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2. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy 

  
Školský klub detí navštevujú deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku v základnej 

škole. Pracuje ako súčasť ZŠ a nachádza sa na 1. stupni v budove školy. Skladá sa z 

heterogénneho oddelenia. Výchovný program prihliada na schopnosti a zručnosti detí. Vo 

výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD využívame dostupný didaktický materiál, časopis 

Vychovávateľ. Využívame nové didaktické hry pre deti, nimi precvičujeme prebraté učivo v 

škole, rozširujeme vedomostný obzor, rozvíjame schopnosti talentovaných detí. Upriamime 

pozornosť na fyzickú zdatnosť detí v športových hrách a rôznych športových aktivitách , ktoré 

sú dôležité pre ich správny vývin. Prioritou je aj tanečná a pohybová príprava detí v ŠKD.  

Zapojíme deti do dopravných súťaží. Veľkú pozornosť venujeme boji proti šikanovaniu, 

ochrane práv dieťaťa. Uskutočníme besedy o drogách, kriminalite a toxikománií. Formou hier 

budeme podporovať výchovu k materstvu a rodičovstvu. Často budeme pracovať s knihou, 

učiť deti čítať s porozumením formou zábavy. Pravidelne budeme navštevovať školskú 

knižnicu a organizovať besedy o prečítaných knihách. Osvojíme si pravidlá slovenského 

jazyka a vyjadrovanie spisovnou slovenčinou. Budeme dbať na upevňovanie národného 

povedomia. Hrou na obchod sa deti učia pracovať s novou menou euro. 

Projekty, do ktorých sa školský klub detí zapája sú kultúrne programy, ekologické programy, 

projekty zamerané na dopravnú výchovu detí, zdravú výživu, športové popoludnia a iné, z 

ktorých niektoré sú celoškolskými projektmi a v rámci školského klubu sa v spolupráci s 

učiteľmi rozpracovávajú. Zapojíme sa do priprav výstavy plody jesene, karnevalu, Vianočnej 

a Veľkonočnej akadémie. Spolu s deťmi budeme dbať na estetizáciu klubu a chodieb školy. 

V budúcnosti chceme zvýšiť počet detí navštevujúcich ŠKD, ktoré nemajú vo svojom 

rodinnom prostredí vytvorené tie najlepšie podmienky pre svoj vývin, výchovu a vzdelávanie. 

Jedná sa hlavne o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

 

Charakteristika Výchovného programu  

- vychádza z kľúčových kompetencií žiaka základnej školy podľa dokumentu ISCED 1 a 

koncepcie rozvoja školy  

- vo svojej činnosti vychádza zo Školského vzdelávacieho programu, vytvára priestor pre také 

oblasti, na ktoré v Školskom vzdelávacom programe v súčasných učebných osnovách nie je 

veľký priestor napríklad tzv. prierezové témy  

- variabilne reaguje na aktívne trávenie voľného času detí  

 

Poslaním ŠKD je zabezpečiť 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. Činnosť je zameraná na uspokojovanie sociálnych potrieb detí 

prostredníctvom výchovno-vzdelávacích, oddychových, záujmových a rekreačných činností. 

ŠKD pracuje ako súčasť základnej školy. Poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom mladšieho 

aj staršieho školského veku, deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a 

individuálne začleneným deťom. 

Jeho cieľom je:  

- zabezpečovať záujmové vzdelávanie pre deti podľa Výchovného programu  

- zabezpečovať prípravu na vyučovanie  

- uspokojovať a rozvíjať záujmy v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin  



Pedagogická činnosť v školskom klube detí je zameraná na všestranné formovanie osobnosti 

dieťaťa so zameraním na programy podporujúce zdravie a pohyb detí. Zdravie považujeme za 

podmienku umožňujúcu udržateľnosť hodnotného života. 

 

Ciele výchovno – vzdelávacej práce  

Hlavnými cieľmi výchovy v ŠKD sú rozvoj schopností, osvojenie vedomostí a návykov, 

získanie skúseností a sformovanie charakteru žiaka. Sú vždy vyjadrením určitého ideálu, 

ktorý obsahuje požiadavky a predstavy o tom, čím by sa mal človek vyznačovať:  

- upevňovanie hygienických návykov  

- utužovanie vzťahov medzi žiakmi (kamarátstvo, disciplína…)  

- odbúravanie negatívnych vlastností (zákernosť, závisť,…..)  

- obohacovať žiakov o nové poznatky a vedomosti hravou, alebo súťaživou formou  

- individuálny prístup k deťom s poruchami správania a slabším prospechom  

- dotváranie estetického prostredia ŠKD. 

  

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

vzdelávania / zákon č. 245/2008 /, z kľúčových kompetencií detí, získaných na vzdelávaní v 

ZŠ. Dôraz kladieme na samostatnosť a zodpovednosť za svoju prácu a svoje konanie, na 

fyzickú zdatnosť a aktívne využívanie voľného času. Našim cieľom je podporovať záujmy, 

osobnosť a schopnosti každého dieťaťa. Chceme byť zariadením, v ktorom sa deti cítia 

príjemne a bezpečne. Režim dňa v ŠKD zohľadňuje striedanie práce s odpočinkom.  

Kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti chceme zvyšovať:  

- zlepšením materiálnych a priestorových podmienok  

- orientovaním ďalšieho vzdelávania vychovávateliek v oblasti ochrany detských a ľudských 

práv a predchádzanie všetkým formám diskriminácie a intolerancie.  

 

 Strategické ciele  

- kompenzovať jednostrannú záťaž behom vyučovania,  

- podporovať záujmy, osobnosť a schopnosti každého dieťaťa,  

- skvalitniť spoluprácu s rodičmi,  

- poskytovať konzultačno-poradenské služby pre rodičov detí s poruchami učenia a správania 

sa a zabezpečiť kvalitnú kooperáciu školy a rodiny,  

- zlepšiť estetiku prostredia,  

- zriadiť ďalšie priestory pre záujmovú činnosť,  

- osvojiť si také názory, schopnosti a zručnosti, ktoré umožnia deťom dobre zvládnuť súčasný 

i budúci život,  

- rozvíjať kamarátstva a primerané vzťahy k dospelým osobám,  

- rozvíjať individuálne schopnosti, využívať poznatky, ktoré deti získali v škole a vhodným 

spôsobom na ne naviazať vo výchovných činnostiach,  

- rozvíjať základné pohybové zručnosti detí, ich schopnosti vhodne relaxovať, odpočívať a 

regenerovať svoje sily,  

- smerovať deti pre zmysluplné využívanie voľného času a poskytovať im k tomu dostatok 

námetov.  

 

Kompetencie dieťaťa školského klubu detí  

Kompetencie detí ŠKD nadväzujú na kompetencie žiakov našej základnej školy, navzájom sa 

prelínajú a rozvíjajú v jednotlivých oblastiach výchovy. Sú výsledkom celkového výchovno - 



vzdelávacieho procesu v ŠKD. Dieťa v ŠKD by si malo osvojiť tieto kľúčové kompetencie na 

úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu       

v ŠKD:  

 

Kompetencie učiť sa učiť  

- rieši nové, neznáme úlohy a situácie 

- zúčastňuje sa vedomostných súťaží 

- prejavuje záujem o nové informácie 

- získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov  

Pedagogické stratégie  

žiadať od detí, aby:  

- hodnotili situácie, vyvodzovali dôsledky z výsledkov myslenia a činností,                                     

- argumentovali, aktívne sa zapájali do besied, kvízov, súťaží, krúžkov, navštevovali výstavy,   

knižnicu, pedagogické aktivity zamerané na hodnotenie situácií, vlastných aj cudzích  

výkonov, správania a javov, navodzovanie situácií s otvoreným koncom, aktivity, v ktorých 

sa učia deti  

 

Komunikačné kompetencie  

- zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje svoj názor 

- vypočuje si opačný názor 

- rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT 

- prijíma spätnú väzbu 

Pedagogické stratégie  

vysvetlenie, povzbudenie, hranie rolí, besedy, využitie situačnej metódy, práca s počítačom, 

vlastná práca, prezentácia, riešenie úloh, tréning, individuálny prístup, záujmový krúžok 

 

Sociálne kompetencie  

- pomenuje svoje potreby, city a pocity 

- zvládne jednoduché stresové situácie 

- vlastným postupom rieši jednoduché konflikty                                                                        

- presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti                                                                       

- rešpektuje úlohy skupiny                                                                                                           - 

- efektívne spolupracuje v skupine                                                                                                          

- uvedomuje si potreby žiakov a osôb so zdravotným znevýhodnením                                     

- uvedomuje si potreby ostatných detí                                                                                            

- poskytne pomoc alebo pomoc privolá  

Pedagogické stratégie  

povzbudenie, rozprávanie, dramatizácia, hry na riešenie konfliktov, besedy, navodzovanie 

modelových situácií, využitie situačnej metódy pri riešení rôznych situácií, inscenačná 

metóda, kde deti zinscenujú určitú situáciu a v diskusii sa pokúsia nájsť východisko, nájsť 

riešenie problému, hry na vciťovanie, hry na úprimnosť 

 

Pracovné kompetencie  

- prejavuje samostatnosť vo vypracovaní domácich úloh 

- plánuje a hodnotí svoje činnosti 

- prijíma nové informácie a poznatky 

- dokončí prácu 



- kultivuje svoju vytrvalosť 

- plní si svoje povinností 

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

- rozvíja manuálne zručnosti 

Pedagogické stratégie  

povzbudenie, tréning, hodnotenie, aktivizácia, motivácia, kooperačné hry, tvorivé dielne, 

činnosti s využitím nových pracovných techník, materiálov, vlastná práca, záujmový krúžok 

 

Občianske kompetencie  

- uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb 

- uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie 

- je otvorený primeranému participovaniu na živote v oddelení 

- prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám 

Pedagogické stratégie  

individuálny prístup, film, hranie rolí, hry na vciťovanie, aktívny prístup k príprave 

programov, spoločné podujatia  

  

Kultúrne kompetencie  

- pozná kultúrne pamätihodnosti okolia a regiónu 

- rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie 

- rešpektuje iné kultúry a zvyky 

- prijíma kultúrne podnety 

- je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine 

- ovláda základy kultúrneho správania 

- kultivuje svoj talent 

Pedagogické stratégie  

záujmový krúžok, tvorivé dielne, kultúrne programy, vysvetlenie, motivácia, návšteva 

kultúrneho podujatia, ukážky, výstava prác, výtvarné stvárnenie zážitku 

 

Kompetencie k využívaniu voľného času  

- vie účelne tráviť voľný čas                                                                                                       - 

- vie si vybrať svoje záujmy                                                                                                                      

- vie odmietnuť nevhodné podnety pre trávenie voľného času  

Pedagogické stratégie  

záujmové krúžky, vysvetlenie, motivácia, individuálny prístup, tréning 

 

3. Formy výchovy a vzdelávania 

  
V školskom klube detí uplatňujeme poldennú formu výchovy a vzdelávania, ktorá je 

prispôsobená vyučovaciemu procesu. 

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

rôznorodé a pestré. Záujmové vzdelávanie, ktoré prebieha v našom ŠKD, prebieha 

predovšetkým vlastnou činnosťou detí, ich komunikáciou s okolím a získavaním vlastných 

skúseností. Všetko je založené na priamych zážitkoch z činností, ktoré vychádzajú čiastočne z 

individuálnej voľby, detskej zvedavosti, potreby zamestnávať sa a baviť sa s ostatnými. 



Formy výchovy a vzdelávania spolu úzko súvisia a v praxi sa nám často prelínajú a dopĺňajú. 

Využívajú sa nasledovné formy práce: 

- Hromadné zamestnania  

- Skupinové zamestnania  

- Individuálna činnosť detí   

 

Formy práce pri spontánnej činnosti:  

- odpočinok, čítanie kníh a časopisov,  

- tematické hry (domov, rodina, škola doprava...)  

- konštruktívne hry so stavebnicou,  

- stolné hry, skladanie obrázkov,  

- voľné kreslenie, omaľovánky, doplňovačky,  

- dramatizácia rozprávky.  

 Metódy používané pri spontánnej, neriadenej činnosti:  

- pozorovanie, získavanie skúseností prežívaním,  

- experimentovanie,  

- hra, individuálna práca,  

- vlastná tvorba, aktivizujúce hry,  

- práca vo dvojici, v skupine, partnerská „výuka“,  

- samostatné a skupinové riešenie problémov,  

- hodnotenie, sebahodnotenie.  

 

Formy práce pri činnosti riadenej:  

- vychádzky s pozorovaním,  

- technické práce s rôznymi druhmi materiálu,  

- ručné práce s využitím rôznych výtvarných techník,  

- besedy,  

- práce s knihou,  

- súťaživé hry, didaktické hry,  

- hudobne pohybové hry,  

- TV chvíľky,  

- športové hry,  

- výukové programy na PC.  

Metódy používané pri riadenej činnosti:  

- rozprávanie, dramatizácia, vychádzka,  

- vyhľadávanie informácií, riešenie problémových situácií,  

- rozhovor, diskusia, komunikácia v kruhu,  

- prezentácia výsledkov a ďalšie...  

 

4. Tematické oblasti výchovy  

 
Výchova a vzdelávanie sa v ŠKD realizuje v týchto tematických oblastiach výchovy:  

- vzdelávacia  

- spoločensko-vedná  

- pracovno-technická  



- prírodovedno-environmentálna  

- esteticko-výchovná  

- telovýchovná, zdravotná a športová  

 

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

ekologickú, dopravnú a výchovu k rodičovstvu. Výchovno - vzdelávací proces sa realizuje 

tak, že sa obsah jednotlivých výchovno – vzdelávacích činností aplikuje integrovane vo 

viacerých výchovných oblastiach a v záujmovej činnosti naraz, čo umožní komplexnejší 

rozvoj osobností detí. Kľúčové kompetencie a osobnosť dieťaťa sa rozvíjajú prostredníctvom 

realizácie hlavných výchovno-vzdelávacích cieľov. Ich plnenie sa bude dosahovať 

realizovaním nižších, špecializovanejších a konkrétnejších cieľov v jednotlivých tematických 

oblastiach výchovy a ďalších aktivitách.  

 

 Vzdelávacia oblasť  

Obsahom tejto oblasti je rozvoj rozumového poznávania, rozvoj reči, rozvoj konvergentného, 

divergentného a tvorivého myslenia, rozvoj praktických činností. Viesť deti k tomu, aby sa učili 

samostatne pracovať, učiť ich ako sa majú pripravovať na vyučovanie. Odstraňovať rečové 

poruchy, dbať na písomný prejav, učiť ich samostatnosti a sebakontrole. K deťom pristupovať 

diferencovane.   

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:  

- rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie                                                                               

- rozvíjať efektívne spôsoby učenia                                                                                                             

- získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov                                                                                

- získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu  

 

 Spoločensko-vedná oblasť  

V tejto oblasti nám ide o výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a                

v regulácii správania detí, o rozvoj schopnosti využívať kultúrne nástroje na kultivovanú 

komunikáciu, empatiu a pozitívne hodnotenie druhých. Pripomenieme si pamätné dni a štátne 

sviatky (Deň Ústavy SR, vznik SR ...), významné osobnosti našej kultúry, histórie, pamätné 

miesta nášho regiónu, štátne symboly.  V rámci vhodných hier sa budeme učiť vyjadriť svoj názor 

a vypočuť iných.  Nacvičíme podávanie prvej pomoci a naučíme sa privolať pomoc. 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:  

- spolurozhodovať o živote v skupine  

- rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie  

- prejavovať úctu k rodičom, starším osobám  

- prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím  

- pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd  

- posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti  

- kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa  

- vyjadrovať svoj názor  

- vedieť si vypočuť opačný názor  

-  využívať všetky dostupné formy komunikácie  

-  rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa  

- vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty  

- poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať  

 

 



 Pracovno-technická oblasť  

Obsahom tejto oblasti je rozvoj pracovných návykov, osvojenie si základných zručností . 
Vštepovať žiakom prvky správneho vzťahu k práci a tak klásť základy dobrej pracovnej morálky, 

učenie ukladaniu hračiek, šatstva, poriadok v taške. Tvorivé technické myslenie, zručnosť, záujem 

o budúce povolanie. Ukážeme si ako sa tvoria projekty a spoločne ich zhotovíme. 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:  

- vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele  

- rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu  

- vedieť spolupracovať so skupinou  

- rozvíjať základy manuálnych a technických zručností  

- získavať základy zručností potrebných pre praktický život  

- získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov  

- kultivovať základné samoobslužné návyky  

 

 Prírodovedno-environmentálna oblasť  

Za dôležité považujeme aby deti získali vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať 

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

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

Zameranie oblasti budeme orientovať na kultúrne životné prostredie v našom okolí. Zameriame sa 

na turistické vychádzky spojené so zberom odpadkov.  

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:  

- pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia  

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

 

 Esteticko-výchovná oblasť  

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

prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Budeme dbať na kultúrne 

vyjadrovanie, kultúru stolovania, učiť deti vkusne sa obliekať. Esteticky si vyzdobíme klub 

a chodby. 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:  

- posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí  

- rozvíjať základy vzťahu k umeniu  

- rozvíjať talent a špecifické schopnosti  

- rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností  

- prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia  

- podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení  

- objavovať krásu v bežnom živote  

 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť  

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

neoddeliteľnou súčasťou je pohyb. Na rekreačnú a oddychovú činnosť využívame školské ihrisko 

a telocvičňu. Budeme dbať na pobyt deti na čerstvom vzduchu. 

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  



- pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy  

- poznať základné princípy zdravého životného štýlu  

 

Základnou pedagogickou stratégiou a súčasne základnou organizačnou jednotkou práce v ŠKD je 

pedagogická aktivita, ktorá má variabilný charakter podľa toho či ide o:  

- pravidelnú činnosť, ktorá sa vyskytuje vo výchovnom programe každý deň  

- príležitostnú činnosť napr. karnevaly, besedy, tvorivé dielne a iné  

- priebežnú činnosť, ktorá je zameraná na aktívny oddych detí po vyučovaní  

- prípravu na vyučovanie – po dohode s učiteľom a diskusii o cieľoch vyučovania v danej triede a 

následne v oddelení, pričom formy práce v tejto oblasti sa výrazne odlišujú od foriem 

uplatňovaných vo vyučovaní  

- spontánnu činnosť, ktorá je špecifická a ponúka každému dieťaťu možnosť vlastnej voľby.  

 

Spoločnou stratégiou pre všetky výchovné oblasti je vytvorenie prostredia, ktoré deti aktivizuje a 

motivuje k rozvíjaniu kompetencií získaných na vzdelávaní v škole. 

 

5. Výchovný plán  

 
Výchovný plán stanovuje skladbu výchovno-vzdelávacej činnosti (VVČ) v jednotlivých 

výchovných oddeleniach na obdobie školského roka. Určuje minimálny počet  VVČ                        

v jednotlivých oblastiach výchovy ktoré vychovávateľky zrealizujú v školskom roku. V rámci 

výchovného plánu je potrebné rešpektovať a dodržiavať princípy výchovy, teda princíp:  

- cieľavedomosti  

- spätnej väzby  

- individuálnej zvláštnosti  

- dobrovoľnosti  

- primeranosti veku 

 

Stanovený počet výchovno-vzdelávacích činností predstavuje jednu činnosť denne tak , že sa 

všetky výchovné oblasti vystriedajú počas dvoch týždňov.  

Vychovávateľky projektujú výchovno-vzdelávaciu činnosť tak, aby sa v priebehu dňa striedal 

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

vzdelávacími aktivitami.                                                                                                             

V jednom oddelení je najviac 25 detí. Vychovávateľky projektujú činnosti tak, aby 

uspokojovali záujmy a rozvíjali schopnosti všetkých detí, takže reálny počet vzdelávacích 

aktivít bude vyšší ako minimálne vymedzený. 

  

VVČ:  Sebaobslužné činnosti  

- obed, kultúra stolovania  

- zásady slušného správania  

- kultúra obliekania, ochrana zdravia sezónnym oblečením  

- praktické činnosti  

 

Odpočinková činnosť má slúžiť k zabezpečeniu potrebného oddychu a kľudu  po vyučovaní. 

Môže sa vykonávať voľným zamestnaním detí bez organizovania vychovávateľky 

- krátkodobé činnosti zamerané na oddych  

- počúvanie hudby, počúvanie rozprávky  



- pozeranie rozprávky  

- čítanie  

- spoločenské, konštruktívne ,tvorivé hry  

- relaxačné cvičenia, relaxačné chvíľky  

- rozhovory, komunitný kruh  

 

Rekreačná činnosť pomáha odstraňovať únavu z vyučovania regenerovať psychické a 

fyzické sily jednotlivca. Má charakter pohybových aktivít, hlavne na čerstvom vzduchu, 

mimo prostredia školy 

- relaxačný charakter  

- pobyt vonku, pobyt v prírode, vychádzky, exkurzie  

- kolektívne , loptové a pohybové hry  

- hry s hračkami  

 

Záujmová činnosť pomáha rozvíjať talent, schopnosti, vedomosti a zručnosti detí 

(spoločensko - vedná, pracovno – technická, prírodovedno – enviromentálna, esteticko – 

výchovná, telovýchovná, zdravotná a športová)  

- momenty uplatňované pri činnosti  podľa individuálny charakteru a individuálne činnosti  

- krúžky v škole  

  

Príprava na vyučovanie vedie detí k samostatnosti a zodpovednosti pri vypracovaní 

domácich úloh, umožňuje hravou formou pomocou didaktických hier precvičiť a prehĺbiť už 

nadobudnuté vedomosti. Pri nej je žiaduce dbať na biologicko – hygienické a pedagogicko – 

psychologické požiadavky 

- upevňovanie učiva na základe požiadaviek školského vzdelávacieho programu  

- písanie úloh  

- didaktické hry  

- čítanie  

- ústne precvičovanie  

- práca s odbornou literatúrou, slovníkmi  

 

Vychovávateľka koordinuje VVČ tak, aby sa v priebehu dňa striedal odpočinok  

a relax so vzdelávaním (príprava na vyučovanie), či záujmovými a výchovno-vzdelávacími 

aktivitami. 

 

Výchovný plán ŠKD  

 

 

Názov tematických oblastí výchovy 

Počet výchovno-vzdelávacích 

činností/aktivít 

v jednotlivých oddeleniach ŠKD: 

     
 

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

Vzdelávacia oblasť  165   

Spoločensko-vedná oblasť  33   

Pracovno-technická oblasť  33   

Prírodovedno-environmentálna oblasť 33   

Esteticko-výchovná oblasť  33   



Telovýchovná, zdravotná a športová 

oblasť  

33   

 

Výchovné štandardy ŠKD  

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

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

zručnosti a schopnosti získané na vzdelávaní v škole.  

- výkonové štandardy, ktoré určujú kritériá úrovne zvládnutia obsahových štandardov.  

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

primerane svojim možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD (dieťa nemusí chodiť do ŠKD celé 

obdobie),  

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

ovládať a ktorú má vedieť aj prakticky používať  

 

V rámci činnosti budeme dodržiavať a sledovať výchovné štandardy dané ministerstvom 

školstva SR. 

 

Výchovné štandardy v jednotlivých tematických oblastiach výchovy v ŠKD 

 

Vzdelávacia oblasť  

Obsahový štandard  Výkonový štandard  

Gramatické a matematické cvičenie  Samostatne písať úlohy  

Rozvíjanie vedomostí, čítanie a reprodukcia textu  Poznávať efektívne spôsoby učenia sa  

Práca s informačnými zdrojmi, čítanie s 

porozumením, sebavzdelávanie  

Byť otvorený získavať nové poznatky a 

informácie  

Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, zmyslové 

hry, doplňovačky, didaktické hry,  

Rozvíjať získané poznatky  

 

 Spoločensko-vedná oblasť 

Obsahový štandard  Výkonový štandard  

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie  

pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie  

školského poriadku ŠKD, priateľstvo,  

akceptácia, samostatnosť  

Spolurozhodovať o živote v skupine  

 

Prejavy úcty k rodičom a ostatným ľuďom, čo je 

tolerancia  

Prejavovať úctu k rodičom, starším  

Emócie, prečo sme nahnevaní, silné a slabé stránky 

osobnosti, trpezlivosť, upokojenie sa, ako zvládnuť 

hnev, pozitívne myslenie, ako pochopiť iných, 

sebaúcta  

Ovládať jednoduché zručnosti 

sebahodnotenia, sebariadenia, 

sebamotivácie a empatie  

 

Život so zdravotným postihnutím, čo je predsudok, 

vzťah k handicapovaným deťom  

Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so 

zdravotným postihnutím  

Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, 

diskriminácia, moje práva, tvoje práva, spolužitie 

bez násilia  

Rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie 

ľudských práv a základných slobôd  

 

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



slovenských športovcov, umelcov, mládeže  hodnotám a tradíciám SR  

Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna komunikácia, 

spolužitie bez násilia  

Rozlišovať kultúrne a nekultúrne 

prejavy v správaní sa  

Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká, správanie, 

ktoré podporuje konflikt, správanie, ktoré konfliktu 

predchádza  

Samostatne a kriticky riešiť jednoduché 

konflikty v oddelení/záujmovom útvare  

Asertivita, asertívne správanie  Obhajovať svoje názory  

Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg,  

monológ. beseda  

Vypočuť si opačný názor  

 

Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky, 

rozprávanie o domove, prejavy úcty k ľuďom, čo je 

tolerancia  

Prejavovať úctu k rodičom, starším  

 

Deľba práce v rodine, problémy v rodine, život detí 

v rozvrátenej rodine, moja pomoc v rodine  

Rozlišovať a porovnávať vzťahy v 

harmonickej a rozvrátenej rodine  

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

prejavy v správaní sa  

Práca s počítačom, komunikácia s internetom, 

práca v textovom a grafickom editore  

Využívať všetky dostupné formy 

komunikácie  

 

Pracovno-technická oblasť  

Obsahový štandard  Výkonový štandard  

Spolupráca, zodpovednosť, dodržiavanie školského 

poriadku, moje povinnosti  

Spolurozhodovať o živote v skupine,  

pracovať v skupine  

Sebaobsluha, poriadok na stole, v oddelení, v šatni,  Kultivovať základné hygienické návyky  

Sebahodnotenie, poznávanie rôznych profesií, úcta 

ku každému povolaniu, dodržovanie denného 

režimu vývoj  

ľudského života: detstvo, dospelosť, orientácia v 

čase minulosť, prítomnosť, budúcnosť  

Vedieť samostatne si vytyčovať 

jednoduché osobné ciele  

Presnosť a čistota práce , splnenie úlohy,  Rozumieť významu osobnej 

zodpovednosti za vykonanú prácu  

Prejavy kladného vzťahu k spolužiakom, hrdosť na 

spoločný výsledok práce  

Vedieť spolupracovať so skupinou  

Práca s rôznym materiálom, netradičné pracovné 

postupy, zhotovenie darčeka,  

rozvoj jemnej motoriky, manipulačné zručnosti 

spolupráca, vytváranie  

Rozvíjať základy manuálnych a 

technických zručností  

Poriadok v herni, v triede, seba obslužné činnosti  Získavať základy zručností potrebných 

pre praktický život  

Získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých 

projektov  

Maska na karneval, kalendár oddelenia, 

návrh oddychového kútika v oddelení  

Starostlivosť o živý kútik, zeleň v okolí, polievanie 

kvetov, presádzanie  

Získavať základy zručností potrebných 

pre praktický život  

 

 

 



Prírodovedno-environmentálna oblasť 

Obsahový štandard  Výkonový štandard  

Pozorovanie prírody, fauny a flóry, pozorovanie 

zmien v prírode šetrenie energiami, vodou, 

tematická rozprávka  

Poznať základné princípy ochrany 

životného prostredia  

Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody a 

okolia ŠKD, zber papiera, triedenie odpadu, 

využitie neekologického odpadu  

Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej 

činnosti na tvorbe a ochrane životného 

prostredia  

 

 

Esteticko – výchovná oblasť 

Obsahový štandard  Výkonový štandard  

Kultúrne pamiatky v obci, meste, múzeum, galéria, 

ľudové tradície zvyky, povesti,  

názvy ulíc miestne noviny, história  

a dnešok  

Prejavovať úctu ku kultúrnym 

hodnotám v blízkom okolí  

Hudba, výtvarné umenie, tanec  Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu  

Netradičné výtvarné techniky, hudobné činnosti, 

športové činnosti  

Rozvíjať svoj talent a špecifické 

schopnosti  

Záujmová činnosť, príprava kultúrneho podujatia  Byť otvorený k tvorivej činnosti  

Úprava oddelenia, netradičné ozdoby, úprava 

zovňajšku,  

Prejavovať pozitívny vzťah k 

jednoduchej estetickej úprave 

prostredia a svojej osoby  

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

podujatí v skupine  

Tematická vychádzka, pozorovanie zmien, audio 

nahrávka, rozprávka  

Byť otvorený objavovať a vnímať krásu  

v bežnom živote  

 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

Obsahový štandard  Výkonový štandard  

Stravovacie návyky, pitný režim striedanie práce s 

odpočinkom, prvá pomoc, obliekanie podľa 

ročných období  

Uvedomovať si základné princípy 

zdravého životného štýlu  

Umývanie rúk, vetranie, telovýchovné chvíľky  Ovládať základné hygienické návyky  

Prechádzka, bicyklovanie, sánkovanie, cvičenie v 

telocvični, pingpong, kolektívne loptové hry  

Relaxovať pravidelným cvičením a 

pohybom  

Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, 

civilizačné choroby,  

Uvedomovať si škodlivosť fajčenia 

alkoholu  

a iných drog  

Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové hry, 

netradičné športové disciplíny  

Schopnosť pravidelného pohybu a 

cvičenia  

Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje zdravie, 

príčiny ochorenia, racionálna strava, potravinová 

pyramída  

Vyjadriť význam dodržiavania 

základných zásad zdravej výživy  

Záujmová činnosť, športové hry  Rozvíjať svoj športový talent a 

schopnosti  



Výchovné osnovy sú súčasťou výchovného programu. Sú vypracované najmenej v rozsahu 

ustanovenom výchovným štandardom ŠKD. Sú vypracované v jednotlivých tematických 

oblastiach výchovy. Obsahujú výchovno-vzdelávací cieľ, obsah výchovno-vzdelávacej 

činnosti a vymedzujú počet výchovno-vzdelávacích činností pre jednotlivé oddelenia na 

obdobie školského roka. 

 

Vzdelávacia oblasť  

Výchovno-

vzdelávací cieľ  

Obsah  

 

Metódy, formy  

 

1.odd. 

Počet 

VVČ 

2.odd. 

Počet 

VVČ  

3.odd. 

Počet 

VVČ  

Rozvíjať 

autonómnosť v 

príprave na 

vyučovanie  

Domáce úlohy  

 

Individuálny 

prístup Tréning 

Motivácia 

Vysvetlenie 

Zábavné didaktické 

hry  

                                      

8 

 

 

 

  

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  

                          

8 

 

  

Získavať nové 

poznatky a 

informácie  

 

Práca s informačnými 

zdrojmi, čítanie s 

porozumením, práca s 

encyklopédiou a 

slovníkom, 

sebavzdelávanie  

Individuálny 

prístup Aktivizácia 

Brainstorming 

Riešenie nových 

úloh Prezentácia  

 

                          

7 

 

  

Rozvíjať 

získané 

poznatky  

 

Rozvíjanie slovnej 

zásoby, jazykolamy, 

zmyslové hry, 

doplňovačky, 

didaktické hry  

Individuálny 

prístup  

 

                       

7 

 

  

 

Spoločensko-vedná oblasť 

Výchovno-

vzdelávací cieľ  

 

Obsah  

 

Metódy, formy  

 

1.odd. 

Počet 

VVČ 

 

2.odd. 

Počet 

VVČ  

 

3.odd. 

Počet 

VVČ  

 

Obhajovať si svoj 

názor  

 

Asertivita, asertívne 

správanie, 

jednoduché techniky  

                     

2 

 

  

Vypočuť si opačný 

názor  

 

Vedenie rozhovoru, 

diskusia, dialóg a 

monológ  

 

Vysvetlenie 

Tréning 

Aktivačné hry 

Hranie rolí 

                        

2 

 

  



Dramatizácia 

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  

                      

2 

 

  

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, 

sebaúcta  

Individuálny 

prístup Vysvetlenie 

Povzbudenie 

Dramatizácia 

Hranie rolí Hry na 

úprimnosť Hry na 

vciťovanie  

                      

3 

 

  

Prejavovať úctu k 

rodičom, starším  

 

Moja rodina, čo je 

domov, vlastné 

zážitky, rozp. 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  

                      

2 

 

  

Pochopiť význam 

dodržiavania 

ľudských práv a 

základných slobôd  

 

Práva dieťaťa, 

ľudské práva, 

šikanovanie, 

diskriminácia, moje 

práva, tvoje práva, 

spolužitie bez násilia  

 

Individuálny 

prístup Vysvetlenie 

Brainstorming Hry 

na riešenie 

konfliktov Hry na 

dôveru Hry na seba 

presadzovanie  

                       

2 

 

  

Posilniť základy 

hrdosti  

k národnej a štátnej 

príslušnosti  

 

Slovensko v Európe, 

Slovensko vo  

svete, úspechy 

slovenských 

športovcov, umelcov  

Individuálny 

prístup Vysvetlenie  

Výtvarná práca 

Tvorivá dielňa 

Film Rozprávka  

                       

2 

 

  

Kultivovať kultúrne 

návyky a 

vyjadrovanie sa  

 

Pozdrav, podanie 

ruky, požiadanie, 

odmietnutie, 

oslovenie, stolovanie  

Individuálny 

prístup Vysvetlenie 

Tréning Hranie rolí 

Dramatizácia   

                      

2 

 

  

Využívať všetky 

dostupné formy 

komunikácie  

Práca s počítačom, 

komunikácia s 

internetom, práca v 

Individuálny 

prístup 

Braisntorming 

                      

2 

 

  



 textovom a 

grafickom editore  

 

Tréning Vlastná 

práca Prezentácia 

Riešenie úloh  

Rozlíšiť kultúrne a 

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  

 

                      

2 

 

  

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  

                       

2 

 

  

 

Pracovno-technická oblasť 

Výchovno-

vzdelávací cieľ  

Obsah  Metódy, formy  1.odd. 

Počet 

VVČ 

2.odd. 

Počet 

VVČ  

3.odd. 

Počet 

VVČ  

Kultivovať 

základné 

sebaobslužné a 

hygienické 

návyky  

Sebaobsluha, 

poriadok na stole, v 

šatni, umývanie rúk, 

vetranie, 

telovýchovné chvíľky  

Individuálny prístup 

Vysvetlenie Motivácia 

Aktivizácia Tréning 

Hodnotenie  

 

                   

4 

 

  

Vedieť si 

samostatne 

vytýčiť 

jednoduché 

osobné ciele  

 

Sebahodnoteni, 

poznávanie rôznych 

profesií, úcta ku 

každému povolaniu, 

dodržovanie denného 

režimu, vývoj 

ľudského života: 

detstvo, dospelosť, 

staroba, orientácia v 

čase: minulosť, 

prítomnosť,  

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Rozhovor Hranie rolí 

Sociálne hry Hry na 

sebapresadzovanie 

Vychádzka Exkurzia  

 

                       

4 

 

  

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  

                     

2 

 

  



Vedieť 

spolupracovať 

so skupinou  

 

Kladný vzťah k 

spolužiakom, hrdosť 

na spoločný výsledok 

práce  

Individuálny prístup 

Motivácia Kooperačné 

hry Spoločné 

podujatia Besiedka 

Súťaž  

                    

2 

 

  

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 Vlastná práca 

Výstava prác Besiedka  

 

                  

8 

 

  

Získavať 

základy 

zručností 

potrebných pre 

praktický život  

 

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  

                   

6 

 

  

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť 

Výchovno-

vzdelávací cieľ  

Obsah  Metódy, formy  1.odd. 

Počet 

VVČ 

2.odd. 

Počet 

VVČ  

3.odd. 

Počet 

VVČ  

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  

 

                

6 

 

  

Rozvíjať 

zručnosti pri 

jednoduchej 

činnosti na tvorbe 

a 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  

 

                     

6 

 

  

Pochopiť význam 

dodržiavania 

základných zásad 

Podstata zdravia, 

zodpovednosť za 

svoje zdravie, príčiny 

Individuálny 

prístup Vysvetlenie 

Aktivizácia Hranie 

                    

6 

 

  



zdravej výživy  

 

ochorenia, racionálna 

strava, potravinová 

pyramída  

rolí Dramatizácia 

Film Rozprávka. 

Súťaž  

Poznať 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 

Súťaž  

                  

6 

 

  

 

Esteticko-výchovná oblasť 

Výchovno-

vzdelávací cieľ  

Obsah  

 

Metódy, formy  

 

1.odd. 

Počet 

VVČ 

2.odd. 

Počet 

VVČ  

3.odd. 

Počet 

VVČ  

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  

                   

5 

 

  

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  

                     

4 

 

  

Prejavovať 

pozitívny vzťah 

k jednoduchej 

estetickej 

úprave 

prostredia  

Úprava triedy, 

netradičné ozdoby, 

úprava zovňajšku  

 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Brainstorming 

Aktivizácia Tvorivá 

dielňa  

                     

4 

 

  

Podieľať sa na 

príprave 

kultúrnych 

podujatí v 

Veľká noc, Deň 

matiek, Úcta k starším, 

Vianoce  

 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

                    

3 

 

  



skupine  

 

Dramatizácia 

Besiedka  

Objavovať a 

vnímať krásu v 

bežnom živote  

 

Tematická vychádzka, 

pozorovanie zmien, 

audio nahrávka, 

rozprávka, vlastná 

skúsenosť  

Individuálny prístup 

Povzbudenie 

Pozorovanie  

Ilustrácia zážitku  

 

                    

4 

 

  

 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

Výchovno-

vzdelávací cieľ  

Obsah  Metódy, formy  1.odd. 

Počet 

VVČ 

2.odd. 

Počet 

VVČ  

3.odd. 

Počet 

VVČ  

Rozvíjať 

schopnosť 

relaxovať 

pravidelným 

cvičením a 

pohybom  

 

Prechádzka, 

bicyklovanie, 

korčuľovanie, 

plávanie, cvičenie v 

telocvični, stolný 

tenis, kolektívne 

športové hry  

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia Tréning  

 

                     

8 

 

  

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  

                   

8 

 

  

Rozvíjať 

športový talent a 

schopnosti  

 

Záujmová činnosť,  

futbal  

basketbal,  

stolný tenis  

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia  

                   

10 

 

  

 

6. Výchovný jazyk 

 
Vo výchovnom procese sa používa ako dorozumievací prostriedok štátny jazyk 

slovenský. 

Cieľom výchovného jazyka je: 

- viesť deti k zdokonaľovaniu sa v používaní spisovného jazyka - jeho písomnej a ústnej      

formy  

- rozvíjať komunikačné zručnosti prostredníctvom hier, programov, besied  

- rozvíjať tvorivé vyjadrovanie cez tvorbu vlastných príbehov, rozprávok, zážitkov  

- na základe jazykových zručností rozvíjať pamäť, kultúru prejavu 

 



7. Personálne zabezpečenie  

 
Výchovnú činnosť zabezpečujú vychovávateľky, ktoré svojím vzdelaním spĺňajú 

podmienky pedagogickej spôsobilosti.  

Ich niekoľkoročná prax, vedomosti a skúsenosti v oblasti komunikácie s deťmi, rodičmi, 

učiteľmi, vedením školy, schopnosť motivovať činnosť, udržať si disciplínu, podnecovať a 

rozvíjať prirodzenú zvedavosť detí, ochota k ďalšiemu vzdelávaniu samoštúdiom odbornej 

literatúry a časopisov sú zárukou kvalitnej výchovno-vzdelávacej práce.   

 

8. Materiálno-technické a priestorové podmienky  

 
Pre svoju každodennú činnosť ŠKD využíva priestory učební 1. stupňa a samostatným 

sociálnym zariadením. Učebňa je vybavená kobercom vzhľadom na to, že väčšina detí trávi 

čas hier na zemi. Priestor učebne je vybavený nábytkom s rôznymi spoločenskými hrami, 

stavebnicami, pomôckami na výtvarné a pracovno-technické činnosti, televízorom a 

športovým náčiním.  

Na záujmovú činnosť využíva okrem učební odbornú učebňu informatiky, školskú knižnicu, 

telocvičňu, školské ihrisko, preliezky, átrium s altánkom  ktoré sú súčasťou areálu školy. 

Ekonomické podmienky:  

- ŠKD je originálna kompetencia financovaná z rozpočtu mesta                                                            

- rodičia prispievajú na činnosť ŠKD sumou požadovanou podľa VZN mesta Vranov nad 

Topľou, rodičia v hmotnej núdzi sú od poplatku oslobodení.  

 

9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí  

 
Každoročne prebieha kontrola BOZP vo všetkých priestoroch školy. Deti sú poučené o 

správaní sa pri prechode cez cestu na vychádzkach a pri hrách v areáli školy. Na hry a na 

oddych využívajú v triedach koberce. 

- prostredie a vybavenie využívaných priestorov zodpovedá platným hygienickým a 

zdravotným normám a je prispôsobené vykonávaniu činností v ŠKD  

- deti sú vedené k dodržiavaniu pravidiel bezpečného správania, sú vykonávané opatrenia k 

minimalizácii vzniku úrazov  

- deti sú vedené k dodržiavaniu pitného režimu  

- režim dňa je zostavený podľa hygienických a bezpečnostných zásad  

- s rozvrhom týždennej činnosti a o plánovaných aktivitách sú rodičia informovaní cez 

nástenku   

- na prístupnom mieste je zverejnený Školský poriadok ŠKD  

- podľa pokynov a usmernenia vedenia školy sa zúčastňujeme s pridelenými žiakmi exkurzií, 

vychádzok, výletov a iných akcií  

- podľa potreby zabezpečujeme pedagogický dozor na akciách organizovaných mimo školy 

vo vyučovacom čase  

 

10. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí  

 
Cieľom hodnotenia je získať spätnú väzbu a poskytnúť ju dieťaťu a jeho rodičom. Pri 

hodnotení dieťaťa budeme sledovať jeho úroveň dosahovania očakávaných výstupov v 



jednotlivých oblastiach výchovy / kompetencie dieťaťa/. Prevláda pozitívne hodnotenie čo 

vedie dieťa k záujmu a motivuje ho k akejkoľvek činnosti. Pochvalou a povzbudením dávame 

dieťaťu príležitosť prežiť pocit radosti z úspechu. Pri hodnotení detí aplikujeme metódy 

individuálneho prístupu, povzbudenia, pozorovania, rozhovoru a spolupráce s rodičmi.  

Podklady na hodnotenie získame týmito metódami a formami :  

- pozorovaním  

- rozhovormi s rodičmi, učiteľmi  

- dotazníkmi zameranými na zisťovanie celkovej klímy, spokojnosti s fungovaním ŠKD, či 

deti radi chodia do ŠKD a pod.  

 

11. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov  

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

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

prípadne navodiť zmeny. V tejto činnosti budeme vychádzať z plánu kontrolnej činnosti ako 

integrálnej súčasti systému riadenia školy. 

  

Kontrola bude zameraná na :  

- dodržiavanie psychohygienických zásad  

- kontrolu kvality v procese výchovy a vzdelávania  

- kontrolu pedagogickej dokumentácie  

 

Formy kontroly:  

- hospitačná činnosť  

- pozorovanie  

- rozhovor  

 

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

zamestnávateľ motivovať a oceňovať vychovávateľky za dosiahnuté výsledky, kvalitu plnenia 

úloh ako aj vykonanie prác nad rámec ich pracovných povinností. 

 

12. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov  

 
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov má veľký dopad na celkovú úroveň 

kvality procesu výchovy a vzdelávania detí.  

Cieľom vzdelávania je :  

- podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov ako súčasť ich kariérneho 

rastu s cieľom zvyšovania kvality výchovy a vzdelávania v školských kluboch  

- motivovať pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, zdokonaľovanie profesijnej 

spôsobilosti  

- zdokonaľovanie zručností vo využívaní a práci s PC  

- získať zručnosť pre riešenie špecifických problémov vo výchove pri práci s deťmi zo 

sociálne znevýhodneného prostredia  

- podporovať samoštúdium odbornej literatúry a rôznych časopisov, ktoré ponúkajú návrhy a 

návody na inováciu aktivít  



Vedenie školy podporuje vzdelávanie zamestnancov školy. Uvoľňuje ich na semináre a 

školenia uskutočňované MPC v Prešove alebo v Košiciach. Vychovávateľky môžu využívať 

internet v zborovni alebo v počítačových učebniach. 

   

 


