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______________________________________________________________________________ 

1. Názov výchovného programu 

Pre šťastný úsmev detí 

2. Ciele a poslanie školského klubu detí 
 
 

Výchova v školskom klube detí je jednou z najznámejších a dokonca najvýznamnejších 
foriem starostlivosti o deti mladšieho školského veku v čase mimo vyučovania. Výchovno-
vzdelávaciu činnosť v školskom klube detí chceme smerovať k príprave detí na život, ktorý od 
nich vyžaduje, aby boli schopné kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Vo 
výchovno-vzdelávacej práci v školskom klube detí zdôrazňujeme potrebu, aby sa výchova mimo 
vyučovania rozhodne nestala pokračovaním riadneho vyučovacieho procesu a nezmenila sa na 
doučovanie. Rešpektovanie vekových osobitostí detí, hygienických zreteľov, prihliadanie na 
intenzitu zaťaženia a časový rozsah nepopierajú, že činnosť v školskom klube detí je závislá na 
školskom vyučovaní, pričom je dôležitá organická jednota učebného procesu s výchovou mimo 
vyučovania na základe rovnocenného partnerstva učiteľov a vychovávateľov. Našim cieľom je 
pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, 
schopného seba motivácie k celoživotnému vzdelávaniu. Dôležité je, aby sme formovali u detí 
tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové 
orientácie. Chceme vychovávať deti v duchu zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných 
ľudí.  

Školský klub detí je charakterizovaný ako výchovné zariadenie slúžiace na výchovu 
a vzdelávanie a záujmovú činnosť detí v čase mimo vyučovania. Školský klub detí vytvára 
podmienky pre telesný, psychický a sociálny rozvoj detí. Preto je potrebné, aby si deti v klube 
odpočinuli, načerpali pozitívne skúsenosti i poznatky, uspokojili vlastné záľuby a záujmy. 
Výchovno-vzdelávaciu činnosť orientuje na dodržiavanie princípov etickej výchovy a výchovy k 
manželstvu a rodičovstvu, prostredníctvom, ktorých oboznamujeme s problematikou 
nebezpečenstva komerčného sexuálneho zneužívania detí a ochrany pred ním. 

2.1 Charakteristika školského klubu detí 

Je to dieťa, ktoré je vedené k samostatnosti, vie sa o seba postarať, má slušné správanie, 
dokáže pracovať v kolektíve i pre kolektív , vie účelne využívať svoj voľný čas, túži po poznaní. 
Pri svojich aktivitách nezabúda na oddych a relaxáciu a svoje záujmy uspokojuje v rôznych 
druhoch záujmovej činnosti. 
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______________________________________________________________________________  

2.1.1 Denný režim ŠKD 

 

 

 6,00 – 7,30 

 
Ranné schádzanie detí, individuálna činnosť 
podľa záujmu - usmerňovanie vychovávateľkou, 
odchod do triedy pod dohľadom vychovávateľky. 

 

11,20 – 13,10 

 
Preberanie detí od učiteliek, hry detí 
odpočinkového a rekreačného charakteru 
(čítanie, ukľudňujúce hry a činnosti 
usmerňované vychovávateľkou, rozhovory na 
rôzne témy), príprava na obed, hygiena rúk. 

  
11,30 – 13,30 

 

Príprava na obed. 
Obed. 

 

13,45 – 14,45 
 

 

Pobyt a pohyb vonku - môže byť zameraný na 

niektorú z TOV - esteticko-výchovná (literárno-

dramatická, výtvarná, hudobná), telovýchovná, 

pracovno-technická, spoločenskovedná 

(dopravná,  
zdravotná, ...), prírodovedná a environmentálna. 

 

14,45 – 16,00 
 

 

Olovrant, hygiena rúk. 

Príprava na vyučovanie – individuálne 

vypracovávanie, domácich úloh, dopĺňanie 

vedomostí získaných v škole, opakovanie 

vedomostí z vyučovania, pomoc zaostávajúcim 

žiakom, didaktické hry. 

Odvedenie detí do zbernej ŠKD. 

 
16,00 – 16,30 

Zberná ŠKD. Nenáročné činnosti odpočinkového 
a relaxačného charakteru. Odovzdávanie detí 
rodičom. 

Úlohy sa zadeľujú a plnia podľa naliehavosti a závažnosti. Keďže dochádzka detí 

do školského klubu je dobrovoľná a premenlivá, ovplyvňovaná aj rozvrhom 

hodín, určený režim dňa nie je možné brať ako dogmu. V prípade potreby je 

možné ho prispôsobiť rozumným požiadavkám detí a rodičov. 

 
Školský klub detí pri ZŠ Severná 21, 045 01 Moldava nad Bodvou 
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Výchovný program ŠKD – Pre šťastný úsmev detí 

______________________________________________________________________________ 

2.1.2 Veľkosť a vybavenie 

Na škole pracujú 3 oddelenia školského klubu detí. Navštevujú ich deti 1. až 5. ročníka vo 
veku 6 - 11 rokov. Oddelenia sú heterogénne a sú umiestnené v triedach, kde predpoludním 
prebieha vyučovanie. Oddelenia s plnou prevádzkou vedú vychovávateľky s odbornou 
kvalifikáciou.  

2.1.3 Charakteristika detí 

Väčšina detí navštevujúcich ŠKD sú priamo z nášho mesta a zo spádových okolitých obcí: 
Jasov, Turňa nad Bodvou, Peder, Drienovec, Dvorníky - Včeláre. Všetky deti sú žiakmi našej 
základnej školy. Do oddelení prednostne prijímame deti mladšieho školského veku, s ktorými 
uskutočňujú pedagogickí zamestnanci pravidelnú prípravu na výchovno-vzdelávací proces. ŠKD 
zabezpečuje výchovu a vzdelávanie aj pre deti s poruchami vzdelávania a s poruchami 
správania. Sústreďujeme sa na celoročné aktivity prostredníctvom projektov, ktorých témy sú 
vypracované v ročnom pláne práce. Väčšia pozornosť je venovaná deťom z málo podnetného 
prostredia a deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v spolupráci 
s vyučujúcimi, zriaďovateľom a príslušnými úradmi. 

2.1.4 Dlhodobé projekty 

V ŠKD sa realizujú preventívne výchovné programy, ktorých obsah je každoročne 

stanovený v pedagogicko-organizačných pokynoch MŠ SR. Dlhodobo sa zapájame do prípravy 

podujatí rôzneho charakteru ako sú: vianočná akadémia, karneval, Deň rodiny a školy, púšťanie 

šarkanov, Halloween, jesenné tvorivé dielne, lampiónový sprievod, návšteva bábkového divadla 

v Košiciach, Putovanie po Mliečnej dráhe, Cesta rozprávkovým lesom, návšteva cintorína pri 

príležitosti Pamiatky zosnulých, príprava nátierok; zo športových podujatí sú to aktivity ako Na 

kolesách za zdravím, Atletický trojboj, Turistická vychádzka. Realizujeme besedy s hasičmi, 

policajtmi a  v mesiaci marec navštevujeme mestskú knižnicu. 

2.1.5 Spolupráca s rodičmi 

Stretnutia s rodičmi sa uskutočňujú na základe neformálneho kontaktu a nepravidelných 

stretnutí podľa potreby rodiča, alebo vychovávateliek. Rodičia majú možnosť sa pravidelne 

informovať o kvalite pobytu svojho dieťaťa v ŠKD. 

Súčasne využívame aj formu zápisu do poznámkových zošitov, komunikujeme i pomocou 
platformy Edupage a fb skupín, prispievame na webovú stránku školy, kde informujeme  
o aktuálnom dianí v ŠKD. 
Spolupráca s rodičmi a starými rodičmi:  

 individuálne rozhovory s rodičmi podľa potreby,  
 špecializované rodičovské združenie,  
 plenárna schôdza,  
 kultúrno-spoločenské a športové podujatia pre rodičov a starých rodičov – neformálne 

stretnutia  
Školský klub detí pri ZŠ Severná 21, 045 01 Moldava nad Bodvou 
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Výchovný program ŠKD – Pre šťastný úsmev detí 

______________________________________________________________________________ 

2.1.6 Spolupráca s inými inštitúciami 

Spolupracujeme:  
 s Mestským kultúrnym strediskom v našom meste 
 s Mestskou knižnicou,  
 s CVČ Cvrček v Moldave nad Bodvou, 
 so všetkými materskými školami v meste, 
 s Obvodným oddelením PZ v Moldave nad Bodvou 
 s Hasičskou stanicou v Moldave nad Bodvou atď. 

2.2 Hlavné ciele  

Podľa Zákona č.245/2008 Z.z. z 22.5.2008 § 114 odsek 1: Školský klub detí zabezpečuje 
pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa výchovného 
programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase 
mimo vyučovania. Činnosť, ktorú zabezpečuje školský klub detí, nie je totožná s činnosťou 
zabezpečovanou centrom voľného času podľa §116.“ 

 
Hlavným cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu v našom ŠKD je výchova aktívneho občana 
schopného žiť v otvorenej informačnej spoločnosti a rozvoj kľúčových kompetencií dieťaťa. 
Predovšetkým nadväzujeme na rozvoj tých kompetencií, ktoré deti získali v predškolskej 
výchove, rodinnej výchove a na vyučovaní v procese vzdelávania. Súbor schopností, poznatkov 
a zručností vytvára ich postoje a hodnoty v ďalšom živote. 
V popredí záujmu nášho ŠKD je, aby si dieťa osvojilo tieto kompetencie na úrovni 
zodpovedajúcej jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD. 
 
Strategické ciele: 

 podporovať záujmy, osobnosť a schopnosti každého dieťaťa 
 skvalitniť spoluprácu s rodičmi a verejnosťou 
 zavádzať nové formy a metódy práce  
 pedagogický prístup orientovať na posilňovanie humánnych, priateľských  vzťahov 
medzi rovesníkmi, na rozvíjanie prosociálneho správania detí  s rešpektovaním ich 
individuálnych osobitostí, potrieb a záujmov 

 aktívne sa venovať organizovanému využívaniu voľného času detí, predchádzať sociálno-
patologickým javom 

 poskytovať aktívny aj pasívny oddych na regeneráciu fyzických a psychických síl detí 
 dbať na správne používanie spisovného jazyka 
 viesť deti k návykom správneho a kultúrneho stolovania a slušnému správaniu sa 
v školskej jedálni 

 učiť deti prírodu nielen spoznávať, ale aj ju rešpektovať 
 využívať vychádzky do prírody na ochranu životného prostredia 

 
Špecifické ciele jednotlivých tematických oblastí výchovy: 
 

Školský klub detí pri ZŠ Severná 21, 045 01 Moldava nad Bodvou  
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Výchovný program ŠKD – Pre šťastný úsmev detí 
______________________________________________________________________________ 
 

A) Vzdelávacia oblasť výchovy 
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 
 

B) Spoločensko-vedná oblasť výchovy 
Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 spolurozhodovať o živote v skupine 

 rozvíjať základy zručnosti 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 

 

C) Pracovno-technická oblasť výchovy  
Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele  
 rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu  
 vedieť spolupracovať so skupinou 
 rozvíjať základy manuálnych a technických zručností  
 získavať základy zručností potrebných pre praktický život  
 získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov 
 

D)  Prírodovedno-environmentálna oblasť výchovy 
Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 
 pochopiť zásadné princípy ochrany životného prostredia 
 rozvíjať zručnosti pri jednoduchšej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia 
 

E) Esteticko-výchovná oblasť výchovy  
Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí 

 rozvíjať základy vzťahu k umeniu 

 
Školský klub detí pri ZŠ Severná 21, 045 01 Moldava nad Bodvou 
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Výchovný program ŠKD – Pre šťastný úsmev detí 
______________________________________________________________________________ 

 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 
 

F) Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť výchovy 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 kultivovať základné hygienické návyky 

 rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom 

 pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog 

 pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia 

 pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy 

 poznať základné princípy zdravého životného štýlu  

 rozvíjať športový talent a schopnosti 

 

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD zdôrazňujeme potrebu, aby sa výchova mimo 
vyučovania nestala pokračovaním riadneho vyučovacieho procesu.  
Naším dlhodobým cieľom je výchova harmonicky rozvinutého dieťaťa a vytváranie vhodných 
podmienok a možností pre rozvoj ich individuálnych schopností, záujmov a talentu. 

2.3 Kompetencie dieťaťa školského klubu detí  

 
Dieťa v ŠKD by si malo osvojiť tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho 

individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD. 

2.3.1 Kompetencie učiť sa učiť 

 riešiť nové, neznáme úlohy a situácie  
 zúčastňovať sa vedomostných súťaží  
 prejavovať záujem o nové informácie  
 vyhľadávať a triediť informácie, vie ich využiť 
 vie zhodnotiť svoje výsledky 
 samostatne pozorovať, experimentovať a z výsledkov vyvodzovať závery 

2.3.2 Komunikačné kompetencie 

 zrozumiteľne formulovať a vyjadrovať svoje myšlienky a názory 
 vypočuť si a rešpektovať opačný názor  
 rozvíjať komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT  
 prijímať spätnú väzbu  
 zapájať sa do diskusie, vie si obhájiť svoj názor 

 
 

Školský klub detí pri ZŠ Severná 21, 045 01 Moldava nad Bodvou 
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 rozumieť neverbálnej komunikácii 

2.3.3 Sociálne kompetencie 

 dokáže pomenovať svoje potreby, city a pocity  
 zvládnuť jednoduché stresové situácie  
 vlastným postupom riešiť jednoduché konflikty  
 rešpektovať úlohu skupiny, spolupracuje so skupinou, podieľa sa na vytváraní 

pravidiel práce v tíme 
 dokáže si uvedomovať si potreby ostatných detí  
 dokáže si uvedomovať potreby detí a osôb so zdravotným znevýhodnením  
 dokáže poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať  
 snaží sa vlastným postupom riešiť jednoduché konflikty a stresové situácie 

2.3.4 Pracovné kompetencie 

 prejavovať samostatnosť vo vypracovaní domácich úloh  
 plánovať a hodnotiť svoje činnosti  
 prijímať nové informácie a poznatky  
 dokončiť prácu  
 kultivovať svoju vytrvalosť  
 plniť si svoje povinnosti  
 rozvíjať manuálne zručnosti  
 ovládať jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre 

praktický život  
 dokončiť prácu 
 zodpovedne plniť zverené úlohy 
 vážiť si prácu iných 

2.3.5 Občianske kompetencie 

 uvedomovať si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb  
 uvedomovať si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie  
 prejavovať úctu k rodičom a k starším osobám  
 je otvorený primeranému participovaniu na živote v oddelení 

2.3.6 Kultúrne kompetencie 

 poznávať kultúrne pamätihodnosti obce, jej okolia a regiónu  
 rozlišovať kultúrne a nekultúrne správanie  
 rešpektovať iné kultúry a zvyky  
 podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine  
 ovládať základy kultúrneho správania  
 prejavovať úctu ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu 

3. Forma výchovy a vzdelávania 

Celodenná 
Školský klub detí pri ZŠ Severná 21, 045 01 Moldava nad Bodvou 
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4.  Tematické oblasti výchovy 
 

Výchova a vzdelávanie sa v ŠKD realizuje v týchto tematických oblastiach výchovy: 
 vzdelávacia  
 spoločensko-vedná  
 pracovno-technická  
 prírodovedno-environmentálna  
 esteticko-výchovná  
 telovýchovná, zdravotná a športová  

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

mravnú, ekologickú, dopravnú a výchovu k rodičovstvu. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje 

tak, že sa obsah jednotlivých výchovno-vzdelávacích činností aplikuje integrovane vo viacerých 

výchovných oblastiach a v záujmovej činnosti naraz, čo umožní komplexnejší rozvoj osobností 

detí. Kľúčové kompetencie a osobnosť dieťaťa sa rozvíjajú prostredníctvom realizácie nižšie 

uvedených hlavných (vyšších) výchovno-vzdelávacích cieľov. Ich plnenie sa bude dosahovať 

realizovaním nižších, špecializovanejších a konkrétnejších cieľov v jednotlivých tematických 

oblastiach výchovy a ďalších aktivitách. 

4.1  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  

4.2 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 si  vypočuť opačný názor  
 využívať všetky dostupné formy komunikácie  
 rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa  
 vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty  

Školský klub detí pri ZŠ Severná 21, 045 01 Moldava nad Bodvou 
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 poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať 

4.3 Pracovno-technická oblasť  
 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 
 vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele  
 rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu  
 vedieť spolupracovať so skupinou  
 rozvíjať základy manuálnych a technických zručností  
 získavať základy zručností potrebných pre praktický život  
 získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov  
 kultivovať základné samoobslužné návyky  

4.4 Prírodovedno-environmentálna oblasť  
 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 
 pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia  
 rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia  

4.5 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  

4.6 Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť  

 
Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 
 kultivovať základné hygienické návyky  
 rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom  
 pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog  
 pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia  
 pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy  
 poznať základné princípy zdravého životného štýlu  

Všetky činnosti a aktivity sú plánované. 
 
K činnostiam, ktoré realizujeme v našom ŠKD denne patria aj: 
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1. ODDYCHOVÉ A RELAXAČNÉ  ČINNOSTI 
 slúžia na odstránenie únavy z vyučovania 
 činnosť, ktorá sa bude realizovať si deti môžu zvoliť aj sami podľa vlastného záujmu 

 

2. REKREAČNÉ ČINNOSTI 
 uskutočňujú sa na čerstvom vzduchu za každého počasia 

 

3. PRÍPRAVA NA VYUČOVANIE 
 nadväzuje na vyučovací proces, uskutočňuje sa formou individuálneho prístupu, deti 

si plnia školské povinnosti prostredníctvom písomnej a ústnej prípravy 
 má charakter povinnosti 

 

4. SEBAOBSLUŽNÉ ČINNOSTI 
 sú presne zaradené aj v dennom poriadku klubu a rozvíjajú u detí samostatnosť 

a starostlivosť o vlastnú osobu   
 
Ďalšie formy výchovnej práce, ktoré využívame: 

 
1. PRAVIDELNÉ AKTIVITY 

 sú presne určené vo výchovnom pláne a realizujú sa cez tematické oblasti výchovy 
 

2. AKTIVITY PRÍLEŽITOSTNÉHO (SPONNTÁNNEHO) CHARAKTERU 

 sú to neplánované aktivity, ktoré vyplývajú z momentálnej situácie v oddelení, 
ročných období, individuálneho záujmu detí, prípadne verejných mimoškolských 
akcií obce alebo školy (výstavy, tvorivé dielne) 
 

3. SEZÓNNE ČINNOSTÍ 
 sánkovanie v zime, turistické vychádzky v lete 

5. Výchovný plán  

Je vypracovaný pre všetky oddelenia. Vo výchovnom pláne je stanovený zoznam 

tematických oblastí výchovy s vymedzením najmenšieho počtu výchovno-vzdelávacích činností 

(aktivít pre príslušné oddelenie) a najmenší počet hodín záujmovej činnosti v oddelení. Pre ŠKD 

počet jednotlivých činností predstavuje jednu výchovno-vzdelávaciu činnosť denne tak, aby sa 

vystriedali všetky tematické oblasti výchovy počas obdobia dvoch týždňov a záujmovú činnosť 

uskutočnenú raz za dva týždne. Vychovávatelia realizujú výchovno-vzdelávaciu činnosť tak, aby 

sa v priebehu dňa striedal odpočinok a relax so vzdelaním (príprava na vyučovanie), či 

záujmovými výchovno-vzdelávacími aktivitami. Vychovávateľky projektujú činnosti tak, aby 

uspokojili záujmy a rozvíjali schopnosti všetkých detí. 
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5.1  Výchovný plán ŠKD 

 

 

  Tematické oblasti výchovy 

 

Názov tematických 
oblastí výchovy 

Počet výchovno-vzdelávacích činností v 

jednotlivých oddeleniach ŠKD 

1. oddelenie 2. oddelenie 3. oddelenie 
 
Vzdelávacia oblasť 
 

19 19 19 

 
Spoločensko-vedná oblasť 
 

19 19 19 

 
Pracovno-technická oblasť 
 

38 36 39 

 
Prírodovedno-environmentálna oblasť 
 

36 39 36 

 
Esteticko-výchovná oblasť 
 

39 38 38 

 
Telovýchovná, športová, zdravotná 
oblasť 
 

36 36 36 

 
5.2 Výchovné štandardy 

 
5.2.1 Vzdelávacia oblasť výchovy 

 

Obsahový štandard 
 

Výkonový štandard 
 

Gramatické a matematické cvičenia, Rozvíjať autonómnosť v príprave na 

sebavzdelávanie, domáce úlohy.  vyučovanie. 
  

Techniky učenia sa, ako sa učiť, rozvíjanie 
 

 
Rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa. 
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Obsahový štandard 

 

 
Výkonový štandard 

 

vedomostí, čítanie textu, reprodukcia  

príbehu.  
  

Práca s informačnými zdrojmi, čítanie Získavať a riešiť nové, neznáme úlohy a situácie 

s porozumením, práca s encyklopédiou.  
  

Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, Rozvíjať získané poznatky. 

zmyslové hry, kvízy, doplňovačky, tajničky  

osemsmerovky, bludiská, krížovky,  

spájanie čísel.  
  

Didaktické hry. Poznávať efektívne spôsoby učenia sa. 
  

Hádanky, pranostiky, porekadlá. Získavať nové poznatky. 
  

Cudzí jazyk hrou. Získavať nové poznatky. 
  

5.2.2  Spoločensko-vedná oblasť výchovy 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

  

Spolupráca, zodpovednosť, dodržiavanie 
školského poriadku ŠKD, vytváranie pozitívnej 
klímy, režim dňa. 

Spolurozhodovať o živote v oddelení, v skupine.  
Využívať vždy dostupné formy komunikácie. 

  

Silné a slabé stránky osobnosti, trpezlivosť, Obhajovať si svoj názor. 

upokojenie sa, ako zvládnuť hnev, pozitívne Vypočuť si opačný názor. 

myslenie, ako pochopiť iných,( sebaúcta, Vyjadriť a pomenovať svoje pocity a emócie. 

sebauvedomenie, sebahodnotenie,  

sebariadenie).  

Asertivita–asertívne správanie  

Empatia - techniky aktívneho počúvania  
  

Školský klub detí pri ZŠ Severná 21, 045 01 Moldava nad Bodvou 
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Obsahový štandard 
 

Výkonový štandard 
 

 
Naše mesto, jeho história a súčasnosť, 
Slovensko – moja vlasť, Slovensko v Európe, 
vo svete, úspešní ľudia z nášho regiónu. 

 Posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej 
 príslušnosti, k regiónu. 

  

Ľudové zvyky a tradície Spoznávať ľudové zvyky a tradície. 

(Pamiatka zosnulých, Vianoce, Fašiangy, Veľká  

noc, Deň matiek ).  
  

Moja rodina, čo je domov, vlastné Prejavovať úctu k rodičom a starším ľuďom, 

rozprávanie o rodine, prejavy úcty k ľuďom, vážiť si súrodencov, rovesníkov. Pomenovať 

povinnosti dieťaťa v rodine, tolerancia. znaky harmonickej a problémovej rodiny. 
  

Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy  

komunikácia, spolužitie bez násilia. v správaní sa. Rozvíjať kultúrne návyky 

 a vyjadrovanie sa. 
  

Konflikt, z čoho vzniká konflikt, ako 
predchádzať konfliktu. 

Vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché 
konflikty. 

  

5.2.3 Prírodovedno-environmentálna oblasť výchovy 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

  

Vychádzky do prírody, pozorovanie Aplikovať základné princípy ochrany životného 

prírody, spoznávanie liečivých rastlín, prostredia. 

spoznávanie chránených rastlín  

a živočíchov, spoznávanie listnatých  

a ihličnatých stromov, jedovaté rastliny,  

huby.  
  

Spoznávanie domácich a lesných zvierat, Spoznávať domáce a lesné zvieratá. 

cudzie zvieratá, neznáme zvieratá,  
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Obsahový štandard 
 

Výkonový štandard 
 

 
nebezpečenstvo besnoty.  

 
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie, zdravá Poznať a uplatňovať základné princípy 

výživa, obliekanie podľa ročných období, zdravého životného štýlu. 

ošetrenie ľahkého zranenia, privolanie   
prvej pomoci, hygiena a hygienické 
návyky. 
  

 
Energie, šetrenie energiami, vodou, 
elektrinou, nebezpečenstvo elektrického 

 
Pochopiť základné princípy šetrenia 
s energiami a správneho zaobchádzania  s nimi. 

prúdu, požiar, nebezpečenstvo požiaru,  

vypaľovanie trávy.  
  

Ročné obdobia, príroda a počasie, Poznať vplyv počasia na prírodu. 

pozorovanie zmien v prírode (zamračené, Pochopiť nebezpečenstvo prírodných živlov. 

búrka, blesk, krúpy, dážď, dúha, vietor,  
sneh, námraza, rosa, hmla). 
  
 
Udržiavanie poriadku v triede, v herni,   Uplatňovať a rozvíjať zručnosti pri jednoduchej 

v šatníku, starostlivosť o črepníkové   činnosti na tvorbe a ochrane životného 

kvety, starostlivosť o zeleň v okolí školy,   prostredia. 
čistenie prírody a okolia ŠKD, zber 
papiera, triedenie odpadu. 
  

  

5.2.4 Esteticko-výchovná oblasť výchovy 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

  

Kultúrne a historické pamiatky v meste Prejavovať a posilniť úctu ku kultúrnym 

(kostol, knižnica, kováčska vyhňa), hodnotám a tradíciám v blízkom okolí. 

ľudové zvyky a tradície, mesto  

v minulosti a dnes, spoznávanie ulíc.  
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Obsahový štandard 
 

Výkonový štandard 
 

 
Výtvarné umenie, netradičné výtvarné 
techniky, ilustrácia rozprávky. 
 

 
Rozvíjať základný vzťah k umeniu. 

 
Estetická úprava triedy, herne, netradičné 
ozdoby. 
 

Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej 
estetickej úprave prostredia. 

  

 
Pamiatka zosnulých, Vianoce, Fašiangy, 
Veľká noc, Deň matiek. 
 

Spoznávať ľudové zvyky a tradície, podieľať sa 
na príprave kultúrnych podujatí. 
 

  

5.2.5 Pracovno-technická oblasť výchovy 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

  

Dodržiavanie zásad BOZP, školského Spolurozhodovať o živote v skupine. 

poriadku ŠKD, spolupráca, zodpovednosť, Vedieť spolupracovať so skupinou. 

režim dňa.  
  

Sebaobslužné činnosti, poriadok na lavici, Kultivovať základné sebaobslužné a hygienické 

v triede, v herni šatni, v jedálni, poriadok návyky. 

v aktovke, starostlivosť o učebnice.  

  

 
Práca s rôznym materiálom, netradičné 
postupy, rozvoj jemnej motoriky, 
manipulačné zručnosti, zhotovenie 
darčeka, učebnej pomôcky, leporelo, 
návrh oddychového kútika v oddelení, 
projektová práca. 
 

 
Rozvíjať základy manuálnych a technických 
zručností. 
Rozumieť významu osobnej zodpovednosti za 
vykonanú prácu. 

 
Pamiatka zosnulých, Vianoce, Fašiangy, 
 

Spoznávať ľudové zvyky a tradície. 
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Obsahový štandard 
 

Výkonový štandard 
 

   
   Veľká noc, Deň matiek, (výzdoba triedy,    

herne) maska na karneval. 
 

Zhotoviť výrobky vhodné na estetizáciu herne,  
triedy, zhotoviť masku na karneval, darček. 
 

   
  Príprava jednoduchého jedla, zásady Získavať základy zručností potrebných pre 
  správneho stolovania, hygiena. 
 

praktický život. 
 

  Vychádzka, pozorovanie prác na poli, Pochopiť základné princípy šetrenia 

  v záhrade, cesta chleba na stôl, hospod. s potravinami. 

  zaobchádzanie s potravinami.  

  

5.2.6  Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť výchovy 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

  

Úloha športu v živote dieťaťa, bezpečný Pochopiť význam pravidelného pohybu. 

šport, dodržiavanie pravidiel - fair play. Dodržiavať bezpečnosť pri hrách. 

  
 
Pobyt na čerstvom vzduchu, prechádzky, Rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným 

štafetové a pohybové hry v telocvični, cvičením a pohybom. 

kolektívne loptové hry, sánkovanie,  

korčuľovanie, turistické vychádzky  
(detské ihrisko pri škole i v areáli školy, 
športový areál ARÉNA šport centrum). 
  

 
Otužovanie, umývanie, vetranie, 
stravovacie návyky, pitný režim, striedanie 
práce s odpočinkom, prvá pomoc, 
obliekanie podľa ročných období. 
 

Uplatňovať základné princípy zdravého 
životného štýlu. 
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Obsahový štandard 
 

Výkonový štandard 
 

 
Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje 
zdravie, príčiny ochorenia, čo je nikotín, 
fajčenie, alkohol a zdravie. 
 

 
Pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných 
drog. 

 
Pravidlá správania sa na komunikáciách, 
chôdza po chodníku, po ceste, 
prechádzanie cez cestu, križovatku, jazda 
na bicykli, dopravné značky, pravidlá 
v dopravných prostriedkoch.  
 

 
Pochopiť význam dodržiavania dopravných 
predpisov. 

 
5.3. Výchovné osnovy ŠKD 

 
5.3.1  Vzdelávacia oblasť výchovy 

 
 
 

Výchovno-vzdelávací 
cieľ 

 
 

Obsah 

 
1. oddelenie 

počet VVC 

 
2. oddelenie 

počet VVC 

 
3. oddelenie 

počet VVC 

 
Rozvíjať autonómnosť 
v prípade na 
vyučovanie. 

 
Gramatické 
a matematické 
cvičenia, 
sebavzdelávanie, 
domáce úlohy. 
 

3 3 3 

 
Rozvíjať efektívne 
spôsoby učenia sa. 

 
Techniky učenia 
sa, ako sa učiť, 
rozvíjanie 
vedomostí, čítanie 
textu, čítanie 
s porozumením, 
reprodukcia 
príbehu. 
 

3 3 3 
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Výchovno-vzdelávací 
cieľ 

 
 

Obsah 

 
1.oddelenie 

počet VVC 

 
2.oddelenie 

počet VVC 

 
3.oddelenie 

počet VVC 

 
Získavať a riešiť nové 
neznáme úlohy 
a situácie. 

 
Práca 
s informačnými 
zdrojmi, práca 
s encyklopédiami. 
 

2 2 2 

 
Rozvíjať získané 
poznatky. 

 
Rozvíjanie 
slovnej zásoby, 
jazykolamy, 
zmyslové hry, 
kvízy, 
doplňovačky, 
tajničky, 
osemsmerovky, 
bludiská, 
krížovky, 
spájanie čísel. 
 

3 3 3 

 
Poznávať efektívne 
spôsoby učenia sa. 
 

Didaktické hry. 3 3 3 

 
Získavať nové 
poznatky. 

 
  Hádanky, 
pranostiky, 
porekadlá. 

 

3 3 3 

 
Získavať nové 
poznatky. 

 
  Spoznávanie 
cudzieho jazyka 
pomocou hry. 

 

2 2 2 
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5.3.2  Spoločensko-vedná oblasť výchovy 

 
 
 

Výchovno-vzdelávací 
cieľ 

 
 

Obsah 

 
1. oddelenie 

počet VVC 

 
2. oddelenie 

počet VVC 

 
3. oddelenie 

počet VVC 

 
Spoznávať ľudové 
zvyky a tradície. 

 
Ľudové zvyky 
a tradície 
(Pamiatka 
zosnulých, 
Vianoce, 
Fašiangy, Veľká 
noc, Deň matiek). 
 

5 5 5 

 
Obhajovať si svoj 
názor, vypočuť si 
opačný názor, vyjadriť 
a pomenovať svoje 
city a emócie. 
 

 
Asertivita, 
rozdiely medzi 
asertívnym, 
agresívnym 
a pasívnym 
správaním, silné 
a slabé stránky 
osobnosti. 
 

2 2 2 

 
Spolurozhodovať 
o živote v oddelení, 
využívať všetky 
dostupné formy 
komunikácie. 
 

 
Spolupráca, 
zodpovednosť, 
vytváranie 
pozitívnej 
atmosféry 
v oddelení, 
dodržiavanie 
školského 
poriadku v ŠKD, 
režim dňa. 
 

1 1 1 
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Výchovno-vzdelávací 

cieľ 
 

Obsah 

 
1.oddelenie 

počet VVC 

 
2.oddelenie 

počet VVC 

 
3.oddelenie 

počet VVC 

 
Prejavovať úctu 
k rodičom a starším, 
vážiť si súrodencov, 
rovesníkov. 
Pomenovať znaky 
harmonickej 
a problémovej rodiny. 
 

Moja rodina, čo je 
domov, prejav úcty 
k ľuďom, 
tolerancia, deľba 
práce v rodine, 
problémy v rodine, 
povinnosti dieťaťa. 

2 2 2 

 
Prejavovať 
ohľaduplnosť 
k osobám so 
zdravotným 
postihnutím, pochopiť 
význam dodržiavania 
ľudských práv 
a slobôd. 

 
Život so 
zdravotným 
postihnutím, čo je 
predsudok, práva 
dieťaťa, 
šikanovanie, 
diskriminácia, 
spolužitie bez 
násilia. 
 

1 1 1 

 
Posilniť základy hrdosti 
k národnej a štátnej 
príslušnosti a k regiónu. 

 
Slovensko 
v Európe, vo svete, 
úspechy 
slovenských 
športovcov 
a umelcov. 
 

1 1 1 

 
Rozlišovať kultúrne 
a nekultúrne prejavy 
v správaní, rozvíjať 
kultúrne návyky 
a vyjadrovanie sa. 

 
Pozdrav, 
požiadanie, 
odmietnutie, 
oslovenie, 
spolužitie bez 
násilia, neformálna 
komunikácia, slang, 
vulgarizmy a gestá. 
  

2 2 2 
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Výchovno-vzdelávací 

cieľ 
 

Obsah 

 
1.oddelenie 

počet VVC 

 
2.oddelenie 

počet VVC 

 
3.oddelenie 

počet VVC 

 
Vedieť samostatne 
a kriticky riešiť 
jednotlivé konflikty. 
 

 
Čo je konflikt, 
z čoho vzniká, ako 
predchádzať 
konfliktu. 
 

1 1 1 

 
Rozvíjať základy 
zručnosti, 
sebahodnotenia, 
sebariadenia, 
sebamotivácie 
a empatie. 
 

 
Emócie, prečo sme 
nahnevaní, silné 
a slabé stránky 
osobnosti, 
trpezlivosť, ako 
zvládnuť hnev, 
pozitívne myslenie. 

2 2 2 

 
Pripomenúť si 
významné dni 
v kalendári. 
 

 
Úcta k významným 
udalostiam, 1. a 8. 
máj, oslobodenie 
mesta, nežná 
revolúcia, SNP. 

2 2 2 

5.3.3  Prírodovedno-environmentálna oblasť výchovy 

 
 
 

Výchovno-vzdelávací 
cieľ 

 
 

Obsah 

 
1. oddelenie 

počet VVC 

 
2. oddelenie 

počet VVC 

 
3. oddelenie 

počet VVC 

 
Pochopiť základné 
princípy ochrany 
životného prostredia.. 

 
Vychádzky do 
prírody, 
pozorovanie 
prírody. 
 

10 11 10 

 
Poznávať rastliny, 
živočíchy, vyhľadávať 
informácie. 

 
Spoznávanie 
liečivých rastlín, 
chránených 
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Výchovno-vzdelávací 
cieľ 

 
 

Obsah 

 
1. oddelenie 

počet VVC 

 
2.oddelenie 

počet VVC 

 
3.oddelenie 

počet VVC 

 
 

 
rastlín  
a živočíchov, 
listnatých 
a ihličnatých 
stromov, 
jedovatých rastlín 
a húb. 
 

6 6 6 

 
Rozvíjať zručnosti pri 
jednoduchej tvorbe 
a ochrane životného 
prostredia. 

 
Udržiavanie 
poriadku v triede, 
v herni, v šatni, 
starostlivosť 
o črepníkové 
kvety, o kvety 
v črepníkoch na 
balkónoch pri 
triedach, 
starostlivosť 
o zeleň v okolí 
školy, čistenie 
prírody a okolia 
ŠKD, zber 
papiera, triedenie 
odpadu. 
 

5 5 5 

 
Pochopiť význam 
dodržiavania 
základných zásad 
zdravej výživy. 

 
Podstata zdravia, 
zodpovednosť za 
svoje zdravie, 
príčiny ochorenia, 
racionálna strava. 

4 4 4 

 
Poznať základné 
princípy. 

 
Stravovacie 
návyky, pitný 
režim, striedanie 
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Výchovno-vzdelávací 

cieľ 
 

Obsah 

 
1. oddelenie 

počet VVC 

 
2.oddelenie 

počet VVC 

 
3.oddelenie 

počet VVC 

  
práce 
s odpočinkom, 
prvá pomoc, 
obliekanie podľa 
ročných období. 
 

4 4 4 

 
Pochopiť základné 
princípy šetrenia 
s energiami 
a správneho 
zaobchádzania s nimi. 

 
Šetrenie 
s energiami, 
vodou, 
nebezpečenstvo 
nesprávneho 
zaobchádzania 
s energiami.  
 

2 2 2 

 
Poznať vplyv počasia 
na prírodu. 
Pochopiť 
nebezpečenstvo 
prírodných živlov. 
 

 
Pozorovanie 
zmien v prírode, 
búrka, blesk, 
záplavy, víchrica, 
mráz, horúčavy. 

2 3 2 

 
Poznať domáce a lesné 
zvieratá. 

 
Spoznávanie 
zvierat žijúcich na 
hospodárskom 
dvore, 
v domácnosti, 
lesných zvierat a 
žijúcich v ZOO. 
 

3 4 3 
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5.3.4  Esteticko-výchovná oblasť výchovy 

 
 
 

Výchovno-vzdelávací 
cieľ 

 
 

Obsah 

 
1. oddelenie 

počet VVC 

 
2. oddelenie 

počet VVC 

 
3. oddelenie 

počet VVC 

 
Posilniť úctu ku 
kultúrnym hodnotám 
v blízkom okolí. 

 
Návšteva 
kultúrnych 
a historických 
pamiatok v meste 
a v blízkom okolí, 
poznávanie ulíc, 
minulosť 
a súčasnosť 
mesta. 
 

4 4 4 

 
Rozvíjať talent 
a špecifické 
schopnosti. 

 
Hudba, tanec, 
hudobné 
a dramatické 
činnosti, 
dramatizácia 
rozprávky, 
príprava 
kultúrneho 
programu. 
 

6 5 5 

 
Rozvíjať základný 
vzťah k umeniu. 

 
Výtvarné umenie, 
netradičné 
výtvarné 
techniky, 
ilustrácia 
rozprávky. 
 

10 10 10 

 
Prejavovať pozitívny 
vzťah k jednoduchej 
a estetickej úprave 
prostredia. 

 
Estetizácia triedy, 
herne, netradičné 
ozdoby. 

4 4 4 
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Výchovno-vzdelávací 

cieľ 
 

Obsah 

 
1. oddelenie 

počet VVC 

 
2.oddelenie 

počet VVC 

 
3.oddelenie 

počet VVC 

 
Prejavovať pozitívny 
vzťah k jednoduchej 
estetickej úprave 
prostredia. Rozvíjať 
kultúrne návyky. 

 
Úprava 
zovňajšku, 
pozdrav, 
oslovenie, 
poďakovanie, 
kultúra 
stolovania. 

4 4 4 

 
Spoznávať ľudové 
zvyky a tradície. 
Podieľať sa na 
príprave kultúrnych 
podujatí. 

 
Pamiatka 
zosnulých, 
Vianoce, 
Fašiangy, Veľká 
noc, Deň matiek. 
 

5 5 5 

 
Objavovať a vnímať 
krásu v bežnom živote. 

 
Pozeranie DVD 
rozprávky, 
počúvanie CD 
nahrávok, práca 
s rozprávkovou 
knihou a detským 
časopisom. 
 

6 6 6 

5.3.5  Pracovno-technická oblasť výchovy 

 
 
 

Výchovno-
vzdelávací cieľ 

 
 

Obsah 

 
1. oddelenie 

počet VVC 

 
2. oddelenie 

počet VVC 

 
3. oddelenie 

počet VVC 

 
Spolurozhodovať 
o živote v skupine. 
Vedieť 
spolupracovať so 
skupinou. 
 

 
Dodržiavanie zásad 
BOZP, školského 
poriadku ŠKD, 
spolupráca, 
zodpovednosť,  

2 2 2 
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Výchovno-
vzdelávací cieľ 

 

Obsah 

 
1. oddelenie 

počet VVC 

 
2.oddelenie 

počet VVC 

 
3.oddelenie 

počet VVC 

  
režim dňa 
 

   

 
Kultivovanosť, 
základné 
sabaobslužné 
a hygienické 
návyky. 

 
Sebaobslužné 
činnosti, poriadok na 
lavici, v triede, šatni, 
v jedálni, poriadok 
v aktovke. 
Starostlivosť  
o učebnice. 
 

5 5 5 

 
Spoznávať ľudové 
zvyky a tradície.  
Zhotoviť výrobky 
vhodné na 
estetizáciu herne, 
triedy. Zhotoviť 
darčeky. 

 
Pamiatka zosnulých, 
Vianoce, Veľká noc, 
Fašiangy, Deň 
matiek, maska na 
karneval. Výzdoba 
triedy, herne 
a priestorov školy. 
 

15 17 15 

 
Rozvíjať základy 
manuálnych 
a technických 
zručností. Rozvíjať 
fantáziu. 

 
Práca so 
stavebnicami, 
kockami, jednoduché 
stavby. 
 

10 5 10 

 
Získavať základy 
zručností 
potrebných pre 
praktický život. 

 
Príprava 
jednoduchého jedla, 
zásady správneho 
stolovania, hygiena. 
 

3 3 3 
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Výchovno-vzdelávací 

cieľ 
 

Obsah 

 
1. oddelenie 

počet VVC 

 
2.oddelenie 

počet VVC 

 
3.oddelenie 

počet VVC 

 
Pochopiť základné 
princípy šetrenia 
s potravinami. 

 
Vychádzka, 
pozorovanie prác 
na poli, 
v záhrade, cesta 
chleba na stôl, 
hospodárne 
zaobchádzať 
s potravinami. 
 

3 4 4 

5.3.6  Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť výchovy 

 
 
 

Výchovno-vzdelávací 
cieľ 

 
 

Obsah 

 
1. oddelenie 

počet VVC 

 
2. oddelenie 

počet VVC 

 
3. oddelenie 

počet VVC 

 
Rozvíjať schopnosť 
relaxovať pravidelným 
cvičením a pohybom. 
 

 
Pobyt na 
čerstvom 
vzduchu, 
prechádzky, 
štafetové 
a pohybové hry 
v telocvični, 
kolektívne 
loptové hry, 
sánkovanie, 
korčuľovanie, 
turistické 
vychádzky 
(detské ihrisko 
pri škole 
a v areáli školy, 
ARÉNA šport 
centrum) 
 

10 10 10 
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Výchovno-vzdelávací 
cieľ 

 

Obsah 

 
1. oddelenie 

počet VVC 

 
2.oddelenie 

počet VVC 

 
3.oddelenie 

počet VVC 

 
Pochopiť škodlivosť 
fajčenia, alkoholu 
a iných drog. 
 

 
Podstata zdravia, 
zodpovednosť za 
svoje zdravie, 
príčiny ochorenia, 
čo je nikotín, 
fajčenie, alkohol 
a zdravie. 
 

2 2 2 

 
Pochopiť význam 
pravidelného pohybu. 
Dodržiavať bezpečnosť 
pri hrách. 

 
Úloha športu 
v živote dieťaťa, 
bezpečný šport, 
dodržiavanie 
pravidiel fair-
play.  
 

6 6 6 

 
Rozvíjať športový 
talent a schopnosti. 

 
Futbal, basketbal, 
minivolejbal, 
vybíjaná, florbal. 

5 5 5 

 
Uplatňovať základné 
princípy zdravého 
životného štýlu. 

 
Otužovanie, 
umývanie, 
vetranie, 
stravovacie 
návyky, pitný 
režim, striedanie 
práce 
s odpočinkom, 
prvá pomoc, 
obliekanie podľa 
ročných období. 
 

4 4 4 
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Výchovno-vzdelávací 
cieľ 

 

Obsah 

 
1. oddelenie 

počet VVC 

 
2.oddelenie 

počet VVC 

 
3.oddelenie 

počet VVC 

 
Pochopiť význam 
dodržiavania 
dopravných predpisov. 

 
Pravidlá 
správania sa na 
komunikáciách, 
chôdza po 
chodníku, chôdza 
po ceste, 
prechádzanie na 
cestu, križovatku,  
jazda na bicykli, 
dopravné značky, 
pravidlá 
v dopravných 
prostriedkoch. 

9 9 9 

 

6. Výchovný jazyk  
 

Slovenský 
 

7. Personálne zabezpečenie  
 

O výchovu detí sa starajú 3 vychovávateľky. Výchovno-vzdelávaciu činnosť v školskom 
klube detí vykonávajú vychovávateľky, ktoré spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej 
spôsobilosti (vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1998 Z. z. o odbornej a 
pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení vyhlášky č. 14/1998 Z. z., 
vyhlášky 379/2000 Z. z. a vyhlášky č.200/2002 Z. z.) Špecifické schopnosti (komunikácia s 
deťmi, rodičmi, schopnosť motivovať činnosť, udržať disciplínu, hodnotiť svoju prácu, 
podnecovať a rozvíjať prirodzenú zvedavosť detí a odvahu prejaviť sa ) a skúsenosti sú 
dôležitým predpokladom kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu. Počet vychovávateliek v 
ŠKD závisí od počtu detí prihlásených na výchovno-vzdelávaciu činnosť.  
 

8. Materiálno-technické a priestorové podmienky 

 
Priestory: 
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Výchovný proces prebieha v štandardnej triede. Priestor je rozdelený na dve časti: 

pracovnú a oddychovú. Pracovná časť je vybavená školským nábytkom a tabuľou. V jednej triede 
aj interaktívnou tabuľou. ŠKD má herňu s dopravným kobercom, stolmi na stolný futbal a stolné 
detské hry (biliard), okrúhlymi stolmi a stoličkami, televíznym prijímačom a DVD prehrávačom.  
Pre svoje činnosti využívame telocvičňu a multifunkčnú miestnosť. Pre rekreačnú činnosť 
využívame neďaleký areál pod kopcom Aréna, blízky les i veľké detské ihrisko s hracími prvkami 
v areáli školy. ŠKD má vyhovujúce hygienické podmienky. Deti majú na odkladanie obuvi a 
šatstva šatne. Sociálne zariadenia sú vyhovujúce a umiestnené pri triedach. V každom oddelení 
je umývadlo s pitnou vodou. Vychovávateľky majú samostatný kabinet. ŠKD nemá bezbariérový 
prístup. Pre jednotlivé výchovné činnosti klub využíva aj minifutbalové ihrisko, detské ihrisko 
s hracími prvkami v areáli školy, atletickú dráhu, knižnicu, učebňu informatiky a školské 
didaktické pomôcky. Šatne sú umiestnené na prízemí  pri triedach. Dôraz kladieme na upravené 
a esteticky riešené prostredie oddelení a chodieb. Škola získala z dotácií MŠVVaŠ finančné 
prostriedky na zveľadenie oddychovej zóny v herni. O estetický vzhľad tried sa starajú triedni 
učitelia v spolupráci s vychovávateľkami a ich deťmi. Nástenky sú zamerané tematicky a 
pravidelne sa obmieňajú a aktualizujú. Zdrojom informácií je webová stránka školy 
(www.zs2.moldava.edu.sk.). V zadnej časti miestností máme odkladací priestor pre pomôcky 
a v herni sú uložené hračky.  
ŠKD disponuje  vlastným DVD prehrávačom, televízorom aj PC. 
 
Školská jedáleň: 
 

Väčšina detí ŠKD sa stravuje v školskom stravovacom zariadení, ktoré sa nachádza 

priamo v budove školy na prízemí pri hlavnom vstupe do budovy školy.  

Materiálno-technické vybavenie: 

Vybavenie nášho školského klubu je primerané. Podľa finančných možností dopĺňame 
spotrebný materiál, hračky a športové potreby. 

Poplatky za čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD vyzbierané od rodičov 
v súčasnosti neumožňujú využiť ich na zabezpečenie rôznych pomôcok, kníh, hračiek 
a spotrebného materiálu na tvorivé dielne. 

Máme k dispozícií koberec ,,Človeče, nehnevaj sa“, a „Škôlka“. V oddeleniach/triedach je 
k dispozícií množstvo hračiek, spoločenských hier, stavebníc a tunel na preliezanie. Na realizáciu 
športovej činnosti je klub vybavený loptami, švihadlami, bedmintonovými raketami, lietajúcimi 
taniermi, malým basketbalovým košom a loptami k nemu, saňami, klzákmi. Pre športovú a 
rekreačnú činnosť je k dispozícii kompletné vybavenie telocvične – lopty, detské hojdačky 
a preliezačky, trampolína v átriu školy, ktorú využívajú aj deti z ŠKD. Pre výtvarné a pracovné 
činnosti si pomôcky zabezpečujú deti sami. Pri činnostiach vedieme deti k vhodnému 
zaobchádzaniu so zverenými pomôckami, náčiním a materiálom. Časť potrebných materiálov 
získavame od rodičov. 

 
 
 

http://www.zs2.moldava.edu.sk/
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9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

výchove 

 
 s pravidlami bezpečnosti a ochrany zdravia a školským poriadkom ŠKD sú deti 
oboznámené spravidla vždy v prvý vyučovací deň a priebežne pred rôznymi akciami, 
poučenia sa zaznamenávajú do triednej dokumentácie 

 školský klub detí zodpovedá za bezpečnosť detí, za dodržiavanie hygienických 
podmienok a ochranu ich fyzického a duševného stavu v čase ich pobytu v klube  

 školský klub detí je svojím spôsobom ochrana pred násilím, šikanovaním a všetkými 
patologickými javmi 

 prevažná väčšina detí sú stravníkmi školskej jedálne, ktorá sa nachádza v priestoroch 
školy, preto do ŠJ odchádzajú pod dozorom vychovávateľky,  

 v prípade úrazu je dieťaťu podaná prvá pomoc, v zložitých prípadoch je kontaktované 
vedenie školy a rodič. V prípade úrazu väčšieho charakteru sa privolá rýchla zdravotná 
služba. Úraz je zaznamenaný do denníka registrovaného resp. neregistrovaného úrazu 
a spisuje sa záznam o úraze aj s bezpečnostným technikom. 

 deti sú zo ŠKD uvoľňované len na základe písomného oznámenia rodičov  (zákonných 
zástupcov) v prípade, že ide o iný, ako je vopred dohodnutý spôsob odchodu z ŠKD 
(uvedený v zápisnom lístku dieťaťa) 

 zodpovednosť za dieťa v prípade, že odchádza z klubu na záujmovú krúžkovú činnosť 
uskutočňovanú v priestoroch školy preberá vyučujúci alebo vedúci krúžku, ktorý túto 
činnosť zabezpečuje a zodpovedá aj za prechod dieťaťa na túto činnosť a späť. 
Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní sú 

podrobne rozpracované v prevádzkovom a školskom poriadku ŠKD a školy. 

10. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí 

 
Cieľom hodnotenia výsledkov deti v školskom zariadení je poskytnúť dieťaťu a jeho 

rodičom spätnú väzbu o tom, ako dieťa zvládlo 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 je vlastné 

sebahodnotenie detí, možnosť obhájiť svoje správanie či riešenie problému a na základe 

konzultácie v kolektíve prípadná následná korekcia. 

Hodnotenie dieťaťa sa vykonáva slovne a má najmä motivačný a informačný charakter.  
Vychovávateľ pri hodnotení  
zohľadňuje: 

 individuálne osobitosti dieťaťa a prihliada na jeho momentálny psychický a fyzický 
stav 

Školský klub detí pri ZŠ Severná 21, 045 01 Moldava nad Bodvou 
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uplatňuje: 

 primeranú náročnosť, pedagogický takt, rešpektuje práva dieťaťa a uplatňuje 

humanistický prístup 

Vychovávateľ získava podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania 
dieťaťa týmito metódami: 

 pozorovaním dieťaťa pri činnosti 
 motivačným rozhovorom s dieťaťom 
 poskytovaním spätnej väzby 
 analýzou výsledkov činností dieťaťa 
 prezentáciou výsledkov činností dieťaťa 
 rozhovorom s rodičmi dieťaťa 
 konzultáciou s triednym učiteľom (vyučujúcim) dieťaťa 
 sebahodnotením detí 

10.1 Kritériá hodnotenia dieťaťa 
 

 dodržiavanie pravidiel správania a dodržiavanie školského poriadku ŠKD počas 
celého školského roka 

 prejavená snaha o zvládnutie danej úlohy 
 sústredenosť dieťaťa pri plnení školských povinností 
 samostatnosť dieťaťa pri príprave na vyučovanie 
 vytrvalosť dieťaťa pri učení a v rôznych aktivitách 
 prejavený záujem dieťaťa o zapojenie sa do činností 
 samostatnosť dieťaťa pri činnostiach 
 aktivita dieťaťa pri činnostiach 
 výsledky činnosti dieťaťa 
 celková aktivita dieťaťa 
 spolupráca s ostatnými deťmi 
 ochota pomôcť ostatným deťom 
 úroveň argumentácie a komunikácie dieťaťa 
 úroveň vyjadrovania a správanie sa dieťaťa v reálnej situácii 
 dodržiavanie zásad správneho stolovania v školskej jedálni 
 úroveň sebaobslužných činností 

S kritériami hodnotenia sú oboznámené aj deti. 

Cieľom hodnotenia je: 
 

 poskytnúť dieťaťu spätnú väzbu pri získavaní požadovaných zručností a vedomostí o tom 
ako ich dokáže využiť  

 motivuje detí k ďalšiemu sebazdokonaľovaniu  
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. 
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deti na ceste k vytýčeným cieľom. 

11. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

zariadenia 

 Pozorovania (hospitácie)  
 Rozhovor 
 1 x ročne – celoročné hodnotenie pedagogických zamestnancov 

 
Za úroveň výchovno-vzdelávacej práce v ŠKD zodpovedá vychovávateľka. 

         Zástupkyňa RŠ kontroluje v zmysle platnej legislatívy výchovno-vzdelávaciu činnosť ŠKD: 

1. Kontroluje pedagogickú dokumentáciu, kontroluje sa úroveň jej vedenia, včasnosť, 
presnosť, správnosť používanej terminológie a vecnosť jej zápisov. 

2. Vykonáva hospitácie priamo vo výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD. 
   

11.1 Kritériá hodnotenia práce vychovávateliek ŠKD 

 napĺňanie stanovených výchovno-vzdelávacích cieľov a úroveň ich zvládnutia 
deťmi 

 prístup k deťom a rodičom 
 tvorivosť a originalita 
 výsledky v oblasti kontinuálneho vzdelávania 
 hodnotenie vychovávateľky deťmi 
 podiel na estetickej úprave prostredia ŠKD a školy 
 hodnotenie výsledkov v oblasti vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, 

mimoškolskej činnosti 
 dodržiavanie pracovnej disciplíny 
 úroveň individuálneho prístupu k deťom 
 využitie existujúcich materiálno – technických podmienok 

12. SWOT analýza ŠKD 

 

Silné stránky Slabé stránky 

  
 

 tradičné aktivity (Halloween, 
Šarkaniáda, sánkovanie, 
korčuľovanie, výroba nátierok,  

 nepravidelné odchody detí zo ŠKD 
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Silné stránky Slabé stránky 

  
 

Atletický trojboj, Putovanie po 
Mliečnej dráhe, Cesta rozprávkovým 
lesom, Turistická vychádzka, 
karneval, návšteva knižnice, 
návšteva bábkového divadla v 
Košiciach...) 

 odbornosť vychovávateliek ŠKD 
 záujem o nové metódy a formy 

vzdelávania 
 možnosť používania technických 

prostriedkov DVD, PC 
 možnosť využitia interaktívnej 

tabule počas činnosti ŠKD 
 spoločná činnosť oddelení 
 možnosť využitia telocvične, 

športových ihrísk a detského ihriska 
v areáli školy 

 využitie trampolíny v átriu školy 
 dobrá spolupráca s rodičmi 
 zapájanie sa do rôznych školských 

aktivít 
 vhodná poloha školy – blízkosť 

prírody 
 spolupráca s učiteľmi a rodičmi 
 ústretovosť vedenia školy k činnosti 

ŠKD 
 ochota vychovávateliek k tvorivej 

činnosti 
 dlhodobá tradícia 
 spolupráca s MŠ 
 spolupráca s MsKS, MsK, CVČ 

Cvrček, s MsP, OO PZ, s hasičskou 
stanicou 

 výzdoba interiéru školy 
 

 
 rôznorodosť záujmov detí 
 problém sociálnej skladby detí 
 nerešpektovanie časového 

harmonogramu zo strany rodičov 
 činnosť ŠKD sa realizuje v triedach 
 priraďovanie financií od zriaďovateľa cez 

originálne kompetencie 
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Silné stránky Slabé stránky 

  
 

 prevádzka od 6,00 – 16,30 hod. 
 blízkosť bydliska detí 

navštevujúcich ŠKD 
 internetová stránka ŠKD 
 postupné zveľaďovanie priestorov 

ŠKD 
 

 
 

Príležitosti Ohrozenia 

  

 
 získať finančné prostriedky z fondov 
 zapojiť sa do projektov 
 možnosť výmeny skúseností s inými 

školami v meste 
 podchycovať záujem rodičovskej 

verejnosti za účelom možností 
získať materiálne zabezpečenie ŠKD 
 

 
 konkurencia škôl v meste 
 finančné prostriedky od zriaďovateľa 
 klesajúci počet žiakov školy 
 stúpajúca nezamestnanosť 
 znižovanie statusu pedagóga 

v spoločnosti – spoločenské oceňovanie 

 
Silné stránky nášho ŠKD chceme stále rozvíjať, zároveň hľadať skryté rezervy v tvorivosti 

vychovávateliek, v spolupráci s rodičmi a vedením školy, využiť všetky možnosti, aby aktivity 

v ŠKD boli pre deti pútavé a zaujímavé. Z výsledkov SWOT analýzy vieme o silných a slabých 

stránkach ŠKD.  

Slabé stránky sa budeme snažiť v rámci možností odstraňovať, hlavne v spolupráci s vedením 

školy. 

Príležitosti: budeme výraznejšie prezentovať náš ŠKD, vytvárať nové príležitostné aktivity, 

využívať všetky dostupné možnosti na výmenu skúseností s vychovávateľkami iných ŠKD. 

Ohrozenia: hľadať stále nové riešenia, aby toto ohrozenie neovplyvnilo znížený záujem detí o 

ŠKD. 
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13. Požiadavky na profesijný rozvoj pedagogických a odborných 

zamestnancov 

 
Škola v súlade s príslušnými legislativnými opatreniami bude nielen zapájať svojich 

zamestnancov, ale aj podporovať ich vzdelávanie. Za týmto účelom vypracováva ročné plány 
profesijného rozvoja. 

 
Hlavným cieľom kontinuálneho vzdelávania ako súčasti celoživotného vzdelávania 

u pedagogických a odborných zamestnancov je sústavným procesom nadobúdania vedomostí, 
zručností a spôsobilostí s cieľom udržať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné 
kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a na výkon odbornej činnosti. 

 
Škola poskytne priestor iniciatíve učiteľa, umožní mu prezentovať inovačné postupy svojej 

práce, ktorými sú najmä autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných 
učebných pomôcok vrátane počítačových programov, učebníc, učebných textov, metodických 
materiálov a pracovných zošitov, iné tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej praxe. 
 
 

 

 

V Moldave nad Bodvou, dňa 27.8.2021 

Vypracovala: Lenka Urbanová – vychovávateľka ŠKD 

          

 

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

Mgr. Gabriela Janičová 

                  riaditeľka školy 
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Záznamy o platnosti a revidovaní Výchovného programu ŠKD 

 

R e v i d o v a n i e: 

    Dátum 
platnosti VP  
        ŠKD 

         Dôvod zmeny         Predmet úpravy 
(doplnky, zmeny, inovácie) 

Prerokované      

a schválené     

v PG rade 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 


