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           1. Názov programu: Školský klub ,,Tulipánik“   ,,VESELO A HRAVO“ 

                                                                                                                                                                                                                 

2.  Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy 

 

Školský klub detí je významnou a neoddeliteľnou súčasťou našej školy pre deti prvého stupňa. 
Školský klub detí zabezpečuje pre deti na základnej  škole nenáročnú, záujmovú činnosť podľa 

výchovného programu školského zariadenia zameraného na ich prípravu na vyučovanie  a na 

uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD je zameraná na aktívne a tvorivé využitie voľného času detí, na 

spokojnosť a uspokojenie záujmov žiakov v ŠKD v čase mimo vyučovania. V ŠKD sa okrem 

záujmových a odpočinkových aktivít žiaci pripravujú aj na vyučovanie. Hravou a nenáročnou formou 

sa žiaci pripravujú a upevňujú si svoje vedomosti. Najdôležitejšou súčasťou práce zo žiakmi v ich 

voľnom čase je snaha vychovávať ich k tomu, aby vedeli účelne využívať svoj voľný čas. V ŠKD 

pracujú kvalifikované vychovávateľky. Vykonávajú s nimi mnohé aktivity, pri ktorých deti môžu 

rozvíjať svoje zručnosti a učia sa poznávaniu rôznych ľudských hodnôt. Keďže školský klub navštevujú 

okrem iných aj deti integrované pamätáme na ich vhodnú motiváciu, pozitívne hodnotenie a povzbudenie pri 

každej činnosti.  

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

vytvorené tie najlepšie podmienky pre svoj vývin, výchovu a vzdelávanie. Jedná sa hlavne o deti zo sociálne       

znevýhodneného prostredia. 

 

2.1.Ciele školského klubu detí: 

 
 Školský klub vytvára podmienky pre telesný, psychický a sociálny rozvoj detí. Preto je potrebné, aby si deti v 

klube odpočinuli, načerpali pozitívne skúsenosti i poznatky, uspokojili vlastné záľuby a záujmy. 

 Cieľom práce vychovávateliek v ŠKD je výchova harmonicky vyvinutého dieťaťa. Našim hlavným cieľom je 

umožniť dieťaťu: 
  

-vytvárať kladný vzťah ku škole, k učeniu 

-formovať u detí prosociálne cítenie 

-odbúravať u detí stres prostredníctvom aktívneho pohybu  

-rozvíjať tvorivú detskú prácu s prihliadnutím na vek dieťaťa 

-využívať nie len prírodný, ale aj druhotný materiál 

-podporovať originalitu a sebarealizáciu detí 

-pestovať sebadisciplínu, znižovať agresivitu, veľkú pozornosť budeme venovať boju proti 

šikanovaniu 

-dodržiavať čistotu a hygienu prostredia 

-rozvíjať pohybové schopnosti, otužovanie pobytom v prírode 

-využívať dostupný didaktický materiál 

-organizovať vedomostné súťaže 

-poznávať kultúrne pamätihodnosti nášho regiónu 



 

Hlavným poslaním nášho školského klubu detí je :  

 

- prispievať k efektívnemu využívaniu voľného času 

 - orientovať sa na tvorivú aktivitu detí v záujmovej činnosti                                                         

 - plniť výchovno-vzdelávaciu činnosť                                                                                                                                                                  

- tvoriť medzistupeň medzi vyučovaním v škole a výchovou v rodine 

 

 

           2.2. Charakteristika výchovného programu 

Našimi prioritnými cieľmi výchovy a vzdelávania mimo vyučovania je umožniť každému dieťaťu                 

zaradenému v ŠKD:        

                                         1. Rozvíjať svoju osobnosť a zlepšovať si výchovno-vzdelávacie výsledky: a/ 

nenáročnou záujmovou činnosťou podľa výchovného programu ŠKD b/ samostatnou prípravou na 

vyučovanie c/ rozvíjaním kľúčových kompetencií v čase mimo vyučovania podľa výchovného 

programu ŠKD                 2. Získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu 

                                           3. Rozvíjať individuálne záujmy a potreby 

 

2.3. Spolupráca s rodičmi a inými subjektami  

Školský klub detí spolupracuje s rodičmi prostredníctvom : 

  Rady školy  

 Výboru rodičovského združenia 

  Celoškolských zasadnutí triednych schôdzok. 

 Spolupráca je na veľmi dobrej úrovni a spočíva v rôznych formách pomoci pri zabezpečovaní a 

príprave tradičných športových a kultúrnych podujatí ŠKD ako sú Deň matiek, zimné radovánky, 

karneval, vianočný program, tvorivé dielne, Deň detí, Deň otvorených dverí, Deň materských škôl a 

iné. 

 Spolupráca s inými subjektami :  

 Záchranná zdravotnícka služba  

 Mestská polícia  

 Domino 

  Materská škola Párovská 

  Krajská knižnica K.Kmeťka 

  ZUŠ  



 Spolupráca spočíva v organizovaní besied s rôznymi odborníkmi, praktických ukážkach práce 

jednotlivých zložiek, organizovaní tvorivých dielní a kultúrnych vystúpení. 

      3.Formy výchovy a vzdelávania 

 Cieľom práce vychovávateliek v ŠKD je výchova harmonicky vyvinutého dieťaťa. Výchova a činnosť v ŠKD je 

zameraná na uspokojovanie záujmov detí v čase mimo vyučovania s prevahou činností rekreačného, 

odpočinkového, záujmového charakteru i prípravy na vyučovanie. 

 Rekreačná výchovná činnosť: Má charakter výdatnej pohybovej aktivity, ktoré deti vykonávajú vonku na 

školskom dvore, ihrisku. Táto činnosť pomáha deťom odreagovať sa a odstrániť únavu z vyučovania. Pri 

rekreačnej činnosti vyžívame formy: pohybové hry na školskom dvore, sezónne športové činnosti, hry a 

zábavy, hry v miestnosti a telocvični, vychádzky do parku a okolia.  

Odpočinková výchovná činnosť: Odpočinkovú činnosť realizujeme ako veľmi pokojnú pohybovo a duševne 

nenáročnú činnosť. Je tu vhodná voľba činnosti podľa individuálnej potreby detí. Úlohou vychovávateľky je 

dbať na to, aby zvolená činnosť bola pokojná, uskutočňovaná v príjemnom prostredí. V takomto prostredí 

sa môžu deti: hrať námetové alebo stolové hry, prezerať detské knihy a časopisy ,môže prebiehať aj 

počúvanie hudby, alebo premietanie video rozprávok, hry na koberci, neformálna beseda s deťmi.  

Záujmové výchovné činnosti: Tieto činnosti pomáhajú rozširovať priestor a rast detí a vzhľadom na 

individuálne osobitosti detí sú nevyhnutnou podmienkou ich zdravého vývoja. Počas všetkých výchovných 

činností rozvíjame kľúčové kompetencie dieťaťa v ŠKD. Cieľom je postupné doplňovanie kompetencií 

získaných v rodine a v škole. Snažíme sa pôsobiť na zážitkové formy a reálne životné situácie. 

 Príprava na vyučovanie: Má charakter povinnosti. Forma prípravy je odlišná ako vo vyučovacom procese 

využívajú sa spontánne aj organizované formy, individuálna písomná príprava, didaktické hry, čítanie apod. 

Vychovávateľky všetky činnosti a aktivity plánujú, pričom vychádzajú zo svojich profesijných kvalít a 

dlhodobej praxe. Využívame metódy tímovej práce, riadeného rozhovoru, prezentácie na verejnosti, rôzne 

súťaživé formy.  

Ďalšie formy výchovy, ktoré vychovávateľky využívajú sú: 

 - výchova prírodou – prírodu chápeme ako vhodné prostredie pre výchovný proces. Je prepojený s 

ekologickou výchovou, organizujeme vychádzky, výlety, ochranárske aktivity, turistiku a rôzne športové 

aktivity v prírode 

 - výchova dobrodružstvom, zážitkové učenie – patria tu aktivity, pri ktorých deti spoznávajú nové, 

nepoznané situácie z reálneho života, napr. exkurzie, noc prežitá v škole... Riadime sa heslom ,, Čo človek 

prežije, to si zapamätá najdlhšie“. 

 - výchova hrou – hru chápeme ako tréning schopností detí. Vychovávateľky poskytujú v ŠKD veľa 

vzdelávacích, spoločenských, pohybových , konštrukčných hier a dávajú deťom priestor pre voľnú hru. 

Počas výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD sa striedajú nasledovné formy:  

Pravidelné činnosti – činnosť ranného klubu, výchovno- vzdelávacie činnosti dané týždennou skladbou.  

Príležitostné činnosti – nepravidelné akcie ŠKD, besedy, exkurzie, kultúrne podujatia, projekty 

organizované školou a zriaďovateľom .  



Spontánne činnosti – individuálne hry a činnosti detí, ktoré získavajú počas pobytu v ŠKD. Nadväzujú na 

kľúčové kompetencie žiakov v školskom programe primárneho vzdelávania ZŠ a ďalej ich rozvíjajú.  

          

  3.1. Kompetencie dieťaťa ŠKD 

Kompetencie predstavujú ideálny plánovaný cieľový výstup dosahovaný  systematickým 

a postupným výchovno-vzdelávacím procesom počas pobytu dieťaťa v ŠKD Kompetencie detí ŠKD 

nadväzujú na kompetencie žiakov  základnej školy. Dieťa ŠKD má osvojené tieto kľúčové 

kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho 

pobytu  v ŠKD. 

1. kompetencie učiť sa učiť    

       -     rieši nové, neznáme úlohy a situácie 

- zúčastňuje sa vedomostných súťaží 

- prejavuje záujem o nové informácie 

2. komunikačné kompetencie       

       -     zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje svoj názor 

       -      vypočuje si opačný názor 

- rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT 

- prijíma spätnú väzbu 

3. sociálne kompetencie               

       -    pomenuje svoje potreby, city a pocity 

- zvládne jednoduché stresové situácie 

- vlastným postupom rieši jednoduché konflikty 

- presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti 

- rešpektuje úlohy skupiny 

- efektívne spolupracuje v skupine 

- uvedomuje si potreby žiakov a osôb so zdravotným znevýhodnením 

- uvedomuje si potreby ostatných detí 

- poskytne pomoc alebo pomoc privolá 

4. pracovné kompetencie     

- prejavuje samostatnosť vo vypracovaní domácich úloh 

- plánuje a hodnotí svoje činnosti 



- prijíma nové informácie a poznatky 

- dokončí prácu 

- kultivuje svoju vytrvalosť 

- plní si svoje povinností 

- ovláda jednoduché manuálne zručnosti a činnosti potrebné pre praktický život 

5. občianske kompetencie    

-  uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb 

- uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie 

                      -     je otvorený primeranému participovaniu na živote v oddelení 

                       -    prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám 

 6. kultúrne kompetencie    

                    -   pozná kultúrne pamätihodnosti okolia a regiónu 

                       -  rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie  

                       -  rešpektuje iné kultúry a zvyky 

                       -  prijíma kultúrne podnety 

                       -   je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine  

                        -  ovláda základy kultúrneho správania 

                         -  kultivuje svoj talent 

 

4. Tematické oblasti výchovy ŠKD 

 

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

výchovy: 

- vzdelávacia 

- spoločensko-vedná 

- pracovno-technická 

- prírodovedno-environmentálna 

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

- telovýchovná, zdravotná a športová (turistická) 

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

ekologickú, dopravnú a výchovu k rodičovstvu. 

Vzdelávacia oblasť: Snaha viesť žiakov k tomu, aby sa učili samostatne pracovať, učiť ich ako sa 

majú pripravovať na vyučovanie. Odstraňovať rečové poruchy, dbať na písomný prejav, učiť ich 

samostatnosti a sebakontrole. K žiakom budeme pristupovať diferencovane.  



Spoločensko-vedná oblasť:  Vzťah k práci a jej výsledkom- výchovná činnosť, svedomitosť, 

starostlivosť, presnosť, tvorivosť. Vzťah ku kolektívu- kolektívna súdržnosť, obetavosť, 

pravdovravnosť, znášanlivosť. Vlastnosti charakteru a vôle- samostatne rozlišovať a posudzovať 

dobré a zlé vlastnosti spolužiakov, upevňovanie vôľových vlastností, vytrvalosť, húževnatosť, 

iniciatívnosť. Pripomenieme si pamätné dni a štátne sviatky (Deň Ústavy SR, vznik SR, ...), významné 

osobnosti našej kultúry, histórie, pamätné miesta nášho regiónu. Zorganizujeme vystúpenia 

venované  výročiam založenia školy. 

Pracovno-technická oblasť: Vštepovať žiakom prvky správneho vzťahu k práci a tak klásť základy 

dobrej pracovnej morálky, učenie ukladaniu hračiek, šatstva, poriadok v taške a na lavici. Tvorivé 

technické myslenie, zručnosť, záujem o budúce povolanie. Ukážeme si, ako sa tvoria projekty 

a spoločne ich zhotovíme. 

Prírodovedno- environmentálna oblasť: Zameranie oblasti budeme orientovať na kultúrne životné 

prostredie v našom okolí. Zameriame sa na turistické vychádzky spojené so zberom odpadkov. 

Dlhodobo organizujeme zber druhotného odpadu a v rámci pracovnej a výtvarnej činnosti budeme 

pracovať s odpadovým materiálov. 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť: Slúži na odstránenie únavy žiakov, na ich odreagovanie 

sa, pestovanie sebadisciplíny, otužovania a upevňovania zdravia.  

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

týždennej skladby činností. Súčasťou programu je aj príprava na vyučovanie. Pri všetkých týchto 

aktivitách sú rešpektované požiadavky na voľný čas. 

5.Výchovný plán ŠKD 

Tematické oblasti výchovy: 

 

Názov tematických oblastí výchovy: 

Počet vých. -vzdelávacích činností v jednotlivých oddeleniach 

ŠKD: 

1.odd. 2.odd. 3.odd. 4.odd.  

Vzdelávacia oblasť 124 124      124    124  

Spoločensko- vedná oblasť 24      24 24 24  

Pracovno- technická oblasť 26 26 26 26  

Prírodovedno- environmentálna oblasť 24 24 24 24  

Esteticko-výchovná oblasť 24 24 24 24  

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 26 26 26 26  

 



 

 

 

 

6.Výchovné štandardy 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 

Rozvíjať získané poznatky 

 

 

 

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 

stránky osobnosti, trpezlivosť, upokojenie sa, 

ako zvládnuť hnev, pozitívne myslenie, ako 

pochopiť iných, sebaúcta 

Ovládať jednoduché zručnosti sebahodnotenia, 

sebariadenia, sebamotivácie a empatie 

Život so zdravotným postihnutím, čo je 

predsudok, vzťah k handicapovaným deťom 

Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so 

zdravotným postihnutím 

Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, Rozlíšiť  dodržiavanie a porušovanie ľudských 



 

 

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 

Seba hodnotenie, poznávanie rôznych profesií, 

úcta ku každému povolaniu, dodržovanie 

denného režimu, vývoj ľudského života: detstvo, 

Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné 

ciele 

diskriminácia, moje práva, tvoje práva, 

spolužitie bez násilia 

práv a základných slobôd 

Slovensko v Európe, Slovensko vo svete, 

úspechy slovenských športovcov, umelcov, 

mládeže 

Prejavovať základy hrdosti k národným hodnotám 

a tradíciám SR   

Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna 

komunikácia, spolužitie bez násilia 

Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy 

v správaní sa 

Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká, správanie, 

ktoré podporuje konflikt, správanie, ktoré 

konfliktu predchádza 

Samostatne a kriticky riešiť jednoduché  konflikty 

v oddelení/záujmovom útvare 

Asertivita, asertívne správanie  Obhajovať svoje názory 

Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg, monológ Vypočuť si opačný názor 

Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky, 

rozprávanie o domove, prejavy úcty k ľuďom, 

čo je tolerancia 

Prejavovať  úctu k rodičom, starším  

Deľba práce v rodine, problémy v rodine, život 

detí v rozvrátenej rodine, moja pomoc v rodine 

Rozlišovať a porovnávať vzťahy v harmonickej 

a rozvrátenej  rodine 

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

v správaní sa 

Práca s počítačom, komunikácia s internetom, 

práca v textovom a grafickom editore  

Využívať všetky dostupné formy komunikácie 



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 

Varenie, pečenie, studené jedlo, poriadok 

v herni, v triede, seba obslužné činnosti 

Získavať základy zručností potrebných  pre 

praktický život 

Získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých 

projektov 

Maska na karneval, kalendár oddelenia, návrh 

oddychového kútika v oddelení 

 

 

Prírodovedno-environmentálna 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, 

galéria, ľudové tradície zvyky, povesti, názvy 

ulíc, miestne noviny, história a dnešok 

Prejavovať úctu ku kultúrnym hodnotám v 

blízkom okolí 

Hudba, výtvarné umenie, tanec Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu 



Netradičné výtvarné techniky, hudobné 

činnosti, športové činnosti 

Rozvíjať svoj  talent a špecifické schopnosti  

Záujmová činnosť, príprava kultúrneho 

podujatia 

Byť otvorený k tvorivej činnosti 

Úprava oddelenia, netradičné ozdoby, úprava 

zovňajšku  

Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej 

estetickej úprave prostredia a svojej osoby 

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

v skupine 

Tematická vychádzka, pozorovanie zmien, audio 

nahrávka, rozprávka 

Byť otvorený objavovať a vnímať krásu v bežnom 

živote 

 

 

 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

Obsahový štandard  Výkonový štandard  

Umývanie rúk, vetranie, telovýchovné chvíľky Ovládať základné  hygienické návyky 

Prechádzka, sánkovanie, kolobežkovanie ,tenis 

plávanie, cvičenie v telocvični, stolný tenis, 

bedminton, kolektívne loptové hry  

Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom 

Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, 

civilizačné choroby  

Uvedomovať si škodlivosť fajčenia,  alkoholu 

a iných drog 

Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové hry, 

netradičné športové disciplíny 

Schopnosť pravidelného pohybu a cvičenia 

Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje 

zdravie, príčiny ochorenia, racionálna strava, 

potravinová pyramída 

Vyjadriť význam dodržiavania základných zásad 

zdravej výživy 

Stravovacie návyky, pitný režim, striedanie 

práce s odpočinkom, prvá pomoc, obliekanie 

podľa ročných období   

Uvedomovať si základné princípy zdravého 

životného štýlu 

Záujmová činnosť, športová súťaž  Rozvíjať svoj športový talent a schopnosti 

 

 



 

7. Výchovné osnovy ŠKD 
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Rozvíjať 

autonómnosť v  

príprave na 

vyučovanie 

Domáce úlohy Individuálny 

prístup 

Tréning 

Motivácia 

Vysvetlenie 

Zábavné 

didaktické hry 

 

43 

 

43 

 

43 

 

43 

 

 

Rozvíjať efektívne 

spôsoby učenia sa  

Techniky učenia, 

ako sa učiť, 

rozvíjanie 

vedomostí, 

čítanie textu, 

reprodukcia 

príbehu  

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Motivačné 

hodnotenie 

Modelové 

situácie 

Prezentácia 

 

40 

 

40 

 

 

40 

 

 

40 

 

 

Získavať nové 

poznatky 

a informácie 

Práca 

s informačnými 

zdrojmi, čítanie 

s porozumením, 

práca 

s encyklopédiou a 

slovníkom, 

sebavzdelávanie 

Individuálny 

prístup 

Aktivizácia 

Brainstor-ming 

Riešenie 

nových úloh 

Prezentácia 

 

40 

 

40 

 

40 

 

40 
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Obhajovať si svoj 

názor 

Asertivita, 

asertívne 

správanie, 

jednoduché 

techniky 

 

Vysvetlenie 

Povzbudenie 

Hranie rolí 

Hry na 

presadzovanie 

Aktivačné hry 

3 3 3 3  

Vypočuť si opačný 

názor 

Vedenie 

rozhovoru, 

diskusia, dialóg 

a monológ 

Vysvetlenie 

Tréning 

Aktivačné hry 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

2 2 2 2  

Spolurozhodovať 

o živote v skupine 

Spolupráca, 

zodpovednosť, 

vytváranie 

pozitívnej klímy 

v oddelení, 

dodržiavanie 

školského 

poriadku ŠKD, 

moje povinnosti 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Aktivizácia 

Kooperačné 

hry 

Hry na dôveru 

Hranie rolí 

2 2 2 2  

Rozvíjať základy 

zručností seba 

hodnotenia, seba 

riadenia, seba 

motivácie a empatie 

Emócie,  prečo 

sme nahnevaní, 

silné a slabé 

stránky 

osobnosti,  

trpezlivosť, 

upokojenie sa, 

ako zvládnuť 

hnev, pozitívne 

myslenie, ako 

pochopiť iných, 

sebaúcta 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Povzbudenie 

Dramatizácia 

Hranie rolí 

Hry na 

úprimnosť 

Hry na 

vciťovanie 

 

2 2 2 2  

Prejavovať úctu 

k rodičom, starším  

Moja rodina, čo 

je domov, 

vlastné zážitky, 

Individuálny 

prístup 

1 1 1 1  

 



rozprávanie 

o domove, 

prejavy úcty 

k ľuďom, 

tolerancia 

Film 

Rozprávka 

Hranie rolí 

Hry na 

vciťovanie 

Prejavovať 

ohľaduplnosť 

k osobám so 

zdravotným 

postihnutím 

Život so 

zdravotným 

postihnutím, čo 

je predsudok, 

vzťah k deťom s 

handicapom 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Film 

Rozprávka 

Hry na 

vciťovane 

Hranie rolí 

2 2 2 2  

Pochopiť význam 

dodržiavania 

ľudských práv 

a základných slobôd 

Práva dieťaťa, 

ľudské práva, 

šikanovanie,  

diskriminácia, 

moje práva, 

tvoje práva, 

spolužitie bez 

násilia 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Brainstor-ming 

Hry na riešenie 

konfliktov 

Hry na dôveru 

Hry na seba 

presadzovanie 

2 2 2 2 

 

 

Posilniť základy 

hrdosti k národnej 

a štátnej 

príslušnosti 

Slovensko 

v Európe, 

Slovensko vo 

svete, úspechy 

slovenských 

športovcov, 

umelcov 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Výtvarná 

práca 

Tvorivá dielňa 

Film 

Rozprávka 

2 2 2 2  

Kultivovať kultúrne 

návyky 

a vyjadrovanie sa 

Pozdrav, 

podanie ruky, 

požiadanie, 

odmietnutie, 

oslovenie, 

stolovanie 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Tréning 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

Kurz 

2 2  2  

Využívať všetky Práca Individuálny 2 2 2 2  



dostupné formy 

komunikácie 

s počítačom, 

komunikácia 

s internetom, 

práca 

v textovom 

a grafickom 

editore 

prístup 

Braisntor-ming 

Tréning 

Vlastná práca 

Prezentácia 

Riešenie úloh 

Rozlíšiť kultúrne  

a nekultúrne 

prejavy v správaní 

sa 

Vulgarizmy, 

slang, gestá, 

neformálna 

komunikácia 

spolužitie bez 

násilia 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Tréning 

Aktivačné hry 

Hranie rolí 

2 2 2 2  

Vedieť samostatne  

a kriticky riešiť 

jednoduché 

konflikty 

Čo je konflikt, z 

čoho konflikt 

vzniká, 

správanie, ktoré 

podporuje 

konflikt, 

správanie, ktoré 

konfliktu 

predchádza 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Hry na riešenie 

konfliktov 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

1 1 1 1  

Pomenovať znaky 

harmonickej 

a problémovej 

rodiny 

Deľba práce 

v rodine, vlastné 

zážitky, 

problémy 

v rodine, život 

detí 

v rozvrátenej 

rodine, moja 

pomoc v rodine 

Individuálny 

prístup 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

Sociálne hry 

Výtvarná 

práca 

Film 

Rozprávka 

1 1 1 1  
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Kultivovať základné 

seba obslužné a 

hygienické návyky 

 

Sebaobsluha, 

poriadok na 

stole, v šatni, 

umývanie rúk, 

vetranie, 

telovýchovné 

chvíľky 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Motivácia 

Aktivizácia 

Tréning 

Hodnotenie 

    4    4     4     4     

Vedieť si 

samostatne  vytýčiť 

jednoduché osobné 

ciele 

Sebahodnote-

nie, poznávanie 

rôznych profesií, 

úcta ku 

každému 

povolaniu, 

dodržovanie 

denného 

režimu, vývoj 

ľudského života: 

detstvo, 

dospelosť, 

staroba, 

orientácia 

v čase: 

minulosť,  

prítomnosť, 

budúcnosť 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Rozhovor 

Hranie rolí 

Sociálne hry 

Hry na 

sebapresadzov

anie 

Vychádzka 

Exkurzia 

    4      4      4      4    

Rozumieť významu 

osobnej 

zodpovednosti za 

vykonanú prácu 

Príprava na 

vyučovanie, 

splnenie úlohy, 

presnosť a 

čistota práce 

Individuálny 

prístup 

Rozhovor 

Tréning 

Vysvetlenie 

Hodnotenie 

Hry na dôveru 

Vlastná práca 

Projekt 

       3     3       3      3      

Vedieť 

spolupracovať so 

Kladný vzťah 

k spolužiakom, 

Individuálny      3    3       3     3      



skupinou hrdosť na 

spoločný 

výsledok práce 

prístup 

Motivácia 

Kooperačné 

hry 

Spoločné 

podujatia 

Besiedka 

Súťaž 

Rozvíjať základy 

manuálnych 

a technických 

zručností 

Práca s rôznym 

materiálom, 

netradičné 

pracovné 

postupy, 

zhotovenie 

darčeka, rozvoj 

jemnej 

motoriky, 

manipulačné 

zručnosti, 

spolupráca  

Individuálny 

prístup 

Povzbudenie 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Tvorivá dielňa 

Záujmový 

krúžok 

Vlastná práca 

Výstava prác 

Besiedka 

    4      4      4      4           

Získavať základy 

zručností 

potrebných pre 

praktický život 

Varenie, 

pečenie, 

studené jedlo, 

poriadok 

v herni, v triede, 

seba obslužné 

činnosti 

Individuálny 

prístup 

Tréning 

Povzbudenie 

Aktivačné hry 

Vlastná práca 

Výstava 

Besiedka 

     4     4       4     4      

Získať základné 

zručnosti v tvorbe 

jednoduchých 

projektov 

Maska na 

karneval, 

kalendár 

oddelenia, 

návrh 

oddychového 

kútika 

v oddelení 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Povzbudenie 

Brainstor-ming 

Tvorivá dielňa 

Kooperačné 

hry 

Vlastná práca 

Prezentácia 

     4     4      4      4      
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 Pochopiť základné 

princípy ochrany 

životného 

prostredia 

Poznávanie 

zvierat, rastlín 

v regióne, 

pozorovanie 

zmien v prírode, 

šetrenie 

energiami, 

vodou, 

tematická 

rozprávka 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Ekologické hry 

6 6 6 6  

Rozvíjať zručnosti 

pri jednoduchej 

činnosti na tvorbe a 

ochrane životného 

prostredia 

Starostlivosť 

o izbové kvety, 

čistenie prírody 

a okolia ŠKD, 

zber papiera, 

triedenie 

odpadu, využitie 

odpadu, zber 

prírodnín 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Motivácia 

Aktivizácia 

Prezentácia 

6 6 6 6  

Pochopiť význam 

dodržiavania 

základných zásad 

zdravej výživy 

 

Podstata 

zdravia, 

zodpovednosť 

za svoje zdravie, 

príčiny 

ochorenia, 

racionálna 

strava, 

potravinová 

pyramída 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

Film 

Rozprávka 

Beseda 

s lekárom 

Súťaž 

6 6 6 6  

Poznať základné 

princípy zdravého 

životného štýlu 

 

 

 

Stravovacie 

návyky, pitný 

režim striedanie 

práce 

s odpočinkom, 

prvá pomoc, 

obliekanie podľa 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Hranie rolí 

6 6 6 6  



ročných období   Dramatizácia 

Film 

Rozprávka 

Beseda 

s lekárom 

Súťaž 
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Posilniť úctu ku 

kultúrnym 

hodnotám v blízkom 

okolí 

Návšteva kina, 

galérie, múzea, 

kultúrnych 

pamiatok v obci  

a v regióne, 

ľudové tradície 

a zvyky, povesti, 

názvy ulíc, 

miestne noviny, 

história 

a dnešok 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Ukážka 

Film 

Rozprávka 

Výtvarná 

práca 

Dramatizácia 

Výstava prác 

Súťaž 

Vychádzka 

3 3 3 3  

Rozvíjať základy 

vzťahu  k umeniu 

Hudba, výtvarné 

umenie, tanec, 

záujmová 

činnosť, nácvik 

programu 

Motivácia 

Ukážka 

Povzbudenie 

Návšteva 

kultúrneho 

podujatia 

5 5 5 5  

Rozvíjať talent 

a špecifické 

schopnosti  

Netradičné 

výtvarné 

techniky, 

hudobné 

činnosti, 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

5 5 5 5  



športové 

činnosti 

Brainstor-ming 

Výstava prác 

Súťaž 

Rozvíjať základy 

tvorivých 

schopností 

a zručností 

Záujmová 

činnosť, 

príprava 

kultúrneho 

vystúpenia 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Brainstor-ming 

Prezentácia 

Výstava prác 

3 3 3 3  

Prejavovať pozitívny 

vzťah   

k jednoduchej 

estetickej úprave 

prostredia 

Úprava triedy, 

netradičné 

ozdoby, úprava 

zovňajšku  

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Brainstor-ming 

Aktivizácia 

Tvorivá dielňa 

3 3 3 3  

Podieľať sa na 

príprave kultúrnych 

podujatí v skupine 

Veľká noc, Deň 

matiek, Úcta 

k starším, 

Vianoce 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Dramatizácia 

Besiedka 

3 3 3 3  

Objavovať a vnímať 

krásu v bežnom 

živote 

Tematická 

vychádzka, 

pozorovanie 

zmien, audio 

nahrávka, 

rozprávka, 

vlastná 

skúsenosť 

Individuálny 

prístup 

Povzbudenie 

Pozorovanie 

Ilustrácia 

zážitku 

2 2 2 2  
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Rozvíjať schopnosť  

relaxovať 

pravidelným 

cvičením 

a pohybom 

Prechádzka, 

sánkovanie, 

kolobežkovanie, 

plávanie, 

cvičenie 

v telocvični, 

stolný tenis, 

tenis, 

bedminton, 

kolektívne 

športové hry 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Tréning 

6 6 6 6  

Pochopiť škodlivosť 

fajčenia,  alkoholu 

a iných drog 

Čo je nikotín, 

fajčenie, alkohol  

a zdravie, 

civilizačné 

choroby  

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Film 

Beseda 

s odborníkom 

Výtvarné 

stvárnenie 

zážitku 

Súťaž 

7 7 7 7  

Pochopiť význam 

pravidelného 

pohybu a cvičenia 

Otužovanie, 

relaxačné 

cvičenie, 

skupinové hry, 

netradičné 

športové 

disciplíny a hry 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Tréning 

7 7 7 7  

Rozvíjať športový 

talent a schopnosti 

Záujmová 

činnosť, 

futbal 

vybíjaná, 

prehadzovaná 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Súťaž 

6 6 6 6  

 

 



 

 

8.Výchovný jazyk  

V ŠKD sa používa  slovenský jazyk, ktorý je úradným jazykom Slovenskej republiky. Našou snahou v ŠKD je, aby 

deti používali spisovný jazyk nielen v písomnej ale i v ústnej forme. 

      

     9.  Personálne  zabezpečenie 

p. Anna Szabová, SPgŠ Levice 

p. Tatiana Kušnírová,  SPgŠ Levice 

p. Bc. Marta Bisová, Pedagogická fakulta Nitra 

p.  Mgr. Marián Poliak, Pedagogická fakulta Nitra, SJL-VYV 

Pedagogickí zamestnanci  preukazujú odborné spôsobilosti, ktoré kvalitne a účinne uplatňujú pri výkone svojej 

práce, v plánovaní svojej činnosti, pri organizovaní výučby, preukazujú schopnosti vyhodnocovať prácu žiakov, 

ich výkony a sociálne správanie sa. Riadia svoj osobnostný a vzdelanostný seba rozvoj a celoživotné vzdelávanie 

sa vo svojom odbore. Ako súčasť učiteľského zboru spolupracujú a spoluutvárajú vzájomné podporné pracovné 

prostredie. Spolupracujú s rodičmi detí, triednymi učiteľmi, výchovným poradcom. 

10. Materiálno – technické zabezpečenie 

ŠKD má  primerané materiálno – technické a priestorové vybavenie: všetky oddelenia pracujú v triedach,  

v herni, využívajú priestory školského dvora,  polyfunkčné športové ihrisko, tenisové ihrisko a mestský park. 

Prostredie je esteticky upravené, dotvárané vlastnoručnými výrobkami detí. Hračky a športový materiál 

pravidelne dopĺňame. Deti majú vytvorené podmienky pre pokojné vnímanie, oddych, relaxáciu. Triedy sú 

vybavené nábytkom, kobercom, stavebnicami, spoločenskými hrami, pomôckami na výtvarnú a pracovno-

technickú oblasť výchovy. Herňa je vybavená televízorom, DVD prehrávačom, rádiomagnetofónom, knižnicou 

.Vychovávateľky majú k dispozícii internet. Hračky a spotrebný materiál potrebný pri práci a činnostiach v ŠKD sa 

do jednotlivých oddelení pravidelne dopĺňa. 

11. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

 ŠKD má zabezpečené bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky na výchovnú činnosť. Pravidelne na začiatku           

školského roka sa deti oboznamujú s vnútorným poriadkom školského klubu a školy. Za bezpečnosť a ochranu 

zdravia žiakov počas celého ich pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľ; 

 dbá o dodržiavanie práv žiaka.  Vychovávateľ preberá žiakov na popoludňajšiu činnosť od vyučujúcej 

osobne.  

 Prechod žiakov do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľ, prípadne zastupujúci učiteľ.  

  Ak má vychovávateľ v oddelení žiakov z viacerých tried, k vychovávateľovi ich privedú vyučujúci 

učiteľ z poslednej vyučovacej hodiny alebo zo školskej jedálne.  

  Pri činnostiach organizovaných mimo objektu školy môže mať vychovávateľ najviac 25 detí.  



 V prípade úrazu poskytne vychovávateľ prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy a napíše o ňom 

záznam. Pre účely rýchlej zdravotníckej pomoci ako aj pre urgentné upovedomenie rodičov je v 

kancelárií služobný telefón.  

  Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD nie je povolené.  

  Dieťa musí mať hygienické vrecúško.  

  Žiaci majú mať svoje osobné veci (vrchné ošatenie - bundy, kabáty, prezuvky, topánky) označené pre 

prípad neúmyselnej výmeny alebo odcudzenia. 

 Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľ až 

do ich rozchodu pred objektom ŠKD.  

 Z miesta konania môže byť žiak uvoľnený len na základe písomného súhlasu rodičov.  Ak zistí 

vychovávateľ u žiaka nevoľnosť, teplotu a pod., upovedomí o tom rodičov.  

 Vychovávatelia klubu detí sú povinní priebežne monitorovať zmeny v správaní dieťaťa a v prípade 

oprávneného podozrenia zo zanedbávania, fyzického alebo psychického týrania, šikanovania alebo 

v prípade účasti žiaka na šikanovaní, užívaní drog bezodkladne riešia daný problém, informujú 

vedenie školy a podľa potreby zákonných zástupcov. Spolupracujú s TU, VP, s odborom sociálnych 

vecí a psychológom.  

 V prípade ohrozenia života dieťaťa pomáhajú zabezpečiť zdravotnícke ošetrenie.  

 Žiaci nesmú počas výchovného procesu zapínať mobil, tablet atd. iba po dohode s vychovávateľkou.  

 

12. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí  

Cieľom hodnotenia je získať spätnú väzbu a poskytnúť ju dieťaťu a jeho rodičom. Pri hodnotení dieťaťa 
budeme sledovať jeho úroveň dosahovania očakávaných výstupov v jednotlivých oblastiach výchovy / 
kompetencie dieťaťa/. Prevláda pozitívne hodnotenie čo vedie dieťa k záujmu a motivuje ho k 
akejkoľvek činnosti. Pochvalou a povzbudením dávame dieťaťu príležitosť prežiť pocit radosti z 
úspechu. Pri hodnotení detí aplikujeme metódy individuálneho prístupu, povzbudenia, pozorovania, 
rozhovoru a spolupráce s rodičmi. 

Podklady na hodnotenie získame týmito metódami a formami : 

 - pozorovaním - rozhovormi s rodičmi, učiteľmi  

- dotazníkmi zameranými na zisťovanie celkovej klímy, spokojnosti s fungovaním ŠKD, či deti radi chodia 
do ŠKD a pod. 

 
        Vychovávateľky hodnotia u žiakov 

- ako zvládli danú výchovnú problematiku 

- v čom majú nedostatky 

- kde majú rezervy 

- aké sú ich pokroky 

Spôsob hodnotenie žiakov 



- slovné 
 

Hodnotenie žiakov sa uskutočňuje ako priebežné hodnotenie. Uskutočňuje sa v rámci výchovných činností.  Dbá sa 
na to , aby sa žiaci prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali na úspešných a neúspešných. Hodnotenie sa 
uskutočňuje na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka ako i potreby žiakov 
so špeciálno-výchovnými potrebami.  

 

 

13.  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školského zariadenia 

   13.1.  Kritéria hodnotenia vychovávateľa vo vzťahu k žiakom: 

 vie diagnostikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiakov,  

 vie výchovne motivovať žiakov,  

 rozvíja vyššie úrovne poznávania žiakov, logické myslenie, kritické myslenie, analýzu, tvorivosť 

 rozvíja personálne zručnosti žiakov (samostatnosť, zodpovednosť, seba hodnotenie sebaúctu, seba motiváciu 
... ), 

 rozvíja sociálne zručnosti žiakov (spoluprácu a kooperáciu, empatiu, vzájomnú pomoc, komunikáciu...),  

 pristupuje k žiakom individuálne, pomáha žiakom so špeciálnymi potrebami 

 rešpektuje názory žiakov, podporuje ich vyjadrovanie 

     

 13.2.Kritéria hodnotenia vychovávateľa vo vzťahu k edukačnému procesu: 

 vie určiť výchovné ciele vo väzbe na výchovné osnovy, 

 vie vybrať obsah výchovy, metódy, formy a ostatné prostriedky výchovy v náväznosti na zvolené ciele 

 využíva zážitkovú výchovu a iné formy sociálnej výchovy 

 dodržiava pravidlá hodnotenia žiakov, priebežne hodnotí snahu, výkon a pokrok žiaka, 

 vie určiť kritéria hodnotenia a sumatívne hodnotiť žiaka 

 vytvára dobrú klímu v triede 

 vie riešiť konflikty v triede 

 je žiakmi akceptovaný, má prirodzenú autoritu 

 

13.3. Kritéria hodnotenia vychovávateľa vo vzťahu k sebarozvoju 

 dokáže hodnotiť a reflektovať svoj výchovno-vzdelávací proces a vlastné správanie, pozná svoje silné a slabé 
stránky 

 darí sa mu efektívne komunikovať s rodičmi žiakov, 

 vie komunikovať s inými organizáciami a okolím školy, 

 dokáže plánovať svoj profesijný rast,  



 absolvuje rôzne formy kontinuálneho profesijného vzdelávania s cieľom zlepšovať výchovnú činnosť 

 dokáže nové vedomosti a zručnosti implementovať  vo výchovnom procese  

 

 využíva IKT v profesijnom rozvoji a vo výchovnom procese  

 vie pracovať v tíme 

 podieľa sa na zavádzaní zmien alebo inovácií v škole,  

 podieľa sa na tvorbe alebo realizácií projektov 

 

13.4. Kritéria hodnotenia vychovávateľa vo vzťahu k normám a pracovnému správaniu: 

 vedie správne pedagogickú dokumentáciu 

 dodržiava zákonník práce, vnútorný pracovný poriadok školy, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 
pracovný čas...,  

 zúčastňuje sa pracovných a pedagogických porád,  

 podieľa sa na organizovaní a realizácií aktivít po vyučovaní (krúžky, akadémie, vystúpenia, verejnoprospešné 
činnosti...),  

 

14. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov  

Vedenie školy podporuje vzdelávanie zamestnancov školy. Vychovávateľky sa vzdelávajú štúdiom odbornej 

literatúry, časopisov, účasťou na vzdelávacích podujatiach organizovaných MPC a IKT v škole, ďalej majú k dispozícii 

internet a prístup do virtuálnej knižnice. 

 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov má veľký význam pre celkovú úroveň kvality výchovno-

vzdelávacieho procesu. Podrobný a konkrétny plán ĎVPZ je súčasťou ročného plánu školy. Tento systém má tieto 

ciele: 

 1. Uvádzať začínajúcich učiteľov (vychovávateľky) do pedagogickej praxe. Udržiavať a zvyšovať kompetenciu 

(spôsobilosť efektívne vychovávať a vzdelávať) pedagogických zamestnancov.  

2. Motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, zdokonaľovanie profesijnej 

spôsobilosti. 

 3. Zdokonaľovať osobnostné vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre tvorbu efektívnych vzťahov, 

riešenie konfliktov, komunikáciu a pod.  

4. Pripravovať pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj školského systému, napr. 

pedagogický výskum, tvorba Školského výchovného programu, tvorba štandardov, tvorba pedagogickej 

dokumentácie (pokiaľ bude v platnosti v dobiehajúcich ročníkoch), atď. 

 5. Pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi prostriedkami: videotechnikou, 

výpočtovou technikou, multimédiami a pod.  

6. Rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov.  

7. Umožniť pedagogickým zamestnancom získanie prvej a druhej atestáte. 



 

 Záverečné ustanovenie 

 Dodržiavanie  poriadku ŠKD je záväzné pre všetky deti zapísané do ŠKD. 

 Podľa tohto  poriadku ŠKD sa postupuje s účinnosťou od 2.septembra 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stupeň vzdelania:   ISCED 1 

Dĺžka štúdia:  4 roky 

Vyučovací jazyk:              slovenský 

Študijná forma:            denná 

Druh školy:    štátna 

Predkladateľ:   Základná škola 

Názov školy:    Základná škola  

Adresa:    Tulipánová 1  949 01 Nitra 

IČO: Riaditeľ školy:   Mgr. Jozef Uhlár 

Koordinátor pre tvorbu ŠVP:   PaedDr. Janka Meňhartová 

Spoluautori ŠVP:     kolektív vychovávateľov ŠKD 

Ďalšie kontakty:     telefón: 0377417106 

                                  j.uhlar@zstulipanova.sk 

              mail: zs@zstulipanova.edu.sk 

Zriaďovateľ:           MsÚ Nitra 

Názov:               Mesto Nitra, Mestský úrad  Nitra 

Adresa:            Štefánikova trieda č.60, 949 01 Nitra 

Platnosť dokumentu:      od 2.9. 2015 

Prerokované a schválené  v pedagogickej rade školy: 2.9.2015 

Schválené v rade školy:           
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        Záznamy o platnosti a revíziách VP 

       Zmeny programu:  

DÁTUM Dôvod zmeny Predmet úpravy 

2.9.2012 Menší počet detí Zmena počtu oddelení /z 5odd. na 4 

odd./ 

1.1.2013 zmena zákona § 114 ŠKD. ods. 1 

zákona č. 324/2012 Z.z. 

prepracovanie výchovného 

programu ŠKD, vnútorného 

poriadku ŠKD, plán činnosti v ŠKD 

(ročný, mesačný a týždenný plán) 

výchovných štandardov a výchovné 

osnovy 

 

 

2.9.2013  Doplnenie loga  

2.9.2014  začiatok školského roku 

prepracovanie výchovného 

programu ŠKD, vnútorného 

poriadku ŠKD, plán činnosti v ŠKD, 

výchovných štandardov 

a výchovných osnov 

 

Výmena koordinátorov 

25.6.2015 Pripomienky ŠŠI   Širšie a konkrétnejšie doplnenie 

celého programu/ zmena počtu 

VVč, doplnenie prac.-tech. činnosti/  

2.9.2015 Nová p. vych. Bc. Bisová, odišla p. 

Krúpová 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     SWOT ANALÝZA SKD 

Silné stránky                                                                                                Slabé stránky                                                                                                                                                      

        Kvalita pedagogických pracovníkov 

 Nové priestory ŠKD    

Slušné materiálne vybavenie ŠKD  

Dobrá komunikácia medzi vychovávateľmi a 

vedením školy a učiteľkami 

Prezentácia na verejnosti- vystúpenia, spoločný 

program  

Vhodné podmienky na šport 

 Prevádzka od 6.30hod.-17.00hod.  

Zapájanie sa rodičov do akcií ŠKD  

Veľmi dobrá klubová činnosť 

 zapájanie sa do projektov organizovaných školou 

  výzdoba školy a priestorov ŠKD  

 

 

 

 

 

Zmiešané oddelenia ŠKD 

        Slabé právne povedomie 

 nedostatočné finančné prostriedky na činnosť v ŠKD   

ohodnotenie vychovávateľov 

Ako eliminovať slabé stránky: 

 - získavať nových sponzorov 

 - získavať finančné prostriedky z projektov 

Príležitosti Rizika 

Príležitosti na vzdelávanie pedagogických pracovníkov  

 Hľadanie sponzorov  

Pracovanie na projekte 

Silná konkurencia ZŠ v meste 

 Migrácia Rómov 

 Zvyšujúca sa nezamestnanosť a ekonomická situácia 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                            

Náš školský klub detí poskytuje deťom plnohodnotné využitie času mimo vyučovania. Vychovávateľky 

prispôsobujú činnosti potrebám a záujmom detí, snažia sa využiť detský potenciál na prezentáciu prác pred 

rodičmi a širokou verejnosťou. Sme školské zariadenie rodinného typu. Vychovávateľky spestrujú činnosť 

zavádzaním nových foriem a metód práce, čím robia činnosť zaujímavejšiu a príťažlivejšiu.                                                                                                                              



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Prílohy k Výchovnému programu ŠKD :  

1. Školský poriadok ŠKD  

2. SWOT analýza 

3.  Záznamy o platnosti a revíziách VP 

 

 

 

 

 

  

 


