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1. Poslanie školského klubu detí 

 

Školský klub detí zabezpečuje pre deti na základnej škole čas na oddych, 

relaxáciu, záujmovú činnosť, vzdelávaciu činnosť podľa výchovného 

programu školského zariadenia. Táto činnosť nadväzuje na výchovné 

pôsobenie po povinnom školskom vyučovaní. Výchova v školskom klube 

detí je jednou z najvýznamnejších foriem starostlivosti o deti mladšieho 

školského veku v čase mimo vyučovania.  

            1.2 Charakteristika žiakov školského zariadenia 

            Žiaci ŠKD sú z obce Lendak, prípadne z obce Výborná a Tatranská 

Kotlina. Žiaci školy sú vo vekovej kategórii 6 – 10 rokov. Školské 

zariadenie má skúsenosti aj so vzdelávaním žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, pretože aj tieto deti navštevujú ŠKD a 

majú vytvorené podmienky pre svoj rozvoj. 

 

          1.3 Zapojenie školského zariadenia do projektov 

 
          Škola sa aktívne zapája do projektov a výsledky z úspešných 

projektov využívajú všetci naši žiaci a teda aj žiaci ŠKD. 

 

        1.4 Spolupráca ZŠ s rodičmi a inými subjektmi 

 
            Škola spolu s ŠKD sa teší už dlhoročnej dobrej spolupráci so 

zriaďovateľom - Obec Lendak. ŠKD sa podieľa na organizovaní školských  

programov pre obec: Deň matiek, Deň učiteľov a iné. Deti tu môžu ukázať 

svoj talent a zručnosti. Pri škole pracuje pravidelne občianske združenie, 
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ktoré pomáha ŠKD materiálne, finančne zabezpečuje školské súťaže, 

odmeny pre žiakov, cestovné pre účastníkov. 

Spolupráca medzi školským zariadením a zariadeniami podobného typu sa 

zameriava na: 

1. Rozvíjanie talentu žiakov. 

2. Aktívne využívanie voľného času žiakov. 

3. Prácu s deťmi s rôznymi poruchami (dyslexia, dysgrafia, poruchy 

správania). 

 

        1.5 Ciele školského zariadenia 

 

• V záujmovej činnosti priblížiť žiakom miestne zvyky, tradície, ľudových 

umelcov, významných občanov a pôsobiť na výchovu k hrdosti a národnému 

povedomiu. 

• Vytvárať podmienky na rozvíjanie schopnosti žiakov v oblasti počítačovej 

gramotnosti, práce s informačnými komunikačnými technológiami vo 

výchovnovzdelávacom procese a v mimoškolskej činnosti. 

• Zabezpečovať podmienky na rozvoj kľúčových kompetencií. 

• V oblasti športu rozvíjať pohybové aktivity. 

• Vytvárať podmienky pre vzdelávanie a výchovu nadaných a 

handicapovaných žiakov. 

 

           1.6  SWOT analýza 

 

           Školské zariadenie ju vypracovalo za účelom zistenia, či môže byť 

úspešné vo výchovnom procese. Našim cieľom je súčasné podmienky 

postupne skvalitniť a zmeniť a tak zvyšovať kvalitu výchovy a vzdelávania v 

ŠKD. 
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Silné stránky Slabé stránky 

 neohrozená existencia školy 

 odbornosť výchovnej a vyučovacej 

činnosti 

vybavenie školy výpočtovou  technikou 

stabilný kolektív zamestnancov 

spolupráca s partnermi 

ŠKD v peknom prostredí 

pitný režim – ovocná šťava, školské mlieko 

 možnosť stravovať sa v novej školskej 

jedálni 

humanistický model výchovy a vzdelávania 

flexibilita vychovávateľov 

podmienky na rozvoj umeleckého talentu  

detí – hudobný, výtvarný. 

 ŠKD má len jednu vlastnú učebňu, 

lenia sa delia s triedami o učebňu, 

zhoršenie vzťahov medzi rovesníkmi 

sťažené výchovné pôsobenie 

zlepšenie spolupráce s rodičmi 

dopĺňať  materiálne vybavenie 

  školského zariadenia 

 

Príležitosti Ohrozenia 

 Využívanie IKT, FUNTRONIC 

Aktívne začleňovanie žiakov so   

zdravotným znevýhodnením 

Vzdelávanie vychovávateľky 

Možnosť výmeny pedagogických 

  skúseností. 

 Vandalizmus – areál školy a ŠKD 

Rozpočet ŠKD 

Nedostatočné materiálne vybavenie 

ŠKD 

Nedostatok sponzorov 

 

           SWOT analýzu využijeme: k vlastnému utriedeniu informácií - kde sa 

naša škola spolu s ŠKD práve nachádza, v jednotlivých častiach ŠVP, pri 

prezentácii školy, pri jednaniach s obcou, pri stretnutiach rodičov. Z 

výsledkov SWOT analýzy vyplýva, že v našom školskom zariadení 

prevládajú silné stránky. Máme zabezpečenú odbornosť vyučovania a 

výchovného procesu. Máme tri kvalifikované vychovávateľky. Sme dobre 

vybavení výpočtovou technikou, ktorú využívajú aj žiaci ŠKD. Staráme sa o 

zlepšenie prostredia školy. Umožňujeme našim žiakom aktívne využívať 

voľný čas v ŠKD a v krúžkoch. Chceme vytvárať takú klímu, aby boli 

spokojní žiaci, rodičia, partneri školy. Našim cieľom je postupne 
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odstraňovať slabé stránky. Možnosť nápravy vidíme v lepšej motivácii 

žiakov k aktívnej práci. Vytvorením vhodného pracovného prostredia 

vytvoríme podmienky na aktívnu prácu žiakov a učiteľov. 

 

          1.7 Charakteristika výchovného programu školského 

zariadenia 

 

          Školský klub detí v našej škole má tri oddelenia. Pedagogická práca v 

školskom klube detí zabezpečuje odpočinok, rekreáciu, využitie voľného 

času, prípravu na vyučovanie. Školský klub detí rozvíja dôležité zručnosti 

žiakov, vedomosti, učí ich kolektivizmu, spolupráci, tolerancii. Každý žiak 

môže rozvíjať aj svoje individuálne schopnosti, nadanie. Dôležité je žiakov 

vhodne motivovať, aby mali radosť z činností organizovaných v ŠKD. Deti 

musia mať dostatočný priestor na sebarealizáciu, na zaujímavé vyplnenie 

voľného času. V školskom klube detí sa okrem záujmových a 

odpočinkových aktivít deti pripravujú na vyučovanie. Činnosti sa riadia 

osnovami jednotlivých predmetov, deti sa aktívne pripravujú na vyučovanie, 

hravou formou si upevňujú svoje vedomosti. Činnosť je potrebné vybrať tak, 

aby sa mohli realizovať všetky deti, aj tie, ktorým sa v škole nedarí, ale aj 

mimoriadne nadané. Dôležité je pozitívne deti hodnotiť pred ostatnými, ale 

aj pred rodičmi, učiteľmi. Rozmanitosťou aktivít deťom musíme zabezpečiť 

tvorivé, zmysluplné a účelné využitie času mimo vyučovania počas celého 

školského roka. V ŠKD je nevyhnutné dbať na slušné správanie a 

dodržiavanie školského poriadku. 

Zameranie ŠKD na činnosti: 

- oddychovú, relaxačnú a rekreačnú, 

- záujmovú činnosť, 
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- prípravu na vyučovanie. 

 

 1.8 Zameranie školského zariadenia 

           Naše školské zariadenie realizuje svoje ciele tak, aby vytvoril 

zariadenie s dobrou klímou, s aktívnymi a spokojnými žiakmi. 

Budeme podporovať: 

  oddychovú, relaxačnú a rekreačnú činnosť, 

  záujmovú činnosť, 

  uspokojovanie a rozvíjanie schopností , talentu, nadania, 

  príprava na vyučovanie hravou formou, 

  samostatnosť pri príprave na vyučovanie, 

  tímový duch zariadenia, 

  pomoc starších žiakov mladším, 

  rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov. 

V budúcnosti vo výchovno-vzdelávacom procese chceme: 

 zlepšiť spoluprácu s rodičmi, 

 aktívnejšie zapojiť ŠKD do akcií školy, 

 podporovať schopnosti žiakov tvorivo a kriticky riešiť problémy, 

 podporovať tvorivosť žiakov, 

 budovať klímu školy, 

 zlepšiť vzťahy medzi žiakmi. 

           1.9 Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti 

 

           Chceme zabezpečiť prípravu na život v 21. storočí a to si vyžaduje 

aby boli naši absolventi pripravení kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a 

účinne riešiť problémy. Kladieme si za cieľ, pôsobiť na žiakov tak, aby boli 



     

 9 

rozhľadení, sebavedomí, vytrvalí, vedeli pracovať v tíme a uvedomovali si 

potrebu celoživotného vzdelávania. Výchovu a vzdelanie budeme orientovať 

na žiaka tak, aby zohľadňovali jeho individualitu a potreby. Základom našej 

práce je podpora vyučovacích stratégií, metód a postupov, ktoré prepoja 

učenie so životom a budú rozvíjať kompetencie žiakov. 

Na dosiahnutie cieľov využijeme: 

 Interaktívne, zážitkové a skúsenostné učenie. 

 Individuálny prístup k žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

Potrebami. 

 Podpora nadaných žiakov, vyhľadávať talent a schopnosti každého 

jedinca. 

 Zavádzanie metód a postupov, ktoré sú založené na informačno –

komunikačných technológiách. 

 Rozširovať ponuku mimoškolských aktivít. 

 Zapájanie žiakov do partnerských projektov. 

 Systematicky bojovať proti patologickým javom spoločnosti. 

 Vychovávať v duchu humanizmu a kolektivizmu. 

 

       1. 10 VÝCHOVNÝ JAZYK 

 

        Výchovný jazyk v ŠKD je slovenský jazyk, ktorý je úradným jazykom 

Slovenskej republiky. 

 

2. Činnosti v školskom klube detí 

 

V školskom klube detí sa uplatňujú tieto činnosti: 
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a) Oddychová a rekreačná činnosť – je zameraná na 

odstraňovanie psychickej únavy, odreagovanie sa,  

pestovanie sebadisciplíny, otužovanie a upevňovanie 

zdravia. Predstavuje dôležitú časť náplne voľného času 

a musí pre ňu platiť princíp dobrovoľnosti. Je psychicky 

a fyzicky nenáročná. Najčastejšie sa zaraďuje po obede 

alebo podľa potreby kedykoľvek v priebehu dňa.  Vykonáva 

sa na školskom ihrisku, detskom ihrisku, ale aj v triede. Je 

prostriedkom na vyrovnávanie jednostranného zaťaženia 

organizmu. Je potrebné, aby žiaci mali aj činnosť podľa 

individuálnej potreby a vlastného želania. Zaraďujeme sem 

činnosti ako napr.: námetové, stolové, konštruktívne hry, 

voľné kreslenie, prezeranie a čítanie detských kníh 

a časopisov, počúvanie rozprávok a piesní z CD, pozeranie 

rozprávok na DVD prehrávači, alebo interaktívnej tabuli, 

hry na koberci, relaxačné cvičenia, vzájomné rozhovory, 

vychádzky s hrami vo voľnej prírode, hry na školskom 

ihrisku, v telocvični, v miestnosti, pohybové, loptové hry, 

sezónne športy. 

b) Záujmová činnosť – realizuje sa na základe záujmov 

žiakov. Je najdôležitejšou súčasťou obsahu výchovy žiakov 

mimo vyučovania. Má dôležitú úlohu pri vytváraní 

hodnotovej orientácie dieťaťa. Slúži na uspokojovanie 

špecifických potrieb a na rozvíjanie záujmov žiakov.  

     V záujmovej činnosti treba dbať na rozvoj:  

spoločensko-vednej činnosti, 

výtvarno-estetickej činnosti, 



     

 11 

literárno- hudobnej činnosti, 

pracovno-technickej činnosti, 

prírodovednej činnosti, 

športovo turistickej činnosti. 

Zaraďujeme sem rôzne aktivity, ako napr.: čítanie encyklopédií, prácu 

s počítačom, vytváranie projektov a ich prezentovanie, prácu s technickým 

materiálom, s prírodninami, rôzne výtvarné techniky, spevácke činnosti, 

inštrumentálne aktivity, počúvanie hudby, dramatizácia, divadielka, scénky, 

ochrana prírody, poznávanie zvierat, kvetín, poznávanie liečivých rastlín 

a ich zber, rôzne druhy športových aktivít a i. 

c) Príprava na vyučovanie - zameriava sa na nácvik 

a postupné ovládanie samostatnej práce, systematickej 

a pravidelnej prípravy, grafickej úpravy písma pri 

vypracovaní domácich úloh. Patria sem všetky činnosti, 

ktoré súvisia s plnením školských povinností. Dôraz sa 

kladie na utvrdzovanie učiva zábavnou a hravou formou 

pomocou didaktických hier. 

Pri každej činnosti sa nezabúda na samoobslužnú činnosť, uplatnenie 

detskej aktivity, iniciatívy, tvorivosti a na rozvoj celej osobnosti dieťaťa. 

 

3. Metódy a formy výchovnej práce 

 Činnosť detí v ŠKD prebieha predovšetkým ich vlastnou činnosťou, 

ich komunikáciou s okolím a získavaním vlastných skúseností a zážitkov. 

Medzi základné metódy práce patria: 

- metódy slovné (rozhovor, rozprávanie, výklad, diskusia, beseda 

a i.), 

- pozorovanie, 
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- vyhľadávanie informácií, 

- problémové úlohy, 

- experimentovanie, 

- hra, 

- vlastná tvorba, 

- prezentácia výsledkov, 

- práca s didaktickým materiálom, 

- hodnotenie, sebareflexia a ďalšie. 

K formám zaraďujeme individuálnu, kolektívnu a skupinovú prácu,  

tematické hry, konštruktívne hry so stavebnicami, stolné hry, skladanie 

obrázkov, voľné kreslenie, technické práce s rôznymi druhmi materiálu, 

besedy, práce s knihou, súťaživé hry, didaktické hry, hudobné a pohybové 

hry, športové hry, telovýchovné chvíľky, výukové programy na PC, alebo 

interaktívnej tabuli. 

 Oživením výchovno-vzdelávacieho programu v ŠKD sú aj 

príležitostné akcie a projekty (imatrikulácia prvákov, Deň matiek, Deň 

učiteľov a iné). 

 

4. Tematické oblasti výchovy  

 

Telesná výchova – má vo výchovno-vzdelávacej práci ŠKD dôležitý  

význam. Rozvoj pohybových a športových aktivít je nevyhnutný na 

udržiavanie a rozvoj telesného a duševného zdravia detí, na upevňovanie 

a rozvoj ich telesnej sily, odolnosti, zdatnosti, na rozvoj pracovnej 

výkonnosti  a rozvoj schopností prekonávať prekážky úmerné telesným 

silám. Podstatne prispievajú aj k utváraniu rovnováhy medzi duševným 

a telesným zaťažením organizmu a k pocitu osobnej vyrovnanosti.  
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Žiakov vedieme: 

- k pestovaniu základných pohybových zručností a schopností 

v rozličných podmienkach oddychu, rekreovania, záujmovej 

činnosti, 

- k uspokojovaniu a rozvíjaniu telovýchovných, turistických 

a športových záujmov, 

- k zachovaniu čistoty a hygienických návykov, 

- k uvedomelej starostlivosti o zdravie, k pravidelnému cvičeniu, 

otužovaniu a pobytu v prírode, 

- k dodržiavaniu zdravotno-hygienických zásad striedania práce 

a odpočinku, 

- k rozvíjaniu a upevňovaniu charakterových a vôľových vlastností 

osobnosti. 

 

Pracovná výchova – prispieva k príprave človeka na intelektuálnu 

a manuálnu činnosť. Primeraná pracovná činnosť ovplyvňuje túžbu po 

nových poznatkoch, utvára ich vzťah k práci, k učeniu, vzdelávaniu, 

k príprave na vyučovanie, ovplyvňuje úroveň aktivity, samostatnosti 

a iniciatívy, prispieva k sebarealizácii žiaka. Činnosti realizované 

v školskom klube by mali vychádzať z vnútorných potrieb a záujmov žiaka.  

U žiakov je dôležité: 

- dodržiavať poriadok v osobných veciach, dodržiavať hygienu, 

- upevňovať si návyky sebaobsluhy, 

- pestovať a upevňovať si návyky pracovať samostatne 

i v kolektívne, 

- zvládnuť vybrané základné techniky a postupy pri práci s rôznym 

materiálom, 
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- zodpovedne plniť zadané úlohy a usilovať sa ich dokončiť, 

- k rozvoju a upevňovaniu vlastností nevyhnutných pre život 

v kolektíve, 

 

  Dopravná výchova – je súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov 

základných škôl. Jej úlohou je pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej 

premávke – ako chodcov alebo cyklistov, pričom je potrebné mať na zreteli 

aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Realizácia 

dopravnej činnosti sa uskutočňuje v objekte školy, na detských  ihriskách , 

alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy. 

Je potrebné vytvárať tieto kompetencie: 

- poznať dopravné značky a riadiť sa podľa nich, 

- bezpečne chodiť po chodníku a po ceste, 

- brať ohľad na ostatných účastníkov cestnej premávky, 

- kultúrne sa správať na cestách a v dopravných prostriedkoch, 

- zavolať alebo poskytnúť pomoc pri dopravnej nehode, 

- schopnosť pozorovať svoje okolie a vyhodnocovať ho z hľadiska 

bezpečnosti, 

- ovládať bezpečnú jazdu na bicykli. 

Výsledkom výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti v cestnej premávke 

je okrem osvojenia si rôznych poznatkov a pravidiel cestnej premávky aj 

nadobudnutie konkrétnych zručností, ale aj návodov na riešenie určitých 

dopravných situácií. 

      Prírodovedno-environmentálna výchova – jej cieľom je formovať 

a rozvíjať také osobnostné kvality, na základe ktorých budú žiaci schopní 

chrániť a zlepšovať životné prostredie. Tento dlhodobý zámer výchovnej 

práce je potrebné realizovať plnením konkrétnych úloh, zacielených na 
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úroveň vedomostí, rozvoj zručností a utváranie postojov. Žiaci primerane 

k svojim vekovým osobitostiam by mali poznať a chápať: 

- prírodné javy a deje v životnom prostredí, 

- zásahy ľudskej činnosti do životného prostredia, 

- globálne problémy ľudstva, 

- závislosť ľudského života na životnom prostredí, 

- význam efektívnej ochrany stavu životného prostredia, 

- nové poznatky o prírode, 

- ekologické hry, 

- vychádzky do prírody, ochrana prírody, 

- poznávanie rastlín a ich ochrana, 

- prírodovedné súťaže, 

- starostlivosť o kvety v triede a na chodbe a i. 

Vzhľadom k tomu, že environmentálna výchova nie je samostatný predmet, 

je potrebné, aby sa prelínala celým výchovno-vzdelávacím procesom. 

 

   Esteticko - výchovná výchova – jej úlohou je rozvíjať u žiakov 

poznávanie, vnímanie, chápanie a prežívanie krásy v každodennom živote, 

v prírode, v spoločenskom prostredí, v správaní a konaní ľudí, v umeleckej 

tvorbe. Rozvíja u žiakov esteticko-umelecké potreby, záujmy a základné 

zručnosti a schopnosti vyjadrovať sa prostriedkami umelecko-estetického 

prejavu. Pestuje u nich predstavivosť a vlastnú tvorivosť a to v rôznych 

druhoch slovesného, výtvarného, hudobného, pohybového a dramatického 

vyjadrovania. Celým svojím pôsobením sa estetická výchova upriamuje na 

kultiváciu citov, vzťahov, konania, správania, vyjadrovania a celkového 

spôsobu života žiakov.  

Pri rozvíjaní estetickej výchovy je potrebné viesť žiakov: 
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- starostlivosti o čistotu a poriadok, k vhodnému spôsobu obliekania 

a úpravy svojho zovňajšku, 

- ku kultivovanému vyjadrovaniu, spôsobu správania 

a vystupovania, 

- k estetickej úprave a skrášľovaniu prostredia v školskom klube, 

v triede, na chodbách školy, doma, atď., 

- k šetreniu a ochrane krás kultúrnych a umeleckých diel a pamiatok, 

- k záujmu o piesne, hudbu, literatúru, divadlo, filmovú tvorbu, atď., 

- k esteticko-výtvarnému vyjadrovaniu a k prejavom vo forme 

recitácie, spevu, tanca, kreslenia, maľovania, modelovania, 

dramatizácie, atď. 

 Informatická výchova – jej poslaním je viesť žiakov k pochopeniu 

základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi 

a toku informácií v počítačových systémoch. 

Za účelom vzdelávania majú žiaci ŠKD možnosť používať aj učebňu 

informatiky, triedu s interaktívnou tabuľou, kde sa zoznamujú s počítačom 

a možnosťami jeho využitia v každodennom živote a získať základné 

zručnosti v používaní počítača. 

Spoločensko-vedná výchova – slúži na rozvoj poznania a myslenia, rozvoj 

kultúrneho rozhľadu a i. sa mladej generácii sprostredkúvajú predovšetkým 

systém školského vyučovania.   

Vzdelávacia výchova – chápeme ju ako spoločensky organizované 

pedagogické ovplyvňovanie voľného času, ktorý žiaci trávia v čase mimo 

vyučovania, mimo rodiny, vo verejnom prostredí a to pod pedagogickým 

vedením pracovníka školského  zariadenia.  
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 Tieto oblasti výchovy zaraďujeme aj k tzv. prierezovým oblastiam, 

ktoré smerujú k posilneniu vzdelávania v škole, na ktoré v učebných 

osnovách nie je veľký priestor. 

 

 5. Výchovný plán 

 

September 

Téma mesiaca: „Hurá škola“ 

- Spoznávanie kolektívu 

- Súťaže, hádanky s dopravnou tematikou 

-  Vychádzky do okolia, poznávanie nebezpečných miest pri 

prechádzaní 

- Oboznámenie sa s režimom školy, školským poriadkom a 

poriadkom ŠKD, krúžkovou činnosťou, základné orientácie v 

škole a v blízkom okolí 

- Kvízy a súťaže 

 

Október 

Téma mesiaca: Jeseň pani bohatá 

-  Zdravé a nezdravé potraviny  

-  Výstavka ovocia a zeleniny  

-  Zdravá výživa - ochutnávka ovocného šalátu 

-  Kreatívne výtvarné techniky – téma jeseň 

-  Úcta k starším 

-  Práca s prírodným materiálom  

-  Výroba a púšťanie šarkanov  

-  Triedime odpad  
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November 

Téma mesiaca: Prší, prší... 

          -  Advent   

          -  Čítanie a sledovanie rozprávok  

- Dramatizácia rozprávky  

- Príprava programu na vianočnú besiedku  

- Výroba vianočných darčekov 

- Športová pohybová činnosť 

- Zábavné hry – Rozprávkové bytosti 

 

December 

Téma mesiaca: Čaro Vianoc 

          - Vianočné dielne – výzdoba tried, tvorba vianočných prianí a výroba              

drobných predmetov s vianočnou tematikou 

- Vianočné zvyky a tradície, koledy 

- Vianoce u nás a vo svete 

- Vianočná burza 

- Pečenie a zdobenie perníkov 

- Vianočná besiedka 

- Zábavné hry v snehu 

 

Január 

Téma mesiaca: Je tu zima, je tu mráz 

- Hry v snehu, sánkovačka - guľovačka 
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- Výroba darčekových predmetov pre budúcich prvákov (zápis detí 

do ZŠ) 

- Pokusy a experimentovanie so snehom 

- Štátne symboly 

- Súťaž v stavaní snehuliakov 

 

 

Február 

Téma mesiaca: Zima, Fašiangové bláznenie 

- Zvyky a tradície na dedinách 

- Hry so spevom 

- Sviatok sv. Valentína – zhotovenie pozdravov 

          -   Zimné radovánky 

          -   Výroba masiek na karneval  

          -    Detský karneval – súťaže, prehliadka masiek, ocenenie, diskotéka  

 

Marec 

Téma mesiaca: Jarné prebudenie, mesiac knihy 

- Čítanie, počúvanie a sledovanie rozprávok 

- Dramatizácia rozprávok 

- Návšteva knižnice 

- Ilustrácia rozprávok 

- Čítanie na pokračovanie 

- Obľúbené postavy z kníh 

- Náučná literatúra – práca s encyklopédiou 

- Deň učiteľov 

- Prechádzky do prírody 
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Apríl 

Téma mesiaca: Veľkonočná nálada, Deň zeme 

- Jarná výzdoba 

- Veľkonočné zvyky, tradície, sviatky 

- Vychádzky do prírody, pozorovanie zmien s príchodom jari 

- Mesiac lesov – pobyty a hry v lese, ekológia 

- Pracovné činnosti s papierom 

- 22.4. Deň Zeme – kresba kriedou na chodník 

- Súťaže a kvízy s environmentálnou tematikou  

-  Triedenie odpadov  

-  Poznávanie liečivých a jedovatých bylín   

-  Netradičné techniky 

-  Zvieratá a ich mláďatá 

 

Máj 

Téma mesiaca: Máj lásky čas 

- Výroba darčekov pre mamičku 

- Medzinárodný deň matiek – príprava pásma pre mamičky 

 

- Netradičné techniky, práca s prírodným materiálom 

- Vychádzky do prírody 

- Súťaživé popoludnia 

- Poznávanie liečivých a jedovatých bylín 

- 18.5. Medzinárodný deň múzeí – návšteva múzeí 
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Jún 

Téma mesiaca: MDD - deti celého sveta, olympiáda 

- Medzinárodný deň detí – športové súťaže a hry 

- Športové aktivity 

- Škola v prírode 

- Školské výlety 

         -    Rozlúčka so školou 

         -    Počas celého školského roka – zapájanie sa do súťaží. 

         -    Detská letná olympiáda (MDD)  

        -     Poznávanie rastlín a húb - projekty  

        -     Dodržiavanie bezpečnosti cez prázdniny  

        -     Zhodnotenie činnosti  

 

 

6. Personálne zabezpečenie, materiálne a priestorové podmienky 

 

Pedagogický zamestnanec spĺňa kvalifikačné požiadavky stanovené 

zákonom, preukazuje odborné spôsobilosti, ktoré kvalitne a účinne uplatňuje 

pri výkone svojej práce, v plánovaní svojej činnosti, preukazuje spôsobilosti 

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

osobnostný a vzdelanostný rast a celoživotné učenie sa vo svojom odbore. 

Ako súčasť učiteľského zboru spolupracuje s rodičmi žiakov, učiteľmi a 

asistentmi základnej školy. 

Školský klub má svoju miestnosť, činnosť však prebieha po skončení 

vyučovania v triede. Hygienické zariadenia sú k dispozícii na tej istej 

chodbe ako triedy. Nie všetci žiaci majú zabezpečené spoločné stravovanie, 

niektorí si jedlo nosia z domu.  Nábytok v triedach je vhodný, rozmiestnený 
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tak, aby vyhovoval individuálnej aj skupinovej práci, priestory sú vybavené 

odpočinkovými kobercami. Prostredie je esteticky upravené, dotvárané 

vlastnoručnými výrobkami detí. V triedach je dostatočné množstvo hier, 

kníh, stavebníc, a iné hračky, ktoré sa snažíme pravidelne dopĺňať. 

V činnostiach detí sa dá využívať aj počítačová učebňa a IT. ŠKD má 

k dispozícii v areáli školy detské ihrisko (hojdačky, preliezky, šmýkačky, 

pieskovisko...) a ihrisko s umelou trávou a veľké futbalové ihrisko. 

 

7. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

Školský klub detí berie zodpovednosť za bezpečnosť detí, za dodržiavanie 

hygienických podmienok a ochranu ich fyzického a duševného stavu v čase 

ich pobytu v klube. 

Školský klub detí má zabezpečené a zdraviu vyhovujúce podmienky na 

výchovnú činnosť. Pravidelne na začiatku školského roka sa prevádza 

poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Vychovávateľka 

školského klubu detí vedie žiakov k dodržiavaniu bezpečnostných opatrení, 

požiarnej prevencii, prevencii protidrogovej závislosti, šikanovaniu, trestnej 

činnosti a pod. 

 

8. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí 

 

Cieľom hodnotenia výsledkov žiakov v školskom zariadení je poskytnúť 

žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu, ako žiak zvládol danú problematiku, 

v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou 

hodnotenia je tiež povzbudenie, návod, ako postupovať pri odstraňovaní 

nedostatkov. Cieľom je ohodnotiť správanie sa a aktivitu dieťaťa a jeho 

sociálne spôsobilosti. Jednou z preferovaných foriem hodnotenia a kontroly 
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je vlastná sebareflexia detí, možnosť obhájiť svoje správanie či riešenie 

problému a na základe konzultácie v kolektíve prípadná následná korekcia.  

Cieľom hodnotenia je: 

- poskytnúť žiakovi spätnú väzbu pri získavaní požadovaných 

zručností a vedomostí a o tom ako ich dokáže využiť, 

- motivuje žiakov k ďalšiemu sebazdokonaľovaniu, 

- oceňovať nápady detí pochvalou, 

- uprednostňovať metódy pozitívneho hodnotenia samostatnej 

osobnosti a nie porovnávaním s iným dieťaťom, 

- každé dieťa pozorne vypočuť a venovať mu dostatok pozornosti. 

Kontrola a hodnotenie prebieha priebežne a sústavne, čím sa zabezpečí 

nielen včasné riešenie vzniknutých problémov, ale najmä možnosť 

predchádzať im a pochvalou usmerňovať deti na ceste k vytýčeným cieľom. 

 

9.  Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických          

     zamestnancov 

 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov ma veľký dopad na  

celkovú úroveň kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Podrobný 

a konkrétny plán ďalšieho vzdelávania  pedagogických zamestnancov je 

súčasťou ročného plánu školy. Tento systém má tieto ciele: 

- uvádzať začínajúcich pedagogických pracovníkov do praxe – 

adaptačné vzdelávanie, 

- udržiavať a zvyšovať kompetenciu pedagogických zamestnancov 

- motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále 

sebavzdelávanie, vzdelávanie, zdokonaľovanie profesijnej 

spôsobilosti, 
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- zdokonaľovať osobnostné vlastnosti pedagogických zamestnancov, 

spôsobilosti pre tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, 

komunikáciu a pod., 

- pripravovať pedagogických zamestnancov pre výkon činností 

nevyhnutných pre rozvoj školského systému, tvorba pedagogickej 

dokumentácie, atď., 

- pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými 

materiálnymi prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou 

technikou, multimédiami a pod. 

 

10.   Kompetencie dieťaťa/žiaka školského klubu detí 

 

     Kompetencie detí ŠKD nadväzujú na kompetencie žiakov  základnej 

školy. Kompetencie sa v procese výchovno-vzdelávacej činnosti mimo 

vyučovania rozvíjajú a navzájom prelínajú v jednotlivých tematických 

oblastiach výchovy. Dieťa ich rozvíja účasťou na záujmovej a výchovno-

vzdelávacej činnosti. Kompetencie dieťaťa sú výsledkom obsahu výchovno-

vzdelávacej činnosti a celkového výchovno-vzdelávacieho procesu v ŠKD. 

Kompetencie predstavujú ideálny plánovaný cieľový výstup dosahovaný 

systematickým a postupným výchovno-vzdelávacím procesom počas pobytu 

dieťaťa v ŠKD.  

 Dieťa ŠKD má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni 

zodpovedajúcej jeho individuálnym  osobnostným možnostiam a dĺžke jeho 

pobytu v ŠKD. 
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Kompetencie učiť sa učiť 

- rieši nové, neznáme úlohy  

- prejavuje záujem o nové informácie  

- vie vyhľadávať a triediť nové informácie  

- vie zhodnotiť svoje výsledky v učení 

 

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 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 
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- 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 

 

 

11. Výchovné štandardy ŠKD 

 

     Nadväzujú na vzdelávacie štandardy v škole. Určuje sa v nich súbor 

požiadaviek na vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré majú deti získať, 

aby si mohli rozvíjať vedomosti zručnosti a schopnosti získané na 

vzdelávaní v škole. Delia sa na: 
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- výkonové štandardy, ktoré určujú kritériá úrovne zvládnutia 

obsahových štandardov. Sú to cieľové výstupy, ktoré má dosiahnuť 

dieťa na konci pobytu v školskom klube detí primerane svojim 

možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD (dieťa nemusí chodiť do ŠKD 

celé obdobie), 

- obsahové štandardy, ktoré určujú vedomosť, zručnosť alebo 

schopnosť, ktorú má dieťa ovládať a ktorú má vedieť aj prakticky 

používať. 

 

Výchovný štandard v jednotlivých tematických oblastiach výchovy v 

ŠKD 

 

Vzdelávacia oblasť 

Obsahový štandard  Výkonový štandard  

Gramatické a matematické cvičenie Samostatne  písať úlohy 

Techniky učenia, ako sa učiť, 

rozvíjanie vedomostí, čítanie textu, 

reprodukcia príbehu  

Poznávať efektívne spôsoby učenia sa  

Práca s informačnými zdrojmi, čítanie 

s porozumením, sebavzdelávanie 

Byť otvorený získavať nové poznatky 

a informácie 

Rozvíjanie slovnej zásoby, 

jazykolamy, zmyslové hry, 

doplňovačky, didaktické hry 

Rozvíjať získané poznatky 

 

Spoločensko-vedná oblasť 
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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 

sebareflexia, vnímanie seba, vlastná 

motivácia a empatia 

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 Samostatne a kriticky riešiť 
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vzniká, správanie, ktoré podporuje 

konflikt, správanie, ktoré konfliktu 

predchádza 

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  

Sebaobsluha, poriadok na stole, v 

oddelení, v šatni  

 

Kultivovať základné sebaobslužné a  

hygienické návyky  

Sebahodnotenie, poznávanie rôznych  Vedieť si samostatne vytýčiť 
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profesií, úcta ku každému povolaniu,  

dodržovanie denného režimu, vývoj  

ľudského života: detstvo, dospelosť, 

staroba,  

orientácia v čase minulosť, 

prítomnosť,  

budúcnosť 

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 

Maska na karneval, kalendár 

oddelenia,  

Získať základné zručnosti v tvorbe  

jednoduchých projektov 
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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 
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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, bobovanie, 

plávanie, kolobežkovanie,cvičenie 

v telocvični, kolektívne loptové hry, 

športové popoludnie, šach 

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 

Vyjadriť význam dodržiavania 

základných zásad zdravej výživy 
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pyramída 

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 

 

12. Výchovné osnovy ŠKD 

 

      Výchovné osnovy sú súčasťou výchovného programu. Sú 

vypracované v jednotlivých tematických oblastiach výchovy. Obsahujú 

výchovno-vzdelávací cieľ, obsah výchovno-vzdelávacej činnosti 

a vymedzujú počet výchovno-vzdelávacích činností pre oddelenia na 

obdobie školského roka. Počet výchovno-vzdelávacích činností nesmie byť 

nižší, ako je stanovený vo výchovnom pláne. Vhodným doplnením 

výchovných osnov je uvedenie metód a foriem práce, čo vychovávateľom 

uľahčí prípravu na výchovno-vzdelávaciu činnosť. Počet VVČ pre jednotlivé 

oddelenia si ŠKD stanoví podľa výchovného plánu. 

 

Výchovné osnovy  v jednotlivých tematických oblastiach výchovy v ŠKD 

Vzdelávacia oblasť 

Spoločensko-vedná oblasť 
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t 

V
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Rozvíjať 

autonómnosť v  

príprave na 

vyučovanie 

Domáce 

úlohy 

Individuálny 

prístup 

Tréning 

Motivácia 

Vysvetlenie 

Zábavné 

didaktické hry 

50  

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 

45  

Získavať nové 

poznatky 

a informácie 

Práca 

s informačný

mi zdrojmi, 

čítanie 

s porozumení

m, práca 

s encyklopédi

ou a 

slovníkom, 

sebavzdeláva

Individuálny 

prístup 

Aktivizácia 

Brainstor-

ming 

Riešenie 

nových úloh 

Prezentácia 

45  
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nie 

Rozvíjať 

získané 

poznatky 

Rozvíjanie 

slovnej 

zásoby, 

jazykové 

okienka, 

zmyslové 

hry, 

doplňovačky, 

didaktické 

hry 

Individuálny 

prístup 

46  

 

 

 

Pracovno-technická oblasť 
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, 
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t 

V
V

Č
 

 
Kultivovať 

základné 

samoobslužné a 

hygienické 

návyky 

 

Sebaobsluha, 

poriadok na 

stole, v šatni, 

umývanie rúk, 

vetranie, 

telovýchovné 

chvíľky 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Motivácia 

Aktivizácia 

Tréning 

Hodnotenie 

15  

Vedieť si 

samostatne  

vytýčiť 

jednoduché 

Sebareflexia, 

poznávanie 

rôznych 

profesií, úcta ku 

každému 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

15  
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osobné ciele povolaniu, 

dodržovanie 

denného 

režimu, vývoj 

ľudského 

života: detstvo, 

dospelosť, 

staroba, 

orientácia 

v čase: 

minulosť,  

prítomnosť, 

budúcnosť 

Povzbudenie 

Rozhovor 

Hranie rolí 

Sociálne hry 

Hry na 

Presadzovanie sa 

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 

10  

Vedieť 

spolupracovať 

so skupinou 

Kladný vzťah 

k spolužiakom, 

hrdosť na 

spoločný 

výsledok práce 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Kooperačné hry 

Spoločné podujatia 

Besiedka 

Súťaž 

10  

Rozvíjať 

základy 

Práca s rôznym 

materiálom, 

Individuálny 15  
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manuálnych 

a technických 

zručností 

netradičné 

pracovné 

postupy, 

zhotovenie 

darčeka, rozvoj 

jemnej 

motoriky, 

manipulačné 

zručnosti, 

spolupráca  

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 

10  

Získať základné 

zručnosti 

v tvorbe 

jednoduchých 

projektov 

Maska na 

karneval, 

kalendár 

oddelenia, 

návrh 

oddychového 

kútika 

v oddelení 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Povzbudenie 

Brainstorming 

Tvorivá dielňa 

Kooperačné hry 

Vlastná práca 

Prezentácia 

8  
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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 

8  

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 

8  

Pochopiť 

význam 

dodržiavania 

základných 

Podstata 

zdravia, 

zodpovednos

ť za svoje 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

8  
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zásad zdravej 

výživy 

 

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 odpočinko

m, prvá 

pomoc, 

obliekanie 

podľa 

ročných 

období   

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

Film 

Rozprávka 

Beseda 

s lekárom 

Súťaž 

8  

 

 

 

Esteticko-výchovná oblasť 

 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 
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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 

20  

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 

15  

Pochopiť 

význam 

pravidelného 

pohybu 

a cvičenia 

Otužovanie, 

relaxačné 

cvičenie, 

skupinové 

hry, 

netradičné 

športové 

disciplíny 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Tréning 

19  
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a hry 

Rozvíjať 

športový talent 

a schopnosti 

Záujmová 

činnosť, 

futbal 

basketbal, 

stolný tenis 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Súťaž 

20  

 

 

Spracovala:  Mgr. Renáta Černáková, zástupkyňa riaditeľa 

                     Bc. Petra Vidová, vychovávateľka 

                     Helena Koščáková 

 


