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Výchovný program ŠKD podľa § 8 Zákona č. 245/2008 Z.z. (školský 

zákon) obsahuje nasledujúce časti: 

    

NÁZOV PROGRAMU 

 

1. VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV  A POSLANIA VÝCHOVY 

 

2. FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA   2.1.1. Kompetencia učiť sa učiť  

                             2.1.2. Komunikačné kompetencie 

                          2.1.3. Sociálne kompetencie 

                          2.1.4. Pracovné kompetencie 

                          2.1.5. Občianske kompetencie 

                          2.1.6. Kultúrne kompetencie 

 

3. TEMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVY         3. 1. 1. Vzdelávacia oblasť 

                                                                     3. 1. 2. Spoločensko-vedná oblasť 

                                                                     3. 1. 3. Pracovno-technická oblasť 

                                                                     3. 1. 4. Prírodovedno-environmentálna oblasť 

                                                                     3. 1. 5. Esteticko-výchovná oblasť 

                                                                     3. 1. 6. Telovýchovná oblasť 

 

4.VÝCHOVNÝ PLÁN 

 

5. VÝCHOVNÝ JAZYK 

 

6. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 

 

7. MATERIÁLNO – TECHNICKÉ PRIESTOROVÉ PODMIENKY 

 

8. PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA    

    PRI VÝCHOVE 

 

9. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA DETÍ 

 

10.VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA  

      ZAMESTNANCOV ŠKD 

 

11.POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE 

      PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

 



1. VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA VÝCHOVY 

 

     Výchovno-vzdelávacia činnosť smeruje k príprave detí na život, ktorý od nich vyžaduje, 

aby boli schopné kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Cieľom je 

pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, 

schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. 

 

Hlavné výchovné ciele ŠKD: 

 uplatňovanie prvkov ITV Vysoko efektívneho učenia do všetkých oblastí činnosti ŠKD 

 rozvíjať kombináciu vedomostí, zručností a postojov, t.j. rozvoj dieťaťa, jeho učenie 

a poznanie (integrované tematické vyučovanie s podporou IKT) 

 osvojovať u dieťaťa základy spoločenských hodnôt 

 získavať u dieťaťa vedomosti, zručnosti a postoje osobnej samostatnosti a schopnosti 

prejavovať sa ako samostatná osobnosť pôsobiaca vo svojom okolí 

 integrovať deti so špecifickými vzdelávacími potrebami 

 vychovávať dieťa k zmysluplnému využívaniu voľného času a získavať dostatok námetov 

pre napĺňanie voľného času 

Výchovno-vzdelávací proces v ŠKD prispieva k rozvoju kľúčových kompetencií každého 

jedinca. Cieľom je naviazať kontakt na základy získané v predškolskom vzdelávaní a vhodne 

doplňovať kompetencie získané pri výchove v rodine a na vyučovaní v škole. Všetko je 

založené na priamych zážitkoch z činnosti ŠKD a prepojené s reálnymi životnými situáciami. 

Súbor znalostí, schopností a zručností slúži k vytváraniu postojov a hodnôt. 

Poslaním výchovy a vzdelávania je pomôcť deťom, aby sa vedeli orientovať vo svete, 

v ktorom žijú a realizovať plnohodnotný život. Je našou snahou rozvinúť potenciál každého 

dieťaťa, viesť ho k schopnosti spoločne pracovať, vzájomne sa rešpektovať, upevňovať 

a rozvíjať zodpovednosť, čestnosť, samostatnosť. 

Našimi pozitívnymi cieľmi výchovy a vzdelávania mimo vyučovania je umožniť každému 

dieťaťu zaradenému do ŠKD: 

 rozvíjať osobnosť a zlepšovať si výchovno-vzdelávacie výsledky nenáročnou záujmovou 

činnosťou podľa výchovného programu ŠKD, samostatnou prípravou na vyučovanie 

a rozvíjaním kľúčových kompetencií v čase mimo vyučovania 

 vyzdvihovať kladné stránky ich povahy 

 získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu 

 rozvíjať sociálne kompetencie 

 nasmerovať kompetencie k zmysluplnému tráveniu voľného času 

 využívať poznatky získané v škole 

 rozvíjať komunikačné kompetencie 

 podporovať nadanie, talent, naučiť sa kreatívnemu spôsobu života 

 rozvíjať občianske kompetencie 

 rozvíjať kultúrne kompetencie 

 uplatňovať požiadavky environmentálnej výchovy:  



 prírodu nielen spoznávať, ale ju aj rešpektovať  

 chrániť životné prostredie 

 spoznávať naše mesto, región 

 skrášľovať okolie, pracovné prostredie 

 rozvíjať kompetencie učiť sa učiť 

 rozvíjať pracovné kompetencie 

 

2. FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

 

     Formy výchovy a vzdelávania spolu úzko súvisia a v praxi sa nám často prelínajú        

a dopĺňajú. Výchovu mimo vyučovania realizujeme prostredníctvom pravidelných, 

priebežných a príležitostných činností v jednotlivých oddeleniach alebo v rámci celého ŠKD:  

 v príprave na vyučovanie 

      Prípravu na vyučovanie zaraďujeme medzi povinné činnosti a pod týmto pojmom  

      chápeme všetky činnosti, ktoré súvisia s plnením školských povinností. Formy práce 

      v tejto oblasti sa musia výrazne odlišovať od foriem uplatňovaných vo vyučovaní. 

 v záujmovej činnosti 

      Záujmové činnosti sú najdôležitejšou súčasťou obsahu výchovy detí mimo vyučovania. 

      Pri vytváraní hodnotovej orientácie človeka majú nezastupiteľnú úlohu. Slúžia  

      na uspokojovanie špecifických potrieb a na rozvíjanie záujmov žiakov. 

 v oddychovej a relaxačnej činnosti 

      Oddychové a relaxačné činnosti predstavujú dôležitú časť náplne voľného času. Mali by  

      byť psychicky a fyzicky nenáročné a mali by slúžiť na odstránenie únavy detí  

      z vyučovania a na ich odreagovanie sa.  

 vo výchovno-vzdelávacej činnosti podľa výchovného programu 

      Vychovávateľky sa snažia rozmanitosťou aktivít zabezpečiť deťom zmysluplné, účelné 

      a tvorivé využitie času mimo vyučovania počas celého školského roka. Uplatňujú 

      predovšetkým motivačné metódy a formy práce, spolupracujú s rodinou dieťaťa a 

      s pedagogickými zamestnancami školy. 

Formy výchovy a vzdelávania v ktorých jednotlivé činnosti v ŠKD realizujeme sú veľmi 

rôznorodé a pestré. Najdôležitejšími a najbežnejšími formami výchovnej práce, ktoré 

v spojení s konkrétnymi činnosťami používame sú hry, besedy, diskusie, ankety, súťaže, kvízy, 

vychádzky, telovýchovné chvíľky, cvičenia s fit loptami, ranné komunity, návštevy knižnice, 

spoločenských podujatí, múzeí, výstav, kultúrnych programov a vystúpení, účasť na 

športových podujatiach, práca v záujmových krúžkoch. 

Pri výbere vhodných prostriedkov a metód vychádzame zo zásad výchovného procesu z cieľa, 

ktorý chceme dosiahnuť, z obsahu, z poznania objektu výchovy, z podmienok a možností, 

ktoré pre realizáciu máme. V procese výchovy sa vyhýbame stereotypnosti pri používaní 

foriem a metód a volíme predovšetkým formy aktivizačné. 



     Realizujeme preventívne výchovné programy, ktorých obsah je každoročne stanovený 

v pedagogicko-organizačných pokynoch MŠ SR.. Prezentujeme školu formou otvorených 

dverí, webovej stránky, na ktorej aktualizujeme a ponúkame nové informácie. 

 

Deti z ŠKD sa aktívne podieľajú na vnútroklubových projektoch: 

 tekvicový festival 

 šarkaniáda 

 vianočné a veľkonočné tvorivé dielne 

 kvíz: Kniha – priateľ človeka 

 karneval 

 majstrovstvá ŠKD vo futbale 

 zhotovenie darčekov pre zápis prvákov 

 Tvorítko 

 

Dlhodobé školské projekty, do ktorých sa ŠKD zapája: 

 Vysoko efektívne učenie ITV 

 Moderný učiteľ 

 Škola, ktorej to myslí 

 Projekt: Zelená škola 

 Projekt: CLIL 

 Projekt: CHIPS 

 Vianočný projekt 

 Modelový mesiac: ,,Krasňany priateľské 

k ľuďom a prírode.“ 

 Deň nezábudiek 

 Deň úcty k starším 

 Celoškolská akadémia 

 Valentínska pošta 

Podporné aktivity ŠKD pri organizovaní: 

 plavecký výcvik 

 lyžiarsky výcvik 

 korčuliarsky výcvik 

 športové podujatie v spolupráci s FK 

Slovan 

 pobyty v škole v prírode 

 výlety, výstavy, exkurzie 

 zdravotná príprava 

 exkurzie zamerané na poznávanie mesta 

a okolia 

 vianočná akadémia 

 

Spolupráca s rodičmi, zákonnými zástupcami detí a inými subjektmi 

Spolupráca s rodičmi :  

 účasť vychovávateliek na ZRŠ 

 angažovanosť rodičov do diania v škole 

 informovanosť rodičov o správaní detí, o činnosti ŠKD, o pripravovaných akciách cez osobný 

rozhovor, slovníček, oznamovaciu nástenku vo vestibule školy 

Spolupráca s MŠ : 

 využívať spoločné školské ihrisko pre deti MŠ a ŠKD 

 zhotoviť pre nich darčeky ako pamiatku na zápis do 1. roč. 

Spolupráca s CVČ : 

 dať do ponuky krúžky, ktoré u nich fungujú 

 

Spolupráca s vedúcimi krúžkov pôsobiacich na škole 

 



 Zameranie ŠKD 

 

Výchovný program nášho ŠKD vychádza zo všeobecných cieľov a princípov výchovy a vzdelávania 

(zákon 245/2008), z kľúčových kompetencií žiaka ZŠ a z vlastnej koncepcie. Činnosť je usmerňovaná 

v zmysle zákona. V našom ŠKD využívame vzdelávacie poukazy ako bonusový systém finančnej 

podpory v zmysle zákona č. 597/2003 zb. o financovaní ZŠ a školských zariadení. Individuálne 

záujmy a schopnosti detí rozvíjame záujmovou činnosťou v krúžkoch športového zamerania -

pohybové hry a relaxačné cvičenia, športová gymnastika, vybíjaná, esteticko-výtvarný, zdravotný, 

gastronomický, nemčina. Režim dňa v ŠKD zohľadňuje striedanie činností, pričom rešpektuje najmä 

potrebu žiakov na oddych, relaxáciu, osobnostný rozvoj, pobyt na čerstvom vzduchu, upokojovanie 

záujmov a pokoj pri príprave na vyučovanie. 

Kvalitu výchovno – vzdelávacej činnosti chceme ďalej zvyšovať :  

 zlepšením materiálnych a priestorových podmienok 

 pokračovaním v rozvoji mimoškolských aktivít vytváraním vhodných podmienok pre záujmovú 

činnosť 

 pestovaním zdravého životného štýlu:  

 dôsledne realizovať protidrogové opatrenia 

 predchádzať negatívnym vplyvom súčasnej doby ako sú násilie, kriminalita, šikanovanie, 

záškoláctvo 

 bojovať proti civilizačným chorobám 

 

 Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti 

 

Naše pedagogické stratégie smerujú k rozvíjaniu kľúčových kompetencií, prípadne k utváraniu 

nových kompetencií dieťaťa.  

Preferujeme individuálny prístup, uplatňovanie zážitkových aktivizujúcich metód a foriem práce, 

aplikovanie humanistickej výchovy (partnerský vzťah ku dieťaťu, humanistické hodnotenie dieťaťa), 

využívanie moderných IKT, úzku spoluprácu s rodinou dieťaťa, spolupráca s vyučujúcimi, 

kontinuálne ďalšie vzdelávanie vychovávateľov. 

 

Kľúčové kompetencie 

          dieťaťa 

 

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti 

 

Kompetencie učiť 

sa učiť 

 povzbudzujeme zvedavosť a záujem detí o nové informácie 

 učíme ich k samostatnosti a zodpovednosti za kvalitu práce 

 brainstormingom umožňujeme deťom vyjadriť a realizovať ich  

vlastné a vhodné nápady 

 pomáhame im ,aby sa naučili dosiahnuť vnútornú rovnováhu 

 prostredníctvom hier a dramatizácie ich vedieme   

k sebahodnoteniu 

 motivujeme ich k účasti na vedomostných súťažiach 

 humanistickým hodnotením vytvárame podmienky preto, aby  



mohli zažívať úspech  

 didaktickými hrami ich motivujeme riešiť nové, neznáme úlohy  

a situácie 

 vedieme ich k pravdovravnosti 

 podporujeme projektové učenie 

 

Komunikačné 

kompetencie 

 povzbudzujeme deti ku vhodnej komunikácii so spolužiakmi,  

vychovávateľmi a inými ľuďmi v ŠKD aj mimo ŠKD 

 individuálnym prístupom podporujeme deti pri primeranom využívaní 

všetkých dostupných foriem komunikácie 

 vysvetľujeme význam otvorenej kult. Komunikácie (asertivita) 

 v diskusii vytvárame podmienky pre prezentáciu a obhajobu  

osobných názorov(hádka) 

 povzbudzujeme kritické myslenie detí 

 subsidaritou pomáhame deťom samostatne riešiť jednoduché  

konflikty 

 dodávajme deťom odvahu 

 učme deti rešpektu 

 snažme sa učiť deti , ako sa vyhnúť násiliu 

 zážitkovou výchovou trénujeme deti trpezlivo a aktívne počúvať 

 povzbudzujeme priateľské vzťahy v oddelení aj medzi oddeleniami v 

ŠKD 

 

Pracovné 

kompetencie 

 

 motivujeme deti k samostatnosti a zodpovednosti za prípravu 

na vyučovanie  

 prehlbujeme u nich znalosti o pracovných návykoch  

 humanistickým hodnotením pomáhame uvedomiť si svoje ďalšie  

rozvojové možnosti  

 realizujeme pracovné činnosti, v ktorých si môžu osvojiť alebo  

 rozvinúť jednoduché manuálne zručnosti potrebné pre praktický  

život 

 ponúkame deťom výchovno-vzdelávacie a záujmové činnosti,  

rôznorodé a zaujímavé hry  

 dajme deťom priestor pre fantáziu  

 rozvíjajme u nich tvorivosť  

 vysvetľujme deťom základy IKT 



Sociálne  

kompetencie 

 ndividuálnym prístupom vedieme deti k rešpektovaniu  

 školského poriadku  

 v hrách vytvárame situácie, v ktorých sa učia pomáhať si  

 navzájom  

 dramatizáciou a hrami vytvárame situácie, v ktorých si deti  

 rozvíjajú základy emociálnej inteligencie: (sebavedomie,  

 sebamotivácia, sebariadenie)  

 povzbudzujeme deti k efektívnej spolupráci v oddelení aj v ŠKD  

 -vysvetľujeme im znaky šikanovania, zneužívania, týrania a ako  

 sa brániť proti nemu  

 individuálnym prístupom podporujeme autonómiu každého z nich  

 v skupine a učíme ich rešpektovať úlohy skupiny  

 v hrách učíme deti základom empatie  

 -v spol. podujatiach, súťažiach, hrách vytvárame situácie, ktoré učia  

 dieťa tvoriť kvalitné medziľudské vzťahy(riešenie, problémov)  

 -trénujeme ich vypočuť si odlišné názory  

 -povzbudzujeme ich zdravo žiť  

 -príkladmi, besedou s rodičmi a rozhovorom učíme deti  

 vážiť si prácu iných  

 -pomáhajme im rozvíjať kladné stránky ich povahy  

 -dajme deťom príležitosť vyrozprávať aj nepríjemné  

 zážitky  

 formujme u detí hrdosť na tradície regiónu  

 

Občianske  

kompetencie 

 čítaním príbehu, sledovaním filmu, diskusiou pomáhame deťom  

orientovať sa v základných humanistických hodnotách (pravda, 

zodpovednosť, tolerancia, spolupráca)  

 povzbudzujeme deti k participácii na vytváraní spoločných pravidiel  

v oddelení a na živote v oddelení a v ŠKD  

 v hrách a vysvetľovaním učíme dieťa poznať a domáhať sa svojich  

práv kultúrnou formou  

 rozhovorom, diskusiou, vychádzkami, exkurziami vedieme deti  

k prirodzenej hrdosti na kultúrne a historické pamiatky, zvyky  

a tradície  

 vysvetľujeme deťom význam spolužitia s inými kultúrami  

 v hrách vytvárame také situácie, ktoré im umožnia učiť sa rešpektovať 

názory ostatných ľudí  

 zoznamujme deti s významnými osobnosťami nášho regióna  

 vysvetľovaním, besedou s odborníkom, spoločným projektom  

vedieme deti k šetreniu energiami, potravinami, k triedeniu odpadu 

a ochrane životného prostredia   

 



Kultúrne 

kompetencie 

 povzbudzujme a motivujme deti k prezentácii kultúrnych prejavov  

v styku s ostatnými ľuďmi  

 vysvetľujeme im základné zásady spoločenskej etikety, aktivizujeme  

a trénujeme ich k aplikácii v ich každodennom živote  

 vysvetľujeme deťom rozdiel medzi vulgárnym a kultúrnym  

správaním sa  

 vychádzkami, kreslením, maľovaním, diskusiou povzbudzujeme  

deti hľadať krásu v bežných veciach okolo nás  

 cibríme u nich vkus  

 ukážkami, čítaním, sledovaním videa, diskusiou poskytujeme deťom  

informácie o iných kultúrach a kultúrnych tradíciách, náboženstvách,  

vedieme ich k náboženskej tolerancii  

 motivujeme a povzbudzujeme deti k spolupráci na pripravovaní  

kultúrneho podujatia v skupine, v ŠKD  

 motivujeme ich k aktívnemu vytváraniu kultúrneho prostredia  

 realizujeme tvorivé dielne, v ktorých deti môžu prezentovať originálne 

nápady, návrhy a postupy  

 zapájame deti do rôznych súťaží 

   

 

 Dosahovanie stanovených cieľov budeme zabezpečovať individuálnym prístupom, 

preferovaním zážitkových metód a foriem práce, aplikovaním humanistickej výchovy, úzkou 

spoluprácou s vyučujúcimi, s rodinou dieťaťa a vytváraním pozitívnej emociálnej klímy v oddelení 

a v ŠKD.  

 

 Kľúčové kompetencie dieťaťa ŠKD 

 

     Výchovou a vzdelávaním mimo vyučovania v nádväznosti na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy 

primárneho vzdelávania umožňujeme individuálny rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho vedomostí, 

záujmov, základov spôsobilostí, zručností, postojov a hodnôt. Podporujeme vytváranie vzťahu 

k celoživotnému vzdelávaniu a k aktívnemu tráveniu voľného času. 

Posilňujeme jeho úctu k rodičom. Učíme ho úcte k ľudským právam  základným slobodám, 

k porozumeniu a znášanlivosti, tolerancii, kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu. 

     Kľúčové kompetencie sa v procese výchovno-vzdelávacej činnosti rozvíjajú a navzájom prelínajú 

v jednotlivých tematických oblastiach výchovy. Dieťa ich rozvíja účasťou na záujmovej činnosti 

a účasťou na výchovno-vzdelávacích aktivitách. Kľúčové kompetencie dieťaťa sú výsledkom obsahu 

výchovno-vzdelávacej činnosti a celkového výchovno-vzdelávacieho procesu v ŠKD. 

     Kľúčové kompetencie chápeme ako ideálny plánovaný cieľový výstup dosahovaný systematickým 

a postupným výchovno-vzdelávacím procesom počas pobytu dieťaťa v ŠKD. 

 

     Dieťa ŠKD má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym 

osobnostným možnostiam a dĺžke pobytu v ŠKD:  



 2. 1. 1. Kompetencia učiť sa učiť 

 rieši nové, neznáme úlohy a situácie 

 zúčastňuje sa vedomostných súťaží 

 prejavuje záujem o nové informácie 

 

2. 1. 2. Komunikačné kompetencie 

 zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje svoj názor 

 vypočuje si opačný názor 

 rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT 

 prijíma spätnú väzbu 

 

 2. 1. 3. Sociálne kompetencie 

 vlastným postupom rieši jednoduché konflikty 

 pomenuje svoje potreby, city a pocity 

 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 žiakov 

 zvládne jednoduché stresové situácie 

 

2. 1. 4. 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 povinnosti 

 ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre 

praktický život 

 rozvíja manuálne zručnosti 

 

2. 1. 5. 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 starším osobám 

 

 

 

 



2. 1. 6. Kultúrne kompetencie 

 pozná kultúrne pamätihodnosti 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(pozdrav, podanie ruky...) 

 kultivuje svoj talent 

 

 

3. TEMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVY 

      

Výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania realizujeme v týchto výchovných oblastiach: 

 vzdelávacia 

 spoločensko-vedná 

 pracovno-technická 

 prírodovedo -enviromentálna 

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

 telovýchovná(športová, turistická, zdravotná) 

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

o vytváranie a rozvíjanie poznávacích procesov. Dieťa si osvojuje informácie, ktoré mu 

predkladáme. Mravnú(etickú)-jednotlivec si utvára vzťahy k sebe samému, k spoločnosti,  

teda výchova k humanizmu, výchova k demokracii a tolerancii, výchova k rodičovstvu,  

sexuálna výchova. Ekologickú -záujem o životné prostredie, telesnú -rozvíjanie fyzického 

potenciálu ,dopravnú- dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, bezpečnosti na ceste, prvej pomoci 

pri úraze. 

Pri rozvoji osobnosti dieťaťa preferujeme prepojenosť jednotlivých oblastí výchovy:  

Samostatnosť, spolupráca, komunikácia a uspokojovanie individuálnych záujmov. 

 

Tematické oblasti výchovy 

Výchovná oblasť Činnosť zameraná na 

Vzdelávacia Príprava na vyučovanie 

Dramatická výchova 

Pracovno - technická Pracovná výchova 

Informatická výchova 

Prírodovedno - enviromentálna Prírodoveda 

Vlastiveda 

Spoločensko - vedná Etická výchova 

Esteticko - výchovná Výtvarná výchova 

Hudobná výchova 

Telovýchovno - športová Telesná výchova 



3. 1. 1.Vzdelávacia oblasť 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:  

 precvičiť vedomosti nadobudnuté na vyučovaní hravou formou, najmä pomocou  didaktických 

hier 

 viesť deti k zodpovednosti, samostatnosti, sebakontrole 

 rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie 

 rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa 

 získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov 

 získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu 

 

3. 1. 2. Spoločensko-vedná oblasť 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:  

 viesť deti k dobrovoľnej a prospešnej práci pre ich okolie 

 rozvíjať návyky spoločenského správania, správania, v kolektíve 

 pomáhať slabším spolužiakom 

 upevňovať hygienické návyky 

 vedieť správne stolovať 

 spolurozhodovať o živote v skupine 

 rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, empatie 

 prejavovať úctu k rodičom, starším osobám, spolužiakom, pracovníkom školy 

 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 vedieť sa vyjadrovať 

 vyjadriť svoj názor 

 vedieť vypočuť opačný názor 

 vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty 

 vedieť poskytnúť alebo privolať pomoc 

 

3. 1. 3. Pracovno-technická oblasť 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 osvojiť si základné zručnosti a vedomosti 

 vytvoriť si vzťah k práci 

 vedieť narábať so základnými materiálmi-nožnice, ihla, lep, papier, tkanina, látky z prírody, 

listy... 

 získať zručnosti pri modelovaní, konštruktívnych hrách  

 vedieť si samostatne vytýčiť osobné ciele 

 rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu 

 vedieť pracovať v skupine 

 získať základy zručností potrebných pre praktický život 



3. 1. 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 

 vedieť sa orientovať v okolí školy 

 sledovať zmeny v prírode v priebehu ročných období 

 všímať si región 

 propagovať separovaný zber a minimalizovať tvorbu odpadu 

 

3. 1. 5. Esteticko-výchovná oblasť 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:  

 viesť deti k poznaniu, chápaniu, vnímaniu krásy v každodennom živote 

 nechať prejaviť spontánne detskú osobnosť 

 zachovať prirodzenú intenzitu detského vnímania 

 pestovať estetický vkus, zmysel pre krásu, harmóniu 

 posilňovať základy hudobnosti, pestovať vzťah k spevu, prebúdzať lásku k hudbe 

 rozvíjať tvorivosť na základe fantázie 

 rozvíjať ľudové tradície a folklór 

 posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí 

 rozvíjať základy vzťahu ku klasickému umeniu 

 rozvíjať talent a špecifické schopnosti 

 podielať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení 

 

3. 1. 6. Telovýchovná oblasť 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:  

 podporovať prirodzený záujem o pohybové aktivity 

 hravou formou odstraňovať strach z cvičenia u niektorých jedincov 

 viesť deti k sebaovládaniu-zmieriť sa s prehrou 

 kultivovať základné hygienické návyky 

 rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením 

 pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog 

 pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy 

 poznať základné princípy zdravého životného štýlu 

 rozvíjať športový talent a schopnosti 

 

 

 

 

 

 



4. VÝCHOVNÝ PLÁN 

 

Výchovný plán vychádza z princípov výchovy a vzdelávania. Obsahuje zoznam oblastí výchovy 

s vymedzením najmenšieho počtu hodín v rámci celého výchovného programu alebo ich ucelených 

častí. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD je projektovaná tak, aby sa uspokojovali záujmy a rozvíjali 

schopnosti všetkých detí, aby sa v priebehu dňa striedal odpočinok a relax so vzdelávaním ( príprava 

na vyučovanie ), či záujmovými a výchovno-vzdelávacími aktivitami. 

 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník    

Vzdelávacia 

oblasť 

 

144 

 

144 

 

180 

 

180 

Spoločensko-

vedná oblasť 

 

  18 

 

  18 

 

  18 

 

  18 

Pracovno-

technická obl. 

 

  18 

 

  18 

 

  18 

 

  18 

Prírodovedná 

oblasť 

 

  18 

 

  18 

 

  18 

 

  18 

Esteticko-

výchovná obl. 

 

  18 

 

  18 

 

  18 

 

  18 

Telovýchovná 

oblasť 

 

  36 

 

  36 

 

  36 

 

  36 

 

Uplatnenie v záujmovej činnosti – uspokojovať fyzické, duševné, individuálne i kolektívne 

spoločenské potreby v záujmových krúžkoch rôzneho zamerania. 

Záujmové krúžky navštevujú prihlásene deti. 

 

       Názov 
záujmovej činnosti 

     Počet hodín záujmovej činnosti v oddelení ŠKD  

1. odd. 2. odd. 3. odd. 4. odd. 5. odd. 6. odd. 7. odd. 8. odd. 

Krúžok: dramatický  66  66  66  66  66  66  66  66 

Krúžok: tvorivé 
dielne 

 66  66 66  66  66  66  66  66 

Krúžok: nemčina 66  66  66  66  66  66  66  66 

Gastronomický 
krúžok I. 

 66  66  66  66  66  66  66  66  

Gastronomický 
krúžok II. 

 66  66  66  66  66  66  66  66 

Zdravotný  
krúžok 

 66  66  66  66  66  66  66  66 

  

 

 



5. VÝCHOVNÝ JAZYK 

Výchovný jazyk: slovenský 

Snahou v ŠKD je, aby deti používali spisovný jazyk nielen v písomnej ale i v ústnej forme. 

 

6. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 

     ŠKD zamestnáva iba kvalifikovaných pedagogických zamestnancov s pedagogickou i odbornou 

spôsobilosťou. Pedagogický zbor vychovávateliek má 9 členov. 6 vychovávateliek pracuje na plný 

úväzok, 2 vychovávateľky pracujú na 70% úväzok a 1 učiteľka pracuje na 50 % úväzok. 

     Pedagogický zamestnanci v ŠKD spĺňajú kvalifikačné podmienky. 

     Vychovávateľky sú schopné ako súčasť pedagogického zboru a celkovej učiacej sa a znalostnej 

organizácie školy spolupracovať a spoluutvárať vzájomné podporné pracovné prostredie pri 

operatívnom riešení pracovných problémov. 

Pomoc pri výchove podľa potreby poskytuje: 

 triedny učiteľ 

 školský špeciálny pedagóg 

 školský psychológ 

 výchovný poradca 

 

7. MATERIÁLNO – TECHNICKÉ PRIESTOROVÉ   PODMIENKY 

 

Priestory a ich vybavenie pri výchove vo voľnom čase silne ovplyvňujú psychickú pohodu detí a tým 

aj ich duševné zdravie. Priestory, v ktorých prebieha výchova a trávenie voľného času vyhovujú 

hygienickým, pedagogickým a estetickým požiadavkám. Z hygienického hľadiska je významná 

veľkosť priestoru vzhľadom k počtu detí, čistota, vetranie, teplota, vlhkosť vzduchu, hlučnosť, 

zariadenie nábytkom.  

ŠKD je súčasťou ZŠ, po vyučovaní prebieha jeho činnosť v triedach. Väčšina tried je  vybavených  

kobercami, sú priestorovo primerané, svetlé a čisté. V súčasnom období sú učebne vymaľované, je 

v nich nový nábytok. V každej z nich je umývadlo s pitnou vodou na dodržiavanie pitného režimu. 

Každé oddelenie má svoje hračky, spoločenské hry, knihy...Je však na škodu, že z priestorových 

dôvodov nemá každé oddelenie samostatnú miestnosť. Máme veľkú, novovybudovanú herňu, ktorá 

je účelovo zariadená. V rámci úprav interiéru školy v herni a v troch triedach, ktoré sa nachádzajú 

v ľavom trakte školy prebehla revitalizácia. Na odpočinkovú činnosť využívame koberce, molitanové 

lehátka. Vybavenie obsahuje dostatok hier, hračiek, knižnicu, televízor, DVD, VIDEO, CD prehrávače. 

Využívame ju denne na rannú a záverečnú činnosť a v čase nepriaznivého počasia.   

K dispozícii máme aj veľkú a malú telocvičňu, v ktoré využívame hlavne na krúžkovú činnosť 

a taktiež, ako herňu, v čase nepriaznivého počasia. 



V škole bola zriadená mediálna učebňa s interaktívnou tabuľou slúžiaca všetkým deťom.  

Pre pohybové aktivity môžu deti využívať areál ihriska MŠ a verejné detské ihriská, príp. 

multifunkčné ihrisko, ktoré bolo zriadené na vedľajšom gymnáziu 

V oblastiach výchovy sa zaoberáme aj gastronómiou a vtedy využívame cvičnú kuchynku, v ktorej je 

nové, moderné vybavenie. 

ŠKD má nevyhovujúce priestory na prezúvanie a prezliekanie. Šatne sú síce pri každej triede, ale sú 

nedostačujúce hlavne v zimných a jesenných mesiacoch, kedy majú deti na sebe viac vrstiev 

oblečenia. 

Na školské stravovanie slúži priestranná novo vymaľovaná jedáleň s novým nábytkom /stoly 

a stoličky/. Deti v nej obedujú pod dozorom vychovávateliek.  

Mimoškolskú činnosť môžeme realizovať aj v novovybudovanej školskej knižnici. 

Vychovávateľky majú samostatný kabinet, ktorý je primerane vybavený. 

ŠKD nemá bezbariérový prístup.  

Na kultúre vzhľadu a výzdobe priestorov, ktoré využívame pre činnosť, sa podieľame spolu s deťmi. 

 

8. PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI VÝCHOVE 

 

Zamestnanci školy sú pravidelne (raz za 2 roky) školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a proti požiaru a poskytovaní prvej pomoci. Nad dodržiavaním bezpečnosti a ochrany zdravia sa 

vykonávajú periodické kontroly z vyšších orgánov. Podľa harmonogramu sa na škole vykonávajú 

revízie elektrických, plynových, telocvičných a iných zariadení. Na začiatku školského roka, ale aj 

priebežne počas celého školského roka (hlavne pred každými prázdninami a pred každou 

hromadnou akciou) sú deti poučené o dodržiavaní bezpečnosti a o ochrane zdravia pri vzdelávaní 

a výchove a s obsahom školského poriadku. S obsahom školského poriadku sú oboznámení aj 

rodičia. 

Organizácia výchovno – vzdelávacej činnosti a školskom klube detí sa realizuje v súlade s: 

 vyhláškou MŠ SR 306/2009 Z.z. o školských kluboch detí, školskom stredisku záujmovej 

činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe; 

 

Prevádzka ŠKD je v čase: ráno od 6,30 hod. – poobede do 17,30 hod. 

 

Činnosť realizujeme prostredníctvom viacerých zložiek: relaxačnej, oddychovej, tvorivej, športovej, 

príprave na vyučovanie.  

 

Hlavné ciele činnosti: 

 Efektívne využívať voľný čas 

 Prevencia pred nežiaducimi vplyvmi 

 Viesť deti k vytrvalosti, čestnosti, priateľskému prístupu k iným 



 Rozvoj schopností prijímať zodpovedné rozhodnutia, rešpektovať iných 

 Osvojovať si pravidlá slušného správania, lásky k ľuďom, k prírode 

 

Podmienkou plnenia všetkých uvedených cieľov je vytvorenie prostredia, ktoré deťom umožňuje 

spoločnú činnosť v čase mimo vyučovania v nestresujúcich situáciách a funkčnom priestore, 

ktoré spĺňa podmienky tvorivosti, navodzuje kreativitu a dáva príležitosť k sebarealizácii. 

Dôležitým prvkom je interakcia všetkých zúčastnených činiteľov, medzi ktoré patrí sociálna klíma 

školy, empatia vychovávateliek, režim dňa s dostatkom pohybu, otvorené vzťahy medzi 

vychovávateľkami, deťmi a rodičmi. Len pri zaistení týchto podmienok môže ŠKD plniť svoju 

sociálnu, relaxačnú, regeneračnú a výchovnú funkciu. 

 

V ŠKD je zabezpečená nepretržitá starostlivosť a dohľad na deti pred a po vyučovaním. 

Za krúžkovú činnosť v ŠKD zodpovedá vedúca ŠKD a všetci lektori krúžkov.  

Osvetlenie /nové svetlá/ a vykurovanie tried je dostatočné, vetranie miestností menej.  

Na dobrej úrovni sú sociálne zariadenia.  

V ŠKD a v škole platí písomný zákaz fajčenia vo všetkých objektoch, pitia alkoholu a používania iných 

škodlivín v škole a v okolí. 

V oblasti prevencie proti šikanovaniu a protidrogovej výchovy sú pravidelne pripravené odborné 

prednášky a aktivity zamerané na uvedenú tematiku. 

V kabinete vychovávateliek je umiestená lekárnička, v prípade prejavov akútneho ochorenia dieťaťa, 

vychovávateľka bezodkladne telefonicky informuje zákonných zástupcov, ktorých tel. č. sú uvedené 

v prihláškach detí.  

Dôležitý je vhodný stravovací a pitný režim detí. 

V škole je nainštalovaný Rajo automat na mlieko a mliečne výrobky. 

Deti, ktoré majú záujem o desiatu, si ju môžu vyzdvihnúť v ZŠS cez prestávku po 2VH. 

 

9. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA DETÍ 

 

V záujme pozitívneho osobnostného rozvoja dieťaťa je vhodné, aby vychovávateľ uplatňoval 

humanistické hodnotenie, pri ktorom:  

 dodržiava výchovné zásady: Uznávajte cenu – oceňte 

Vo všetkom hľadajte klady 

Nešetrite chválou 

Vyjadrujte náklonnosť, uznanie 

Viac povzbudzujte, vyslovujte dôveru 

 pôsobí na vytváranie pozitívneho sebahodnotenia cez odporúčania: 

- bezpodmienečne prijať dieťa aké je a vyjadrovať pozitívny vzťah k nemu 

- pripisovať mu pozitívne vlastnosti, nájsť niečo pozitívne aj v dieťati s poruchami správania 

a s nízkym sebahodnotením a vhodným spôsobom ho podporiť 

- nevyslovovať globálne negatívne súdy o dieťati, pri nežiaducom správaní treba poukázať na 

negatívne dôsledky takéhoto správania 



 

10. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ZAMESTNANCOV ŠKD 

Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení podľa Internej smernice 

č.2/2010-RŠ na hodnotenie pedagogických zamestnancov v Základnej škole s materskou školou, 

Hubeného 25 v Bratislave. 

Nástroje hodnotenia 

Pozorovanie – v rámci projektov, školských akcií, škôl v prírode, skupinových prác, prezentácií, 

kurzov, seminárov; 

Obchádzkové dni – návštevy vedenia školy, rozšíreného vedenia školy i samotných kolegov s cieľom 

pozitívneho hodnotenia práce kolegov; 

Hospitácie (klinická supervízia vedenia školy) – uskutočňuje riaditeľka školy, jej zástupkyne, vedúca 

ŠKD ako aj vedúci metodických orgánov; musia byť dopredu oznámené s predhospitačným 

rozhovorom a následným pohospitačným rozborom, vyžadované sú vzájomné hospitácie medzi 

jednotlivými vyučujúcimi (vychovávateľkami), z ktorých sa robia záznamy (pozri Interný metodický 

materiál č.9/2011-RŠ SUPERVÍZIA VEDENIA ŠKOLY → jeho súčasťou je aj autohodnotiaci dotazník 

pre učiteľa); 

Rozhovory – neformálne rozhovory, pravidelné hodnotiace rozhovory so všetkými zamestnancami 

podľa smernice č.2/2010-RŠ NA HODNOTENIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

Vnútorný systém kontroly pedagogických zamestnancov v našom ŠKD orientujeme predovšetkým 

na zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacej činnosti, najmä na plnenie cieľov, ktoré sme si stanovili 

vo výchovnom programe ŠKD. 

Využívame:   Permanentné sebahodnotenie činnosti p. vychovávateliek 

                      Motivačný rozhovor, spojený s vyhodnotením plánu osobného profesijného  

                      rastu                                                                                                                           

                      Hodnotenie klímy a atmosféry v oddelení 

                      Analýzu plánu výchovno-vzdelávacej činnosti vychovávateľa v oddelení jeho  

                      detí ( pestrosť, zastúpenie všetkých TOV, nádväznosť ). 

                      Hodnotenie výsledkov v oblasti ďalšieho vzdelávania, uplatňovania inovačných 

                      metód práce, aplikovanie špecifických zručností, tvorba projektov 

                      Spätnú väzbu od detí 

                      Spätnú väzbu od rodičov 

                      Hodnotenie verejnosťou, zriaďovateľom, školskou inšpekciou 

 

11. POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH 

ZAMESTNANCOV 

 

Tento školský rok absolvuje v rámci kontinuálneho vzdelávania: 

6 vychovávateliek školenie VEU-ITV 

1 vychovávateľka absolvuje adaptačné vzdelávanie 

 



Zameranie a ciele nášho výchovného programu ako aj analýza súčasného stavu ďalšieho vzdelávania 

vychovávateliek ukazuje potrebu orientácie sa ďalšieho vzdelávania najmä na :     

 metódy zážitkovej výchovy 

 prácu s modernými IKT 

 problematiku ochrany detských a ľudských práv, predchádzaniu všetkých foriem 

     diskriminácie a intolerancie 

 aktivity zamerané na rozvoj kritického myslenia 

 zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti 

 udržiavanie a zvyšovanie kompetencie vychovávateľov (spôsobilosť efektívne vychovávať 

a vzdelávať) 

 

          Za pedagogického zamestnanca v školskom klube detí môže byť prijatý výhradne    

          zamestnanec, spĺňajúci: 

 kvalifikačné predpoklady s podmienkou záujmu o svoj osobný kariérny rast; 

 ochotní absolvovať vzdelávania v oblasti vysoko efektívneho učenia – Integrované tematické 

vyučovanie. 


