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      Výchovný program školského zariadenia je základným dokumentom, podľa ktorého sa 

uskutočňuje výchova a vzdelávanie v školskom klube detí podľa „školského zákona“. Je 

vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa „školského zákona.“ 

VPŠZ je v zmysle platnej legislatívy pedagogický dokument a tvorí súčasť pedagogickej 

dokumentácie školského klubu detí pri ZŠ Ulica pionierov 1, Rožňava. Je záväzný. 
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1   Názov programu, vlastné ciele a poslanie výchovy 

 Názov programu „ Šťastné deti“ vychádza z poznania, že človek je šťastný ak sú 

naplnené jeho potreby , záujmy, túžby a očakávania .Každé dieťa je výnimočné a 

môže sa rozvíjať ak má dostatok podnetov a správne vedenie. 

 Pevne veríme, že deti budú každý deň odchádzať z nášho školského klubu obohatené 

o nové vedomosti, skúsenosti a zážitky z oblasti vzdelania, medziľudských vzťahov, 

sebapoznania. 

 Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania: Ciele a poslanie 

výchovy a vzdelávania v ŠKD vychádzajú zo školského zákona a analýzy 

podmienok ŠKD – SWOT analýzy , ktorej vypracovania sa zúčastnili všetky 

vychovávateľky ŠKD. SWOT analýzu vypracovali na základe viacerých zdrojov : 

údaje z hodnotiacich správ, zo spätnej väzby so žiakmi, rodičmi, z dlhodobého 

pozorovania a porovnávania s inými školskými zariadeniami. 

 

Kritériom na posúdenie kvality klubu sa stala SWOT analýza: 

                                                          

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

-humanistický model výchovy  

-poloha školy, ktorej súčasťou je ŠKD 

- dopravná dostupnosť 

- blízkosť ZUŠ 

 -meno školy, ktorej súčasťou je ŠKD 

 -možnosť využívania IKT techniky 

počítačové učebne, počítače v triedach, 

televízor, magnetofón, DVD prehrávač 

 -spolupráca s vyučujúcimi  

-kvalifikovanosť a flexibilita 

vychovávateliek 

-ochota vychovávateliek ďalej sa vzdelávať 

 -dobrá spolupráca s rodičmi 

 -vymieňanie si skúseností, rozširovanie 

techník 

. zapájanie sa do projektov 

 -kvalitné spoločné podujatia a akcie,   

existencia tradičných aktivít 

-možnosť využívania telocvične 

 - skrátené úväzky vychovávateliek 

 - nedostatok vlastných priestorov 

 - migrácia žiakov počas činnosti, vyberanie 

rodičmi, krúžková činnosť. . . 

- slabá úroveň ovládania cudzieho jazyka 

- zvyšovanie výdavkov na prevádzku 

školského zariadenia 

- nízky finančný limit na nákup pomôcok, 

hračiek a športového náradia 

- absencia možnosti ďalšieho vzdelávania 

vychovávateliek zo strany MPC 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

 -propagácia činnosti ŠKD na verejnosti  

-aktualizácia webovej stránky školy, 

týždenná aktualizácia nástenky pred triedou, 

príspevky v odbornej pedagogickej tlači 

apod. 

- zlepšenie financovania školského 

zariadenia  účasťou na dotovaných 

projektoch 

- nepriaznivý demografický vývoj 

 -stúpajúca nezamestnanosť 

 -nedostatočné finančné ohodnotenie 

vzchovávateliek 

 -znižovanie statusu pedagóga v spoločnosti 

– spoločenské oceňovanie 
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2  Charakteristika ŠKD 

 
Školský klub detí je súčasťou Základnej školy Ulica pionierov 1v Rožňave, ktorá sídli v 

blízkosti autobusovej stanice a v blízkosti centra mesta. Prevádzku zabezpečuje v priestoroch   

základnej školy, v triedach určených na dopoludňajšie vyučovanie. Každá trieda má k 

dispozícií koberec na relaxačnú činnosť. Každé oddelenie každoročne dopĺňa svoj fond 

spoločenských hier, hračiek, športových pomôcok a lego stavebníc. K dispozícií sú aj 

počítačové učebne Pre športové a rekreačné činnosti je k dispozícií telocvičňa, 3 ihriská- 

volejbalové, basketbalové, futbalové a plocha s detskými preliezačkami. Na relaxáciu a 

poznávanie môžu deti využívať aj záhradnú časť školského dvora. Stravovanie žiakov je 

zabezpečené priamo v budove školy priestrannou jedálňou s dostatočným počtom stolov a 

stoličiek. Pre výchovno-vzdelávací proces má ŠKD k dispozícii knižnicu, ktorá sa nachádza 

priamo v budove, tiež rozličné hudobné nástroje, rôzne video a DVD nahrávky a didaktické 

pomôcky. Vychovávateľky majú k dispozícii kabinet v ktorom sa nachádza odborná literatúra 

a priestor na archiváciu niektorých prác, či pomôcok potrebných na každodennú prácu. Prácu 

so žiakmi s ŠVVP koordinuje výchovný poradca. V oddeleniach kde sú títo žiaci zaradení 

prevláda zvýšená spolupráca s triednou učiteľkou a rodičmi dieťaťa.  

V súčasnosti má školský klub detí 10 oddelení s kapacitou 250 detí.  Deti sú zaradené do  

jednotlivých oddelení spravidla podľa veku. Z dôvodu vysokého, resp. nízkeho počtu detí v 

určitom ročníku sa do jedného oddelenia zaraďujú aj deti z viacerých ročníkov. 

  Charakteristika žiakov: V ŠKD prevládajú žiaci s trvalým bydliskom v mieste školy, 

dochádzajúci žiaci sú z určených spádových obcí a obcí z najbližšieho okolia. Školský klub 

detí zabezpečuje primerané podmienky aj pre deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími 

potrebami. Deti, vyžadujúce si zvýšenú pozornosť, sa zapájajú do výchovnovzdelávacej 

činnosti spolu s ostatnými deťmi, avšak vychovávateľka pri riešení jednotlivých úloh 

uplatňuje metódu individuálneho prístupu.  

 

2.1   Dlhodobé projekty ŠKD 
 

Na základe POP MŠ SR, vydaných pre každý školský rok , ŠKD zaraďuje do plánu 

výchovno-vzdelávacej činnosti aktivity podporujúce rozvojové projekty: „Zober loptu, nie 

drogy“, „Zdravie v školách“, projekt „Deň Zeme“ a iné.  

Dlhodobo budeme realizovať programy environmentálnej výchovy, protidrogové programy, 

programy k zdravému životnému štýlu, kultúrne programy a programy k prevencii proti 

šikanovaniu. 

Medzi dlhodobé projekty zaraďujeme aj spoločné mesačné projekty, na základe ktorých si 

vychovávateľky rozvrhujú svoje aktivity, ktoré sú ukončené prezentáciou vo vestibule školy 

a na internetovej stránke školy. . Dlhodobo sa zapájame do prípravy kultúrnych podujatí a 

vystúpení školy pre rodičov, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, na vianočné príležitosti, 

pri oslavách MDŽ, Dňa matiek, Rodičovskej akadémie. Zapájame sa do súťaží 

organizovaných zriaďovateľom. 
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2.2    Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

   Rodičia dostávajú informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch prostredníctvom 

žiackych knižiek,  na triednych rodičovských združeniach a prostredníctvom využitia 

konzultačných hodín s vychovávateľkami. Spolupráca s rodičmi je veľmi dobrá. Realizuje sa 

každodennými osobnými rozhovormi, účasťou rodičov na akciách organizovaných ŠKD –

šarkaniáda, karneval, vianočná besiedka, vianočná burza, besiedka ku Dňu matiek, športový 

deň. Rodičia pomáhajú aj materiálnym zabezpečením činnosti ( papier na kreslenie, 

sponzorské odmeny do súťaží ). Jednotlivé oddelenia ŠKD pripravujú aj tvorivé dielne za 

účasti rodičov. Vychovávateľky sa zúčastňujú aj rodičovských zasadnutí. Okrem dobrej 

spolupráce s rodičmi máme aj dobrú spoluprácu s učiteľmi a vedením školy, ktoré podporuje 

činnosť ŠKD a pomáha pri riešení problémov a snaží sa vyhovieť oprávneným a reálnym 

požiadavkám zo strany ŠKD.  Základom vzdelávania a výchovy integrovaných žiakov je úzka 

spolupráca s PPP a ŠPP v Rožňave. V oblasti vzdelávacích a kultúrnych akcií spolupracuje 

ŠKD s Gemerskou knižnicou, GOS, Baníckym múzeom, divadlom Actores v Rožňave , 

dopravným ihriskom a materskými školami – spoločné akcie.  ŠKD tiež veľmi úzko 

spolupracuje so svojim zriaďovateľom- mestom Rožňava. 

 

 

2.3   Ciele ŠKD 

 získavať vzdelanie podľa „školského zákona“ ( Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a 

vzdelávaní a o zmene niektorých zákonov) 

 pomôcť dieťaťu formovať vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie , aby bolo    

schopné žiť v informačnej spoločnosti 

 aktivizovať a motivovať k celoživotnému vzdelávaniu tvorivo-humanistickou 

výchovou 

 aktivizovať a motivovať kognitívny, psychomotorický a socioemocionálny rozvoj 

dieťaťa 

 rozvíjať tvorivosť a predstavy v každodenných  aktivitách 

 motivovať profesijný a odborný rast, podporovať záujmy, skvalitniť spoluprácu 

s rodičmi 

 naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a 

vedieť ich riešiť 

 rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké a psychomotorické schopnosti, 

aktuálne poznatky a pracovať s nimi na praktických cvičeniach v oblastiach 

súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním 

 posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a 

tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k 

svojej vlastnej kultúre 
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 pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a 

znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnými a 

etnickými skupinami a náboženskej tolerancie 

 naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať v 

skupine a preberať na seba zodpovednosť 

 naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie 

vrátane zdravej výživy a ochrany životného prostredia a rešpektovať všeľudské etické 

hodnoty 

 získať schopnosť zmysluplne využívať voľný čas poskytovaním dostatku námetov pre 

využívanie voľného času 

 

 

  3   Charakteristika VPŠZ a konkrétne  špecifické ciele 

Výchovný program školského klubu detí vychádza z cieľov zakotvených v zákone č.245/2008 

o výchove a vzdelávaní , z analýzy podmienok ŠKD, zo školského vzdelávacieho programu 

ako aj zo skutočnosti, že 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 prázdnin ( §114 ods.1 školského zákona ), ďalej na oddychovú a 

relaxačnú činnosť. Názov „Šťastné deti“ charakterizuje cieľ, ktorý sme mali na pamäti pri 

tvorbe výchovného programu. 

     Východiskom pre tvorbu vlastných cieľov v VPŠZ sú všeobecné ciele uvedené v ŠVP 

ISCED 1, ciele v školskom zákone a vlastné zameranie ŠZ. VPŠZ je zameraný na rozvíjanie 

kľúčových kompetencií dieťaťa v mladšom školskom veku. 

Poslanie výchovy a vzdelávania korešponduje s cieľmi primárneho vzdelávania v ZŠ.  

Ciele:  

 rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí 

 rozvíjať a podporovať jedinečnosť detí 

 rozvíjať a podporovať schopnosti detí kooperovať v skupine 

 rozvíjať u detí environmentálne cítenie  

 rozvíjať u detí návyky súvisiace so zdravým životným štýlom 

 podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa 

 

ŠKD obohacuje výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky, ktoré realizuje formou literárno-

dramatickou a tanečnou, kde prezentuje ľudové tradície regiónu .  
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3.1     Zameranie ŠZ 

 ŠKD sa bude zameriavať na čitateľskú gramotnosť, komunikáciu a zdravý životný štýl. 

Rozvoj čitateľskej gramotnosti a komunikácie ako špecifikum ŠKD sme zvolili na základe 

nutnosti nadväznosti na školský vzdelávací program , ktorého cieľom je vytvorenie 

neohrozujúceho prostredia, v ktorom majú všetci žiaci rovnaké príležitosti na ďalší rozvoj a 

na základe týchto výstupov : vo výchovno-vzdelávacom procese využívame metódu komunity 

a prostriedky neverbálnej komunikácie, kladné ohlasy od rodičov máme na programy v 

ktorých sa deti prezentujú – Vianočná besiedka, Deň matiek, dramatizácie rozprávok, deťom 

sa páčia akcie ako „Superstar“, „Správny chlapec, správne dievča“, pri ktorých môžu 

predviesť čo dokážu. 

Cieľom rozvoja komunikácie je: 

 Naučiť deti aktívne počúvať. 

 Vyjadrovať svoje myšlienky a názory. 

 Vyjadrovať sa výstižne v ústnom aj písomnom prejave. 

 Vystupovať pred publikom. 

 Vyjadrovať sa kultúrne a kultivovane. 

  

     Pri určovaní smerovania ŠKD do budúcna vychádzame z potreby redukovať, odstraňovať 

zdravotné a telesné nedostatky, rozvíjať pozitívny postoj k pravidelnej športovej aktivite, 

posilňovať fyzickú a psychickú odolnosť detí. Znižovanie podielu pohybu v dennom režime 

prispieva veľkou mierou k oslabovaniu zdravia. Dieťa potrebuje pohyb ako účinný stimulátor 

optimálneho vývinu organizmu. Vo výchovnovzdelávacom procese v ŠKD chceme nadviazať 

na vyučovací predmet TEV a zamerať sa viac na pohybové aktivity , šport a zdravý životný 

štýl. 

 

3.2    Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti 

 

Naše pedagogické stratégie smerujú k rozvíjaniu kľúčových kompetencií, prípadne budú 

smerovať k utváraniu nových kompetencií dieťaťa. Preferujeme individuálny prístup, 

uplatňovanie zážitkových aktivizujúcich metód a foriem práce. Uplatňovaním partnerského 

vzťahu k deťom a humanistického hodnotenia všetkých ich prejavov, vytváraním pozitívnej 

emocionálnej klímy aplikujeme princípy humanistickej výchovy. Využívame moderné 

informačno-komunikačné technológie. Veľký dôraz kladieme na úzku spoluprácu s rodinou 

dieťaťa i spoluprácu s učiteľmi. Jednou z významných stratégií ako skvalitňovať svoju prácu 

je i kontinuálne ďalšie vzdelávanie vychovávateliek. 

     Pri výchovno-vzdelávacej činnosti vyberáme zásady a metódy v kontexte edukačného 

procesu pre každú príležitosť individuálne. Prostredníctvom nich uskutočňujeme spätosť cieľa 

a obsahu výchovno-vzdelávacieho procesu s jeho výsledkom. Ich zmyslom je motivovať 

dieťa k hre, učeniu, práci a k správaniu sa. Sprostredkovať im nové poznatky, objavovaním, 

experimentovaním, slovom, názorom, vzorom a tiež poznatky upevniť a diagnosticky 

preveriť. 
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    Výchovno-vzdelávaciu činnosť obohatíme realizáciou netradičných metód foriem  práce. 

Do výchovno-vzdelávacieho procesu zaradíme prvky ITV, zážitkové učenie, projektové dni, 

exkurzie, besedy, športové a kultúrne aktivity. 

Metódy a formy výchovnej práce  

Cieľom humanistickej orientácie výchovy v našom klube je:  

 predovšetkým dieťa,  

 prvoradá výchova až potom vzdelávanie. 

 

Všetko je založené na priamych zážitkoch z činnosti, vychádzajú čiastočne z individuálnej 

voľby, detskej zvedavosti, potreby zamestnávať sa a baviť sa s ostatnými. Program je 

naplňovaný formou pravidelnej činnosti (individuálna, kolektívna, skupinová práca), 

ponukou odpočinkových a spontánnych aktivít. 

 Metódy používané pri spontánnej, neriadenej činnosti: 

 pozorovanie, získavanie skúseností prežívaním,  

 experimentovanie, 

 hra, individuálna práca,  

 vlastná tvorba, aktivizujúce hry,  

 práca vo dvojici, v skupine, partnerská „výuka“, 

 samostatné a skupinové riešenie problémov,  

 hodnotenie, sebahodnotenie. 

 Metódy používané pri riadenej činnosti:  

 rozprávanie, dramatizácia, vychádzka,  

 vyhľadávanie informácií, riešenie problémových situácií, 

 rozhovor, diskusia, komunikácia v kruhu,  

 prezentácia výsledkov a ďalšie.  

Formy práce pri spontánnej činnosti: 

 odpočinok, čítanie kníh a časopisov,  

 tematické hry (domov, rodina, škola, doprava...),  

 konštruktívne hry so stavebnicou,  

 stolné hry, skladanie obrázkov,  

 voľné kreslenie, omaľovanky, doplňovačky,  

 dramatizácia rozprávky. 

 Formy práce pri činnosti riadenej:  

 vychádzky s pozorovaním,  

 technické práce s rôznymi druhmi materiálu,  

 ročné práce s využitím rôznych výtvarných techník, 

 besedy,  
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 práce s knihou,  

 súťaživé hry, didaktické hry,  

 hudobne pohybové hry, 

 TV chvíľky, 

 športové hry,  

Pri rozvíjaní kľúčových kompetencií u detí budeme dodržiavať základné zásady a 

požiadavky:  

Zásady: 

 sústavnosti a cieľavedomosti, 

 postupnosti,  

 aktívnosti, 

 primeranosti,  

 vyzdvihovania kladných rysov osobnosti. 

 Požiadavky:  

 pedagogického ovplyvňovania voľného času - vychovávateľ navodzuje a motivuje 

činnosť a oceňuje výkony detí,  

 aktivity – činnosť je volená tak, aby v nich mohli byť úspešné všetky deti, aby sa 

čiastočne zúčastňovali na tvorbe a príprave činnosti, na ich realizácií aj hodnotení,  

 sebarealizácie - činnosťou dieťa objavuje svoje dobré stránky, ak je jeho snaha a 

výsledky jeho práce kladne hodnotené okolím,  

 dobrovoľnosti – dieťa sa zapojí do jemu primeranej činnosti na základe vlastného 

záujmu a dobrej motivácie,  

 pestrosti a príťažlivosti – pri výbere činnosti, aktivít vychovávateľ uplatňuje svoju 

kreativitu, pestrosť a ponúka ich deťom, 

 citlivosti a citovosti - závisí na prežívaní kladných emócií v priebehu aj po hodnotení 

ukončenej činnosti, 

 orientácie na sociálny kontakt,  

 kvality a evalvácie. 

3.3    Kompetencie dieťaťa 

Kompetencie dieťaťa sú výsledkom obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti a celkového 

vzdelávacieho procesu v ŠKD. K naplňovaniu jednotlivých kompetencií dochádza počas 

celého štvorročného výchovného pôsobenia postupne, rôznym tempom, rozmanitými 

metódami a formami. Súbor vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej orientácie, ktoré 

dieťa počas pobytu v ŠKD získa, vedie k spôsobilosti vykonávať činnosti podľa stanovených 

štandardov, k sociálnemu začleneniu dieťaťa do spoločnosti, k aktívnemu občianstvu, k 

budúcemu uplatneniu sa v pracovnom aj mimopracovnom živote a k celoživotnému 

vzdelávaniu. Dieťa počas štvorročného pobytu v ŠKD má osvojené tieto kľúčové 

kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym osobnostným možnostiam:    

      

Kompetencie učiť sa učiť 
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 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 

  

Formy výchovy: 
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Formy výchovy: celodenná 

 

3.4 Tematické oblasti výchovy 

 

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

oblastiach výchovy: 

 vzdelávacia  

 spoločensko-vedná   

 pracovno-technická 

 prírodovedno-environmentálna  

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

 telovýchovná, zdravotná a športová (turistická) 

 

Cieľové zameranie 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 

 

Spoločensko-vedná 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 
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 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 pohybompochopiť 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 

3.5   Výchovný plán ŠKD 

  Výchovný plán je vypracovaný a záväzný pre všetky oddelenia na školský rok. Výchovno-

vzdelávacia činnosť je v značnej miere plánovaná tak, aby rozvíjala a prehlbovala získané 

vedomosti, zručnosti a schopnosti získané vo výchovno-vzdelávacej činnosti v škole. Preto aj 

počet hodín VVČ nie je uvedený pre jednotlivé oddelenia, ale podľa ročníkov, ktoré deti 

navštevujú. V prípade, ak sú v jednom oddelení žiaci z viacerých ročníkov, vychovávateľka 

postupuje podľa výchovných osnov platných pre ten ročník, z ktorého je v oddelení väčší 

počet detí. Vychovávateľky realizujú činnosť tak, aby uspokojovali záujmy a rozvíjali 

schopnosti všetkých detí. Vo výchovnom pláne je stanovený minimálny počet hodín VVČ, 

ktorý je potrebné dodržať. S prihliadnutím na záujmy a potreby detí však môže byť počet 

hodín jednotlivých činností aj vyšší. Vychovávatelia projektujú činnosti tak, aby uspokojovali   

záujmy a rozvíjali schopnosti všetkých detí. V rámci výchovného plánu je potrebné 

rešpektovať a dodržiavať princípy výchovy, teda princíp: 

a/ cieľavedomosti 

 b/ spätnej väzby  

c/ individuálnej zvláštnosti 
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 d/ dobrovoľnosti  

e/ primeranosti veku 

 

Tematické oblasti výchovy 

 

Názov tematickej oblasti 

Počet výchovno-vzdelávacích činností 

v jednotlivých oddeleniach ŠKD 

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 

Vzdelávacia oblasť  165 165 165 165 

Spoločensko-vedná oblasť 28 28 28 28 

Prírodovedno-environmentálna oblasť 28 28 28 28 

Esteticko-výchovná oblasť 28 28 28 28 

Pracovno-technická oblasť 28 28 28 28 

Telovýchovná, zdravotná a športová 

oblasť   

28 28 28 28 

 

  Výchovný jazyk 

      Výchovný jazyk:  štátny jazyk SR   

 

3.6    Personálne zabezpečenie 

 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú v jednotlivých oddeleniach kvalifikované 

vychovávateľky s viacročnou praxou, ale aj začínajúce vychovávateľky. Svojimi 

špecifickými schopnosťami a zručnosťami sa podieľajú na skvalitňovaní 

výchovnovzdelávacieho procesu (oblasť IKT, komunikácia v cudzom jazyku).  Svoje 

odborné zameranie si naďalej dopĺňajú v rôznych kvalifikačných kurzoch, samoštúdiom 

s cieľom celoživotného vzdelávania. Zo svojej doterajšej pedagogickej praxe využívajú 

pri svojej práci  špecifické schopnosti, zručnosti a skúsenosti, ktoré sú dôležitým 

predpokladom kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

3.7    Materiálno-technické a priestorové podmienky 

Materiálne vybavenie ŠKD:  je  vybavené učebnými pomôckami, počítačmi, hrami 

a športovým náčiním na telovýchovnú a dopravnú oblasť výchovy. Pre ďalšie štúdium 

a rozvíjanie záujmov je k dispozícii školská knižnica so študovňou a počítačové učebne. 
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Priestorové vybavenie: areál ZŠ je možné rozdeliť na tri prepojené časti- hlavnú budovu, 

kde sa nachádzajú jednotlivé oddelenia ŠKD, telocvičňu a športové ihriská s detským 

dvorom. Hlavná budova slúži celej škole, sídli tu vedenie školy, všetky triedy, oddelenia 

ŠKD, odborné učebne, knižnica, školská jedáleň a školský bufet. Prepojené s hlavnou 

budovou presklenou pergolou sú dve telocvične- veľká a malá. K dispozícii sú tam šatne 

a kompletné sociálne zabezpečenie (toalety, sprchy). Telocvične spolu s vonkajšími 

ihriskami slúžia potrebám ŠZ i verejnosti. 

Areál vonkajších ihrísk  s detským dvorom tvoria tri ihriská- basketbalové, volejbalové 

a viacúčelové ihrisko, doskočisko, bežecká dráha. Pre deti ŠKD je vybudovaný detský 

dvor s dreveným domčekom, preliezačkami, hojdačkami, šmýkačkami a lavičkami.  

 

Technické vybavenie: Jednou z priorít v edukácii i v bežnom chode školy je využitie 

informačných a komunikačných technológií. Z toho vychádza i vybavenie školy touto 

technikou.  ŠKD má možnosť pri svojej výchovno-vzdelávacej práci využívať počítačovú 

učebňu – počítače, DVD, televízor a dataprojektor.  Deti majú prístup k počítaču aj 

v školskej knižnici a vychovávateľky pri svojej práci využívajú počítač s pripojením na 

internet umiestnený v kabinete ŠKD, v oddeleniach a v zborovni školy, kde je k dispozícii  

multifunkčné zariadenie. 

Hygienické vybavenie: Pre dodržiavanie pitného režimu pracovníkov školy sa v zborovni 

školy nachádza zásobník vody. Pre deti je  v školskej jedálni nainštalované zariadenie na 

zabezpečenie pitného režimu. Tiež je tu možnosť zakúpiť si pitie v školskom bufete. Na 

odpočinok je k dispozícii odpočinková činnosť v ŠKD a mimo zimného obdobia otvorené 

átrium, betónová časť školského dvora a ihriská s detským dvorom.  

 

 

3.8   Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 

    Školské zariadenie: 

 prihliada na základné fyziologické potreby žiakov 

 vytvára podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických javov 

 zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia detí 

 poskytuje nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí 

 vedie evidenciu školských úrazov žiakov ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej  

činnosti a pri činnostiach organizovaných školou 

 pri vzniku školského úrazu vyhotovuje záznam o školskom úraze 

 školský klub detí sídli v priestoroch základnej školy, činnosť prebieha po skončení 

vyučovania v triedach  

 nábytok v triedach je vhodný, je rozmiestnený tak, že individuálnej práci vyhovuje, 

skupinovej však s určitými obmedzeniami  

 oddelenia sú vybavené odpočinkovými kobercami  

 v každom oddelení sú hračky, spoločenské hry, didaktické pomôcky a športový materiál 

 na rekreačné a športové aktivity využívame priestory školského ihriska a telocvične  



Školský klub detí pri ZŠ Ulica pionierov 1, 048 01 Rožňava 

 

17 

 

 pri vzdelávacích aktivitách môžeme využívať počítačové učebne školy  

 Pravidelne sa uskutočňujú školenia všetkých zamestnancov o bezpečnosti a ochrane    

zdravia a bezpečnosti pri práci a proti požiaru, kontroly BOZP a odstraňovanie 

nedostatkov podľa výsledkov revízií. Komisia BOZP pravidelne monitoruje bezpečnosť 

a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch školy.   

 

3.9  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí  

 

Počas výchovno-vzdelávacej činnosti dochádza ku kontrole a hodnoteniu detí v dvoch 

oblastiach - správanie dieťaťa a výsledky jeho práce  

Správanie dieťaťa:  

 dieťa je pozorované pri spoločných hrách, pri plnení úloh výchovno-vzdelávacej činnosti, 

pri oddychových a športových aktivitách  

 kontrola je zameraná na dodržiavanie bezpečnostných predpisov, na dodržiavanie 

hygienických zásad, na rešpektovanie ľudských práv, na prevenciu pred akýmikoľvek 

formami diskriminácie a intolerancie  

 pri riešení problémového správania sa dieťaťa volíme metódu individuálneho prístupu, 

pohovoru, vysvetlenia, prípadne napomenutia  

 v prípade závažného porušenia vnútorného poriadku kontaktujeme rodiča, prípadne 

školského výchovného poradcu  

Výsledky práce dieťaťa:  

 snažíme sa hodnotiť každú tvorivú činnosť dieťaťa, povzbudiť ho v práci, pochváliť 

výsledok jeho tvorivosti a v prípade nezvládnutej úlohy umožniť mu opakované riešenie  

 výsledky tvorivej činnosti umožníme deťom prezentovať na výstavách v oddelení  

 pri hodnotení výsledkov dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

pristupujeme so zreteľom na možný vplyv jeho zdravotného znevýhodnenia na podaný 

výkon 

     Pri hodnotení sa vychovávateľ zameriava na hodnotenie osobnosti dieťaťa, kde sleduje, 

aby sa dieťa nielen učilo a naučilo, ale aby bola jeho edukácia spojená s humánnymi 

aspektmi- pokojná atmosféra v ŠKD, eliminovanie stresu, vytváranie tvorivého prostredia 

a pozitívnej klímy, aby sa dieťa cítilo spokojné, neohrozované a prijímané 

vychovávateľom takým aké je- bez predsudkov. 

 

3.10  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školského 

zariadenia 

    

    Kontrolnú činnosť vykonáva vedenie školy priebežnými hospitáciami v jednotlivých 

oddeleniach ŠKD, ktorá sa zameriava na fungovanie chodu ŠKD, plnenie plánu výchovno-

vzdelávacej činnosti a poukazuje na miesta, v ktorých je potrebné zlepšenie. Podmienky 

výchovy a vzdelávania môžu hodnotiť i nepedagogický zamestnanci, ale aj rodičia. Pri 

hodnotení využívajú metódy a nástroje- rozhovory a diskusie.  



Školský klub detí pri ZŠ Ulica pionierov 1, 048 01 Rožňava 

 

18 

 

Pravidelné vyhodnocovanie umožňuje ŠZ zistiť dynamiku jej vývoja, ako a v čom sa mení 

v čase ( v čom je lepší ako pred rokom, v čom horší a v čom sú jeho nedostatky). 

Autoevalvácia umožňuje ŠKD identifikovať jeho silné a slabé stránky, diagnostikovať čo 

treba v ŠKD zlepšiť, určiť hlavné priority a naplánovať si činnosti a aktivity potrebné na 

zlepšenie kvality ŠKD.  

Nástroje evalvácie:  

 pozorovanie  

 brainstorming 

 rozhovor  

 obsahová analýza dokumentácie ŠKD 

 diskusia 

 projektové metódy 

 hospitácia 

Pri autoevalvácii sa ŠKD zameriava na: 

 hodnotenie VŠPZ  

 hodnotenie stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti   

 hodnotenie podmienok výchovy a vzdelávania ( klíma a kultúra ŠKD, spolupráca 

ŠKD s rodinou a inými inštitúciami) 

Pri hodnotení VŠZP sa zameriavame na to, či: 

 zameranie ŠKD zodpovedá očakávaniam a potrebám detí a ich rodičov 

 VŠZP dostatočne akceptuje všetky deti navštevujúcich ŠKD- či rešpektuje deti so 

špeciálno-výchovnými potrebami, deti nadané a zo sociálne znevýhodneného 

prostredia. 

V súvislosti s výchovnými osnovami pri hodnotení osobitnú pozornosť venujeme kvalite 

plánovania/projektovania výchovno-vzdelávacej činnosti. 

 

3.11  Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie zamestnancov 

 

   Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov je jedným z rozhodujúcich faktorov,  

ktoré pôsobia na celkovú úroveň kvality výchovno-vzdelávacieho procesu vo výchove mimo 

vyučovania. Je vypracovaný  systém ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov 

a každý rok sa aktualizuje. 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov má dopad na celkovú úroveň kvality 

výchovno-vzdelávacieho procesu.  

Ciele v oblasti kontinuálneho vzdelávania:  

 udržiavať a zvyšovať kompetenciu pedagogických zamestnancov a spôsobilosť 

efektívne vychovávať a vzdelávať 
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 motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, zdokonaľovanie 

profesijnej spôsobilosti  

 pripravovať pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj 

školského systému, napr. tvorba VPŠZ, tvorba výchovných štandardov, tvorba výchovných 

osnov, výchovných plánov a pod.  

 zaškoliť pedagogických zamestnancov s modernou multimediálnou technikou  

 zhromažďovať a rozširovať progresívne skúsenosti z pedagogickej a riadiacej praxe, 

podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov  

 sprostredkúvať operatívny a časovo aktuálny transfer odborných a metodických 

informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému  

 uvádzať začínajúcich vychovávateľov do prax 

 

 4  Výchovné štandardy 

    

     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: 

a. 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), 

b. obsahové štandardy, ktoré určujú vedomosť, zručnosť alebo schopnosť, ktorú 

má dieťa ovládať a ktorú má vedieť aj prakticky používať. 

 

Tematická oblasť: 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 
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Tematická oblasť: 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 

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 

Prejavovať  úctu k rodičom, starším 
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k ľuďom, čo je tolerancia 

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 

 

 

Tematická oblasť: 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 

Rozvíjať základy manuálnych a technických  

zručností 
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zručnosti spolupráca 

Varenie, pečenie, studené jedlo, poriadok , 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 

 

 

Tematická oblasť: Prírodovedno-environmentálna oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pozorovanie prírody, fauny a flóry v okolí 

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 

 

 

Tematická oblasť: 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, Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej 
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úprava zovňajšku estetickej úprave prostredia a svojej osoby 

Halloween, Veľká noc, Karneval Deň 

matiek, Deň detí, úcta k starším, Vianoce, 

Juniáles 

Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí 

v skupine 

Tematická vychádzka, pozorovanie zmien, 

audio nahrávka, rozprávka 

Byť otvorený objavovať a vnímať krásu 

v bežnom živote 

 

Tematická oblasť: Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Umývanie rúk, vetranie, telovýchovné 

chvíľky 

Ovládať základné  hygienické návyky 

Prechádzka, cvičenie v telocvični, stolný 

tenis, kolektívne loptové hry na školských 

ihriskách 

Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom 

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, športové súťaže Rozvíjať svoj športový talent a schopnosti 
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5   Výchovné osnovy  

Nadväzujú na výchovné štandardy. Vychovávatelia majú povinnosť plniť stanovené 

výchovnovzdelávacie ciele počas školského roka prostredníctvom daného obsahu, pričom 

majú absolútnu autonómiu vo voľbe metód a foriem práce. Uvedené metódy a formy majú 

odporúčací charakter. 

 

Výchovné osnovy v jednotlivých tematických oblastiach výchovy v ŠKD 

 

Oblasť výchovy: Vzdelávacia oblasť 

 

Výchovno-

vzdelávací 

ciel 

Obsah Výkon Formy, metódy Počet hodín VVČ 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 

Rozvíjať 

autonómnosť 

v príprave na 

vyučovanie 

Domáce úlohy,  

gramatické  

a matematické 

cvičenia 

Dieťa vie: 

Samostatne 

vypracovať 

domácu úlohu 

Individuálny  

prístup  

Povzbudenie  

Vysvetlenie  

Samostatná práca 

110 110 110 110 

Posilňovať 

znalosti  

efektívneho 

spôsobu  

učenia sa 

Čítanie textu, 

čítanie  

s 

porozumením,  

reprodukcia 

príbehu,  

ako sa učiť 

Dieťa vie: 

Čítať 

s porozumení

m 

Zreprodukovať 

text 

Individuálny  

prístup  

Motivácia  

Povzbudenie  

Prezentácia 

25 25 25 25 

Získavať nové  

poznatky a 

informácie  

z rôznych 

zdrojov 

Práca s 

informačnými  

zdrojmi, s 

dennou tlačou,  

s 

Dieťa vie: 

Pracovať 

s encyklopédio

u, 

informačnými 

Individuálny  

prístup  

Modelové  

situácie  

Aktivizácia  

5 5 7 7 
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encyklopédiou zdrojmi Práca s textom  

Prehlbovať 

získané  

vedomosti a 

poznatky 

Rozvíjanie 

slovnej  

zásoby, 

zmyslové hry,  

didaktické hry 

Dieťa vie: 

Využívať 

získané 

poznatky v 

praxi 

Motivácia  

Brainstorming  

Tréning  

Modelové  

situácie 

20 20 15 15 

Uplatňovať 

získané  

vedomosti a 

zručnost 

Jazykolamy, 

hádanky,  

doplňovačky,  

osemsmerovky

, sudoku 

Dieťa vie: 

Samostatne 

pracovať 

Vysvetlenie  

Riešenie nových  

úloh  

Individuálny  

prístup  

Tréning 

3 3 2 2 

Rozvíjať 

získané  

znalosti z 

vyučovania  

anglického 

jazyka 

Angličtina 

hrou; práca  

s textom, 

konverzácia,  

didaktické hry 

Dieťa vie: 

Konverzovať 

a písať 

v anglickom 

jazyku 

Vysvetlenie  

Individuálny  

prístup  

modelové situácie  

stolové hry   

1 1 3 3 

Overiť získané  

vedomosti a 

zručnosti  

pri riešení 

úloh  

s využitím 

IKT 

Vzdelávacie 

programy  

IKT – 

matematika,  

prírodoveda, 

vedomostné  

hry 

Dieťa vie: 

Samostatne 

pracovať s IKT 

Vysvetlenie  

Individuálny  

prístup  

Práca s počítačom 

1 1 3 3 

 

 

                  Oblasť výchovy: Spoločensko-vedná oblasť 

 

Výchovno-

vzdelávací 

cieľ 

 

Obsah 

 

Výkon 

 

 

Metódy, formy 

Počet hodín VVČ 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 

Obhajovať si 

svoj názor 

Asertivita, 

asertívne 

správanie, 

Dieťa vie: 

Samostatne 

Vysvetlenie 

Povzbudenie 

2 3 3 3 
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jednoduché 

techniky 

 

vyjadriť svoj názor Hry na 

presadzovanie 

Aktivačné hry 

Vypočuť si 

opačný názor 

Vedenie 

rozhovoru, 

diskusia, dialóg a 

monológ 

Dieťa vie: 

Vypočuť si názor 

ostatných 

Vysvetlenie 

Tréning 

Aktivačné hry 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

3 3 3 3 

Spolurozhodo- 

vať o živote 

v skupine 

Spolupráca, 

zodpovednosť, 

vytváranie 

pozitívnej klímy 

v oddelení, 

dodržiavanie 

školského 

poriadku ŠKD, 

moje povinnosti 

Dieťa vie: 

Spolurozhodovať 

o živote v skupine 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Aktivizácia 

Kooperačné hry 

Hry na dôveru 

Hranie rolí 

2 2 2 2 

Rozvíjať 

základy 

zručností 

sebahodnotena

sebariadenia, 

sebamotivácie 

a empatie 

Emócie,  prečo 

sme nahnevaní, 

silné a slabé 

stránky osobnosti, 

trpezlivosť,upoko.

jenie sa, ako 

zvládnuť hnev, 

pozitívne 

myslenie, ako 

pochopiť iných, 

sebaúcta 

Dieťa vie: 

Ovládať svoje 

emócie 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Povzbudenie 

Dramatizá-cia 

Hranie rolí 

Hry na úprimnosť 

Hry na vciťovanie 

 

2 2 2 2 

Prejavovať 

úctu 

k rodičom, 

starším  

Moja rodina, čo je 

domov, vlastné 

zážitky, 

rozprávanie 

o domove, 

prejavy úcty 

k ľuďom, 

tolerancia 

Dieťa vie: 

Uplatňovať zásady 

slušného správania 

sa v bežnom živote 

Individuálny prístup 

Film, Rozprávka 

Hranie rolí  

Hry na vciťovanie 

3 3 2 2 

Prejavovať 

ohľaduplnosť 

k osobám so 

zdravotným 

postihnutím 

Život so 

zdravotným 

postihnutím, čo je 

predsudok, vzťah 

k deťom s 

handicapom 

Dieťa vie: 

Ohľaduplne sa 

správať k 

postihnutým 

osobám 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Film 

Rozprávka 

Hry na vciťovane 

Hranie rolí 

1 1 1 1 
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Pochopiť 

význam 

dodržiavania 

ľudských práv 

a základných 

slobôd 

Práva dieťaťa, 

ľudské práva, 

šikanovanie,  

diskriminácia, 

moje práva, tvoje 

práva, spolužitie 

bez násilia 

Dieťa vie: 

Dodržiavať ľudské 

práva 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Brainstorming 

Hry na riešenie 

konfliktov 

Hry na dôveru 

Hry na 

Sebapresadzovanie 

2 2 2 2 

Posilniť 

základy hrdosti 

k národnej 

a štátnej 

príslušnosti 

Slovensko 

v Európe, 

Slovensko vo 

svete, úspechy 

slovenských 

športovcov, 

umelcov 

Dieťa vie: 

Základy hrdosti 

k národnej a štátnej 

príslušnosti 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Výtvarná práca 

Tvorivá dielňa 

Film 

Rozprávka 

1 1 2 2 

Kultivovať 

kultúrne 

návyky 

a vyjadrovanie 

sa 

Pozdrav, podanie 

ruky, požiadanie, 

odmietnutie, 

oslovenie, 

stolovanie 

Dieťa vie: 

Kultivovane sa 

správať 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Tréning 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

6 4 2 2 

Využívať 

všetky 

dostupné 

formy 

komunikácie 

Práca 

s počítačom, 

komunikácia 

s internetom, 

práca v textovom 

a grafickom 

editore 

Dieťa vie: 

Vhodne využívať 

všetky formy 

komunikácie 

Individuálny prístup 

Braisntorming 

Tréning 

Vlastná práca 

Prezentácia 

Riešenie úloh 

1 2 4 

 

4 

Vedieť 

samostatne  

a kriticky 

riešiť 

jednoduché 

konflikty 

Čo je konflikt, z 

čoho konflikt 

vzniká, správanie, 

ktoré podporuje 

konflikt, 

správanie, ktoré 

konfliktu 

predchádza 

Dieťa vie: 

Zvládať 

jednoduché 

konfliktné situácie 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Hry na riešenie 

konfliktov 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

3 3 3 3 

Pomenovať 

znaky 

harmonickej 

a problémovej 

rodiny 

Deľba práce 

v rodine, vlastné 

zážitky, 

problémy 

v rodine, život 

detí v rozvrátenej 

Dieťa vie: 

Rozpoznať 

harmonické 

prostredie 

Individuálny prístup 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

Sociálne hry 

2 2 2 2 
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rodine, moja 

pomoc v rodine 

Výtvarná práca 

Film 

Rozprávka 

 

Oblasť výchovy: Pracovno-technická oblasť 

 

 

Výchovno-

vzdelávací 

cieľ 

 

 

Obsah 

 

 

Výkon 

 

 

Metódy, 

formy 

 

Počet hodín VVČ 

 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 

     

Kultivovať 

základné 

sebaobslužné a 

hygienické 

návyky 

 

 

Sebaobsluha, 

poriadok na 

stole, v šatni, 

umývanie rúk, 

vetranie, 

telovýchovné 

chvíľky 

Dieťa vie: 

Ovládať 

hygienické 

zručnosti 

a sebaobslužné 

činnosti 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Motivácia 

Aktivizácia 

Tréning 

Hodnotenie 

 

2 2 1 1 

Vedieť si 

samostatne  

vytýčiť 

jednoduché 

osobné ciele 

Sebahodnotenie, 

poznávanie 

rôznych profesií, 

úcta ku každému 

povolaniu, 

dodržovanie 

denného režimu, 

vývoj ľudského 

života: detstvo, 

dospelosť, 

staroba, 

orientácia 

v čase: 

minulosť,  

prítomnosť, 

budúcnosť 

Dieťa vie: 

Ovládať 

zručnosti pre 

praktický život 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Rozhovor 

Hranie rolí 

Sociálne hry 

Hry na 

Sebapresadzov

anie 

3 3 3 3 

Rozumieť 

významu 

osobnej 

zodpovednosti 

za vykonanú 

prácu 

Príprava na 

vyučovanie, 

splnenie úlohy, 

presnosť a 

čistota práce 

Dieťa vie: 

Zodpovedať za 

svoju prácu 

Individuálny 

prístup 

Rozhovor 

Tréning 

Vysvetlenie 

3 3 3 3 
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Hodnotenie 

Hry na dôveru 

Vlastná práca 

Projekt 

Vedieť 

spolupracovať 

so skupinou 

Kladný vzťah 

k spolužiakom, 

hrdosť na 

spoločný 

výsledok práce 

Dieťa vie: 

Pracovať v 

skupine 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Kooperačné 

hry 

Spoločné 

podujatia 

Besiedka 

Súťaž 

 

 

2 2 1 1 

Rozvíjať 

základy 

manuálnych 

a technických 

zručností 

Práca s rôznym 

materiálom, 

netradičné 

pracovné 

postupy, 

zhotovenie 

darčeka, rozvoj 

jemnej 

motoriky, 

manipulačné 

zručnosti, 

spolupráca  

Dieťa vie: 

Pracovať 

s rôznym 

materiálom, 

samostatne 

zhotoviť 

výrobok 

Individuálny 

prístup 

Povzbudenie 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Tvorivá dielňa 

Záujmový 

krúžok 

Vlastná práca 

Výstava prác 

10 10 10 10 

Získavať 

základy 

zručností 

potrebných pre 

praktický život 

Studené jedlá, 

poriadok v 

triede, 

sebaobslužné 

činnosti 

Dieťa vie: 

Zručnosti 

bežného života 

Individuálny 

prístup 

Tréning 

Povzbudenie 

Aktivačné hry 

Vlastná práca 

4 4 3 3 

Získať 

základné 

zručnosti 

v tvorbe 

jednoduchých 

projektov 

Maska na 

karneval, 

kalendár 

oddelenia, 

vytvorenie 

oddychového 

kútika 

Dieťa vie: 

Využiť 

kreativitu vo 

vlastnej tvorbe 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Povzbudenie 

Brainstorming 

4 4 7 7 
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v oddelení Tvorivá dielňa 

Vlastná práca 

Prezentácia 

 

Oblasť výchovy: Prírodovedno-environmentálna oblasť 

 

Výchovno-

vzdelávací 

cieľ 

 

Obsah 

 

Výkon 

 

Metódy, 

formy 

 

Počet hodín VVČ 

 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 

Pochopiť 

základné 

princípy 

ochrany 

životného 

prostredia 

Poznávanie 

zvierat, rastlín 

v regióne, 

pozorovanie 

zmien v prírode, 

šetrenie 

energiami, 

vodou, 

tematická 

rozprávka 

Dieťa vie: 

Chrániť životné 

prostredie 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Ekologické hry 

10 

 

10 11 11 

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 

Dieťa vie: 

Starať sa 

o kvety 

Triediť odpad 

Udržiavať 

čistotu vo 

svojom okolí 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Motivácia 

Aktivizácia 

Prezentácia 

6 6 5 5 

Pochopiť 

význam 

dodržiavania 

základných 

zásad zdravej 

výživy 

 

Podstata 

zdravia, 

zodpovednosť 

za svoje zdravie, 

príčiny 

ochorenia, 

racionálna 

strava, 

potravinová 

pyramída 

 

Dieťa vie: 

Starať sa o svoje 

zdravie 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Dramatizácia 

Rozprávka 

7 7 8 8 

Poznať 

základné 

princípy 

zdravého 

Stravovacie 

návyky, pitný 

režim, striedanie 

práce 

Dieťa vie: 

Vhodne sa 

obliecť 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

5 5 4 4 
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životného štýlu 

 

 

 

s odpočinkom, 

prvá pomoc, 

obliekanie podľa 

ročných období   

Správne sa 

stravovať 

Podať prvú  

pomoc 

Aktivizácia 

Hranie rolí 

Motivácia 

 

Oblasť výchovy: Esteticko-výchovná oblasť 

 

Výchovno-

vzdelávací 

cieľ 

 

Obsah 

 

Výkon 

 

Metódy, 

formy 

Počet hodín VVČ 

 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 

Posilniť úctu 

ku kultúrnym 

hodnotám 

v blízkom 

okolí 

Návšteva 

galérie, múzea, 

kultúrnych 

pamiatok v obci  

a v regióne, 

ľudové tradície 

a zvyky, povesti, 

názvy ulíc, 

miestne noviny, 

história a dnešok 

Dieťa vie: 

Posúdiť hodnotu 

kultúrneho 

dedičstva 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Ukážka 

Povesť 

Výtvarná práca 

Výstava prác 

4 4 4 4 

Rozvíjať 

základy vzťahu  

k umeniu 

Hudba, výtvarné 

umenie, tanec, 

záujmová 

činnosť, nácvik 

programu 

Dieťa vie: 

Umelecky sa 

prejaviť 

Motivácia 

Ukážka 

Povzbudenie 

Návšteva 

kultúrneho 

podujatia 

8 8 8 8 

Rozvíjať talent 

a špecifické 

schopnosti  

Netradičné 

výtvarné 

techniky, 

hudobné 

činnosti, 

športové 

činnosti 

Dieťa vie: 

Pracovať 

s netradičným 

materiálom 

 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Brainstorming 

Výstava prác 

Súťaž 

8 8 8 8 

Prejavovať 

pozitívny 

vzťah   

k jednoduchej 

estetickej 

úprave 

prostredia 

Úprava triedy, 

netradičné 

ozdoby, úprava 

zovňajšku  

Dieťa vie: 

Esteticky 

upraviť 

prostredie triedy 

a svojho 

zovňajška 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Brainstorming 

2 2 2 2 
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Aktivizácia 

Tvorivá dielňa 

Podieľať sa na 

príprave 

kultúrnych 

podujatí 

v skupine 

Veľká noc, Deň 

detí, Deň 

matiek, 

Halloween,  

Úcta k starším, 

Vianoce, 

Karneval, 

Juniáles 

Dieťa vie: 

Pripraviť 

a vystúpiť a 

programom 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Dramatizácia 

Besiedka 

4 4 4 4 

Objavovať a 

vnímať krásu 

v bežnom 

živote 

Pobyt v prírode, 

pozorovanie 

zmien, audio 

nahrávka, 

rozprávka, 

vlastná 

skúsenosť 

Dieťa vie: 

Oceniť krásu 

bežného života 

Individuálny 

prístup 

Povzbudenie 

Pozorovanie 

Ilustrácia 

zážitku 

2 2 2 2 

 

 

 

 

Oblasť výchovy:  Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

 

Výchovno-

vzdelávací 

cieľ 

 

Obsah 

 

Výkon 

 

Metódy, 

formy 

Počet hodín VVČ 

 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 

Rozvíjať 

schopnosť  

relaxovať 

pravidelným 

cvičením 

a pohybom 

Prechádzka, 

bicyklovanie, 

lyžovanie, 

plávanie, 

cvičenie 

v telocvični, 

stolný tenis, 

kolektívne 

športové hry 

Dieťa vie: 

Relaxovať 

pohybom 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Tréning 

5 5 6 6 

Pochopiť 

škodlivosť 

fajčenia,  

alkoholu 

a iných drog 

Čo je nikotín, 

fajčenie, alkohol  

a zdravie, 

civilizačné 

choroby  

Dieťa vie:   

Rozpoznať 

nebezpečenstvo 

návykových 

látok 

Vysvetlenie 

Film, beseda 

s odborníkom 

Výtvarné 

stvárnenie 

zážitku 

2 2 2 2 

Pochopiť 

význam 

Otužovanie, 

relaxačné 

Dieťa vie: Individuálny 4 4 3 3 
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pravidelného 

pohybu 

a cvičenia 

cvičenie, 

skupinové hry, 

netradičné 

športové 

disciplíny a hry 

Oceniť 

pravidelný 

pohyb 

Hrať hry 

prístup 

Vysvetlenie 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Tréning 

Rozvíjať 

športový talent 

a schopnosti 

futbal 

basketbal, 

stolný tenis  

vybíjaná 

loptové hry 

hry so 

švihadlom 

Dieťa vie: 

Použiť pravidlá 

jednotlivých 

hier 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Súťaž 

17 17 17 17 
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Dodatok číslo 1 z 28.8.2019, platný od 1.9.2019. 
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Príloha 1 

 

Zmena počtu oddelení a vychovávateliek. 

V školskom roku 2019/2020 je zriadených 11 oddelení ŠKD, v ktorých pracuje 11 

vychovávateliek. 
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Dodatok číslo 2 z 31.08.2020, platný od 1.9.2020. 
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Príloha 2 

 

1. Zmena  oddelení a vychovávateliek. 

V školskom roku 2020/2021 je zriadených 11 oddelení ŠKD, v ktorých pracuje 11 

vychovávateliek. 

 

Oddelenie: Meno vychovávateľa: 

I.oddelenie Bc. Erika Donová 

II.oddelenie Jana Stankovičová 

III.oddelenie Bc.Michaela Manková 

IV.oddelenie Anna Žilková 

V.oddelenie Mgr. Nikola Podolinská 

VI.oddelenie Mária Leskovjanská 

VII.oddelenie Sylvia Ambrúžová 

VIII.oddelenie Bc. Jana Hricová 

IX.oddelenie Mgr. Lucia Mátéová 

X.oddelenie Mgr. Lenka Chocholová 

XI.oddelenie Mgr. Blanka Valachová 

 

 

 

2. Zmena výšky príspevku  

V zmysle VZN Mesta Rožňava o určení čiastočných úhrad v školách a školských 

zariadeniach schválilo MZ v Rožňave č. 67/2020 zo dňa 2.7.2020  príspevok vo výške 12,00 

eur mesačne na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí 

v školskom roku 2020/21 s platnosťou od 1.9.2020. 


