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2. VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA VÝCHOVY 
 

Poslanie výchovy 
 

Poslaním ŠKD je uskutočniť pravidelnú prípravu na výchovno-vzdelávací proces a relaxačno-

oddychové a záujmové činnosti podľa potrieb a požiadaviek detí. 

ŠKD je často chápaný ako výchovné zariadenie, v ktorom si deti napíšu len domáce úlohy 

a pripravia sa na vyučovanie za pomoci pedagogického dozoru. Výchovno-vzdelávacie 

poslanie má však oveľa širší záber. Je postavené v cieľoch plnenia úloh v oblastiach 

výchovnej činnosti. 

 

 

Vymedzenie vlastných cieľov 

.vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj poznatkov získaných v škole, rozvoj talentu,           

   nadania, zručností 

. naučiť sa kreatívnemu spôsobu života 

. prehlbovať vedomosti, zručnosti a tak pokračovať počas prípravy na vyučovanie v          

    plnení edukačného procesu v škole 

. rozvíjať vhodnou formou záujmové činnosti a tým dosiahnuť relax detského    

   organizmu (kolektívne hry, súťaže, pohybové aktivity, vychádzky) 

. posilňovať humánne a priateľské vzťahy medzi rovesníkmi v kolektíve 

    s prihliadnutím na individuálne osobitosti, potreby a záujmy iných 

. venovať pozornosť súčasným ekologickým problémom a formovať vzťah k životnému  

   prostrediu a ochrane prírody 

. rozmanitosťou aktivít zabezpečiť deťom zmysluplné, účelné a tvorivé využívanie  

   voľného času po skončení vyučovacieho procesu 

. poskytovať aktívno-pasívne oddychovanie ako regeneráciu fyzických a psychických síl 

. viesť deti k predchádzaniu vzniku a rozvoja konfliktu v kolektíve (sebaovládanie)  

   a k zvýšeniu schopnosti vážiť si iných a seba samého 

 

 

3. FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

 

V ŠKD sa uskutočňuje ako poldenná. 

 

 

 



 

 

4. TEMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVY 

 

Hlavnou činnosťou ŠKD je nenáročná činnosť zameraná na prípravu na vyučovanie 

a uspokojenie a rozvíjanie záujmov detí v čase mimo vyučovania (aj v čase školských 

prázdnin – podľa záujmu) a vhodná oddychová a relaxačná činnosť.  

Tematické oblasti výchovy ŠKD : 

. vzdelávacia (rozumová) 

. spoločenskovedná 

. pracovno-technická   

. prírodovedno - environmentálna    

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

. telovýchovná a športová (turistická) 

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

dopravnú, zdravotnú a výchovu k rodičovstvu. 

 

5. VÝCHOVNÝ PLÁN  

 

 

Tematické oblasti výchovy 

  

 

 

 

Názov tematických oblastí výchovy: 

 

Počet výchovno-vzdelávacích činností -aktivít 

v jednotlivých oddeleniach ŠKD: 

 

 

I. odd. 

 

 

II. odd. 

 

Vzdelávacia oblasť 

 

190 

 

190 

 

Spoločenskovedná oblasť 

 

38 

 

38 

 

Pracovno-technická oblasť 

 

38 

 

38 

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť 

 

38 

 

38 

 

Esteticko-výchovná oblasť 

 

38 

 

38 

 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

 

38 

 

38 

                                                                                                                                                       



 

 

 
Cieľové zameranie jednotlivých výchovných oblastí 

 

 

Vzdelávacia oblasť 

 Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- rozvíjať autonómnosť v príprave  na vyučovanie 

- rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa  

- získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov 

- získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu 

 

 Spoločenskovedná oblasť 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- spolurozhodovať o živote v skupine 

- rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie 

- prejavovať úctu k rodičom, starším osobám  

- prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím 

- pochopiť význam  dodržiavania ľudských práv a základných slobôd 

- posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti 

- kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa 

- vyjadrovať svoj názor 

- vedieť vypočuť opačný názor 

- využívať všetky dostupné formy komunikácie 

- rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa 

- vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché  konflikty 

- poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať 

 

Pracovno-technická oblasť 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele 

- rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu 

- vedieť  spolupracovať so skupinou 

- rozvíjať základy manuálnych a technických zručností 

- získavať základy zručností potrebných pre praktický život 

- získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov 

 

 

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť  

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia 

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

 



 

Esteticko-výchovná oblasť 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí 

- rozvíjať základy vzťahu k umeniu 

- rozvíjať talent a špecifické schopnosti  

- rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností 

- prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia 

- podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení 

- objavovať krásu v bežnom živote 

 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

 Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- kultivovať základné hygienické návyky 

- rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom 

- pochopiť škodlivosť fajčenia alkoholu a iných drog 

- pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia 

- pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy 

- poznať základné princípy zdravého životného štýlu 

- rozvíjať športový talent a schopnosti 

 

 

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 

 

 

 

Spoločenskovedná oblasť 

Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie 

pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie 

Spolurozhodovať o živote v skupine 



školského poriadku ŠKD 

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   

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 

 

 

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 

 

 

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, bicyklovanie, lyžovanie, 

plávanie, cvičenie v telocvični, stolný tenis, 

kolektívne loptové hry  

Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom 

Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, 

civilizačné choroby  

Uvedomovať si škodlivosť fajčenia,  

alkoholu a iných drog 

Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové 

hry, netradičné športové disciplíny 

Schopnosť pravidelného pohybu a cvičenia 

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 

 

 
Kompetencie detí školského klubu 

 

 

Kompetencie učiť sa učiť 

- rieši nové, neznáme úlohy a situácie 

- zúčastňuje sa vedomostných súťaží 

- prejavuje záujem o nové informácie 

 

Komunikačné kompetencie 

- zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje  svoj názor 

- vypočuje si opačný názor 

- rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných 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 

- 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 

 

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  primeranému participovaniu na živote v oddelení 

- prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Výchovné osnovy ŠKD 

Vzdelávacia oblasť 

V
ý
ch

o
v
n

o
-

v
zd

el
á
v
a
cí

 

ci
eľ

 

O
b

sa
h

 

M
et

ó
d

y
, 

fo
rm

y
 

I.
 o

d
d

el
en

ie
 

P
o
če

t 
V

V
Č

 

II
. 
o
d

d
el

en
ie

 

P
o
če

t 
V

V
Č

 

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 informačným

i zdrojmi, 

čítanie 

s porozumením

, práca 

s encyklopédio

u a slovníkom, 

sebavzdelávani

e 

Individuálny 

prístup 

Aktivizácia 

Brainstor-

ming 

Riešenie 

nových úloh 

Prezentácia 

  

 Rozvíjať získané 

poznatky 

Rozvíjanie 

slovnej zásoby, 

jazykolamy, 

zmyslové hry, 

doplňovačky, 

didaktické hry 

Individuálny 

prístup 

  

 



Spoločenskovedná oblasť 
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Obhajovať si svoj 

názor 

Asertivita, 

asertívne 

správanie, 

jednoduché 

techniky 

 

Vysvetlenie 

Povzbudenie 

Hranie rolí 

Hry na 

presadzovani

e 

Aktivačné 

hry 

  

Vypočuť si 

opačný názor 

Vedenie 

rozhovoru, 

diskusia, 

dialóg a 

monológ 

Vysvetlenie 

Tréning 

Aktivačné 

hry 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

  

Spolurozhodovať 

o živote v skupine 

Spolupráca, 

zodpovednosť, 

vytváranie 

pozitívnej 

klímy 

v oddelení, 

dodržiavanie 

školského 

poriadku ŠKD, 

moje 

povinnosti 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Aktivizácia 

Kooperačné 

hry 

Hry na 

dôveru 

Hranie rolí 

  

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 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Povzbudenie 

Dramatizácia 

Hranie rolí 

Hry na 

úprimnosť 

Hry na 

  



pochopiť 

iných, sebaúcta 

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 

Brainstor-

ming 

Hry na 

riešenie 

konfliktov 

Hry na 

dôveru 

Hry na 

sebapresadzo

vanie 

  

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 

Dramatizácia 

Kurz 

  

Využívať všetky 

dostupné formy 

komunikácie 

Práca 

s počítačom, 

komunikácia 

s internetom, 

práca 

v textovom 

a grafickom 

editore 

Individuálny 

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 

  

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 

Individuálny 

prístup 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

Sociálne hry 

Výtvarná 

  



v rozvrátenej 

rodine, moja 

pomoc 

v rodine 

práca 

Film 

Rozprávka 

 

Pracovno-technická oblasť 
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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 

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 

sebapresadzo

vanie 

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 

Maska na 

karneval, 

Individuálny 

prístup 

  



jednoduchých 

projektov 

kalendár 

oddelenia, 

návrh 

oddychového 

kútika 

v oddelení 

Vysvetlenie 

Povzbudenie 

Brainstor-

ming 

Tvorivá 

dielňa 

Kooperačné 

hry 

Vlastná práca 

Prezentácia 

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť 
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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 

  

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 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

  



 zdravie, 

príčiny 

ochorenia, 

racionálna 

strava, 

potravinová 

pyramída 

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 

  

 

 

 

 

 

Esteticko-výchovná oblasť 
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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, 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Ukážka 

Film 

Rozprávka 

Výtvarná 

  



história 

a dnešok 

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 

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 

  

Prejavovať 

pozitívny vzťah   

k jednoduchej 

estetickej úprave 

prostredia 

Úprava triedy, 

netradičné 

ozdoby, úprava 

zovňajšku  

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Brainstor-

ming 

Aktivizácia 

Tvorivá 

dielňa 

  



Podieľať sa na 

príprave 

kultúrnych 

podujatí v skupine 

Veľká noc, 

Deň matiek, 

Úcta k starším, 

Vianoce 

Individuálny 

prístup 

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 
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Rozvíjať 

schopnosť  

relaxovať 

pravidelným 

cvičením 

a pohybom 

Prechádzka, 

bicyklovanie, 

cvičenie 

v telocvični, 

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 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tematický plán školského klubu detí  

 

(spoločné akcie) 

 

 

 

September, október, november 

 

. vnútorný poriadok ŠKD, režim dňa, BOZP 

. zoznamovacie hry (I. oddelenie, II. oddelenie) 

. PESTRÍ OBRI (šarkaniáda) 

. výzdoba priestorov ŠKD vo farbách jesene 

. ČÍTAM, ČÍTAŠ, ČÍTAME (literárna súťaž) 

 

 

December, január, február 

 

. ČARO VIANOC (tvorivé dielne) 

. PRI SVETLE SVIEČOK (vianočné posedenie) 

. VEĽKÁ SNEHOVÁ BITKA (športujeme v snehu) 

. SVET LÁSKU MÁ (Valentínky) 

 

 

Marec, apríl, máj 

 

. tvorivé dielne s jarnou a veľkonočnou tematikou 

. športové aktivity v jarnom šate  

. PIESEŇ O RODNEJ ZEMI (Slovensko-región-obec) – súťaž  

. ZEM VO VESMÍRE (výtvarná súťaž – výstava prác detí) 

 

 

Jún 

 

. MDD v školskom klube (detská olympiáda) 



. prázdninové sny očami farebných kried na asfaltovej ploche 

. HURÁ, PRÁZDNINY ! (spoločná rozlúčka so šk. rokom)  

 

6. VÝCHOVNÝ JAZYK  

 

Komunikácia v školskom klube v slovenskom jazyku. 

 

7. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 

 

V ŠKD pracujú dve vychovávateľky zabezpečujúce plnenie tematického plánu v dvoch 

oddeleniach. 

 

8. MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ PODMIENKY  

 

Deti majú možnosť prežiť deň v estetickom prostredí, ktoré sa približuje domácemu. Činnosť 

je realizovaná vo vymedzených priestoroch (malá herňa, trieda). Miestnosti sú osvetlené, 

vykurované, dostatočne vetrané, čisté. Malá herňa má v priestore šatňu a hygienické 

zariadenie. Trieda využíva hygienické zariadenia na chodbe. Plán činnosti je možné plniť 

v telocvični, na asfaltovej ploche, trávniku a na detskom ihrisku v blízkosti školy. Výchovno-

vzdelávaciu činnosť vhodne dopĺňa audiovizuálna technika, počítačový kútik a špeciálna 

učebňa. Stravovanie žiakov zabezpečuje jedáleň v zmysle pokynov vedúcej jedálne.  

 

9. PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTIA OCHRANY 

ZDRAVIA PRI  VÝCHOVE 

 

Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť je rozpracovaná vo vnútornom poriadku školy a školskej 

družiny. Kontroly bezpečnosti ochrany zdravia pri výchove sú pravidelné, prípadné 

nedostatky odborne odstránené. Skrinka prvej pomoci a kontakty na prvú pomoc sa 

nachádzajú v zborovni.   

 

10. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA DETÍ 
       
Zásady hodnotenia: 

. odlišovať spôsobilosti detí od hodnotenia správania  

. nerozdeľovať deti na úspešné a neúspešné  

. vyzdvihnúť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami detí 

. spokojnosť detí a rodičov 

  Výrobky detí sú prezentované v ŠKD a zvýrazňujú estetiku priestoru.  

 

 

 



 

11. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 

ZAMESTNANCOV   ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA 

 

ŠKD riadi riaditeľka školy. Výchovno-vzdelávaciu činnosť usmerňuje vedúca 

vychovávateľka. Vnútorný systém kontroly tvorí :  

. rozhovor 

. pozorovanie (hospitácie) 

. kontrola pedagogickej dokumentácie  

. analýza práce školského klubu  

 

 

12. POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE 

PEDAGOGICKÝCH  ZAMESTNANCOV 

 

Vzdelávanie pedagogických pracovníkov vychádza z ponuky vzdelávacích programov  

MŠ SR a metodicko-pedagogického centra. Celoživotné vzdelávanie zahŕňa formálne, 

neformálne a nevýučbové vzdelávanie počas celého života a vychovávateľky si nielen 

udržiavajú, zdokonaľujú a dopĺňajú požadované vedomosti, ale aj získavajú a rozširujú nové 

touto formou (modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu). 

 

13.ORGANIZAČNÉ OPATRENIA 

. orientovať výchovnú prácu podľa schváleného výchovného programu ŠKD a hlavných úloh 

školy, 

. vypracovať plán práce v oddeleniach podľa zaradenia detí, 

. dodržiavať týždenný plán a režim dňa, 

. aktualizácia násteniek prácami detí, 

. dbať na disciplínu detí pri presunoch v areáli školy, 

. sledovať dochádzku detí do ŠKD denne ( evidencia neprítomných s uvedením dôvodu    

   neprítomnosti), 

. zapisovať čas a spôsob odchodu detí zo ŠKD  ( kniha dochádzky ,) 

. vzájomná komunikácia a spolupráca  ( učiteľ – vychovávateľ ). 

 

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

Vo Veľkých Kostoľanoch, 23.08.2017                                                      Mgr. Ľ. Koreňová 

                                                                                                                                                    riaditeľka školy 


