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1 VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA 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. Vo výchovno-vzdelávacej práci v 

školskom klube detí zdôrazňujeme potrebu, aby výchova mimo vyučovania sa rozhodne 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. 

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

záujmov a poznania vekových osobitostí. ŠKD formuje sebavedomie detí, sebaovládanie, rozvíja túžbu 

objaviť vždy niečo nové a získať praktické skúsenosti. 

Cieľom práce vychovávateliek v ŠKD je výchova harmonicky rozvinutého dieťaťa.  ŠKD poskytuje deťom 

hlavne odpočinkovú a relaxačnú činnosť s rozvíjaním fyzických a psychických funkcií, ktoré majú 

kompenzovať jednotvárnu školskú záťaž. 

Školský klub detí je školské zariadenie ustanovené podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 306/2009 Z. z. 

o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom 

hospodárstve a stredisku odbornej praxe. 

 

1.1 Veľkosť ŠKD 
 

 ŠKD sa zriaďuje na základe záujmu rodičov pre žiakov ZŠ. ŠKD je súčasť školy.  Počet oddelení sa vytvára 

na základe záujmu. 

ŠKD je umiestnený v triedach, v ktorých sa počas dopoludnia vyučuje. 

Podmienky pre činnosť: 

● účelové vybavenie ŠKD 

● školské ihrisko, telocvičňa 

● netrestajúce a motivujúce prostredie 

● školská knižnica, DVD, práca s PC – počítačová miestnosť 

Oddelenie ŠKD vzniká ak je prihlásených najmenej 15 detí na pravidelnú dochádzku. Zruší sa, ak počet 

pravidelne dochádzajúcich detí klesne pod 12. O zaradení do ŠKD a o počte detí v jednotlivých 

oddeleniach rozhoduje riaditeľ školy, alebo ním poverený zástupca. 

Výška  mesačného príspevku  je uvedená v rozhodnutí riaditeľa školy  na príslušný školský rok. 

 

 

 



1.2 Charakteristika žiakov a prijímanie do školského klubu detí 
 

Poskytujeme výchovu a vzdelávanie mimo  vyučovania len deťom našej školy, hlavne žiakom I. stupňa  

a vo vyšších ročníkoch  podľa záujmu.  Sú z mesta Poprad a jeho okolia. Školský klub navštevujú aj deti 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  

Deti do ŠKD prijímame na nasledujúci školský rok do 15. septembra, v prípade potreby a voľnej kapacity 

aj počas školského roka. 

 

1.3 Dlhodobé projekty a programy 
 

Dlhodobo sa zapájame do prípravy kultúrnych podujatí a vystúpení pre rodičov a žiakov školy. 

Každoročne je to program Vianočnej akadémie, karneval spestríme spoločenskými hrami. 

Organizujeme  malé športové, dopravné a výtvarné súťaže, projektové popoludnia, alebo sa zapájame 

do projektových dní spolu s I. stupňom ZŠ. 

 Realizujeme preventívne výchovné programy, ktorých obsah je každoročne stanovený v pedagogicko–

organizačných pokynoch MŠ SR. 

 

1.4 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 
 

Úzko spolupracujeme najmä s rodičmi detí a triednymi učiteľkami, školským špeciálnym pedagógom. 

Prostredníctvom organizovaní rôznych kultúrnych podujatí  ako aj dňa otvorených dverí ponúkame 

širokej verejnosti  množstvo údajov o ŠKD.  

Spolupracujeme s výchovným pedagógom školy a školským špeciálnym pedagógom pri riešení 

výchovných problémov detí v ŠKD a pri príprave na vyučovanie slaboprospievajúcich detí. 

Spolupracujeme s CVČ a s Podtatranskou knižnicou. Prijímame ponuky všetkých inštitúcií mesta 

Poprad .              

 

1.5 Špecifické oddelenia 
 

Oddelanie Vychovávateľky 

Ranný klub  -6.15 

– 7.30 hod. 

Striedanie 

 

 

 



1.6 Základné výchovné oddelenia 
 

Výchovné oddelenie 

1. oddelenie  

2. oddelenie  

3. oddelenie  

4. oddelenie  

 

2 CIELE VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ PRÁCE 
 

Cieľom školského vzdelávacieho programu je podporovať také kognitívne činnosti, ktoré sú vyjadrené  

Činnosť ŠKD vychádza z cieľov a aktivít výchovy mimo vyučovania a pedagogiky voľného času. Je to 

prechod medzi vyučovacím procesom a pobytom doma. ŠKD je dôležitým spojivom rodiny a školy. ŠKD 

plní aj vzdelávacie ciele, rozvíja nadanie detí, pomáha však aj deťom prekonať ich hendikepy. Učí deti 

nachádzať si svoje miesto v skupine a reagovať na zmeny v živote. Vedie ich aj ku kritike a sebakritike. 

Významnú úlohu zohráva v prevencii negatívnych sociálnych javov.  

Cieľom ŠKD je hravou formou vytvárať priestor pre zdravý vývoj detí, ktoré sú odolné voči  negatívnym 

javom spoločnosti. ŠKD chce dieťa pripraviť pre život v spoločnosti a vybaviť ho potrebnými 

schopnosťami, ale tiež postojmi a návykmi. 

Ciele ŠKD: 

- rozvíjať tvorivosti a aktivity dieťaťa 
- vytváranie priateľských vzťahov 
- regenerácia síl po vyučovaní 
- rozvíjať talent a špecifické osobnostné schopnosti 
- rozvíjať kultúrne, občianske a sociálne  kompetencie 
- rozvíjať individuálne záujmy a potreby 
- získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu 
- rozvíjať kompetencie k zmysluplnému tráveniu voľného času 
- rozvíjať komunikačné zručnosti a čitateľskú gramotnosť 

Konkrétne ciele sú rozpracované v jednotlivých tematických oblastiach výchovy a v pláne výchovno–

vzdelávacej činnosti na príslušný školský rok. 

 

2.1 Zameranie ŠKD 
 

Výchovný program  ŠKD vychádza zo všeobecných cieľov a princípov výchovy a vzdelávania, 

z kľúčových kompetencií žiaka ZŠ a z vlastnej koncepcie. Kladieme dôraz na celkový rozvoj osobnosti 

dieťaťa, permanentnú humanizáciu výchovy,  rozvoj samostatnosti a zodpovednosti za prípravu na 

vyučovanie a za svoje konanie.  Ďalej sa zameriavame na: 



- dodržiavanie osobnej hygieny, 

- zlepšenie telesnej zdatnosti, 

- výchova k správnym stolovacím návykom, kultúra stolovania, 

- úcta, porozumenie, tolerancia, 

- uplatnenie sa v kolektíve, 

- vedieť ohodnotiť svoje možnosti, 

- výchova k zodpovednosti za svoju osobu a svoje zdravie, 

- schopnosť vyjadriť sa, 

- schopnosť načúvať iným, 

- rozvíjanie slovnej zásoby, 

- vyrovnanie sa s nedostatkom a neúspechom, 

- riešenie životných situácií, 

- vysporiadanie sa so stresom, 

- kultivácia verbálneho a neverbálneho vyjadrovania, 

- rozvoj osobnostnej stránky dieťaťa, 

- vytváranie pozitívneho myslenia. 

V ŠKD zohľadňujeme striedanie činností, pričom rešpektujeme potreby detí na oddych, relaxáciu, 

osobnostný rozvoj a pokoj pri písaní úloh. 

 

2.2 Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti 
 

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, vychádzajú čiastočne z individuálnej voľby, detskej zvedavosti, potreby zamestnávať sa a baviť 

sa s ostatnými. 

Program je naplňovaný formou pravidelnej činnosti (individuálna, kolektívna, skupinová práca) a 

ponukou odpočinkových a spontánnych aktivít. 

 

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. 

 

Metódy používané pri riadenej činnosti: 

- rozprávanie, dramatizácia, vychádzka, 

- vyhľadávanie informácií, riešenie problémových situácií, 

- rozhovor, diskusia, komunikácia v kruhu, 

- prezentácia výsledkov a ďalšie... 

 

Kompetencie detí ŠKD nadväzujú na kompetencie žiakov našej školy. V procese výchovno-vzdelávacej 

činnosti mimo vyučovania sa rozvíjajú a navzájom prelínajú v jednotlivých tematických oblastiach 

výchovy. Sú výsledkom obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti a celkového  výchovno-vzdelávacieho 

procesu v ŠKD. 

Na úrovni zodpovedajúcej individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke pobytu v ŠKD má dieťa 

osvojené tieto kľúčové kompetencie: 

 

Kompetencie učiť sa učiť 

● rieši nové, neznáme úlohy a situácie 
● zúčastňuje sa vedomostných súťaží 
● prejavuje záujem o nové informácie 
● má osvojené základy schopnosti sebareflexie  pri poznávaní svojich myšlienkových postupov, 
● vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných 

činnostiach, 
● uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok, 

Komunikačné kompetencie 

✔ zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje  svoj názor, 
✔ vypočuje si opačný názor, 
✔ rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT, 
✔ prijíma spätnú väzbu, 
✔ vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu 

vzdelávania, 
✔ dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty 

a vyjadriť svoj názor, 
✔ uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, 

rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu, 
✔ na základnej úrovni využíva technické prostriedky  medzi osobnej komunikácie, 
✔ chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti. 

Sociálne a osobné 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, 
❖ má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere, 
❖ uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti, 
❖ dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, 
❖ uvedomuje si dôležitosť  ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym 

trávením voľného času, 
❖ dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 
❖ uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, 
❖ má osvojené základy pre efektívnu prácu vo dvojiciach a  spoluprácu v skupine, dokáže prijať 

nové úlohy v skupine, 
❖ dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi 

pri  spoločnej práci, 
❖ uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prispieva k 

dobrým medziľudským vzťahom, je tolerantný, ohľaduplný, nápomocný druhým. 
Kompetencia riešiť problémy 

- vníma a sleduje problémové situácie ŠKD, v škole,  vo svojom najbližšom okolí, adekvátne 
svojej úrovni  navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti, 

- pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie,  skúša viaceré možnosti riešenia 
problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo 
nových problémoch, 

- pokúša sa problémy a  konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným, chápavým a spolupracujúcim 
spôsobom. 
 

Pracovné kompetencie 

o prejavuje samostatnosť vo vypracovaní domácich úloh 
o plánuje a hodnotí svoje činnosti 
o prijíma nové informácie a poznatky 
o dokončí prácu 
o kultivuje svoju vytrvalosť 
o plní si svoje povinností 
o ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre praktický život, 

rozvíja manuálne zručnosti 
Občianske kompetencie 

▪ uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb 
▪ uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie 
▪ je otvorený  primeranému participovaniu na živote v oddelení  

Kultúrne kompetencie 

- pozná kultúrne pamätihodnosti okolia a regiónu 
- rešpektuje iné kultúry a zvyky 
- má osvojené základy pre  tolerantné a empatické vnímanie  prejavov iných kultúr 
- rešpektuje vkus iných ľudí a  primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor postoj 
- prijíma kultúrne podnety 
- je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine 
- rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie 
- ovláda základy kultúrneho správania 



- pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu)  
- správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám 
- kultivuje svoj talent 
- dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých 

a iných vyjadrovacích prostriedkov 
- ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka. 

3 FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 
 

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

v primárnom vzdelávaní základnej školy. 

Výchovný proces prebieha v organizačných formách, organizačných jednotkách, v rámci ktorých sa 

realizuje zámerná výchovná  činnosť pomocou zásad, metód a prostriedkov.  

 

Podľa druhu a obsahu činnosti sú formy zamerané na:   

- výchovu spoločenskovednú, prírodovedno-environmentálnu, pracovno-technickú, telovýchovnú a 

športovú, estetickú výchovu, výchovu k vzdelávaniu, prípravy na vyučovanie, oddych-relaxáciu, 

sebaobslužné činnosti a verejnoprospešné činnosti  

 

Podľa vplyvu na dieťa využívame formy:  

- kolektívneho (hromadné, skupinové) a individuálneho charakteru  

 

Podľa dĺžky trvania využívame formy:   

-  krátkodobé a dlhodobé 

  

Podľa organizácie výchovného vplyvu využívame formy:  

-  organizované a spontánne     

 

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

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

činnosťami používame sú hra, besedy, rozhovory, diskusné kruhy, ankety, súťaže, kvízy, vychádzky, 

telovýchovné chvíľky, fit - minútky, návštevy spoločenských podujatí, návštevy knižnice, múzeí, výstavy 

prác, kultúrnych programov a vystúpení, účasť na športových podujatiach, práca v záujmových 

krúžkoch, tvorivé dielne a pod.. Formy výchovy a vzdelávania spolu úzko súvisia a v praxi sa nám  často 

prelínajú a dopĺňajú.   

Pri výbere vhodných foriem, prostriedkov a metód vychádzame zo zásad výchovného procesu, z cieľa, 

ktorý chceme dosiahnuť, z obsahu, z poznania objektu výchovy, z podmienok a možností, ktoré pre 

realizáciu máme a z momentálnej situácie atď. V procese výchovy sa vyhýbame určitej stereotypnosti 

pri používaní foriem a metód a ak je to možné, volíme predovšetkým metódy aktivizujúce.   



4 TEMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVY 
 

     Výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania realizujeme v týchto výchovných oblastiach 

1. Spoločensko-vedná TOV 

2. Pracovno-technická TOV 

3. Prírodovedno-environmentálna TOV 

4. Esteticko-výchovná TOV 

5.Telovýchovná TOV  

6. Vzdelávacia oblasť výchovy 

 

Vzdelávacia oblasť  

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 - rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie 

 - rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa  

- získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov  

- získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu  

Spoločensko-vedná oblasť 

 Cieľové zameranie výchovnej oblasti:  

- spolurozhodovať o živote v skupine   

- rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie  

- prejavovať úctu k rodičom, starším osobám  

- prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím  

- pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd 

 - posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti  

- kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa  

- vyjadrovať svoj názor  

- vedieť vypočuť opačný názor  

- využívať všetky dostupné formy komunikácie  

- rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa  

- vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty  

- poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať  



Pracovno-technická oblasť  

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:  

- vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele  

- rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu  

- vedieť spolupracovať so skupinou 

 - rozvíjať základy manuálnych a technických zručností  

- získavať základy zručností potrebných pre praktický život  

- získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov  

Prírodovedno-environmentálna oblasť  

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:  

- pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia  

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

 Esteticko-výchovná oblasť  

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:  

- posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí  

- rozvíjať základy vzťahu k umeniu  

- rozvíjať talent a špecifické schopnosti  

- rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností  

- prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia  

- podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení  

- objavovať krásu v bežnom živote  

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť  

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:  

- kultivovať základné hygienické návyky  

- rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom  

- pochopiť škodlivosť fajčenia alkoholu a iných drog  

- pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia  

- pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy 

 - poznať základné princípy zdravého životného štýlu - rozvíjať športový talent a schopnosti 

 



Názov tematických oblastí výchovy 

Počet výchovno-

vzdelávacích činností v 

jednotlivých oddeleniach 

I. II. II. IV. 

Vzdelávacia oblasť  165 165 165 165 

Spoločensko-vedná oblasť 33 33 33 33 

Pracovno-technická oblasť 33 33 33 33 

Esteticko-výchovná oblasť 33 33 33 33 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 33 33 33 33 

     

Prírodovedno-enviromentálna oblasť 33 33 33 33 

 
 

4.1 Výchovné štandardy jednotlivých TOV v ŠKD 
 

Vzdelávacia oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Gramatické a matematické cvičenie Samostatne písať úlohy 

Techniky učenia, ako sa učiť, rozvíjanie 

vedomostí, čítanie textu, reprodukcia 

príbehu 

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 

Byť otvorený získavať nové poznatky 

a informácie 

 
Spoločensko-vedná oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie 

pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie 

školského poriadku ŠKD 

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 Ovládať jednoduché zručnosti 



stránky osobnosti, trpezlivosť, upokojenie 

sa, ako zvládnuť hnev, pozitívne myslenie, 

ako pochopiť iných, sebaúcta 

sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie 

a empatie 

Slovensko v Európe, Slovensko vo svete, 

úspechy slovenských športovcov, umelcov, 

mládeže 

Prejavovať základy hrdosti k národným 

hodnotám a tradíciám SR 

Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, 

diskriminácia, moje práva, tvoje práva, 

spolužitie bez násilia 

Rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie 

ľudských práv a základných slobôd 

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 

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 

 

Pracovno-technická oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Spolupráca, zodpovednosť, dodržiavanie 

školského poriadku ŠKD, moje povinnosti 

Spolurozhodovať o živote v skupine 

Pracovať v skupine 

Sebaobsluha, poriadok na stole, v oddelení, 

v šatni 

Kultivovať základné sebaobslužné a 

hygienické návyky 

Sebahodnotenie, poznávanie rôznych 

profesií, úcta ku každému povolaniu, 

Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché 

osobné ciele 



dodržiavanie denného režimu, vývoj 

ľudského života: detstvo, dospelosť, staroba, 

orientácia v čase minulosť, prítomnosť, 

budúcnosť 

Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy, 

presnosť a čistota práce 

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 

Rozvíjať základy manuálnych a technických 

Zručností 

Získať základné zručnosti v tvorbe 

jednoduchých projektov 

Maska na karneval, kalendár oddelenia, 

návrh oddychového kútika v oddelení 

Varenie, pečenie, studené jedlo, poriadok 

v herni, v triede, sebaobslužné činnosti 

Získavať základy zručností potrebných pre 

praktický život 

 

Prírodovedno-enviromentálna oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pozorovanie prírody, fauny a flóry v okolí 

obce/mesta, 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, tvorivé využitie 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, Prejavovať úctu ku kultúrnym hodnotám v 



galéria, ľudové tradície zvyky, povesti, 

názvy ulíc, miestne noviny, história 

a dnešok 

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, športová a zdravotná oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Umývanie rúk, vetranie, telovýchovné 

Chvíľky 

Ovládať základné hygienické návyky 

Prechádzka, bicyklovanie, plávanie, cvičenie v 

telocvični, stolný tenis, 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 

 

5 VÝCHOVNÝ JAZYK 
 

Snahou v ŠKD je, aby detí používali spisovný jazyk, nielen v písomnej, ale i v ústnej forme: 

- rozvoj komunikačných zručností prostredníctvom hier, programov, besied  

- rozvoj tvorivého vyjadrovania cez tvorbu vlastných príbehov, rozprávok, zážitkov  

- na základe jazykových zručností rozvíjať pamäť a kultúru prejavu. 



6 PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 
 

Požadovaným vzdelaním pre výkon funkcie vychovávateľ v ŠKD je stredná pedagogická škola, alebo 

vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa /odbor vychovávateľstvo/.   

Výchovnú činnosť zabezpečujú  vychovávateľky, ktoré svojim  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. 

7 MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY 
 

7.1 Prostredie a priestory 
 

Školský klub nemá svoje miestnosti, činnosť prebieha po skončení vyučovania v štyroch triedach. 

Nábytok v triedach je vhodný a rozmiestnený tak, aby vyhovoval  individuálnej aj skupinovej práci, 

priestory sú vybavené odpočinkovými kobercami. Množstvo stolových hier, skladačiek, kníh, výtvarný 

a pracovný materiál a iné hračky sú uložené v policiach nábytku a v sklade. Podľa potreby pri 

činnostiach sa využíva odborná počítačová učebňa a školská knižnica. Na športové činnosti sa využíva  

veľká a malá telocvičňa, školský dvor, preliezačky v areáli školy a rehabilitačná miestnosť. 

Prostredie je esteticky upravené, dotvárané vlastnoručnými výrobkami žiakov. Hygienické zariadenia 

sú na chodbe neďaleko tried. Hračky a športový materiál pravidelne dopĺňame. 

 

7.2 Materiálne vybavenie 
 

Vo vybavení ŠKD sú:  stolové hry, stavebnice,  drobné hračky, skladačky, puzzle. Pre športové a 

rekreačnú činnosti je k dispozícii športové vybavenie  – lopty, fit lopty, švihadlá,  lavičky, celé vybavenie 

telocvične,  a preliezačky. Pre výtvarné a pracovné činnosti sú pomôcky zabezpečované podľa potreby 

a priebežne dopĺňané  (farby, kriedy, papiere, lepidlá a iný spotrebný materiál). 

Pri činnostiach  vedieme deti k vhodnému zaobchádzaniu so zverenými pomôckami, náradím a 

materiálom.  

 

 

 

 



8 PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA 

DETÍ 
 

 Školský klub detí berie zodpovednosť za bezpečnosť detí, za dodržiavanie hygienických podmienok a 

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

Podmienky pre bezpečné pôsobenie: 

● priestory ŠKD sú na prízemí  školy, v blízkosti hygienických zariadení, 

● všetky deti sú stravníkmi školskej jedálne, ktorá pripravuje obedy, vrátane nápojov, 

● miestnosti ŠKD sú svetlé, vetrateľné a s tečúcou vodou, 

● s pravidlami BOZP sú deti oboznámené spravidla vždy v prvý deň a priebežne pred rôznymi 

akciami, poučenia sa zaznamenávajú do pedagogickej dokumentácie, 

● pre deti je spracovaný Vnútorný poriadok pre ŠKD, ktorý je na viditeľnom mieste v priestoroch 

ŠKD, 

● v prípade úrazu je žiakom podaná prvá pomoc, v zložitých prípadoch je kontaktovaný rodič, 

prípadne lekár, 

● školský klub detí svojim prostredím chráni pred násilím, šikanovaním a všetkými patogénnymi 

javmi, 

● dôraz v ŠKD kladieme na rešpekt a napĺňanie potrieb jednotlivca. 

 

Vychovávateľ  

● je povinný plniť si mieru výchovnej povinnosti podľa nariadenia vlády SR danú rozvrhom hodín 

výchovnej práce a rozvrhom služieb, 

● počas výchovno–vzdelávacej práce dbá na individuálny prístup k deťom s ohľadom na ich 

osobné schopnosti, nadanie, talent, stupeň rozvoja, sociálne a kultúrne zázemie, špeciálne 

výchovno–vzdelávacie potreby, 

● dohliada na dodržiavanie hygienických zásad v triede. Chráni zdravie a morálku zverených detí. 

Vedie detí k dodržiavaniu zásad BOZP a Vnútorného poriadku školy, 

● predchádza a zamedzuje negatívnym vplyvom spoločenského prostredia na deti, ako aj 

všetkým formám rasovej a inej diskriminácie, 

● pracuje svedomito a riadne podľa svojich síl, vedomostí a schopností.   

 

Vychovávateľ vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov 

nadriadeného zamestnanca. Ďalej je povinný konať v súlade s verejným záujmom a plniť všetky 

povinnosti ustanovené zákonom o verejnej službe, Zákonníkom práce a Pracovným poriadkom. 

 

 

 

 



9 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 
 

9.1 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí 
 

Pri hodnotení dieťaťa budeme sledovať jeho úroveň dosahovania očakávaných výstupov v jednotlivých 

oblastiach výchovy. Pravidlá spolužitia detí v oddelení si spoločne určuje každá vychovávateľka vo 

svojom oddelení. Hodnotí úroveň schopností a zručností dieťaťa. Pri hodnotení detí aplikuje metódy 

individuálneho prístupu, povzbudenia, pozorovania, rozhovoru, aktivizácie a úzkej spolupráce 

s rodičmi detí.  Rešpektuje právo dieťaťa na omyl.    

Nástroje hodnotenia: 

 1. Spätná väzba od rodičov 

 2. Spätná väzba od učiteľov 

 3. Pozorovanie detí pri činnosti 

 

9.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 
 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov orientujeme hlavne na zvyšovanie kvality 

výchovno–vzdelávacej činnosti, najmä na plnenie:  

- cieľov, ktoré sú stanovené vo Výchovnom programe pre ŠKD  

- ďalších operatívnych a dlhodobých úloh   

- zachovania priateľských pracovných vzťahov  

- udržania priaznivých podmienok pre tímovú prácu.  

Autoevalváciu (sebahodnotenie) ŠKD zameriavame na hodnotenie a zlepšovanie podmienok a kvality 

všetkých činností ŠKD. Využívame najmä:  

a) permanentné sebahodnotenie činnosti vychovávateliek,  

b) motivačný rozhovor spojený s vyhodnotením plánu osobného profesijného rastu,  

c) hodnotenie klímy a atmosféry v oddelení,  

d) analýza výsledkov detí  (dodržiavanie školského poriadku, zodpovednosť pri písaní školských úloh, 

správanie a prejavy detí, schopnosť participácie, spôsob uspokojovania záujmov a pod.),  

e) spätná väzba od detí (rozhovor),  

f) spätná väzba od rodičov,  

g) hodnotenie verejnosťou, riaditeľom školy.  

 



10 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,  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. 

V pláne ďalšieho vzdelávania budeme naďalej využívať ponuku metodicko-pedagogického centra a 

Ministerstva školstva SR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 PRÍLOHY 

 

DENNÝ REŽIM 

Časový rozvrh činnosti ŠKD  

6.15 hod.- 7,30 hod.- ranný klub – ranné schádzanie / hry s hračkami, voľné a  

individuálne hry/  

11,30 hod.- 13,00 hod.- individuálne podľa oddelení:  

● obed  
● oddychová činnosť  
● záujmové vzdelávanie  

 

13,00 hod. - 14,00 hod. – Tematická oblasť výchovy  

 

14,00 hod. - 15,00 hod.- relaxačná  činnosť / pobyt vonku, vychádzky, pohybové 

hry/   

15,00 - 15,15 hod.- režimový moment / presuny, hygiena, olovrant / 

 

 15,15 hod.- 16,00 hod.- príprava na vyučovanie / didaktické hry, precvičovanie 

a písanie DÚ, čítanie, riešenie matematických úloh/  

 

16,00 hod.- 16,30 hod. – voľné zamestnanie, individuálny odchod domov 

/ nenáročné činnosti odpočinkového a relaxačného charakteru, hry podľa 

záujmu detí až do odchodu domov/ 

 

 

 

 



Ročný tematický plán výchovno-vzdelávacej činnosti  

Mesiac: Téma: Tematický obsah: 

   

September Bezpečná cesta  

do školy 

1. Školský poriadok 
2. Uvítanie nových detí, zoznámenie 

sa s priestorom 
3. Vychádzky 
4. Deň mlieka 
5. Jesenná výzdoba 
6. Pravidlá bezpečného klubu 
 

 

Október Jeseň 

 

1.Farby jesene – pozorovanie prírody, 

zber plodín 

2.Tvorivé popoludnie - práca     

   s prírodným materiálom 

3.Mesiac úcty k starším –blok Xenón  

4.Zdravý olovrant     

5.Ovocníčkovia   

6.Hallowen v ŠKD 

7. Kŕmenie kačíc na rieke Poprad  

    

November Pohyb a úsmev 

 

1. Aha, deti, čo tam letí – zhotovenie 

šarkana 

2.Ochrana zdravia pred chorobami 

 

December Vianoce 

 

1.“Vianočné rozprávky“ –   

    čítanie rozprávok   

    a posedenie pri čaji  

2. Zimná výzdoba tried a   

    školy 

3. Zimné športy 

4. Vianočné dielne, výroba    

    vianočných pozdravov, zvyky a         



    tradície 

 

Január Zima 

 

1.Netradičné výtvarné  techniky na 

tému ZIMA 

2.Radovánky na snehu –sánkovačka, 

guľovačka, stavanie snehuliakov 

3.Zimné športy 

Február Karneval 

 

1.Výroba masiek – výstava 

2.Karneval – súťaže, masky 

3.Fašiangové posedenie pri čaji, 

speve a tanci 

 

Marec Jar, Mesiac knihy 

 

1. Popoludnie s rozprávkami  

2. Návšteva  knižnice 

4. Ako kvapká dažďová kvapka 

5. Jarná výzdoba  

Apríl Deň Zeme, Veľká 

noc 

 

1.Výstavka výrobkov  z odpadového 

materiálu 

2.Eko hry a tvorivé dielne – Vláčik 

separáčik 

3.Beseda o veľkonočných zvykoch a 

tradíciách 

 

Máj Deň matiek 

 

1.Maľovanie portrétov -       

   Niečo pre moju mamičku 

2. Výroba darčekov  - Ja a moja     

    rodina 

3.Vychádzka do prírody 

 

Jún Leto, MDD 

 

1.Športové popoludnie 

2.MDD - zábavné popoludnie 

s diskoték 

 



Hodnotenie klubu 
V činnosti klubu má dôležité postavenie jeho vnútorné hodnotenie.  

                                          Silné stránky 

Ľudský potenciál 

kvalifikovanosť, odborná 

spôsobilosť vychovávateliek 

ochota ku vzájomnej pomoci 

bohatá ponuka aktivít v škole 

podpora k vzdelávaniu zo 

strany vedenia školy 

flexibilita vychovávateliek a ich 

kreativita v práci s deťmi 

Materiálny potenciál 

technické vybavenie 

prostredie ŠKD (esteticky 

upravené priestory triedy) 

výmena okien, žalúzie, celková 

rekonštrukcia školy 

prístup na školský dvor a na 

trávnaté priestory v areáli školy 

možnosť stravovania sa v ŠJ 

(obedy) 

výhodná poloha školy 

Pedagogický potenciál 

koordinácia činností 

a spolupráca s učiteľmi 

a vedením školy (prizývanie na 

pracovné porady, pedagogické 

rady, MZ, rodičovské združenia) 

previazanosť a spolupráca s I. 

stupňom 

plánovitosť výchovného 

procesu 

práca so začlenenými žiakmi 

a žiakmi so ŠVVP 

individuálny prístup ku žiakom 

so slabšími vyučovacími 

výsledkami pri príprave na 

vyučovanie 

Ostatné faktory existujúce tradičné aktivity 

(akadémia Vianoce, karneval, 



Rozprávková noc, Škola v 

prírode) 

rozvoj tvorivosti detí 

prostredníctvom  výchovného 

programu 

dobrá spolupráca s rodičmi, 

CVČ a knižnicou 

pozitívna klíma v škole 

vytváranie kvalitných 

podmienok pre oddychovú, 

rekreačnú činnosť a prípravu na 

vyučovanie 

pestrá a zaujímavá ponuka 

rôznych činností pre deti 

Slabé stránky 

režimové momenty (odchody detí na hodiny do 

ZUŠ, na krúžky – narúšanie prebiehajúcich 

aktivít v ŠKD) 

slabá informovanosť o činnosti – prezentácia 

klubu na verejnosti, propagácia v tlači a v iných 

médiách 

nižšia úroveň využívania inovatívnych metód 

              Ohrozenia 

nedostatočné spoločenské ocenenie 

a podceňovanie práce vychovávateľov ŠKD 

Nezaplatené vedenie triednej dokumentácie 

v ŠKD 

zvýšený počet detí s poruchami správania 

a sťažené podmienky pri práci s deťmi 

s poruchami učenia 

zhoršenie sociálneho zázemia detí 

               Príležitosti 

zvýšiť záujem rodičovskej verejnosti ponukou 

zaujímavých aktivít pre ich deti 

výraznejšie prezentovať výsledky činnosti 

školského klubu detí 

možnosť výmeny skúseností medzi 

vychovávateľmi (metodické stretnutia) 

získať mimorozpočtové zdroje, sponzoring 

v prospech ŠKD 

 


