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1. CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

 
Poslanie školského klubu detí:  

Pripraviť dieťa pre život a prostredníctvom voľno časových aktivít ho naučiť využívať 

potrebné vedomosti, schopnosti a zručnosti. 

 

1.1   Charakteristika školského klubu detí 

 
Školský klub detí  má svoje špecifiká, ktorými sa odlišuje od školského vyučovania. 

Hlavným   cieľom   výchovy   školského  zariadenia   je  výchovné   pôsobenie  na  dieťa      

v súčinnosti s cieľmi základnej školy,  ktorej je školský klub detí  súčasťou tak, aby podporil 

rozvíjanie dieťaťa smerom k pozitívnej a aktívnej prosociálnej osobnosti, ktorá bude schopná 

uplatniť sa v reálnom živote  súčasnej otvorenej a informačnej spoločnosti. 

 
Podľa vyhlášky č. 306/2009 Ministerstva školstva Slovenskej republiky o školských kluboch 

podľa § 119 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ustanovuje: §1 spôsob 

organizácie a prevádzky školských klubov a ich materiálno-technického vybavenia, §2  odst.1 

činnosť v klube sa uskutočňuje v ranných hodinách a popoludňajších hodinách počas 

pracovných dní. Výchovné oddelenia sú umiestnené v triedach, v ktorých sa v dopoludňajších 

hodinách vyučovanie. 

 
Školský klub detí (§2 odst.2) zabezpečuje  odpočinok  po  vyučovaní, rekreáciu a záujmové  

využitie voľného času. Deti sa učia žiť v kolektíve, spolupracovať a tolerovať sa navzájom. 

Jednotlivé činnosti výchovy mimo vyučovania rozvíjajú u nich dôležité zručnosti a vedomosti, 

posilňujú osobnosť každého jedinca, dávajú priestor vlastnej iniciatíve. 

 
Základným cieľom výchovy (§2 odst.3) je  pestrou a zaujímavou činnosťou v čase mimo 

vyučovania  dopĺňať  výchovno-vyučovací  proces,  uspokojovať záujmy detí  s  prevahou  

oddychového, rekreačného  a  záujmového  charakteru. V  jednotlivých  činnostiach  

dominuje  zážitková, humanistická  výchova,  ktorej  úlohou  je  podporiť  rozvoj osobnosti  

každého dieťaťa, jeho schopností  a záujmov. 
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Školský klub detí tvorí šesť výchovných oddelení, ktoré pozostávajú z detí prvého až piateho 

ročníka. Prevádzka školského klubu detí je v činnosti v ranných hodinách od  6:00 h  do 7:30 

h a v popoludňajších hodinách od 11:40 h do 17:00 h.  

 1.2   Charakteristika detí v školskom klube 

 

Školský klub detí navštevujú deti tak z Rače ako aj širšieho okolia. Je tam mnoho šikovných 

a talentovaných detí. Pribúdajú aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami       

v prvom ročníku, druhom, treťom i štvrtom ročníku. 

 

1.3   Dlhodobé projekty školského klubu detí 

 

Školský klub detí je zapojený do projektu Zdravá škola, ktorý je zameraný na prevenciu 

životosprávy detí. Hlavným princípom tohoto projektu je okrem zdravej výživy a stravovania 

aj otužovanie, prechádzky v prírode, športovanie – turistika, plávanie, korčuľovanie, rôzne 

športové hry, veľa pohybu na čerstvom vzduchu pri ktorom sa obnovuje duševna i telesna 

sila. 

 

1.4   Spolupráca školského klubu detí s rodičmi a s inými subjektmi 

 

Spoluprácu s rodičmi realizujeme prostredníctvom rodičovských združení, ďalšou formou sú 

pohovory s rodičmi, v prípade  riešenia výchovno-vzdelávacích problémov s detí. Základné 

informácie o školskom klube detí môžu rodičia získať na webovej stránke našej školy 

www.tbiliskaba.edu.sk.  

Každoročne organizujeme Deň otvorených dverí, kde môžu rodičia priamo pozorovať 

interakciu  pedagóg – dieťa vo výchovnom procese. 

Na podporu čitateľskej gramotnosti a záujmu o literatúru sa deti zúčastňujú akcií, ktoré 

organizuje Mestská knižnica (Marec mesiac knihy, rozhovory o knihách a iné). V školskej  

knižnici si deti  vypožičiavajú knihy a organizujeme  literárne okienko, rozhovory o knihách. 
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1.5   Ciele ŠKD 

 
Pri vymedzení cieľov a poslania výchovy a vzdelávania vychádzame zo Štátneho 

vzdelávacieho programu, zo Školského vzdelávacieho programu človek 21. storočia, ako aj zo 

zákona č. 245/2008 z. z.(ŠZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zo SWOT analýzy 

nášho školského klubu detí, ktorú nám vyplnili pedagogický zamestnanci ŠKD a rodičia detí. 

 

 

Hlavné ciele ŠKD: 

-    uplatňovať tvorivo-humanistický model výchovy a vzdelávania, v centre pozornosti     

     ktorého je dieťa, jeho potreby a záujmy 

-    rozvíjať kľúčové kompetencie dieťaťa prostredníctvom výchovno-vzdelávacej  

     a záujmovej činnosti počas pobytu dieťaťa v školskom klube detí 

-    rozvíja tvorivosť detí s prihliadaním na ich vek 

-    podporuje originalitu a sebarealizáciu 

-    učí estetickému cíteniu a vnímaniu 

-    vedie deti k zdvorilosti, komunikatívnosti a empatii 

-   upevňuje postoje, ktoré vedú k spolupráci a pomoci druhému 

-   učí deti zodpovednosti a dodržiavaniu pravidiel 

-   pestuje kladný vzťah k prírode a prostrediu, v ktorom žijeme 

-   učí dodržiavať čistotu a osobnú hygienu 

-   zdokonaľuje jemnú motoriku a učí osvojiť si pracovné návyky 

-   pestuje kladný vzťah k ľudovým tradíciám 

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

-   znižuje agresivitu a chráni deti pred násilím 

 
Strategické ciele školského klubu detí: 

-  podporovať záujmy, osobnosť a schopnosti každého dieťaťa 

-  skvalitniť spoluprácu s rodičmi a inými subjektmi 

-  zlepšiť estetiku prostredia školského klubu detí 

-  zaviesť nové formy a metódy práce 
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Špecifické ciele školského klubu detí: 

- uvádzame vo výchovných štandardoch a výchovných osnovách, ktoré sú súčasťou 

výchovného plánu školského klubu detí 

 

1.6   Charakteristika výchovného programu školského klubu detí 

 
Výchovno-vzdelávacia činnosť školského klubu detí (ďalej len ŠKD) sleduje rozvíjanie 

kľúčových kompetencií detí a smeruje k príprave detí na život, ktorý sa od nich vyžaduje, aby 

boli schopné kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Našim princípom je, 

aby každé dieťa v ŠKD zažilo úspech, aby bolo šťastné, bez ohľadu na rodinné a majetkové 

pomery, sociálne prostredie a rasu. 

Školský klub detí ponúka: 
 
Model sociálnej služby pre rodičov 

 zabezpečujeme prevádzku klubu už v raňajších hodinách, podľa potrieb rodičov 

 staráme sa o bezpečnosť a ochranu detí, kým sú rodičia v práci 

 dohliadame na zdravé stravovanie a dodržiavanie pitného režimu u detí 

 zabezpečujeme pobyt detí na čerstvom vzduchu 

 zabezpečujeme plynulý prechod medzi vyučovaním a inými záujmovými aktivitami 

 venujeme deťom individuálnu starostlivosť vo všetkých výchovných činnostiach 

 uspokojujeme a rozvíjame záujmy detí v čase mimo vyučovania 

 usmerňujeme a kontrolujeme vypracovanie úloh 

 
Model uspokojovania sociálnych potrieb detí 

 zabezpečujeme odpočinkovú a rekreačnú činnosť detí 

 zabezpečujeme zmysluplné využívanie voľného času detí 

 zabezpečujeme sebarealizáciu dieťaťa 

 korigujeme činnosti a ich frekvenciu podľa požiadaviek detí 

 realizujeme právo dieťaťa podieľať sa na tvorbe týždenných plánov 

 
 
Veľký dôraz budeme od začiatku klásť na vytvorenie dobrého tímu v každom výchovnom 

oddelení, naučiť deti tímovo pracovať, komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať. 
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Považujeme za dôležité formovať u detí zdravý a tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, 

emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotovú orientáciu. 

 
Pozornosť venujeme aj tvorivej oblasti výchovy. Deti môžu rozvíjať svoj talent a schopnosti 

vo  výtvarnej, tanečnej, pracovno-technickej oblasti, v tvorivých dielňach, dramaticko-

literárnej oblasti a hudobno-pohybovej oblasti. 

 
Našou snahou je, aby deti našli v ŠKD pocit istoty a aby výchovno-vzdelávacia činnosť bola 

pestrá a pre deti zaujímavá. 

 

1.7   Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti 

 
K získaniu a rozvoju kľúčových kompetencií budeme v ŠKD využívať: 

 

Motivačné metódy 

- motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností detí) 

- motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému) 

- motivačná demonštrácia (vzbudenie záujmu pomocou umeleckého diela) 

 
Expozičné metódy 

- pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov) 

- manipulácia s predmetmi (didaktická hra) 

- rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie) 

- vysvetľovanie (logické, systematické sprostredkovanie učiva) 

 
Problémové metódy 

- heuristická metóda (učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení 

a rozbore problému) 

- projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha) 

 
Aktivizujúce metódy 

- diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov) 

- dramatizácia (dramatizovaný prednes hry, príbehu) 

- inscenačná metóda (sociálne učenie v modelovej predvádzanej situácii, pri ktorej 
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sú deti aktérmi danej situácie) 

- didaktické hry (seba realizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti) 

 
Fixačné metódy 

- opakovanie a precvičovanie (ústne a písomné opakovanie, domáce úlohy, hry) 

Okrem uvedených metód v ŠKD využijeme ďalšie formy práce zamerané na podporu rozvoja 

kľúčových kompetencií detí: 

 zapojíme sa do zberu papiera 

 pripravíme výstavu výtvarných prác s environmentálnou tematikou v priestoroch ŠKD 

 v oblasti prevencie drogovej závislosti pripravíme a zorganizujeme rôzne druhy aktivít 

 zapojíme sa do projektu COMENIUS (medzinárodná spolupráca na projekte) 

 

1.8   Kompetencie dieťaťa školského klubu detí 

 
Kompetencie sa v procese výchovno-vzdelávacej činnosti mimo vyučovania rozvíjajú a 

navzájom prelínajú v jednotlivých tematických oblastiach výchovy. Rozvíja ich účasťou na 

záujmovej a výchovno-vzdelávacej činnosti. 

 
Dieťa ŠKD má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej 

jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu v školskom klube detí. 

 
Kompetencie učiť sa učiť 

 rieši nové, neznáme úlohy a situácie 

 zúčastňuje sa vedomostných súťaží 

 prejavuje záujem o nové informácie 

 vie zhodnotiť svoje výkony 

 učí sa spontánne – vlastnou zvedavosťou 

 prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovom učení 

 
Komunikačné kompetencie 

 zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje svoj názor 

 vypočuje si opačný názor 

 rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT 
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 prijíma spätnú väzbu 

 získava schopnosť viesť dialóg 

 
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 

 prejavuje citlivosť a ohľaduplnosť 

 uvedomuje si potreby ostatných detí 

 poskytne pomoc alebo pomoc privolá 

 rozoznáva vhodné a nevhodné správanie 

Pracovné kompetencie 

 prejavuje samostatnosť vo vypracovaní písomných úloh 

 plánuje a hodnotí svoje činnosti 

 prijíma nové informácie a poznatky 

 dokončí prácu 

 kultivuje svoju vytrvalosť 

 plní si svoje povinnosti 

 ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre 

praktický život 

 rozvíja manuálne zručnosti 

 
Kultúrne kompetencie 

 pozná kultúrne pamätihodnosti okolia a regiónu 

 rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie 

 rešpektuje iné kultúry a zvyky 

 je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine 

 ovláda základy kultúrneho správania 

 kultivuje svoj talent 
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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 detí v oddelení 

prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám 

 

Motorické kompetencie 

 získava schopnosť koordinovať pohyby a prekonať prekážky priestorovej orientácie 

 schopnosť spájať pohyb so spevom 

 zdokonaľuje si jemnú motorika                                                                                              

 

2  FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA  

 

Realizované sú v  jednotlivých činnostiach, sú rôznorodé a  pestré. Dôležité miesto má 

zážitok. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje aj ako príležitostná  a sezónna aktivita 

podujatí, súťaží a exkurzií (§2 odst. 3). V  etickej  a  citovej  výchove  vedie   k   zlepšeniu  

sebapoznania  a  upevneniu vzájomných vzťahov. Uplatňované formy výchovy a vzdelávania 

sledujú základný cieľ, ktorým je vhodná forma uplatnenia a seba realizácie každého dieťaťa: 

 

  -   hra, vychádzka, tematické vychádzky 

  -   práca s informáciami – encyklopédie, detská literatúra, časopisy 

  -   beseda, súťaže, krížovky, hlavolamy, osem smerovky, sudoku, hádanky 

  -   návšteva knižnice, čítanie práca s knihou, ilustrácie 

  -   kultúrne programy a vystúpenia, karneval 

  -  didaktické, zmyslové, spoločenské a pohybové hry 

  -  športové súťaže, výcvik korčuľovania a plavecký výcvik 

  -  dramatizácia, nácvik piesní, básní 

  -  zážitkové modelové situácie 

  -  práca s počítačom  

  -  práca s IKT                                                                                              
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3  TEMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVY  

Výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania v ŠKD realizujeme v týchto tematických oblastiach: 

-   vzdelávacia oblasť 

-   spoločensko-vedná oblasť 

-   pracovno-technická oblasť 

-   prírodovedná - environmentálna oblasť 

-  esteticko-výchovná oblasť (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická, hudobno-pohybová) 

-   telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

-   spontánna činnosť – vychádza z dennej skladby činností v školskom klube detí 

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

ekologickú, dopravnú a výchovu k rodičovstvu. 

 

Obsah jednotlivých výchovno-vzdelávacích činností aplikuje integrovane vo viacerých 

výchovných oblastiach a v záujmovej činnosti naraz. 

 

Oddychová  činnosť:  je  pokojná, duševne  a  pohybovo  nenáročná. Optimálnym riešením  

odpočinku   je   voľba   činnosti  deťmi   podľa   individuálnych   potrieb  a  vlastného  želania. 

Kolektívne,  stolové  a  námetové  hry,  hry  so  stavebnicami, počúvanie   hudby,   voľný    

výtvarný    prejav,   čítanie  a  sledovanie    rozprávok, neformálne rozhovory. 

 

Rekreačná činnosť:   má  charakter   výdatnej   pohybovej  aktivity,  ktorú    deti vykonávajú   

podľa   možností  vonku  na  školskom  dvore,  ihrisku,  telocvični. Je nevyhnutná   na   

regeneráciu  duševných  síl, odreagovanie  a  odstránenie  únavy  z  vyučovania. Hlavnou  

zložkou  tejto  činnosti  sú  rôzne  pohybové  hry,  súťaže, loptové hry, vychádzky, skrývačky 

a naháňačky. 

 

Záujmová činnosť:   je    najdôležitejšou    súčasťou   obsahu    výchovy    mimo vyučovania. 

Slúži na rozvoj schopností a zručností detí. Realizuje sa na základe ich záujmov  a  potrieb. 

Zameriava sa  na  rozvoj  prírodovednej,  spoločensko-vednej, estetickej,   pracovno-

technickej  a  dopravnej  činnosti. Tieto  činnosti  pomáhajú rozširovať  priestor a rast detí  

a vzhľadom individuálne psychotronické osobitosti detí, sú nevyhnutnou podmienkou ich 

zdravého rozvoja. 
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Telovýchovná a športová činnosť:   hlavným   cieľom   je   zabezpečiť  dostatok aktivít  pre  

zdravý  telesný  vývoj a odstránenie  stresu z duševnej  práce. Pri tejto činnosti  sa  vytvárajú  

dôležité  vôľové  a  morálne  vlastnosti,  ako  je  disciplína, vytrvalosť,  ohľaduplnosť,  ale  aj  

ctižiadosť,  bojovnosť  a  súťaživosť,  ktoré  sú základom  úspechu pri  prekonávaní  

náročnejších úloh. Patria tu súťaže družstiev a jednotlivcov, štafetové hry, športové  

olympiády, sezónne hry – futbal, vybíjaná, hokej, korčuľovanie, plávanie atď. 

 

Príprava na vyučovanie:   je  zameraná   na  systematické  a  pravidelné   plnenie školských 

povinností, na upevnenie učiva hravou formou pomocou didaktických hier. Deti sú vedené 

k samostatnosti pri práci, sústredenosti, šetrné zaobchádzanie so  školskými pomôckami, 

učia sa poriadku  v laviciach a osobných veciach. Práca s  knihami , časopismi –  technika  

čítania, rozširovanie  slovnej  zásoby, cibrenie pamäti. 

 

Námety na rozvoj činností: 

Prírodovedná – vychádzka do prírody, pozorovanie zmien v prírode, starostlivosť o  kútik  

živej  prírody,  poznávanie  flóry  a  fauny,  pochopiť  základné   princípy ochrany životného 

prostredia a význam ochrany prírody. 

 

Spoločensko-vedná –  sebaúcta  a  správanie sa  k starším  a  spolužiakom, etiketa 

stolovania,  ľudové   zvyky  a  tradície,  protidrogová  výchova,  rozvíjať  základy zručností  

seba hodnotenia,  seba riadenia a empatie, rozlíšiť  kultúrne a nekultúrne prejavy   v   

správaní  sa,  poskytnúť   pomoc   alebo   pomoc   privolať,  rozvíjať komunikáciu, pozitívne 

hodnotenie iných. 

 

Estetická -  rozvíjať  základy  vzťahu  k  umeniu,  nácvik  piesní, básní, riekaniek, maľovanie,  

kreslenie,  tematické  práce,  výtvarné   techniky,  ilustrácie,   nácvik hudobno-pohybových   

hier  a krátkych  scénok,  rozvíjať  talent, podieľať  sa  na príprave kultúrnych podujatí. 

 

Pracovno-technická –  vedieť  spolupracovať  so  skupinou,   práca  s  papierom, skladačka – 

origami , vystrihovačky – rozvíjať základy manuálnych a technických zručností,  práca   s   

prírodným,   odpadovým   materiálom   a   textilom,   lepenie, využívanie  stavebníc, 

modelovanie, vyhotovenie  darčekov, ručné  práce, výzdoba násteniek, koláž... 
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Dopravná, zdravotná  

–  poznávanie  základných  dopravných  značiek  a  dopravnej  situácie v okolí školy, chôdza 

po chodníku, ceste, prechádzanie cez cestu, technika jazdy na bicykli, zimné nebezpečenstvo 

na ceste... 

–  základné  hygienické  návyky, zásady  zdravej  výživy,  otužovanie, poskytnutie  prvej  

pomoci a vedieť  zavolať  pomoc, dodržiavanie pitného režimu, zdravé prostredie – čistota, 

vetranie, bez hlučnosť a pod. 

 

Športová –   rozvíjať  pohybové  schopnosti,  uplatňovať   zásady   bezpečnosti  a  ochrany 

vlastného zdravia, uvedomovať si význam pohybu pre zdravie, dodržiavať zásady  fair play, 

pri  realizovaných  hrách uplatňovať  návyky správneho  držania tela, dýchania, realizovať 

cvičenia zamerané na koncentráciu a pozornosť. Osvojiť si základy z korčuľovania a plávania. 

 

4  PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE  

Výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania v ŠKD vykonávajú pedagogickí zamestnanci, ktorí 

spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom 

- v školskom klube pracuje 6 vychovávateliek 

-    klub je v prevádzke  od  6,00 hodiny  do 17,00 hodiny  (§3 odst.1) 

Základné úlohy: 

-    vytvárajú deťom bezpečné a komunikatívne prostredie 

-    pripravujú pestrý výchovný program 

-    podporujú dodržiavanie školského poriadku (príloha č. 6), upevňujú hygienické návyky  

-    udržujú s rodičmi kontakt 

 

5   MATERLÁLNO -TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ  PODMIENKY 

ŠKD má herňu vybavenú počítačmi, televízorom a prehrávačmi na DVD a VHS, 

dataprojektorom, kobercom a TULI vakmi na odpočinok, veľký stôl na písanie a stoličky, 

výchovno-vzdelávacia činnosť prebieha po skončení vyučovania v triedach, ktoré sú 

vybavené kobercom, hračkami, spoločenskými hrami, dataprojektormi, rádioprehrávačmi. 



14 

 

Na športovú činnosť používajú  lopty, švihadlá,  badmintonové  rakety, softenis.                  Pre 

jednotlivé  výchovné  činnosti ŠKD využíva i  priestory telocvične, stolnotenisovú miestnosť, 

školské ihrisko, učebňu informatiky a počítačovú učebňu, školskú knižnicu.   

Materiálno-technické vybavenie v ŠKD spravidla je potrebné 1x ročne  dopĺňať zakúpením 

spotrebného materiálu  (výkresy, lepidlá, nožnice, farebný papier a pod.), hračky a  iné  

učebné  pomôcky.    

Školský klub je originálnou kompetenciou obce, čo znamená, že je financovaný z podielových 

daní a príspevkov od rodičov (Zákon č. 597/2003 z. z. a Zákon 596/2003 z. z.). Rodičia 

prispievajú na činnosť ŠKD  sumou 18,08 € . 

 

6  VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA  DETÍ 

 

Prvoradým   cieľom   kontroly  a  hodnotenia  detí   je  motivácia a  povzbudenie.  V oblasti  

kontroly  a  hodnotenia  je dôležitý  humanistický prístup, každé  dieťa  má   priestor              

na  vypočutie,  dostatok   pozornosti.  Uplatňuje  sa  predovšetkým  seba hodnotenie  

s cieľom seba uvedomenia. 

Cieľom   je  zhodnotiť  prepojenie  vedomostí  so  zručnosťami  a  spôsobilosťami, poskytnúť   

dieťaťu  a  jeho  rodičom  spätnú  väzbu  o  tom, ako  dieťa  zvládlo danú problematiku, v čom 

má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež 

povzbudenie, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 

 Kontrola  a  hodnotenie  prebieha  priebežne  a  sústavne, čím sa zabezpečí  nielen včasné   

riešenie   vzniknutých    problémov, ale   najmä   možnosť   predchádzať   im a pochvalou 

usmerňovať deti na ceste k vytýčeným cieľom. 

 Deti sú hodnotené slovne, formou pochvaly, povzbudenia, vhodnou motiváciou do ďalšej 

práce, ale aj formou výstav detských prác a darčekov pre rodičov. 

 

7  VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA   

       ZAMESTNANCOV 

Cieľom hodnotenia zamestnancov je posúdiť, do akej miery si zamestnanec plní svoje 

povinnosti, jeho osobný vzťah k práci a  konzultačné služby v záujme odstránenia 

nedostatkov. 
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 Podkladom na hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na hodnotení:  

-   hodnotiacim rozhovorom, dotazníkom   

-  kontrola dokumentácie 

-   pozorovania  úrovne kvality práce 

-   hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania 

-   hodnotenie aktivít pedagogických zamestnancov 

    Kontrolná činnosť sa uskutočňuje podľa plánu kontrolnej a hospitačnej činnosti v školskom                                

roku  2013/2014, vydanom ZŠ Tbiliská, Bratislava, ktorý je prílohou školského VP. 

 

8    PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI  A  OCHRANY   ZDRAVIA  PRI          

       VÝCHOVE 

Bezpečnosť detí je jednou z hlavných podmienok práce v  ŠKD. V tejto oblasti sa 

zameriavame na skutočnosti: 

-   deti sú zoznámené s obsahom vnútorného poriadku ŠKD (zápis v triednej knihe ŠKD)        -   

k činnostiam a aktivitám využívame vybavenie a zariadenie, ktoré neohrozuje bezpečnosť 

zdravia všetkých prítomných detí 

-    zabezpečujeme dohľad pri hrách a na vychádzkach 

-    vedieme deti k zodpovednosti za svoju bezpečnosť a bezpečnosť kamarátov 

- počas všetkých aktivít dbáme na psychohygienu , hygienu a pitný režim 

- máme vypracovanú vhodnú štruktúru pracovného režimu a odpočinku 

-    v prípade potreby poskytnutia 1. Pomoc, máme  k dispozícii v kabinete ŠKD lekárničku 

-  podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní sú 

podrobne rozpracované v  školskom poriadku ŠKD, ktorý je na viditeľnom mieste 

v priestoroch školy . 

-  pedagogickí zamestnanci ŠKD dbajú na bezpečnosť a zdraviu vyhovujúce podmienky 

v priestoroch školy, v ktorých prebieha výchovno-vzdelávacia činnosť 

-    zamestnanci sú preškolení o BOZP a protipožiarnych opatreniach 

-  pedagogickí zamestnanci sú povinní dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, 

interné predpisy o BOZP a ostatné interné smernice a pokyny vypracované vedením školy 
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9   POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE 

 

 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov ŠKD zameriame na udržanie, doplnenie 

a zdokonaľovanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov. 

Cieľom je:  

          -   zvyšovanie si odbornosť samo štúdiom z najnovšej dostupnej pedagogickej literatúry 

          -  zúčastňovanie sa priebežného vzdelávania v spolupráci s Metodicko-pedagogickým         

  centrom – podľa plánu kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov  

   schváleného na pedagogickej rade  

-  pravidelne sledovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania uverejnených 

   na internetových stránkach 

  10  VÝCHOVNÝ  PLÁN 

Tématicke oblasti výchovy 

Názov tematických oblasti výchovy 

Počet výchovno-vzdelávacích činností/aktivít v jednotlivých 
oddeleniach ŠKD 

I.odd. II.odd. III.odd. IV.odd. V.odd. VI.odd. 

Vzdelávacia oblasť 175  175  175   175   175   175   

Spoločensko-vedná oblasť  36   36  36   36   36  36 

Pracovno-technická oblasť   36   36  36  36  36  36 

Prírodno-enviromentálna oblasť   36  36  36   36   36  36 

Esteticko-výchovná oblasť  36    36  36   36  36  36 

Telovýchovná, zdravotná a športová 
oblasť 

 36  36   36   36  36   36 
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OBSAH  VÝCHOVNEJ  PRÁCE 

  Výchovná  práca nadväzuje na výučbu  v  škole, rozvíja, prehlbuje a upevňuje  vedomosti.  

Deti  sa  snažia  objavovať  z iného  uhla pohľadu, získané vedomosti analyzovať, dávať ich do 

súvislosti, riešiť nové situácie, problémy: 

-  získavajú zručnosti a návyky, základy komunikácie 

-  rozvíjajú poznanie, že aj keď sme odlišní, musíme si rozumieť 

-  majú 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 

V programe ŠKD je uplatňovaný integrovaný prístup plánovanej činnosti, námety sú 

združované do tematických oblastí . 

11   VÝCHOVNÝ JAZYK 

Výchovným jazykom v ŠKD je štátny jazyk Slovenskej republiky – SLOVENSKÝ. Našou snahou 
je, aby deti používali spisovný jazyk nielen v písomnej, ale i v ústnej forme. 

 

12   VÝCHOVNÉ ŠTANDARDY 

Vzdelávacia oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Gramatické a matematické cvičenie Samostatne písať úlohy 

Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, 

zmyslové hry, doplňovačky, osem smerovky, 

didaktické hry 

Získavať nové poznatky a informácie 

Ako sa učiť, rozvíjanie vedomostí, čítanie 

a reprodukcia textu 
Poznávať efektívne spôsoby učenia 

Práca s informačnými zdrojmi, čítanie 

s porozumením, sebavzdelávanie 

Byť otvorený získavať nové poznatky a 

informácie 

Počúvanie porozumením Reagovať slovne na jednoduché otázky 

jednoslovnou, viacslovnou odpoveďou 
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Spoločensko-vedná oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pozdrav, podanie ruky, požiadanie, 

odmietnutie, stolovanie 
Aplikovať kultúrne návyky a vyjadrenie sa 

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie 

pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie 

školského poriadku ŠKD, moje povinnosti 

Spolurozhodovať o živote v skupine 

Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky, 

rozprávanie o domove, prejavy úcty 

k rodičom a ostatným 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 

Emócie, prečo sme nahnevaní, silné a slabé 

stránky osobnosti, trpezlivosť, uspokojenie 

sa, ako zvládnuť hnev, pozitívne myslenie, 

ako pochopiť iných, sebaúcta 

Ovládať jednoduché zručnosti seba 

hodnotenia, seba riadenia, seba motivácie      

a empatie 

 

Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, 

diskriminácia, moje práva, tvoje práva 

Rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie ľudských 

práv a základných slobôd 

Slovensko v Európe, Slovensko vo svete, 

úspechy slovenských športovcov, umelcov 

Prejavovať základy hrdosti k národným 

hodnotám a tradíciám SK 

Vulgarizmy, slangy, 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 

Práca s počítačom, komunikácia s internetom Využívať všetky dostupné formy komunikácie 
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Pracovno-technická oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Seba hodnotenie, poznávanie rôznych 

profesií, úcta ku každému povolaniu, 

dodržiavanie denného režimu 

Zachovať v pracovných a technických 

činnostiach návyky poriadku a čistoty, 

samostatne si vytýčiť jednoduché osobné 

ciele 

Práca s rôznym materiálom, netradičné 

postupy, rozvoj jemnej motoriky, 

manipulačné zručnosti 

Rozvíjať základy manuálnych a technických 

zručností 

Sebaobsluha, poriadok na lavici v oddelení, 

v šatni v jedálni 

Kultivovať základné seba obslužné 

a hygienické návyky 

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 

Získať základné zručnosti v tvorbe 

jednoduchých projektov 

Vyrábame darčeky, masky, pozdravy, 

zhotovujeme drobné predmety, ozdoby 

 

 

Esteticko-výchovná oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Farby, farebná rozmanitosť vo vlastných 

produktoch 

Uplatňovať individuálne farebné videnie, 

farebná rozmanitosť vo výtvarných, 

pracovných i technických produktoch 

Úprava oddelenia, výroba ozdôb, úprava 

zovňajška 

Prejavovať pozitívny vzťah k estetickej 

úprave prostredia a svojej osoby 

Experimentovať s farbami, výtvarná tvorivosť, 

plošné a priestorové výtvarné stvárňovanie 

Kresliť, maľovať, modelovať podľa vlastnej 

fantázie, predstáv a na tému s použitím 

rôzneho materiálu 

Veľká noc, Deň matiek, Úcta k starším, 

Vianoce 

Podieľať sa na tvorbe estetických projektov 
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Kultúrne pamiatky v obci, ľudové zvyky, 

história a dnešok obce 
Prejavovať úctu ku kultúrnym hodnotám 

Príprava kultúrnych programov Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí 

Nácvik piesní, básní a riekaniek, tanec 

a pohybová improvizácia 

Rozvíjať talent a špecifické schopnosti, 

uplatňovať získané schopnosti v pohybovej 

improvizácii podľa hudby 

Hudba, výtvarné umenie, tanec, literatúra, 

záujmová činnosť 

Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu, vedieť 

vnímať krásu 

Tematická vychádzka, pozorovanie zmien, 

rozprávka 

Byť otvorený objavovať a vnímať krásu 

v bežnom živote 

 

 

Prírodovedná - environmentálna oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Ročné obdobia 
Rozlíšiť podľa typických znakov ročné 

obdobia 

Pozorovanie prírody, fauny a flóra v okolí 

obce, pozorovanie zmien v prírode, šetrenie 

energiou, vodou, tematická rozprávka 

Poznať základné princípy životného 

prostredia 

Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody 

a okolia školy, zber papiera, triedenie 

odpadu, tvorivé využitie odpadu 

Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej 

činnosti na tvorbe a ochrane životného 

prostredia 

Ochranárske postoje k prírode 
Prakticky uplatniť návyky starostlivosti         o 

prírodu 

 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové 

hry, športové disciplíny 
Schopnosť pravidelného pohybu    a  cvičenia 
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Kolektívne loptové hry – vybíjaná, futbal; 

cvičenie, prechádzky 

Relaxovať pravidelným pohybom   a cvičením 

Štafetové hry, súťaže družstiev                       a  

jednotlivcov 
Rozvíjať športový talent a schopnosti 

Špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti 

(korčuľovanie, plávanie, sánkovanie, 

bobovanie) 

Zvládnuť na elementárnej úrovni pohybové 

zručnosti a schopnosti; 

Telovýchovné chvíľky, hygiena rúk, vetranie Ovládať základné hygienické návyky 

Pohyb ako prostriedok upevňovania zdravia 

Dodržiavať zvolené pravidlá, spolupracovať, 

rešpektovať ostatných, zaujať adekvátne 

postoje k pohybu a športovým aktivitám 

Stravovacie návyky, pitný režim, striedanie 

práce s odpočinkom 

Uvedomiť si základné princípy zdravého 

životného štýlu 

Možnosti poškodenia zdravia 

Privolať pomoc dospelého v krízových 

situáciách, rozlíšiť príčiny možného 

nebezpečenstva a poškodenia zdravia 

Bezpečnosť cestnej premávky 

Poznať význam dodržiavania pravidiel cestnej 

premávky vzhľadom na bezpečnosť, poznať 

základné dopravné značky 

 

 

13   VÝCHOVNÉ OSNOVY 

Výchovné osnovy ŠKD sú vypracované a uložené ako príloha č.4 k výchovnému programu.  
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Príloha č.1 

SWOT  ANALÝZA ŠKD 

Silné stránky 

Vlastný výchovný program 

Kvalifikovanosť vychovávateliek 

Stabilizovaný kolektív 

Ďalšie vzdelávanie 

Dostatočný počet detí 

Existujúce tradičné aktivity 

Rôznorodosť záujmových činností 

Spolupráca s regionálnymi inštitúciami 

Spolupráca s rodičmi 

Pestrá záujmová činnosť 

Vypracovanie projektov  

Prezentácia činnosti ŠKD na verejnosti 

Dobrá adaptácia detí 

Slabé stránky 

Nedostatočné materiálne vybavenie ŠKD 

Slabá jazyková gramotnosť 

Nedostatok finančných prostriedkov na 

financovanie vychovávateľov a 

odmeňovanie 

Finančné prostriedky na materiálno 

technické zariadenie 

Obmedzenie aktivít v telocvični  

Spájanie oddelení – po 15.00 hod. v dobe 

neprítomnosti vychovávateliek  

Nedostatok aktuálnej odbornej literatúry 

z oblasti výchovy 

 

  

 

Príležitosti 

Zatraktívnenie tvorivej činnosti 

Projekty na MT vybavenie 

Doplnenie odbornej literatúry 

Ohrozenie 

Nedostatočné finančné materiálno 

technické zabezpečenie  
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Príloha č. 2 

Pravidlá bezpečného školského klubu 

           

  1.   Po príchode do školského klubu si odkladám aktovku na určené  miesto. 

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

  3.   Z klubu bude dieťa uvoľnené len na písomnú žiadosť rodiča alebo osobným prevzatím. 

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

  5.   Pri pobyte vonku a kolektívnych hrách dieťa nesmie ubližovať kamarátom, brať do rúk  

        ostré predmety (sklo, skaly, palice a iné predmety voľne pohodené ). 

  6.   Nikdy svojvoľne neopúšťam triedu, ihrisko, v prípade odchodu,  oznámim dôvod  

        pani vychovávateľke.   

7.   K vybaveniu a zariadeniu ŠKD sa správam šetrne. 

 8.  S nožnicami a inými ostrými predmetmi  dieťa  pracuje maximálne opatrne,  pod 

dohľadom dospelej osoby, nesmie manipuláciou s nimi ohrozovať svoje zdravie  a            

zdravie  spolužiakov. 

 9.  Deti musia dodržiavať čistotu v triede, dbať na osobnú hygienu. 

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

11.  Pri pobyte mimo budovy, na školskom ihrisku sa riadim pokynmi  pani vychovávateľky. 

12.  V priestoroch školy nebehám, neskáčem zo schodov, správam sa bezpečne. 

13.  Pri odchode zo ŠKD odložím vypožičané hračky a iné potreby na pôvodné miesto. 

14.  Dieťa môže mať mobil v ŠKD na vlastnú zodpovednosť. 
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Príloha č. 3  

BOZP 

           

         Školský klub berie zodpovednosť za bezpečnosť detí,   za   dodržiavanie    hygienických    

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

<   Priestory školského klubu  sú na prízemí a poschodí školy,       
     v blízkosti  hygienických zariadení. 

 
<    Deti zostávajú v klube hneď po skončení vyučovania. 

<   Všetky deti sú stravníkmi školskej jedálne, ktorá pripravuje 
    obedy, vrátane nápojov. 
 
<   Miestnosti  ŠKD  sú  svetlé,  vetrateľné,  s  tečúcou  vodou. 
 
<  S pravidlami  BOZP  sú  deti  oboznámené   vždy  v prvý vyučovací  deň  
      a priebežne  pred  rôznymi  akciami, poučenia sa zaznamenávajú do  
     pedagogickej dokumentácie. 

<  Pre deti je vypracovaný vnútorný poriadok ŠKD, ktorý je na viditeľnom  
      mieste v priestoroch . 

<   V prípade  úrazu je  deťom  podaná  prvá  pomoc, v zložitých prípadoch je  
      kontaktovaný rodič, prípadne lekár. 

<   Školský  klub   je  svojím   prostredí  ochrany  pred   násilím, šikanovaním     
       a všetkými patologickými javmi. 

<    Dôraz kladieme na rešpekt  a naplňovanie potrieb jedinca. 
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Príloha č. 4 

VÝCHOVNÉ  OSNOVY  V  ŠKD 

          Vzdelávacia oblasť 

            Výchovno-
vzdelávací Obsah Metódy, I.odd. II.odd. III.odd. IV.odd. V.odd. VI.odd. 

cieľ formy 

Rozvíjať Gramatické Individuálny  

37 37 37 37 37 37 

autonómnosť a matematické prístup 

v príprave cvičenia, Tréning 

na vyučovanie domáce úlohy Motivácia 

        Vysvetlenie 

Získavať nové Rozvíjanie slovnej Individuálny  

37 37 37 37 37 37 

poznatky zásoby, jazykolamy, prístup 

a informácie zmyslové hry Motivačné 

    doplňovačky, hodnotenie 

    didaktické hry   

Rozvíjať Techniky učenia, 
Individuálny 

prístup 

35 35 35 35 35 35 

efektívne 
spôsoby  ako sa učiť, Motivácia 

učenia sa rozvíjanie  vedomostí, Povzbudenie 

   čítanie  textu, Motivačné 

   reprodukcia  príbehu hodnotenie 

    Modelové situácie 

      Prezentácia 

Ochota 
získavať Práca Individuáliny 

35 35 35 35 35 35 

nové poznatky s informačnými  prístup 

a praktické 
skúsenosti       zdrojmi, Aktivácia 

  čítanie Brainstorming 

  s porozumením, Riešenie nových 

  sebavzdelávanie úloh 

        Prezentácia 

Reagovať 
slovne Počúvanie 

Individuálny 
prístup 

36 36 36 36 36 36 

na jednoduché porozumením Povzbudenie 

otázky 
jednoslovnou,   Motivačné 

viacslovnou   hodnotenie 

odpoveďou     

Spoločensko-vedná oblasť 

Výchovno-vzdelávací 
Obsah 

Metódy, 
I.odd. II.odd. III.odd. IV.odd. V.odd. VI.odd. 

cieľ formy 

Aplikovať Pozdrav, 
Individuálny 

prístup 

4 4 4 4 4 4 
kultúrne návyky podanie ruky, Vysvetlenie 

a vyjadrenie sa požiadanie, Tréning 

  odmietnutie, Hranie rolí 

  stolovanie Dramatizácia  
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Spolurozhodovať Spolupráca, 
Individuálny 

prístup 

4 4 4 4 4 4 

o živote v skupine zodpovednosť, Vysvetlenie 

  vytváranie pozitívnej Motivácia 

  klímy v oddelení, Aktivizácia 

  dodržiavanie školského  
Kooperačné 

hry 

  poriadku v ŠKD, Hranie rolí 

  moje povinnosti   

Prejavovať úctu Moja rodina, 
Individuálny 

prístup 

3 3 3 3 3 3 

k rodičom, starším čo je domov, Film 

  vlastné zážitky, Rozprávka 

  rozprávanie o domove, Hranie rolí 

  prejav úcty k ľuďom, Dramatizácia  

  tolerancia 
Výtvarná 

práca 

Rozlišovať Deľba práce 
Individuálny 

prístup 

2 2 2 2 2 2 

a porovnávať vzťahy v rodine, vlastné Hranie rolí 

v harmonickej zážitky, problémy Rozprávka 

a rozvrátenej rodine v rodine, moja 
Výtvarná 

práca 

  pomoc v rodine   

Ovládať jednoduché Emócie, prečo sme 
Individuálny 

prístup 

4 4 4 4 4 4 

zručnosti seba nahnevaní, silné a slabé Vysvetlenie 

hodnotenia, seba stránky osobnosti, Povzbudenie 

riadenia, seba trpezlivosť, Dramatizácia  

motivácie a empatie upokojenie sa, ako Rozhovor 

  zvládnuť hnev, 
Hry na 

vciťovanie 

    pozitívne myslenie, ako 
Výtvarná 

práca 

    pochopiť iných, sebaúcta 
Pantomimické 

cv. 

Rozlíšiť  Práva dieťaťa, 
Individuálny 

prístup 

4 4 4 4 4 4 

dodržiavanie ľudské práva, Vysvetlenie 

a porušivanie šikanovanie, Brainstorming 

ľudských práv diskriminácia, 
Hry na 
riešenie 

a základných moje práva, tvoje práva konfliktov 

slobôd spolužitie bez násilia Beseda 

    

Výtvarná 
práca 

 

Prejavovať základy Slovensko v Európe, 
Individuálny 

prístup 

3 3 3 3 3 3 

hrdosti Slovensko  vo svete, Vysvetlenie 

k národným úspechy slovenských 
Výtvarná 

práca 

hodnotám športovcov, umelcov Film 

a tradíciám SK 
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Rozlišovať Vulgarizmy, 
Individuálny 

prístup 

3 3 3 3 3 3 
kultúrne a nekultúrne slangy, gestá,  Vysvetlenie 

prejavy v správaní sa neformálna Rozprávka 

  komunikácia, Aktivačné hry 

  spolužitie bez násilia Hranie rolí 

Samostatne  Čo je konflikt, 
Individuálny 

prístup 

5 5 5 5 5 5 

a kriticky riešiť z čoho konflikt vzniká, Vysvetlenie 

jednoduché správanie ktoré 
Hra na 
riešenie 

konflikty  podporuje konflikt, konfliktov 

v oddelení správanie ktoré Hranie rolí 

  konfliktu predchádza Brainstorming 

Využívať všetky Práca s počítačom, 
Individuálny 

prístup 

4 4 4 4 4 4 

dostupné formy komunikácia Brainstorming 

komunikácie s internetom Tréning 

    Vlastná práca 

    Prezentácia 

    Riešenie úloh 

Pracovno-technická oblasť 

Výchovno-vzdelávací 
Obsah 

Metódy, 
I.odd.  II.odd. III.odd. IV.odd. V.odd. VI.odd. 

cieľ formy 

Zachovať v pracovných Sebahodnotenie, 
Individuálny 

prístup 

4 4 4 4 4 4 

a technických poznávanie rôznych Motivácia 

činnostiach návyky profesií,  Povzbudenie 

poriadku a čistoty, úcta ku každému Rozhovor 

samostatne si vytýčiť povolaniu, dodržiavanie Hranie rolí 

jednoduché osobné denného režimu Vychádzka 

ciele     

Rozvíjať základy  Práca s rôznym 
Individuálny 

prístup 

9 9 9 9 9 9 

manuálnych materiálom, netradičné Povzbudenie 

a technických pracovné postupy, Vysvetlenie 

zručností rozvoj jemnej motoriky, Aktivizácia 

  manipulačné zručnosti Tvorivá dielňa 

    
Záujmový 

krúžok 

Kultivovať základné Seba obsluha, 
Individuálny 

prístup 

5 5 5 5 5 5 
seba obslužné poriadok na stole, Vysvetlenie 

a hygienické v šatni, v oddelení, Motivácia 

návyky umývanie rúk, Aktivizácia 

  vetranie Tréning 

Rozumieť významu Príprava na vyučovanie, 
Individuálny 

prístup 

5 5 5 5 5 5 

osobnej zodpovednosti splnenie úlohy, Rozhovor 

za vykonanú presnosť a čistota Tréning 

prácu práce Vysvetlenie 

    Hodnotenie 

    
Vlastná práca 
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Vedieť spolupracovať Prejavy kladného 
Individuálny 

prístup 

5 5 5 5 5 5 
so skupinou vzťahu k spolužiakom, Motivácia 

  hrdosť na spoločný 
Kooperačné 

hry 

  výsledok práce Besiedka 

Získať základné Vyrábame darčeky, 
Individuálny 

prístup 

8 8 8 8 8 8 

zručnosti v tvorbe masky, pozdravy, Vysvetlenie 

jednoduchých zhotovujeme drobné Povzbidenie 

projektov predmety, ozdoby Tvorivá dielňa 

    Vlastná práca 

    Výstava 

Esteticko-výchovná oblasť 

Výchovno-vzdelávací 
Obsah 

Metódy, 
I.odd.  II.odd. III.odd. IV.odd. V.odd. VI.odd. 

cieľ formy 

Uplatňovať individuálne Farby, farebná 
Individuány 

prístup 

4 4 4 4 4 4 

farebné videnie, rozmanitosť  Vasvetlenie 

farebná rozmanitosť 
vo vlastných 
produktoch, Ukážka 

vo výtvarných, výtvarné umenie, Povzbudenie 

pracovných hudba, tanec, 
Návšteva 
kultúrneho 

i technických literatúra, podujatia 

produktoch záujmová činnosť   

Prejavovať pozitívny Úprava oddelenia, 
Individuány 

prístup 

3 3 3 3 3 3 
vzťah k jednoduchej výroba ozdôb, Motivácia 

estetickej úprave úprava zovňajšku Povzbudenie 

prostredia    Aktivizácia 

a svojej osobe   Tvorivá dialňa 

Kresliť, maľovať, Experimentovať 
Individuány 

prístup 

4 4 4 4 4 4 

modelovať podľa s farbami, výtvarná Motivácia 

vlastnej fantázie, tvorivosť, plošné Povzbudenie 

predstáv a na tému a priestorové výtvarné Výstava prác 

s použitím rôzneho stvárňovanie Prezentácia 

materiálu     

Podieľať sa  Úcta k starším, 
Individuálny 

prístup 

6 6 6 6 6 6 

na tvorbe estetických Vianoce, Motivácia 

projektov Zápis do I.ročníka, Povzbudenie 

  Veľká noc, Aktivizácia 

  Deň matiek Dramatizácia 

    Besiedka 

Prejavovať úctu Kultúrne pamiatky 
Individuálny 

prístup 

3 3 3 3 3 3 

ku kultúrnym v obci, ľudové zvyky, Vysvetlenie 

hodnotám tradície, Ukážka 

  história a dnešok obce Film,  

    Rozprávka 

    
Výtvarná práca 

 



30 

 

Podieľať sa Príprava kultúrnych  
Individuálny 

prístup 

4 4 4 4 4 4 

na príprave kultúrnych programov Vysvetlenie 

podujatí   
Ukážka, 

motivácia 

    Aktivizácia 

    Prezentácia 

Rozvíjať talent Nácvik piesní, 
Individuálny 

prístup 

5 5 5 5 5 5 

a špecifické básní a riekaniek, Motivácia 

schopnosti tanec a pohybová Povzbudenie 

  improvizácia,  Brainstorming 

  literárne činnosti, Výstava prác 

  výtvarné techniky   

Prejavovať pozitívny Hudba, 
Individuálny 

prístup 

4 4 4 4 4 4 vzťah k umeniu, výtvarné umenie, Motivácia 

vedieť vnímať krásu tanec, literatúra, Povzbudenie 

  záujmová činnosť Prezentácia 

Byť otvorený Tematická vychádzka, 
Individuálny 

prístup 

3 3 3 3 3 3 objavovať a vnímať pozorovanie zmien, Výtvarná práca 

krásu v bežnom rozprávka pozorovanie 

živote   Ilustrácia zážitku 

Prírodovedná-enviromentálna oblasť 

Výchovno-vzdelávací 
Obsah 

Metódy, 
I.odd.  II.odd. III.odd. IV.odd. V.odd. VI.odd. 

cieľ formy 

Rozlišovať podľa Ročné obdobia 
Individuálny 

prístup 

10 10 10 10 10 10 

typických znakov   Rozhovor 

ročné obdobia   Motivácia 

    Film 

    Vychádzka 

    Rozprávka 

Prakticky uplatniť Ochranárske 
Individuálny 

prístup 

9 9 9 9 9 9 
návyky starostlivosti postoje k prírode Vysvetlenie 

o prírodu   Rozhovor 

    Film 

    Vychádzka 

Poznať základné Pozorovanie prírody, 
Individuálny 

prístup 

8 8 8 8 8 8 

princípy životného fauny a flóry v okolí obce, Vysvetlenie 

prostredia pozorovanie zmien Hry, film 

  v prírode, šetrenie  Vychádzka 

  energiou, vodou, 
Výstava, 
rozprávka 

  tematické rozprávky Rozhovor 

Uplatňovať zručnosti  Starostlivosť 
Individuálny 

prístup 

9 9 9 9 9 9 pri jednoduchej o izbové kvety, čistenie Vysvetlenie 

činnosti na tvorbe prírody a okolia, zber Motivácia 

a ochrane životného pr. papiera, triedenie  odpadu Aktivizácia 
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Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

Výchovno-vzdelávací 
Obsah 

Metódy, 
I.odd.  II.odd. III.odd. IV.odd. V.odd. VI.odd. 

cieľ formy 

Schopnosť Otužovanie, 
Individuálny 

prístup 

4 4 4 4 4 4 

pravidelného pohybu relaxačné cvičenie, Vysvetlenie 

a cvičenia skupinové hry, Motivácia 

  športové disciplíny Aktivizácia 

    
Vychádzka 

 

Relaxovať pravidelným Kolektívne loptové  
Individuálny 

prístup 

5 5 5 5 5 5 

pohybom a cvičením hry - vybijaná, futbal, Motivácia 

  cvičenie, prechádzky Povzbudenie 

    Aktivizácia 

    
Tréning 

 

Rozvíjať športový Štafetové hry, 
Individuálny 

prístup 

5 5 5 5 5 5 

talent súťaže družstiev Motivácia 

a schopnosti a jednotlivcov Povzbudenie 

    Aktivizácia 

    
Súťaž 

 

Zvládnuť  Špeciálne pohybové 
Individuálny 

prístup 

4 4 4 4 4 4 

na elementárnej zručnosti a schopnosti Vysvetlenie 

úrovni pohybové (korčuľovanie, plávanie, Motivácia 

zručnosti a schopnosti sánkovanie, bobovanie) Povzbudenie 

    
Súťaž 

 

Ovládať základné Telovýchovné chvíľky, 
Individuálny 

prístup 

4 4 4 4 4 4 

hygienické návyky hygiena rúk, Vysvetlenie 

  vetranie Motivácia 

    Rozhovor 

    
Aktivizácia 

 

Dodržiavať zvolené Pohyb ako prostriedok 
Individuálny 

prístup 

4 4 4 4 4 4 

pravidlá, spolupracovať, upevňovania zdravia, Vysvetlenie 

rešpektovať futbal, basketbal,  Motivácia 

ostatných, postoje stolný tenis, vybíjaná Povzbudenie 

k pohybu a športovým   Aktivizácia 

aktivitám   Súťaž 

Uvedomiť si Stravovacie návyky, 
Individuálny 

prístup 

4 4 4 4 4 4 

základné princípy  pitný režim, striedanie Vysvetlenie 

zdravého práce s odpočinkom Aktivizácia 

životného štýlu   Hranie rolí 

    Dramatizácia 

    Film 

    
Rozprávka 
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Privolať pomoc Možnosti poškodenia 
Individuálny 

prístup 

3 3 3 3 3 3 

dospelého zdravia, zodpovednosť Vysvetlenie 

v krízových situáciách, za svoje zdravie, Aktivizácia 

rozlíšiť príčiny príčiny ochorenia, Hranie rolí 

možného racionálna strava Dramatizácia 

nebezpečenstva potravinová pyramída Film 

a poškodenia zdravia   Rozprávka 

    Výstava 

    Beseda 

Poznať význam Bezpečnosť cestnej 
Individuálny 

prístup 

3 3 3 3 3 3 

dodržiavania premávky, Vysvetlenie 

pravidiel cestnej dopravné značky Súťaž 

premávky vzhľadom   Beseda 

na bezpečnosť,   
Výtvarná 

práca 

poznať  základné   Vychádzka 

dopravné značky     
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Príloha č. 5 

PORIADOK ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ 

 

 

 

Poriadok ŠKD bol prerokovaný na: 

 v rámci činnosti v ŠKD s deťmi dňa  10. septembra 2013 

 Pedagogickej rade konanej dňa :  

 triednych aktívoch ZRPŠ konaných dňa 9.septembra 2013 

 Poriadok ŠKD je zverejnený na: 

 webovej stránke školy: www.tbiliskaba.edu.sk 
 

 

 

  Mgr. Eva Šišková 

riaditeľka školy 

 

 

Vzali na vedomie a svojimi podpismi potvrdili: 

 žiaci 1. – 4. ročníka navštevujúci ŠKD; 

 pedagogickí zamestnanci školy na PR 16.9.2014 
 zákonní zástupcovia detí na prvom ZR v šk. roku 2014/2015 

 

 

 

 

 

http://www.tbiliskaba.edu.sk/
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I.   Riadenie a organizácia školského klubu detí 

1.    Školský klub detí (ďalej len klub) riadi riaditeľ školy. 
2.    Riaditeľ školy  určuje  počet  výchovných  oddelení  podľa  počtu prihlásených detí   

na pravidelnú dochádzku. 
3.    V oddelení klubu môže byť zapísaných najmenej 15 detí trvale dochádzajúcich detí. 

 

II. Prevádzka klubu 

1.    Klub je v prevádzke  počas celého školského roka počas  pracovných  dní v týždni,  od 
6.00  hodiny do 17.00 hodiny. 

2.   Počas školských prázdnin je klub v prevádzke, ak sa prihlási najmenej 20 detí. 
3.   Klub sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou školského poriadku klubu. 
4.   Rodič je  povinný  vybrať dieťa  z  klubu do 17.00 hod.  Ak  rodič  nestihne alebo bude 

mať inú prekážku pre  vyzdvihnutie dieťaťa  z klubu, telefonicky to oznámi na mobilné 
číslo 0914 165 499.  Pri opakovanom nevyzdvihnutí dieťaťa do 17.00 hod. to budeme 
riešiť s vedením školy. 

5.   Vzhľadom k tomu, že deti v rôznom čase odchádzajú domov a na rôzne záujmové 
aktivity, po 16.00 hod. sa činnosť jednotlivých oddelení zlučuje do určených oddelení 
a od 16,30 hod. v herni. 

 

III. Zaraďovanie detí 

1.    Dieťa sa do klubu prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosť 
o prijatie do klubu sa podáva pri zápise do školy, najneskôr do 5. septembra  daného 
školského roku. 

2.    O prijatí dieťaťa do klubu rozhoduje riaditeľ školy, alebo ním poverený zástupca. 
3.    Do klubu sa prijímajú deti I. stupňa 1.- 4. ročníka základnej školy, ktorí sú prihlásení 

na pravidelnú dochádzku. 
4.   Zaradenie detí  jednotlivých tried do výchovných oddelení zabezpečí vedúca 

vychovávateľka a zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň v spolupráci s ostatnými 
vychovávateľkami s prihliadnutím na individuálne osobitosti a priateľské vzťahy detí. 

 

IV. Výchovno-vzdelávacia činnosť 

1.    Pri uskutočňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom  klube sa dodržiava  
pravidelné  striedanie oddychovej a záujmovej aktivity dieťaťa s aktivitou súvisiacou 
s prípravou na vyučovanie. 

2.    Výchovno-vzdelávacia činnosť klubu sa uskutočňuje ako : 
a)   pravidelná aktivita podľa výchovného programu klubu, 
b)   záujmová aktivita formou záujmových oblastí 
c)  príležitostná a sezónna aktivita formou podujatí, vstupné hradia rodičia, 
d)  spontánna aktivita podľa záujmu detí.    

        3.    Počas výchovno-vzdelávacej činnosti dieťa nesmie používať mobilný telefón. Použiť ho   
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             môže  iba  v  odôvodnených  prípadoch  so  súhlasom  pedagogického  zamestnanca . 

4  Súčasťou  výchovno-vzdelávacej  činnosti  je  aj  stravovanie  detí.  Čipové   kľúče  
zabezpečujú  rodičia v zmysle pokynov vedúcej ŠJ. 

5 Na oddychovú  a  záujmovú činnosť klubu  sa  využíva  herňa, trieda, školské  ihrisko 
a ďalšie priestory školy. 

 

V.  Dochádzka detí  

1. Rozsah dennej dochádzky dieťaťa prijatého do klubu a spôsob jeho odchodu sa 
uvedie v osobnom spise dieťaťa. V osobnom  spise  dieťaťa  sa  uvedú  aj  prípadné  
odchýlky v  dochádzke   a   spôsobe   odchodu,   pričom   všetky   ďalšie   zmeny  
oznamuje   zákonný zástupca pedagogickému zamestnancovi oddelenia  písomne. 

2. Ak dieťa  odchádza z klubu  bez sprievodu zákonného zástupcu, právnu zodpovednosť 
preberá  zákonný  zástupca. Pedagogický  zamestnanec  uvoľní  dieťa  z  klubu  len na 
základe  predchádzajúceho  písomného oznámenia  alebo inej fyzickej osoby, ktorá 
má dieťa zverené do osobnej starostlivosti. 

3. Za  príchod  do  ranného  klubu detí,   ktorý   je  v  prevádzke  od  6.00  do  7.30 hod. 
zodpovedajú rodičia.  Po 7.30 hod.  vstup do klubu nie je možný. O 7.45 hod. sa deti 
pod dozorom pedagogického zamestnanca presunú do triedy. Len za nepriaznivého 
počasia je brána školy otvorená a deti môžu prísť do ranného  klubu. 

4. Aby  sa  nenarúšala  výchovno-vzdelávacia činnosť,  dieťa  môže  byť,  ak  to nie je   v  
osobnom spise dieťaťa  uvedené,  z klubu  uvoľnené  len  na  základe  písomného 
oznámenia, po naobedovaní. Inak až po 15.00 hod. aby sa nenarúšala činnosť 
v oddelení. 

5. Dieťa  môže  počas  školského  roka  skončiť  dochádzku  do  klubu,  ak o skončenie 
dochádzky písomne požiada jeho zákonný zástupca. 

6. V prípade hrubého porušenia školského poriadku a opakované opustenie bez 
dovolenia školy, zo školského areálu , priestupok bude riešení s vedením školy. 

7. Za odchod detí z ŠKD zodpovedá službukonajúca vychovávateľka, ktorá odovzdá  
dieťa  rodičom. Pri vyzdvihovaní dieťaťa z ŠKD sa používa vyhotovený preukaz 

podpísaný vychovávateľkou oddelenia. 

       8.  pokiaľ je budova na rannú činnosť ŠKD uzatvorená (6,00 – 6,30) – použite zvonček  

do ŠKD (herňa). 

VI. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť detí 

1. Za bezpečnosť detí počas celého pobytu v klube zodpovedá pedagogický 
zamestnanec. 

2. Prechod  detí  do  oddelení v rámci  školy  zabezpečuje  vyučujúci,  ktorý má poslednú 
vyučovaciu hodinu. Ak ŠKD navštevujú deti druhého stupňa(5.ročníka), prichádzajú 
do svojho oddelenia samostatne. 

3. Ak je dieťa v klube a pokračuje v popoludňajšej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo 
v inej záujmovej činnosti v škole, zodpovedá za dieťa príslušný pedagóg alebo lektor 
záujmového útvaru, ktorý si dieťa   vyzdvihne v klube. 
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4. Ak sa výchovno-vzdelávacia činnosť organizuje mimo priestory klubu, najvyšší počet 
detí, za ktoré zodpovedá jeden pedagóg, je 25 detí. 

5. Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo činnosť, ktorá sa organizuje mimo 
priestory klubu, zvýši sa počet zodpovedných pedagogických zamestnancov alebo sa 
zníži počet zúčastnených detí. 

6. Na organizovanie aktivít mimo školy do výchovno-vzdelávacej činnosti možno zaradiť 
dieťa len so súhlasom zákonného zástupcu (informovaný súhlas). 

7. Pedagogickí  zamestnanci klubu sú povinní priebežne monitorovať správanie sa detí 
a ich zmeny. V prípadoch oprávneného podozrenia zo zanedbávania, fyzického alebo 
psychického týrania, šikanovania, alebo prípadne účasti dieťaťa na šikanovaní, 
zneužívaní návykových látok a pod.,  bezodkladne informujú vedenie školy a podľa 
potreby zákonných zástupcov. 

8. V prípade úrazu poskytne vychovávateľka, resp. Zastupujúci učiteľ prvú pomoc, 
oznámi to vedeniu školy, zapíše záznam o úraze, prípadne okamžite upovedomí 
rodičov dieťaťa. 

9. Ak zistí vychovávateľka u dieťaťa nevoľnosť, teplotu, upovedomí o tom telefonicky 
rodičov. 

10. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do klubu je zakázané. 
11. Dieťa  musí  mať hygienické  vrecúško  a  prezuvky.   Odporúčame, aby  mali  aj  veci 

na prezlečenie. 
12. Dieťa  má  mať  svoje  osobné  veci  označené  pre  prípad  odcudzenia  alebo zámeny. 
13. V záujme zachovania bezpečnosti a zdravia všetkých detí v klube, musí byť správanie 

každého dieťaťa  počas  jeho pobytu v klube v súlade so školským poriadkom. Každé 
dieťa je povinné rešpektovať a riadiť sa pokynmi pedagogického zamestnanca. 

14. Z bezpečnostných a zdravotných dôvodov rodičia nevstupujú do jednotlivých traktor 
školy. Vyvolávanie detí sa deje cez službu pri vchode. Pri vstupe do vestibulu školy 
rodič odovzdá vyhotovený preukaz službu konajúcim deťom, ktoré preukaz 
odovzdajú v určenom oddelení vychovávateľke. Služba detí pri vchode je pod 
dozorom vychovávateľky. 

15. Za škodu spôsobenú úmyselne alebo nedbalosťou zodpovedá dieťa, ktoré škodu 
spôsobilo.Za hry, knihy, pomôcky zodpovedá kolektív. 

16. V záujme bezpečnosti a zdravia detí ŠKD, musí byť správanie každého dieťaťa počas 
pobytu v ŠKD v súlade so školským poriadkom. Dieťa je povinné rešpektovať a riadiť 
sa pokynmi vychovávateľa. 

 

VII. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v klube 

1. Výšku  mesačného príspevku na úhradu  za pobyt  dieťaťa  v klube určuje zriaďovateľ 
školy – Miestny úrad Rača, Bratislava III. 

2. Tento  príspevok  uhrádza  zákonný zástupca dieťaťa  za príslušný mesiac do 10. dňa 
príslušného kalendárneho mesiaca. 

3. Príspevok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v klube. 
4. Ak rodič odhlási dieťa z klubu v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie príspevku. 
5. Ak  zákonný zástupca  predloží  doklady o tom,  že je  poberateľom  dávky v hmotnej 

núdzi môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku. 
6. Spôsob úhrady príspevku sa uskutočňuje bankovým prevodom na účet školy takto: 

- prevodným príkazom na príjmový účet školy 
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- ak  uhrádzate príspevok priamo do banky, musíte k sume 18,08 € vždy pripočítať 
ešte manipulačný poplatok 1,30 € a uhradiť spolu 19,38 € 

- číslo príjmového účtu vo VÚB : 1635571653 
 Kód banky:                                 0200 

                  Variabilný symbol:                     09501 

                  Konštantný symbol:                    0308 

                  Doplňujúce údaje:       Priezvisko dieťaťa a trieda (potrebné) 

             Pokiaľ do poznámky pre prijímateľa  neuvediete meno a triedu Vášho dieťaťa, platbu    

             nie je možné identifikovať. 

7.   Pokiaľ  zákonný  zástupca dieťaťa  neuhradí  stanovený  príspevok a boli využité   

všetky   primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie 

školy vyradení z klubu.  

8.   V zmysle vyhlášky MŠ SR o ŠKD nie je možné vracať alikvotnú časť príspevku v prípade 

neprítomnosti dieťaťa v ŠKD, výnimku tvoria prípady, keď dieťa nenavštevovalo ŠKD celý 

mesiac a písomne to rodič dokladoval, úhrada môže byť aj započítateľnou čistkou na ďalší 

mesiac. 

 

 

VIII. ZÁVER 

Pretože  deti, ktoré navštevujú ŠKD sú žiakmi ZŠ, platí pre nich vnútorný školský poriadok. 

Vzťahuje sa najmä na používanie oslovení, pozdravov, školskú dochádzku, správanie sa 

detí v škole a počas školských akcií a správanie sa detí mimo školy,  vzstarostlivosť  o 

zdravie a zovňajšok. 

 

 

 

 

V Bratislave , 2.09.2014 

 Mgr. Eva Šišková 

   riaditeľka školy 
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Príloha č. 6 

Denný režim v ŠKD 

     

6.00 – 7.30              Ranné schádzanie detí 

                                              Individuálna činnosť podľa záujmu detí 

 

11.40 – 13.00          Preberanie detí od učiteliek 
                                        Príprava na obed – hygiena rúk, rozdávanie a kontrola čipov 

                        Obed 

                                 Odpočinkové a relaxačné činnosti 

 

13.00 – 14.00         Záujmová činnosť – spoločensko-vedná, pracovno-technická, 

                                             prírodovedno - environmentálna, esteticko-výchovná,  

                                 telovýchovná, zdravotná a športová, hudobno-pohybová 

        

       14.00 – 15.30          Rekreačné činnosti 
                                 Pobyt a pohyb na školskom ihrisku 

 

15.30 – 15.45          Olovrant 

 

15.45  - 16.10         Príprava na vyučovanie – didaktické hry 

                                             Individuálne vypracovanie domácej úlohy 

 

16.10 – 17.00         Odpočinkové a relaxačné činnosti 

                                                    Odovzdávanie detí rodičom 

       

 

 

Dochádzka detí do klubu je dobrovoľná a premenlivá, ovplyvňovaná aj rozvrhom hodín,  

určený režim dňa v prípade potreby je možné prispôsobiť rozumovým požiadavkám detí 

a rodičov. 


