sa delia na: 

a. základné = kmeňové oddelenia spravidla podľa ročníkov a tried 

b. špecifické = oddelenia podľa režimu dňa v ŠKD, podľa požiadaviek rodičov                                                                        

a organizačných požiadaviek ŠKD 

 

 

 

 

 

 

 



Výchovný plán 2/§10, ods.4 

 

Celková skladba výchovných oddelení / šk. rok 2015/2016 / 
Základné oddelenia 

Oddelenia Trieda Ročník Meno vychovávateľky 

 

Čas trvania 

od – do 

/bližšie špecifikovaný 

v rozvrhu týždennej 

činnosti/ 

I.oddelenie I.A zmiešaný Viera Bačová 11:30 – 16:00 

II.oddelenie I.B zmiešaný Anna Milnerová 11:30 – 16:00 

III.oddelenie I.C zmiešaný Zuzana Péliová 11:30 – 16:00 

IV.oddelenie II.A zmiešaný Sandra Priadková 11:30 – 16:00 

V.oddelenie II.C zmiešaný Zdenka Vojdulová 11:30 – 16:00 

VI.oddelenie IV.C štvrtý Lenka Krupinská 12:00 – 16:00 

VII.oddelenie III.A zmiešaný Michaela Bozsóová 11:30 – 16:00 

VIII.oddelenie III.C zmiešaný Jana Luptáková 11:30 – 16:00 

Špecifické oddelenia 

 

Ranný klub zmiešané 

triedy 

prvý Vychovávatelia podľa 

rozpisu služieb 

každý deň 

od 6:15 – do 8:00 hod. 

Ranný klub zmiešané 

triedy 

druhý             -,,-              -,,- 

Ranný klub zmiešané 

triedy 

tretí             -,,-             -,,- 

Ranný klub zmiešané 

triedy 

štvrtý             -,,-             -,,- 

Konečný klub zmiešané 

triedy 

zmiešané 

ročníky 

            -,,- každý deň 

od 16:00-do 17:00 

 

 

Vysvetlivky: 

Ranný klub = špecifické oddelenie pre deti s pravidelnou aj nepravidelnou dochádzkou do ŠKD 

pred školským vyučovaním 

Konečný klub = špecifické oddelenie pre deti ostávajúce v klube po 16:00 hodine - spojené 

oddelenie 

Pravidelná dochádzka do ŠKD = na základe prihlášky dieťa navštevuje pravidelne ŠKD po 

dobu celej činnosti 

Nepravidelná dochádzka = na základe prihlášky dieťa navštevuje pravidelne ŠKD len vo 

vybratej časti rozvrhu týždennej činnosti 

 

 

 

 

 



Výchovný plán 3 /Zákon 245/2008 §114, ods.1/ 

Školský rok. 2015/16 

Hlavný predmet činnosti ŠKD: 

1./Rekreačná činnosť zabezpečovaná pobytom vonku, energizérmi, 

harmonizérmi, individuálnymi činnosťami. 

2./Príprava na vyučovanie zabezpečovaná didaktickými hrami, písaním 

domácich úloh, utvrdzovaním školského učiva a prípravou na vyučovanie 

podľa individuálnej dohody s rodičom 

3./Aktívny oddych formou tematických oblastí výchovy  
 

TOV 
Názov  

tematických  

oblastí výchovy 

Výchovno-

vzdelávacie 

činnosti v danej 

TOV 

Charakteristika VVČ 

Vzdelávacia oblasť PNV Utvrdzovanie učiva didaktickými hrami, písanie 

DÚ 

Spoločensko-vedná 

oblasť 

Prosociálna výchova 

Kultúra stolovania 

Súčasť etickej výchovy, rozvoj osobnosti dieťaťa. 

Základy správneho a samostatného stolovania 

a odoberania obedov v ŠJ. 

Pracovno-technická 

oblasť 

Sebaobslužné činnosti Samostatné zvládanie úloh starostlivosti o  

vlastnú osobu, prostredie a veci v osobnom  

vlastníctve. 

Prírodno- 

environmentálna oblasť 

Environmentálna 

výchova 

Ochrana prírody a zdravia, zdravý životný  

štýl. 

Esteticko-výchovná 

oblasť 

Výtvarná, hudobná, 

literárna výchova 

Zvládanie rôznych výtvarných techník, 

hudobné cítenie, dramatizácia. 

Telovýchovná, 

zdravotná a športová 

oblasť 

Pohybové a športové 

hry, 

dopravná výchova 

Pohybom ku zdravému životnému štýlu, aktívne 

trávenie voľného času, bezpečnosť účastníka 

cestnej premávky. 

 Režimové momenty Činnosti spojené s organizačnými časťami VVČ 

vyplývajúcimi z rozvrhu hodín v škole alebo 

 z denného režimu. 

 

Vysvetlivky: 

Rozdelenie VVČ do TOV vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu – rozdelenie 

vzdelávacích a výchovných predmetov do vzdelávacích oblastí. 

Tematické oblasti výchovy, alebo oblasti výchovy TOV =  skupiny VVČ podľa príbuznosti 

obsahu 

Výchovno - vzdelávacie činnosti VVČ = činnosti = aktivity určitého zamerania a obsahu 

Výchovno-vzdelávacie aktivity = aktivity v rámci VVČ 

 

Vypracoval: MZ ŠKD     Prejednané v pedagogickej  27.8.2015 

Platnosť: od 1.9.2015 

 

 

Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy 


