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1 Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy 
 

Výchova je proces dynamický, menlivý a tvorivý.  Výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom 

klube detí je zameraná na organizovanie voľného času detí, na uspokojovanie potrieb, záujmov 

a prípravu na vyučovanie. Výchovu mimo vyučovania chápeme ako čas strávený so žiakmi mimo 

vyučovania, mimo rodiny, v sociálnom prostredí pod vedením pedagógov – vychovávateliek. 

Výchova v školskom klube detí je jednou z najznámejších a dokonca najvýznamnejších foriem 

starostlivosti o deti mladšieho školského veku v čase mimo vyučovania.  

Vo výchovno- vzdelávacej práci v školskom klube detí zdôrazňujeme potrebu, aby sa  výchova 

mimo vyučovania nestala pokračovaním riadneho vyučovacieho procesu a nezmenila sa na 

doučovanie. Prioritou výchovno-vzdelávacej činnosti je relaxácia, aktívny pohyb, rešpektovanie 

individuálnych potrieb žiaka, rešpektovanie psychohygieny. Snažíme sa o rešpektovanie 

vekových osobitostí žiakov, hygienických zreteľov, relaxáciu, oddych, socializáciu detí, 

prihliadame na intenzitu zaťaženia žiakov.   

Činnosť v školskom klube detí je závislá na školskom vyučovaní, pričom je dôležitá organická 

jednota učebného procesu s výchovou mimo vyučovania na základe rovnocenného partnerstva 

učiteľov a vychovávateľov. 

 

SWOT analýza 

 

Silné stránky Slabé stránky 

 ranná činnosť od 6:45 hod. do 7:45 hod.  

 poobedňajšia činnosť do 16:00 hod. 

 pestrá výchovná činnosť 

 dobre materiálne vybavenie ŠKD 

 príprava na vyučovanie 

 dobrá úroveň ŠKD 

 dobrá adaptácia detí v ŠKD 

 dobrá spolupráca s triednymi učiteľmi 

 dobrá spolupráca s rodičmi 

 prezentácia na verejnosti – kultúrne 

vystúpenia pri rôznych slávnostných 

príležitostiach  

 možnosť využívať PC učebňu 

 možnosť využívať telocvičňu, 

multifunkčné ihrisko 

 možnosť navštevovať školskú knižnicu 

 možnosť stravovať sa v školskej jedálni 

 

 zmiešané oddelenie školského klubu 

 

Príležitosti  Ohrozenia  

 príležitosť pre vzdelávanie pedagogických 

pracovníkov 

 možnosť zapojenia sa do výziev MŠ SR 

 zvyšujúca sa nezamestnanosť 

a ekonomická situácia 

 nepriaznivý demografický vývoj 
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1.1 Charakteristika ŠKD 

 

Školský klub detí (ďalej ŠKD), je školské zariadenie, ktoré je organizačnou súčasťou základnej 

školy. Je určený pre žiakov prvého stupňa ZŠ. ŠKD pozostáva z jedného oddelenia. Priemerný 

počet detí v ŠKD je 20 – 25. ŠKD je umiestnený v hlavnej budove školy. Žiaci, ktorí navštevujú 

ŠKD majú k dispozícii telocvičňu, školské ihrisko, môžu  využívať PC učebňu, interaktívnu 

učebňu, v triede, kde je školský klub majú k dispozícii TV prijímač, k dispozícii je taktiež 

školská knižnica. 

Činnosti sa uskutočňujú v jednom, vekovo zmiešanom oddelení.  

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

dieťaťa.  

Školský klub poskytuje žiakom odpočinok, relax, zaujímavú pracovnú činnosť, zmysluplné 

využívanie voľného  času, a v neposlednom rade aj prípravu na vyučovanie. Žiaci majú možnosť 

rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti, učia sa žiť v kolektíve, vzájomne si pomáhať, 

spolupracovať, tolerovať jeden druhého. Spolužitím v kolektíve sa posilňuje sebavedomie a dáva 

priestor pre rozvoj osobnosti každého jedinca.   

 

1.2 Charakteristika detí 

 

ŠKD je určený žiakom prvého stupňa základnej školy. ŠKD navštevujú prevažne žiaci základnej 

školy, ale škola je otvorená aj pre ostatných žiakov, ktorí by prejavili potencionálny záujem. ŠKD 

sa skladá z jedného heterogénneho oddelenia. Výchovný program je koncipovaný s prihliadnutím 

na schopnosti a zručnosti detí.  

 

1.3 Dlhodobé projekty 

 
V rámci školského klubu detí vytvárame podmienky nielen pre rôzne športové aktivity detí, ktoré 

sú dôležité pre ich správny vývin. 

Projekty, do ktorých sa školský klub zapája sú kultúrne programy pri príležitosti Mesiaca úcty 

k starším, Dňa matiek a pod., projekty zamerané na dopravnú výchovu, zdravú výživu, aktivity 

organizované školskou knižnicou.  

 

Témy na blokovú a integrovanú prácu: 

 Šarkaniáda – zhotovenie šarkanov 

 Jeseň pani bohatá – práca s prírodným materiálom 

 Zvieratko z rozprávok – kresba , maľba 

 Fašiang ide – zhotovenie karnevalovej masky 

 Zimná olympiáda – plagát 
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 Les a jeho obyvatelia – pozeranie videokazety s príslušnou tematikou, výtvarné práce – 

kresba, nalepovanie, maľovanie, koláž 

 Strašiak v poli – práca s odpadovým materiálom – priestorová práca a pod.  

 

Témy na blokovú a integrovanú prácu sú dopĺňané podľa aktuálnych podujatí, ktoré organizuje 

škola.  

 

1.4 Spolupráca školského klubu detí s rodičmi a inými subjektmi 

 

Cieľom spolupráce ŠKD s rodičmi je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné 

informácie o tom, ako ich deti zvládajú požiadavky na ne kladené. Školský klub detí preto 

spolupracuje s radou školy, vychovávateľka je k dispozícii počas konzultačných odpoludní, 

denne spolupracuje s triednymi učiteľmi žiakov, o svojej činnosti informuje verejnosť 

prostredníctvom webovej stránky školy.  

Aby aj širšia verejnosť a rodičia vedeli, aké škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v  

ŠVP pravidelne monitorujeme: 

 podmienky na výchovu 

 spokojnosť s vychovávateľkou 

 prostredie – klíma školy 

 úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 

Kritériom pre nás je: 

 spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov 

 kvalita výsledkov. 

 

1.5 Ciele školského výchovného programu  

  

Základným cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu ŠKD je rozvoj kľúčových kompetencií 

žiaka, výchova aktívneho občana schopného žiť v  otvorenej informačnej spoločnosti. 

Strategickým cieľom je pestrou, zaujímavou a rôznorodou činnosťou v čase mimo vyučovania 

uspokojovať záujmy detí s  prevahou oddychového, rekreačného, záujmového, dopravného, 

prírodno-environmentálneho, estetického, pracovného a spoločensko-vedného  charakteru. 

Nesmieme však zabúdať aj na výchovno-vyučovací proces – písanie domácich úloh v ŠKD. 

V jednotlivých činnostiach budeme uplatňovať  zážitkovú činnosť a  snažiť sa ju prepojiť  

s reálnymi životnými situáciami v ŠKD. Ďalej budeme uplatňovať humanistickú výchovu, ktorej 

úlohou je podporovať rozvoj osobnosti každého dieťaťa, jeho schopnosti a záujmy. Súbor 

schopností, poznatkov a zručností vytvára  postoje a hodnoty žiaka v ďalšom živote.  
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Ťažiskom výchovného programu v  ŠKD bude proces rozvíjania celej osobnosti žiaka a to 

realizovaním ďalších cieľov: 

 v kognitivizácii žiaka –  rozvíjať jeho poznávacie schopnosti, rozvíjať jemnú motoriku 

a učiť osvojiť si pracovné návyky 

 v emocializácii žiaka –  rozvíjať jeho záujmy, viesť deti k pohybovej aktivite, rozvíjať 

fyzickú zdatnosť a zdravú súťaživosť 

 v socializácii žiaka –  rozvíjať jeho komunikačné schopností a schopností spolužitia 

v kolektíve, učiť deti zodpovednosti a dodržiavaniu pravidiel, znižovať agresivitu  

 v axiologizácii žiaka –  rozvíjať jeho hodnotovú orientácie, viesť žiakov k zdvorilosti, 

a empatii, upevňovať postoje, ktoré vedú k spolupráci a pomoci druhému 

 v kreativizácii žiaka – rozvíjať jeho tvorivosť s prihliadnutím na vek žiaka, podporovať 

originalitu a sebarealizáciu, učiť žiakov estetickému cíteniu a vnímaniu. 

 

1.6 Charakteristika výchovného programu školského klubu detí 

 

Cieľom výchovy v ŠKD je proces rozvíjania celej osobnosti žiaka vychádzajúc  z  rozmanitej 

aktivizujúcej činnosti detí.  

Špecifické ciele sú základom kvalitného procesu výchovy v vzdelávania, sú východiskom 

kľúčových kompetencií žiaka, oblasti výchovy, výchovných štandardov, osnov a kvality 

výchovno-vzdelávacieho procesu. Musia byť konzistentné, primerané, kontrolovateľné a musia 

rešpektovať osobitosti žiaka.  

 

Ciele výchovno-vzdelávacej činnosti chceme zvyšovať pomocou špecifických cieľov: 

 udržanie technického, materiálneho, priestorového štandardu ŠKD 

 skvalitnenie profesionálneho vzdelávanie vychovávateľky 

 orientovanie sa na problematiku ochrany detských práv a ľudských práv a predchádzaniu 

všetkým formám diskriminácie a intolerancie 

 dodržiavanie deklarácie práv dieťaťa,  

 realizovanie úloh národného programu boja proti drogám, fajčeniu, spolupráca s 

koordinátorom protidrogovej prevencie,  

 uplatňovanie tvorivého a individuálneho prístupu,  

 posilnenie citového vzťahu detí k rodine, škole a obci,  

 udržiavanie ľudových tradícií a zvykov, regionálne výročia,  

 viesť deti k ochrane človeka a prírody,  

 rozšíriť aktivity na podporu zdravia, skvalitniť prípravu na vyučovanie s dôrazom na 

pomoc rodičom, rozvíjať autonómnosť,  

 spolupracovať s rodičmi a triednymi učiteľmi,  

 dopĺňať materiálne vybavenie ŠKD,  

 zúčastňovať sa kurzov, školení, vzdelávania podľa ponuky,  
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 rozvíjať zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov.  

 podieľať sa na príprave kultúrnych programov a rozvoji talentov,  

 rozvíjať poznávacie procesy,  

 osvojiť si spoločenské zvykov a pravidlá kultúrneho správania sa v škole, doma a na 

verejnosti,  

 vzbudzovať záujem o prácu, k sebaobsluhe a pomoc iným,  

 ovládať negatívne citové reakcie,  

 kultivovať slovný prejav, nachádzanie nových väzieb a vzťahov medzi získanými 

poznatkami z vyučovania,  

 rešpektovať psychohygienu,  

 kreativita a sociálny a morálny rozvoj dieťaťa.  

 

1.7 Zameranie školského klubu detí 

 

Zameraním ŠKD je všestranný a harmonický rozvoj celej osobnosti dieťaťa. Každá tematická 

oblasť výchovy sa zameriava na biologický, psychický, sociálny rozvoj osobnosti a na utváranie 

osobnostných čŕt, vlastnosti a vzťahov dieťaťa. 

Preferujeme rozvoj samostatnosti a zodpovednosti za prípravu na vyučovanie, za svoje konanie, 

aktívne využívanie voľného času a zmysluplný rozvoj osobnosti.  

Režim dňa zohľadňuje striedanie činnosti, pričom rešpektujeme potrebu  žiakov na oddych, 

relaxáciu, osobnostný rozvoj, uspokojovanie záujmov žiaka.  

 

Aktivity so žiakmi budú zabezpečované prostredníctvom činností: 

 oddychovej, rekreačnej  

 prírodovednej 

 dopravnej a športovej 

 pracovno-technickej  

 estetickej 

 

Kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti chceme zabezpečovať nasledovným spôsobom: 

 

 zabezpečovať záujmové vzdelávanie pre deti podľa Výchovného programu 

 viesť žiakov k aktívnemu odpočinku a regenerácii síl 

 rozvíjať vhodné návyky a zručnosti 

 rozvíjať aktívne estetické vnímanie cítenie 

 rozvíjať zdravé sebavedomie 

 prostredníctvom hry rozvíjať u detí tvorivosť a fantáziu 

 rozvíjať osobnosť človeka 

 rešpektovať inú etnickú a kultúrnu skupinu 
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 spoločne stanoviť pravidlá slušného správania a dodržiavať ich 

 predchádzať negatívnemu správaniu žiakov 

 upevňovať zásady slušného správania 

 rozvíjať schopnosť všestrannej komunikácie   

 zabezpečovať prípravu na vyučovanie 

 zachovávať tradície a zvyky nášho regiónu 

 získať a uplatňovať vedomosti o životnom prostredí a jeho ochrane 

 dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia 

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

 

1.8 Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti školského klubu detí 

 

Pravidlá, ktorými budeme rozvíjať jednotlivé kľúčové kompetencie detí a žiakov v školskom 

klube detí ( ŠKD), sú zakomponované v slove: 

         „Tolerancia“ = Takt 

                                      Ohľaduplnosť 

                                      Láska 

                                      Empatia 

                                      Rešpekt 

                                      Asertivita 

                                      Neha 

                                      Cit 

                                      Iniciatíva 

                                      A...slzy máme rovnaké 

 

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

 

 Takt pre nás znamená: 

 Každý má právo na vlastný názor a jeho vyjadrenie v primeranej forme 

 Nik nesmie svojím konaním ohrozovať a obmedzovať druhých 

 Ohľaduplnosť pre nás znamená: 

 Každý má právo cítiť sa v ŠKD bezpečne 

 Každý musí rešpektovať integritu ostatných detí, správať sa k nim ohľaduplne 

 Láska pre nás znamená: 

 Každý má právo byť akceptovaný, nerobíme rozdiely v rasách, náboženstve,  

pohlaví, pôvode 

 Empatia pre nás znamená: 

 Konáme a myslíme bez predsudkov 

 Každý má právo byť pochopený, snažíme sa byť empatickí 
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 Rešpekt pre nás znamená: 

 Všetci máme povinnosť rešpektovať pravidlá stanovené v školskom klube detí 

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

 Asertivita pre nás znamená: 

 Každý má právo na autonómne konanie a zodpovedá za jeho dôsledky 

 Neha pre nás znamená: 

 Spoločne budujeme atmosféru priateľstva, spolupráce a tolerancie 

 Cit pre nás znamená: 

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

 Iniciatíva pre nás znamená:  

 Každý má právo prejaviť svoju tvorivosť, originalitu, invenciu 

 A ...slzy máme rovnaké pre nás znamená: 

 Každý má právo si zvoliť vlastnú cestu vo vzdelávacích aktivitách a záujmovej 

činnosti v ŠKD 

 Každý má príležitosť zvládnuť kľúčové kompetencie a rozvíjať ich. 

 

1.9 Kľúčové kompetencie 

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

prelínajú v jednotlivých tematických oblastiach výchovy.  

Dieťa v ŠKD má osvojené tieto kľúčové kompetencie ktoré zodpovedajú jeho individuálnym 

osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD.  

 

 Kompetencie  učiť sa učiť 

- rieši nové, neznáme úlohy a situácie 

- zúčastňuje sa vedomostných súťaží 

- prejavuje záujem o nové informácie 

 

 Komunikačné kompetencie 

- zrozumiteľne sa vyjadruje a obhajuje svoj názor  

- vypočuje si opačný názor 

- rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti IKT 

- prijíma spätnú väzbu 

 

 Sociálne kompetencie 

- pomenuje svoje potreby, city a pocity 

- zvládne jednoduché stresové situácie 

- vlastným postupom rieši jednoduché konflikty 

- presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti 
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- rešpektuje úlohy skupiny 

- efektívne spolupracuje v skupine 

- uvedomuje si potreby žiakov a osôb so zdravotným znevýhodnením 

- uvedomuje si potreby ostatných detí 

- poskytuje pomoc alebo pomoc privolá 

 

 Pracovné kompetencie 

- prejavuje samostatnosť vo vypracovaní domácich úloh 

- plánuje a hodnotí svoje činnosti 

- prijíma nové informácie a poznatky 

- dokončí prácu 

- kultivuje svoju vytrvalosť 

- plní si svoje povinností 

- ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre 

praktický život 

- rozvíja manuálne zručnosti 

 

 Občianske kompetencie 

- uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb 

- uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie 

- je otvorený priemernému participovaniu na živote v oddelení 

- prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám  

 

 Kultúrne kompetencie 

- pozná kultúrne pamätihodnosti okolia a regiónu 

- rozlišuje kultúrne správanie a nekultúrne správanie 

- rešpektuje iné kultúry a zvyky  

- prijíma kultúrne podnety 

- je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine 

- kultivuje svoj talent 
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2 Formy výchovy a vzdelávania 

 

Výchovný proces v školskom klube detí je denný. Činnosť v školskom klube začína po skončení  

výchovno-vzdelávacieho procesu. ŠKD navštevujú predovšetkým žiaci 1. – 4. ročníka. 

Pri výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD využívame rôznorodé a pestré metódy a formy práce: 

hra, odpočinok, vychádzka, beseda, súťaž, kvíz, návšteva knižnice, čítanie, práca s knihou, 

ilustrácie, kultúrne programy a vystúpenia, športové súťaže, dramatizácia, nácvik piesní, básni, 

kreslenie, maľovanie, modelovanie, rozhovor, vysvetľovanie, individuálna a skupinová práca, 

posudzovanie a hodnotenie vzťahov správania či konania jednotlivcov, ale aj celého kolektívu, 

povzbudzovanie. Dôležité miesto má zážitok.  

Uplatňované formy výchovy a vzdelávania sledujú základný cieľ – sebarealizáciu a uplatnenie 

každého jednotlivca. Uvedené formy a metódy práce vedú k upevňovaniu a  zlepšeniu 

vzájomných vzťahov v kolektíve. 

 

3 Tematické oblasti výchovy 

 

Hlavnou činnosťou v ŠKD je nenáročná záujmová činnosť zameraná na prípravu na vyučovanie 

a na uspokojenie a rozvíjanie záujmov detí v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. 

Oddychová a rekreačná činnosť je venovaná na odreagovanie sa detí od školských povinností, 

uskutočňuje sa bezprostredne po vyučovaní, je pokojná, duševne a pohybovo nenáročná. Ide 

o pokojné hry detí vonku alebo v telocvični, hry v miestnosti, spoločenské a stolové hry, práca so 

stavebnicami, čítanie rozprávkových kníh či detských časopisov... 

Výchova a  vzdelávanie mimo vyučovania sa v ŠKD realizuje v nasledovných tematických 

oblastiach: 

 Vzdelávacia (rozumová) 

 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. 

Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje tak, že obsah jednotlivých výchovno-vzdelávacích 

činnosti aplikuje integrovane vo viacerých výchovných oblastiach a v záujmovej činnosti naraz, 

čo umožní komplexnejší rozvoj osobností detí.  

Kľúčové kompetencie a osobnosť žiaka sa rozvíjajú prostredníctvom realizácie nižšie uvedených 

hlavných (vyšších) výchovno-vzdelávacích cieľov. Ich plnenie sa bude dosahovať realizovaním 
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nižších, špecializovanejších a konkrétnejších cieľov v jednotlivých tematických oblastiach 

výchovy a aktivitách.  

     Konkrétne špecializované ciele sa uvádzajú v  pláne výchovno-vzdelávacej činnosti na 

príslušný školský rok. 

 

Vzdelávacia oblasť 

Úlohou vzdelávacej činnosti, je písanie domácich úloh, samostatnosť vo vypracovaní domácich 

úloh, systematické a pravidelné plnenie školských povinností, upevňovanie učiva zábavnou 

formou pomocou didaktických hier, dbať sa grafickú úpravu písma, na šetrné zaobchádzanie 

s pomôckami, učia sa poriadku v laviciach a v osobných veciach. 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 rozvíjať autonómnosť v príprave  na vyučovanie 

 rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa  

 získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov 

 získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu 

 

Spoločensko-vedná oblasť 

Úlohou spoločensko-vednej oblasti je, posilniť sociálne zručnosti žiaka. 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 spolurozhodovať o živote v skupine 

 rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie 

 prejavovať úctu k rodičom, starším osobám  

 prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím 

 pochopiť význam  dodržiavania ľudských práv a základných slobôd 

 posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti 

 kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa 

 vyjadrovať svoj názor 

 vedieť vypočuť opačný názor 

 využívať všetky dostupné formy komunikácie 

 rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa 

 vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché  konflikty 

 poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať 

 

 

Pracovno-technická oblasť 

Úlohou pracovno-technickej oblasti je pestovať a upevňovať návyky pracovať v kolektíve, 

zvládnuť vybrané techniky a postupy pri práci s rozmanitým materiálom a vytrvalo a zodpovedne 

plniť zadané úlohy osobne i v kolektíve a usilovať sa dokončiť každú načatú prácu. 

 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 
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 vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele 

 rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu 

 vedieť  spolupracovať so skupinou 

 rozvíjať základy manuálnych a technických zručností 

 získavať základy zručností potrebných pre praktický život 

 získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov 

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť  

Úlohou prírodovedno-environmentálnej oblasti je, poznávanie a ochrana prírody vo svojom 

okolí, práca v kútiku prírody, čítanie príbehov zo života zvierat. 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia 

 rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia 

 

Esteticko-výchovná oblasť 

Úlohou esteticko-výchovnej oblasti je, rozvíjať u žiakov poznanie, vnímanie, chápanie či 

prežívanie krásy v každodennom živote, v prírode, záujem o ľudové piesne, hudbu, viesť 

k estetickému výtvarnému vyjadrovaniu a  k  prejavom vo forme recitácie, spevu, kresleniu, 

maľovaniu, modelovaniu atď. 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí 

 rozvíjať základy vzťahu k umeniu 

 rozvíjať talent a špecifické schopnosti  

 rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností 

 prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia 

 podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení 

 objavovať krásu v bežnom živote 

 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

Úlohou telovýchovnej, zdravotnej a športovej oblasti je, naučiť žiakov zmysluplnému tráveniu 

voľného času, poznať základy prvej pomoci pri drobných poraneniach, zlepšiť pohybovú aktivitu 

detí, naučiť detí férovosti, kolektívnej zodpovednosti, vôľových a morálnych vlastností, ako je 

vytrvalosť, ohľaduplnosť, ale aj bojovnosť, ctižiadostivosť, súťaživosť. 

 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 kultivovať základné hygienické návyky 

 rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom 

 pochopiť škodlivosť fajčenia alkoholu a iných drog 

 pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia 
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 pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy 

 poznať základné princípy zdravého životného štýlu 

 rozvíjať športový talent a schopnosti 

 

3.1 Plán konkrétnych aktivít jednotlivých  oblastí v ŠKD 

 

Hlavné úlohy v jednotlivých činnostiach sa plánujú týždenne vopred za spolupráce detí do 

týždenných plánov s prihliadnutím na vekové osobitosti a prírodné podmienky, ktoré vždy 

v piatok (činnosti na nasledujúci týždeň) posúdi zástupkyňa pre 1. stupeň. 

 

Vzdelávacia činnosť 

 pravidelné a systematické plnenie úloh školských povinností – písanie zadaných úloh – 

práca v skupinách, individuálny prístup, usmerňovanie, vedenie detí k samostatnosti, 

sústredenosti, dbať na grafickú úpravu písma 

 názornosť vo vyučovaní, učenie hrou 

 upevňovanie vedomostí a zručností 

 individuálna práca so slabšími žiakmi 

 denná spolupráca s vyučujúcimi s triednymi učiteľmi 

 poriadok v laviciach a osobných veciach 

 využívanie didaktických hier 

 šetrné zaobchádzanie so školskými pomôckami a učebnicami 

 

Spoločensko-vedná činnosť 

 úcta k starším – mesiac október 

 využívanie pamätných dní a sviatkov, formou besied a rozhovorov s deťmi 

 rodinné vzťahy, úcta k rodičom, k starším 

 láska a vzájomné porozumenie medzi súrodencami 

 droga, ochrana pred ňou 

 správanie sa žiakov, dodržiavanie školského poriadku 

 ochrana zdravia, základné hygienické návyky 

 etiketa stolovania 

 tradície, zvyky našich predkov, Vianoce, Veľká noc 

 ochrana pred chorobami, význam vitamínov pre naše zdravie 

 poriadok vo svojich veciach 

 súčasnosť a história obce 
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Pracovno-technická činnosť 

 práca so stavebnicami 

 práca s prírodným materiálom a prírodninami – gaštany, tekvica, atď. 

 výrobky z papiera – prekladanie, skladanie, kašírovanie 

 drobné práce s textilom – vyšívanie, prešívanie 

 vystrihovanie a nalepovanie z farebných časopisov – koláž  

 drobné opravy hračiek 

 príprava vianočných ozdôb a pozdravov 

 výroba karnevalových masiek 

 výroba darčekov pre mamičky 

 modelovanie s plastelínou, cestom, modulitom 

 práca s využitím druhotných surovín 

 práca s drôtom – ohýbanie, pletenie, prepletanie 

 práca s odpadovým materiálom a textilom 

 

Prírodovedno-environmentálna činnosť 

 poznávanie a ochrana prírody vo svojom okolí 

 vychádzky do prírody 

 ošetrovanie rastlín v kútiku prírody 

 poznávanie stromov, kríkov, zbieranie listov, plodov 

 charakteristické znaky ročných období, zmeny v prírode 

 správanie sa v prírode, ochrana prírody, význam ochrany prírody 

 poznávanie sťahovavých a u nás žijúcich vtákov 

 zákonom chránení vtáci, rastliny 

 národné parky Slovenska 

 čítanie príbehov zo života zvierat 

 poznávanie lúčnych kvetov, listnatých a ihličnatých stromov 

 separovanie odpadu 

 

Esteticko-výchovná činnosť 

 práca s farebným papierom, s pohľadnicami, klovatinou, zmizíkom 

 využívanie rôznych techník: mozaika, kašírovanie, vosková technika, vyškrabávanie 

 zapojenie sa do výtvarných súťaží, ktoré budú vyhlásené v detskom časopise „Vrabček“ 

 využívanie prírodných techník: piesok, kameň, odtlačky z prírodného materiálu – listy, 

zemiaky, jadierka 

 kreslenie na chodník 

 príprava a pomoc pri nácviku piesní na školské kolo súťaže „Slávik Slovenska“ 

 hudobno-pohybové hry 
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 hry so spevom, tanečné piesne, ľudové piesne, riekanky, tančeky 

 kreslenie, maľovanie – rôzne techniky 

 

Telovýchovno-športová činnosť 

 činnosť zameraná na rozvoj pohybových schopností detí pomocou hier v prírode alebo 

telocvični 

  pestovanie základných pohybových zručností a schopností smerujúcich k tomu, aby 

fyzický pohyb pre detí sa stal radosťou a nevyhnutnou životnou potrebou 

 pohybové a loptové hry, futbal, vybíjaná 

 súťaživé hry 

 vytrvalostný beh 

 zimné radovánky a hry  

 základná činnosť športových hier – nácvik, pravidlá, dribling, vybíjaná 

 základné dopravné predpisy, dopravné značky 

 správanie sa chodcov, cyklistov na cestách 

 prechod cez cestu 

 chôdza po chodníku, ceste, prechádzanie cez cestu 

 nebezpečenstvo na ceste 

 

Oddychová, rekreačná činnosť 

 relaxácia na koberci, rozprávanie vlastných zážitkov 

 pokojné hry – tvorivé s pravidlami 

 čítanie detských časopisov, kníh, rozprávok, rozhovory o prečítaných rozprávkach 

 počúvanie rádia, magnetofónu, nahrávok 

 stolové hry a námetové hry 

 individuálny rozhovor so žiakmi podľa ich potreby 

 hry v miestnosti podľa výberu detí 

 využívanie telocvične, v prípade nepriaznivého počasia 

 práca s maľovankou, obkresľovanie 

 riešenie hlavolamov, osemsmeroviek 

 hry so stavebnicami 

 voľný výtvarný prejav 

 využívanie videa – pozeranie rozprávok, detských filmov, poučných filmov s tematikou 

prírody 

 

Pobyt vonku 

 pohybové hry na školskom dvore, vo voľnej prírode 

 súťaživé hry, hry v kruhu, štafety 
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 spontánne hry detí vonku, sezónne hry a zábavy detí 

 vychádzky – pozorovanie práce ľudí, poznávanie okolia, prírody 

 hudobno-pohybové hry 

 kolektívne hry podľa výberu detí 

 nácvik nových kolektívnych hier 

 loptové hry 

 skrývačky, naháňačky 

 

Dlhodobé projekty 

Blokové a integrované vyučovanie 

 Šarkaniáda – zhotovenie šarkanov 

 Jeseň pani bohatá – práca s prírodným materiálom 

 Zvieratko z rozprávok – kresba , maľba 

 Fašiang ide – zhotovenie karnevalovej masky 

 Zimná olympiáda – plagát 

 Les a jeho obyvatelia – pozeranie videokazety s príslušnou tematikou, výtvarné práce – 

kresba, nalepovanie, maľovanie, koláž 

 Strašiak v poli – práca s odpadovým materiálom – priestorová práca 
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4 Výchovný plán 

 

 

Tematické oblasti výchovy: 

 

 

Názov tematických oblastí výchovy: 

 

Počet výchovno-vzdelávacích činností/aktivít 

v jednotlivých  oddeleniach ŠKD: 

 

I. odd. 

 

Vzdelávacia oblasť 

 

165 

 

Spoločensko-vedná oblasť 

 

33 

 

Pracovno-technická oblasť 

 

33 

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť 

 

33 

 

Esteticko-výchovná oblasť 

 

33 

 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

 

33 

 

 

5 Výchovný jazyk 

 
Výchovným jazykom školského zariadenia je slovenský jazyk, ktorý je úradným jazykom 

Slovenskej republiky. Našou snahou je, aby deti používali spisovný jazyk nielen v písomnej, ale 

i v ústnej forme.  

 

6 Personálne zabezpečenie 

 

V jednom oddelení ŠKD  výchovnú činnosť zabezpečuje vychovávateľka, ktorá spĺňa 

kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom. Preukazuje odborné spôsobilosti, ktoré kvalitne 

a účinne uplatňuje pri výkone svojej práce, v plánovaní svojej činnosti, pri organizovaní výučby, 

preukazuje spôsobilosť vyhodnocovať prácu žiakov, ich výkony a sociálne správanie. Riadi svoj 

osobnostný a vzdelávací sebarozvoj a celoživotné učenie sa vo svojom odbore. Ako súčasť 
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pedagogického zboru spolupracuje  a vytvára vzájomne pozitívne pracovné prostredie. 

Spolupracuje s rodičmi žiakov, s triednymi učiteľmi. 

 

7 Materiálno – technické a priestorové podmienky 
 

ŠKD nemá vlastné priestory. Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD sa realizuje v triede po 

vyučovaní. Priestor je rozdelený na pracovnú a oddychovú zónu. Pracovná zóna je vybavená 

novým školským nábytkom, oddychová zóna je vybavená kobercom na odpočinok a relax. Žiaci 

majú taktiež k dispozíciu PC učebňu, interaktívnu učebňu, telocvičňu, triedu s TV prijímačom. 

V oddelení majú detí k dispozícii množstvo hračiek, stolových a spoločenských hier. Na 

realizáciu športovej činnosti majú k dispozícii telocvičňu, školské ihrisko, lopty, švihadlá, rôzne 

telocvičné náradie podľa potreby. Inventár pomôcok a hier sa aktuálne dopĺňa. 

Žiaci majú zabezpečené priestory na odkladanie odevov a obuvi, priestory na hygienu – WC, 

spoločné stravovanie – školská jedáleň, ktoré sú súčasťou základnej školy.  

 

8 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

výchove 
 

Priestory školy sú bezpečné a zdraviu vyhovujúce. Školský klub berie zodpovednosť za 

bezpečnosť detí, za dodržiavanie hygienických podmienok a ochranu ich fyzického a duševného 

stavu v čase ich pobytu v klube. Bezpečnosť detí je jednou z hlavných podmienok práce 

v školskom klube detí.  

Pre činnosti ŠKD platia rovnaké podmienky BOZ a PO uvedené v školskom poriadku základnej 

školy, vnútorným poriadkom školy. Pri využívaní odborných učební – PC učebňa, telocvičňa sa 

riadia pokynmi na správanie sa v týchto učebniach.  

 

Podmienky pre bezpečné pôsobenie: 

 priestory ŠKD sú na prvom poschodí školy, v blízkosti hygienických zariadení 

 deti majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni, resp. kedykoľvek olovrantovať 

 žiaci sú vedení k zdravému životnému štýlu 

 osvojujú si a upevňujú hygienické návyky 

 zoznamujú sa so základnými zásadami prvej pomoci 

 učia sa chrániť svoje zdravie, ako postupovať pri vzniku mimoriadnych okolností 

 pobyt na čerstvom vzduchu je prispôsobený aktuálnym poveternostným podmienkam, aby 

žiaci dostatočne využili 

 rešpektujeme individuálnu potrebu odpočinku 

 miestnosti ŠKD sú svetlé, vetrateľné 
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 s pravidlami BOZP sú deti oboznámené spravidla vždy v prvý vyučovací deň a priebežne 

pred rôznymi akciami, poučenia sa zaznamenávajú do pedagogickej dokumentácie, 

 pre deti je spracovaný Vnútorný poriadok školy  

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

rodič, prípadne lekár, 

 školský klub je bezpečným prostredím ochrany pred násilím, šikanovaním a všetkými 

patologickými javmi, 

 dôraz v ŠKD kladieme na rešpekt a naplňovanie potrieb jedinca 

 zariadenie triedy je denne kontrolované údržbárom školy  

 žiaci sú vedení k sebaovládaniu, uvedomelému správaniu, kladnému vzťahu k životnému 

prostrediu, dobrých vzťahov v kolektíve. 

 

 

Žiaci sú  poučení o BOZ a PO na začiatku školského roka, priebežne pred každou akciou. 

Zároveň žiakov počas popoludňajšej činnosti vychovávateľka oboznamuje s možnými rizikami 

pri práci s ostrými pomôckami, ako ich majú bezpečne používať, s rizikami, ktoré môžu vzniknúť 

pri nedodržaní bezpečného správania sa.  

V prípade vychádzok, pobytu vonku alebo rôznych činností  v iných priestorov  ako v triede sú 

poučení opakovane. 

 

9 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a žiakov 

 

Hodnotením výsledkov žiakov v školskom klube je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú 

väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú 

jeho pokroky, ako sa zapája do činnosti ŠKD. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej 

práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 

Prvoradým cieľom kontroly a hodnotenia detí je motivácia a povzbudenie. Dominujúce metódy 

pozitívneho hodnotenia detí sú pochvala, milé slovo, vlastné sebahodnotenie a hodnotenie svojich 

spolužiakov. Negatívne konanie je hodnotené poukázaním na možnosť riešenia nevhodného 

správania. Cieľom hodnotenia je zistiť a odstrániť nedostatky a príčiny nevhodného konania.   

Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a 

neúspešných.  

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

vypočutie a  dostatok pozornosti zo strany vychovávateľa. Uplatňuje sa predovšetkým 

sebahodnotenie s cieľom sebauvedomenia. 

Pri hodnotení výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať 

do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. Budeme 

odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania. 
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Cieľom hodnotenia, vrátane autoevalvácie, je overovať a zlepšovať kvalitu všetkých činností 

v ŠKD vrátane jej podmienok. 

Vnútorná evalvácia: 

 priebežné sebahodnotenie práce vychovávateľky  

 hodnotenie výchovnej práce vhodnými formami riaditeľom školy 

 hodnotenie spolupráce triednej učiteľky a vychovávateľky z pohľadu prípravy na 

vyučovanie a iných problémov so žiakmi – prehľad o úspechoch či neúspechoch žiakov 

 hodnotenie klímy v ŠKD 

 hodnotenie realizácie ŠVVP ŠKD 

Vonkajšia evalvácia: 

 spätná informácia od rodičov a žiakov 

 pripomienky zriaďovateľa i kontroly na úrovni štátu - ŠŠI  

 hodnotenie verejnosti podľa prezentácie výsledkov práce ŠKD 

Evalvácia práce školského klubu detí sa zaoberá: 

 činnosťou školského klubu ako špecifického školského zriadenia 

 kvalitou a efektivitou práce  

 pôsobením rôznorodých činností a práce vychovávateľa na žiakov 

 personálnym stavom a úrovňou ďalšieho vzdelávania / samoštúdium / 

 stavom materiálnych podmienok pre kvalitnú výchovno - vzdelávaciu činnosť 

 dodržiavaním podmienok bezpečnosti práce 

Techniky hodnotenia 

 priebežné denné hodnotenie o tom, čo sa udialo,  malé nedostatky riešiť ihneď,  

 kolegiálny rozhovor na pracovných, hodnotiacich i klasifikačných poradách,  

 neformálne rozhovory o činnosti v ŠKD, o zverených žiakoch,  

 spätná väzba bezprostredných reakcií žiakov,  

 spätná väzba – záujem rodičov o ŠKD,  

 verejná prezentácia výsledkov činnosti klubu – verejné vystúpenia žiakov,  výstava prác 

žiakov,  

 podieľanie sa  žiakov na akciách mimo areálu školy – tvorivé dielne, múzea, kino a pod.,  

 pozorovanie žiakov,  rozhovory so žiakmi i rodičmi,  

 sledovanie ako sa žiaci vedia poradiť so zadanými úlohami,  

 kontrola vedením školy – rozhovor, pozorovanie, hospitácia, kontrola pedagogickej 

dokumentácie, plánov, diskusie  ŠKD na poradách,  

  každoročné písomné hodnotenie práce ŠKD v hodnotiacej správe školy  
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 dokumenty približujúce aktivity klubu – fotodokumentácia 

 

10 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 
 

Filozofia kontroly a hodnotenia je identická so systémom evalvácie školy, ktorej je školský klub 

súčasťou. Vychovávateľka bude hodnotená cez kritéria pedagogických zamestnancov. 

Vychovávateľka zabezpečuje harmonickú organizáciu celého výchovno-vzdelávacieho procesu a 

ďalších školských aktivít. Na hodnotenie pedagogických pracovníkov školského klubu budeme 

používať tieto metódy: 

 pozorovanie (hospitácie) 

 rozhovor 

 hodnotenie výsledkov  pedagogického zamestnanca v oblasti ďalšieho vzdelávania, 

tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. 

 

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, sebahodnotenie 

sebaúctu, sebamotiváciu ) 

 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. 

 

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 nadväznosti 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 
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Kritéria hodnotenia vychovávateľa vo vzťahu k seba rozvoju: 

 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 

 

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...) 

 

11 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov 

 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov ŠKD je nevyhnutnou podmienkou zvyšovania 

kvality jeho činnosti. Podmienky na ďalšie vzdelávanie sú identické so systémom ďalšieho 

vzdelávania pedagogických zamestnancov školy, ktorej je školský klub detí súčasťou. 

Vychovávateľka bude zaradená do priebežného vzdelávania. 
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12 Výchovné štandardy 

 
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, 

diskriminácia, moje práva, tvoje práva, 

spolužitie bez násilia 

Rozlíšiť  dodržiavanie a porušovanie 

ľudských práv a základných slobôd 

Slovensko v Európe, Slovensko vo svete, 

úspechy slovenských športovcov, umelcov, 

mládeže 

Prejavovať základy hrdosti k národným 

hodnotám a tradíciám SR   

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, Vypočuť si opačný názor 
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monológ 

Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky, 

rozprávanie o domove, prejavy úcty 

k ľuďom, čo je tolerancia 

Prejavovať  úctu k rodičom, starším  

Deľba práce v rodine, problémy v rodine, 

život detí v rozvrátenej rodine, moja pomoc 

v rodine 

Rozlišovať a porovnávať vzťahy v 

harmonickej a rozvrátenej  rodine 

Vulgarizmy, slang, gestá, spolužitie bez 

násilia 

Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy 

v správaní sa 

Práca s počítačom, komunikácia 

s internetom, práca v textovom a grafickom 

editore  

Využívať všetky dostupné formy 

komunikácie 

 

 

Pracovno-technická oblasť 

Obsahový štandard  Výkonový štandard  

Spolupráca, zodpovednosť, dodržiavanie 

školského poriadku ŠKD, moje povinnosti 

Spolurozhodovať o živote v skupine 

Pracovať v skupine 

Sebaobsluha, poriadok na stole, v oddelení, 

v šatni  

Kultivovať základné sebaobslužné a 

hygienické návyky 

Sebahodnotenie, poznávanie rôznych 

profesií, úcta ku každému povolaniu, 

dodržovanie denného režimu, vývoj 

ľudského života: detstvo, dospelosť, staroba, 

orientácia v čase minulosť, prítomnosť, 

budúcnosť 

Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché 

osobné ciele 

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, sebaobslužné 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 
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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 škoy, 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, bicyklovanie, lyžovanie, Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom 
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plávanie, cvičenie v telocvični, stolný tenis, 

kolektívne loptové hry  

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 
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13 Výchovné osnovy výchovného programu školského klubu detí 
                                            

                                                    Vzdelávacia oblasť 

Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy 

Rozvíjať autonómnosť v  

príprave na vyučovanie 

Domáce úlohy Individuálny prístup 

Tréning 

Motivácia 

Vysvetlenie 

Zábavné didaktické hry 

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 

Získavať nové poznatky 

a informácie 

Práca s informačnými 

zdrojmi, čítanie 

s porozumením, práca 

s encyklopédiou a slovníkom, 

sebavzdelávanie 

Individuálny prístup 

Aktivizácia 

Brainstorming 

Riešenie nových úloh 

Prezentácia 

Rozvíjať získané poznatky Rozvíjanie slovnej zásoby, 

jazykolamy, zmyslové hry, 

doplňovačky, didaktické hry 

Individuálny prístup 

 

                                                  Spoločensko-vedná oblasť 

Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy 

Obhajovať si svoj názor Asertivita, asertívne 

správanie, jednoduché 

techniky 

 

Vysvetlenie 

Povzbudenie 

Hranie rolí 

Hry na presadzovanie 

Aktivačné hry 

Vypočuť si opačný názor Vedenie rozhovoru, diskusia, 

dialóg a monológ 

Vysvetlenie 

Tréning 

Aktivačné hry 

Hranie rolí 

Dramatizácia 
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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 

Rozvíjať základy zručností 

sebahodnotenia, 

sebariadenia, sebamotivácie 

a empatie 

Emócie,  prečo sme 

nahnevaní, silné a slabé 

stránky osobnosti,  

trpezlivosť, 

upokojenie sa, ako zvládnuť 

hnev, pozitívne myslenie, 

ako pochopiť iných, sebaúcta 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Povzbudenie 

Dramatizácia 

Hranie rolí 

Hry na úprimnosť 

Hry na vciťovanie 

Prejavovať úctu k rodičom, 

starším  

Moja rodina, čo je domov, 

vlastné zážitky, rozprávanie 

o domove, prejavy úcty 

k ľuďom, tolerancia 

Individuálny prístup 

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 

Pochopiť význam 

dodržiavania ľudských práv 

a základných slobôd 

Práva dieťaťa, ľudské práva, 

šikanovanie,  diskriminácia, 

moje práva, tvoje práva, 

spolužitie bez násilia 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Brainstorming 

Hry na riešenie konfliktov 

Hry na dôveru 

Hry na sebapresadzovanie 

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 

Kultivovať kultúrne návyky 

a vyjadrovanie sa 

Pozdrav, podanie ruky, 

požiadanie, odmietnutie, 

oslovenie, stolovanie 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Tréning 

Hranie rolí 
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Dramatizácia 

Kurz 

Využívať všetky dostupné 

formy komunikácie 

Práca s počítačom, 

komunikácia s internetom, 

práca v textovom 

a grafickom editore 

Individuálny prístup 

Brainstorming 

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 

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 

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 

 

 

                                               Pracovno-technická oblasť 

Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy 

Kultivovať základné 

sebaobslužné a hygienické 

návyky 

 

Sebaobsluha, poriadok na 

stole, v šatni, umývanie rúk, 

vetranie, telovýchovné 

chvíľky 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Motivácia 

Aktivizácia 

Tréning 

Hodnotenie 

Vedieť si samostatne  vytýčiť 

jednoduché osobné ciele 

Sebahodnotenie, poznávanie 

rôznych profesií, úcta ku 

každému povolaniu, 

dodržovanie denného režimu, 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Rozhovor 
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vývoj ľudského života: 

detstvo, dospelosť, staroba, 

orientácia v čase: minulosť,  

prítomnosť, 

budúcnosť 

Hranie rolí 

Sociálne hry 

Hry na sebapresadzovanie 

Vychádzka 

Exkurzia 

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 

Vedieť spolupracovať so 

skupinou 

Kladný vzťah k spolužiakom, 

hrdosť na spoločný výsledok 

práce 

Individuálny 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 

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 

Získať základné zručnosti 

v tvorbe jednoduchých 

projektov 

Maska na karneval, kalendár 

oddelenia, návrh 

oddychového kútika 

v oddelení 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Povzbudenie 

Brainstorming  
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Tvorivá dielňa 

Kooperačné hry 

Vlastná práca 

Prezentácia 

 

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť 

Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy 

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 

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 

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 

Poznať základné princípy 

zdravého životného štýlu 

 

 

 

Stravovacie návyky, pitný 

režim striedanie práce 

s odpočinkom, prvá pomoc, 

obliekanie podľa ročných 

období   

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

Film 

Rozprávka 

Beseda s lekárom 

Súťaž 
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Esteticko-výchovná oblasť 

Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy 

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 

Rozvíjať základy vzťahu  k 

umeniu 

Hudba, výtvarné umenie, 

tanec, záujmová činnosť, 

nácvik programu 

Motivácia 

Ukážka 

Povzbudenie 

Návšteva kultúrneho 

podujatia 

Rozvíjať talent a špecifické 

schopnosti  

Netradičné výtvarné 

techniky, hudobné činnosti, 

športové činnosti 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Brainstorming 

Výstava prác 

Súťaž 

Rozvíjať základy tvorivých 

schopností a zručností 

Záujmová činnosť, príprava 

kultúrneho vystúpenia 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Brainstorming 

Prezentácia 

Výstava prác 

Prejavovať pozitívny vzťah   

k jednoduchej estetickej 

úprave prostredia 

Úprava triedy, netradičné 

ozdoby, úprava zovňajšku  

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Brainstorming 

Aktivizácia 

Tvorivá dielňa 

Podieľať sa na príprave Veľká noc, Deň matiek, Úcta Individuálny prístup 
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kultúrnych podujatí 

v skupine 

k starším, Vianoce Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Dramatizácia 

Besiedka 

Objavovať a vnímať krásu 

v bežnom živote 

Tematická vychádzka, 

pozorovanie zmien, audio 

nahrávka, rozprávka, vlastná 

skúsenosť 

Individuálny prístup 

Povzbudenie 

Pozorovanie 

Ilustrácia zážitku 

 

 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy 

Rozvíjať schopnosť  

relaxovať pravidelným 

cvičením a pohybom 

Prechádzka, bicyklovanie, 

lyžovanie, plávanie, cvičenie 

v telocvični, stolný tenis, 

kolektívne športové hry 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Tréning 

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 

Pochopiť význam 

pravidelného pohybu 

a cvičenia 

Otužovanie, relaxačné 

cvičenie, skupinové hry, 

netradičné športové 

disciplíny a hry 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Tréning 

Rozvíjať športový talent 

a schopnosti 

Záujmová činnosť, 

futbal, 

basketbal, 

stolný tenis 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie Aktivizácia 

Súťaž 
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Záver 

 

Vypracovala:  Mgr. Anna Jankurová 

 

 

Výchovný program prerokovaný v pedagogickej rade dňa:  26.08. 2014 

 

 

 

 

Vyjadrenie rady školy 

 

Rada školy pri Základnej škole v Huncovciach na svojom zasadnutí dňa 07.09.2014 schválila 

Výchovný program pre Školský klub detí pri Základnej škole v Huncovciach. 

 

V Huncovciach dňa 07.09.2014 

 

 

Podpísaná: 

 

                                                                        ...................................................................... 

                                                                      Pavlína Krasuľová  , predsedníčka rady školy 

 

 

Schválenie zriaďovateľom školy 

 

Obec Huncovce 

 

schvaľuje   Výchovný program pre školský klub detí pri Základnej škole v Huncovciach. 

 

Podpísaný: 

                         

                                                                     .................................................................. 

                                                                     Ing. Jozef Majerčák, starosta obce Huncovce 

 

 


