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Výchovný program SLNIEČKO 

 

Predkladá:  Mgr. Ľubica Havranová – riaditeľka školy 

Prerokované v pedagogickej rade dňa :  26.8.2016 

Prerokované v Rade školy  dňa : 26.10.2016 

 

Vyjadrenie Rady školy: 

 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi školy schváliť  Výchovný program SLNIEČKO. 

 

                                                              

 

Ing. Miriam Mrázová 

Predseda Rady školy pri SŠ, J. Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom 
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b) vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy, 

c) formy výchovy a vzdelávania, 

d) tematické oblasti výchovy, 

e) výchovný plán, 

f) výchovný jazyk, 

g) personálne zabezpečenie, 

h) spolupráca s rodičmi 

ch) materiálno-technické,  priestorové podmienky, 

i) podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove, 

j) vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov, 

k) vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školského zariadenia, 

l) požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov. 
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a) Názov programu: Slniečko 

b) Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy  

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 uspokojovanie a rozvíjanie záujmov detí v čase mimo 

vyučovania, na oddych a relaxačnú činnosť. 

 

Hlavné ciele ŠKD: 
 

• Vzdelávať a vychovávať v duchu humanizmu, ľudských práv a práv dieťaťa, 

predchádzať všetkým formám diskriminácie a rasizmu 

• Pripravovať deti na reálny život 

• Vzbudzovať záujem o učenie, o utváranie vzťahu ku škole a k vzdelávaniu vôbec, 

 k rozvoju samostatného a tvorivého myslenia a samostatnému vystupovaniu detí 

• Vychovávať deti k zmysluplnému, aktívnemu využívaniu voľného času, viesť ich  

k psychickej vyrovnanosti, spokojnosti a radosti 

• Rozvíjať osobnosť dieťaťa komplexne, individuálne i spoločensky 

• Vytvárať kladný vzťah ku škole, k učeniu. 

• Formovať u detí prosociálne cítenie. 

• Viesť ich k osvojovaniu si celoživotných pravidiel. 

• Odbúravať u detí stres prostredníctvom aktívneho pohybu. 

• Rozvíjať tvorivú detskú prácu s prihliadnutím na vek dieťaťa. 

• V záujmovej činnosti využívať nielen prírodný, ale aj druhotný materiál. 

• Rozvíjať aktívne estetické vnímanie a cítenie. 

• Podporovať originalitu a sebarealizáciu detí. 

• Pestovať sebadisciplínu a znižovať agresivitu. 

• Dodržiavať čistotu a hygienu prostredia.  

• Zdokonaľovať motoriku rúk a osvojenie si pracovných návykov. 

• Rozvíjať kladný vzťah k rodine. 

• Využívať odpadový materiál- kladný vzťah k životnému prostrediu. 

• Rozvíjať pohybové schopnosti, otužovanie pobytom v prírode. 

 

 Strategické ciele: 

 

• Utvoriť optimálne pracovné prostredie, vrátane ústretovej priateľskej atmosféry, 

vytvárať klímu vzájomnej dôvery a pomoci 
 

• Prostredníctvom citových vzťahov vzbudzovať u detí túžbu po poznaní a podnecovať 

ich k uplatňovaniu poznatkov v praktickom živote, k rozvoju samostatného a 

tvorivého myslenia a samostatnému vystupovaniu detí 

• Pomáhať formovať spoločenské a občianske vedomie, správanie a konanie 
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• Používať inovačné metódy a formy práce 
 

• Kompenzovať jednostrannú záťaž z vyučovanie  
 

• Rešpektovať zvláštnosti a možnosti žiaka 
 

• Posilniť a skvalitniť spoluprácu školy a rodiny ako dôležitého výchovného partnera 
 

• Rozvíjať kamarátstva a primerané vzťahy k dospelým 
 

• Pomáhať deťom prekonávať ich hendikepy 
 

• Zohrávať dôležitú funkciu pri prevencii negatívnych sociálnych javov 
 

• Vylepšovať estetiku prostredia ŠKD a jej okolia, podieľať sa na výzdobe tried a školy 
 

• Dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia, zamerať sa na prevenciu detskej 

nehodovosti. 

 

c) Formy výchovy a vzdelávania  

 

Ciele výchovy a vzdelávania sa v ŠKD realizujú prostredníctvom: 

• oddychovo-rekreačných činností, 

• záujmových činností, 

• spoločensko - prospešných činností, 

• výchovno-vzdelávacích činností, 

• prípravy na vyučovanie. 

 

Oddychová a rekreačná činnosť je zameraná na odstraňovanie psychickej únavy, 

pestovanie sebadisciplíny, otužovanie a upevňovanie zdravia. Predstavuje dôležitú časť 

náplne voľného času a musí pre ňu platiť princíp dobrovoľnosti. Je psychicky a fyzicky 

nenáročná a slúži na odstránenie únavy. Do základného režimu dňa ju vychovávatelia 

zaraďujú najčastejšie poobede alebo podľa potreby kedykoľvek v priebehu dňa. Podľa 

situácie a podľa veku žiakov má základný charakter voľných rozhovorov pri starších žiakoch, 

pri tých menších odpočinku alebo prechádzky.  Pre rekreačné činnosti taktiež platí princíp 

dobrovoľnosti. Slúžia na odstránenie únavy žiakov z vyučovania a na ich odreagovanie sa. 

Majú však už náročnejší charakter, pretože ide o telovýchovné činnosti ako napríklad 

turistika, šport a podobne. Zahŕňame sem  taktiež aj istý typ jednoduchej manuálnej činnosti. 

Pokiaľ to situácia dovoľuje vykonáva sa v prírode a nie niekde v uzavretom priestore. 

Záujmová činnosť prispieva k uspokojovaniu detských potrieb, k rozvíjaniu ich schopností a 

zručností. Je najdôležitejšou súčasťou obsahu výchovy žiakov mimo vyučovania. Pri 

vytváraní hodnotovej orientácie človeka má nezastupiteľnú úlohu. Slúži na uspokojovanie 

špecifických potrieb a na rozvíjanie záujmov žiakov. Vychovávateľ sa snaží hneď od začiatku 

podchytiť záujem žiaka a snaží sa ho i naďalej rozvíjať.  
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Príprava na vyučovanie sa zameriava na nácvik a postupné ovládanie samostatnej práce, 

systematickej a pravidelnej prípravy, grafickej úpravy písma pri vypracovaní domácich úloh. 

Zaraďujeme ju medzi povinné činnosti a pod týmto pojmom chápeme všetky činnosti, ktoré 

súvisia s plnením školských povinností. Formy práce v tejto oblasti sa výrazne odlišujú od 

foriem uplatňovaných vo vyučovaní.  

 

Pri každej činnosti sa nezabúda na samoobslužnú činnosť, uplatnenie detskej aktivity, 

iniciatívy, tvorivosti a zameranie sa na starostlivosť o osobnú hygienu a hygienu prostredia, 

pracuje sa na rozvoji celej osobnosti dieťaťa a prispieva sa k rozvoju telesnej, mravnej, 

pracovnej a etickej výchovy. Podstatnou úlohou je pozorovanie zmien v správaní žiakov, aby 

nedochádzalo k fyzickému alebo psychickému týraniu a šikanovaniu. Nezabúdame na 

prevenciu pred týmito javmi formou besied, rozhovorov a výtvarným prejavom.  

 

d) Tematické oblasti výchovy:  

• spoločensko-vedná oblasť      / 20 hod. / 

• esteticko-výchovná oblasť / výtvarná, hudobná, literárno-dramatická/  /40 hod./ 

• telovýchovná, zdravotná, športová / turistická/ oblasť / 40 hod./ 

• pracovno-technická oblasť / 40 hod. / 

• prírodovedno-enviromentálna oblasť  / 20 hod. /  

• vzdelávacia oblasť  / 200 hod. /                                                                                       

 

Po 

 

 

           Majster ,,Pondelok“ 

 

pracovno-technická oblasť 

 

Ut 

 

 

           Umelec ,,Utorok“ 

 

Esteticko-výchovná oblasť /Hv /   

 

Str 

 

 

           Neposedná ,,Streda“ 

 

Telovýchovná, zdravotná a športová 

oblasť 

 

Št 

 

 

Eko-Echo ,,Štvrtok“ 

 

Esteticko-výchovná oblasť /Vv /   

 

Pia 

 

 

„ Zvedavé hlavičky“ 

 

      spoločensko-vedná  

a prírodovedno-enviromentálna oblasť  

 

Tematické oblasti v sebe zároveň obsahujú rozumovú, mravnú, ekologickú a dopravnú 

výchovnú oblasť a výchovu k rodičovstvu, vo výchovno- vzdelávacom procese sa budú tieto 

oblasti navzájom prelínať a integrovať. 

 

Špecifické ciele: Cieľové zameranie jednotlivých výchovných oblastí: 

 

 



 9 

1.Vzdelávacia oblasť (rozumová): 
 

-     Vedieť si samostatne, systematicky a pravidelne plniť školské povinnosti, 

-     Rozvíjať slovnú zásobu, čitateľskú gramotnosť, tvorivé písanie a čítanie   

       s porozumením, 

-     Prejavovať záujem o nové informácie a poznatky, 

-      Pochopiť význam vzájomnej spolupráce a spolužitia. 

 

2. Spoločensko-vedná oblasť: 
 

-     Spolurozhodovať o živote v skupine a vytvoriť si vlastnú identitu, 

-     Vedieť kontrolovať svoje správanie, 

-     Zvládať jednoduché zručnosti sebahodnotenia, sebariadenia a sebamotivácie, 

-     Rozvíjať empatické vzťahy, 

-     Pochopiť význam rodiny pre jednotlivca, 

-     Prejavovať úctu k rodičom a starším ľuďom, 

-     Pochopiť význam dodržiavania ľudských práv, 

-     Vedieť si obhájiť svoje práva, 

-     Využívať všetky formy komunikácie, 

-     Kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa, 

-     Posilniť základy k národnej hrdosti a štátnej príslušnosti, 

-     Poznať tradície svojho mesta a regiónu, 

-     Vedieť odmietnuť iniciatívu ohrozujúcu zdravie. 

 

3. Pracovno-technická oblasť: 
 

-     Naučiť sa základné hygienické návyky a samoobslužné činnosti, 

-     Rozvíjať kladný vzťah ku práci, 

-     Vedieť si vytýčiť jednoduchý cieľ a postupne ho zvládnuť, 

-     Rozvíjať základy manuálnych činností a jemnej motoriky, 

-     Podieľať sa na tvorbe a estetizácii prostredia, 

-     Rozvíjať tvorivú činnosť na základe tvorivých tradícii, 

-     Zvládnuť jednoduché opravy, 

-     Získavať základy zručností potrebných pre praktický život. 

 

4. Prírodovedno- environmentálna oblasť: 
 

-     Využívať poznatky z multimediálnych zdrojov, 

-     Poznať základné princípy ochrany životného prostredia, 

-     Vedieť vhodne vypĺňať voľný čas, 

-     Vedieť uplatniť vedomosti a zručnosti pri tvorbe a ochrane životného prostredia, 

-     Starať sa o estetiku a čistotu prostredia, 

-     Poznať liečivú silu prírody, 

-     Používať získané vedomosti k prospechu seba a ostatných. 
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5. Esteticko-výchovná oblasť: 
 

-     Posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí, 

-     Pestovať pozitívny vzťah k umeniu a k divadlu, 

-     Rozvíjať hudobné schopnosti u detí a talent, 

-     Podnecovať túžbu po poznaní a k jeho uplatňovaniu v živote, 

-     Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí, 

-     Podnecovať ku skrášľovaniu a mať aktívny podiel na výzdobe a úprave školského 

prostredia, 

-     Ovládať základy kultúrneho správania, 

-     Poznávať krásu v bežnom živote. 

 

6. Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť: 
 

-     Osvojiť si základné hygienické návyky, 

-     Naučiť sa relaxovať v prírode, pravidelným cvičením a pohybom, 

-     Naučiť sa spolupracovať v kolektíve, 

-     Poznať a dodržiavať zásady zdravej výživy a podmienky pre zdravý rast a vývin, 

-     Uvedomiť si škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog, 

-     Vedieť dodržiavať pravidlá bezpečnosti pri športovaní, 

-     Zvládnuť jednoduché manipulačné činnosti s loptou, 

-     Poznať základné pravidlá cestnej premávky, 

-     Rozvíjať športové schopnosti a talent, 

-     Dodržiavať pravidlá korektného správania, 

-     Vedieť kolektívne súťažiť, 

-     Zvládnuť a využiť vedomosti poskytovania prvej pomoci. 

 

Kľúčové kompetencie dieťaťa: 
 

Kompetencie dieťaťa zodpovedajú jeho individuálnym osobným možnostiam a dĺžke 

pobytu v ŠKD.  
 

Kompetencie učiť sa, učiť 
 

- dokáže riešiť nové úlohy a situácie 

- vie vyhľadávať, triediť a využívať jednoduché informácie z rôznych zdrojov 

- prejavuje záujem o nové informácie. 
 

Komunikačné kompetencie 
 

- zrozumiteľne sa vyjadruje 

- vypočuje si opačný názor 

- rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT 

- vie komunikovať s rôznymi ľuďmi. 
 

 
 

 



 11 

Sociálne kompetencie 
 

- pomenuje svoje potreby, city a pocity 

- vlastným postupom rieši jednoduché konflikty 

- presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti 

- efektívne spolupracuje v skupine a rešpektuje jej úlohu 

- uvedomuje si potreby ostatných detí a vie ich rešpektovať. 
 

Pracovné kompetencie 
 

- váži si práce ostatných detí 

- prejavuje samostatnosť vo vypracovaní domácich úloh 

- plánuje a hodnotí svoje činnosti 

- prijíma nové informácie a poznatky 

- dokončí prácu 

- kultivuje svoju vytrvalosť 

- plní si svoje povinnosti zodpovedne 

- ovláda a rozvíja jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre 

praktický život. 
 

Občianske kompetencie 
 

- uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb 

- vie zhodnotiť svoje výsledky a svoje konanie 

- uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie 

- 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 

- podieľa sa na príprave kultúrnych podujatí 

- ovláda základy kultúrneho správania. 

 

e) Výchovný plán: 

SEPTEMBER 

Záujmová činnosť Náplň činnosti Cieľ činnosti 

 

 

  

Privítanie v ŠKD Zoznamovacie hry Zoznamovanie detí 

Jablko, Hruška Práca s papierom, lepenie Vitamíny v ovocí 

Domček očami detí Práca so stavebnicou Lego Rozvoj fantázie 

Psíček a mačička Výtvarné zobrazenie Starostlivosť o zvieratá  
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Zo školy do školy Pravidlá cestnej premávky Bezpečnosť na ceste 

Postavičky z mojej knižky Voľná technika Kladný vzťah ku knihe 

Loptové hry na dvore Chytanie, kotúľanie lopty Upevňovanie zdravia 

Stromy v parku na jeseň Maľovanie vlnou, lepenie Rozvoj predstavivosti 

Cestička belavá…. Spievanie známych piesní Radosť zo spevu 

 

 

  

Správne stolovanie Ukážky správneho stolovania Slušné správanie pri jedle 

Gymnastické cvičenia Cvičenie na koberci Obratnosť, vytrvalosť 

Dopravné prostriedky Lepenie, maľovanie Sebarealizácia detí 

Gaštany - figúrky Rozhovor o triedení odpadu Ekologický význam 

 

 

  

Škola a okolie Orientácia v budove Bezpečné a slušné správanie 

Jesenné listy Otláčanie, maľovanie listov Chráňme prírodu 

Pohybové hry na ihrisku Vybíjaná, prehadzovanie Bezpečnosť pri športe 

Zvieratá okolo nás Priestorové vystrihovačky Neubližujme zvieratám 

Repík a jeho význam Rozhovor o bylinkách Význam liečivých rastlín 

 

 

  

Moja rodinka Rodina a jej členovia Kladný vzťah k rodine 

Jabloň v záhrade Miešanie farieb Zber a skladovanie 

 

 

OKTÓBER 

Záujmová činnosť Náplň činnosti Cieľ činnosti 

 

 

  

Súťažné a štafetové hry Slalom, beh, prenášanie lopty Bezpečnosť pri cvičení 

Šarkan letí, pozerajte Zhotovenie šarkana, lepenie Radosť z práce 

Práce na poliach a lúkách Pozorovanie, maľovanie Pomoc pri práci 

 

 

  

Starí rodičia a ja Rozhovor o rodine Úcta k starým ľudom 

Hrozno Otláčanie prírodnín Rozvoj predstavy 

Hry v telocvični Posilňovanie končatín  Šport prospieva zdraviu 

Škriatkovia zo záhrady Zhotovenie postáv z plodov Rozvoj fantázie 

Zajačik do lesa Pohybová činnosť a spev Radosť z pohybu 

 

 

  

Mrkvička a jabĺčko Modelovanie a rozprávanie Význam ovocia a zeleniny 

Ježko Koláž, kresba Láska k zvieratám 

O reťaz, Labadam Pohybové hry so spevom Kladný vzťah k hrám 

Svetlonos Práca s textilom Využitie prírodnín 

Rozfúkovanie far. škvrny Miešanie farieb Ochrana prírody 
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Drogy a alkohol Rozhovor o škodlivosti  Nebezpečenstvo návyku 

Maľovaný tanierik Otláčanie zemiakov Zelenina pre radosť 

Spoločenské hry Človeče nehnevaj sa, Dáma Rozvoj myslenia 

Domček na hranie Práca s kartónom, textilom Dodržuj čistotu okolo lavice 

Stromy a rastliny okolo nás Poznávanie stromov a rastlín Krása prírody 

 

 

  

Keď vyrastiem… Hra na povolanie, rozhovor Úcta k práci 

Strašidlá očami detí Vystrihovanie, lepenie Zručnosť pri výrobe 

Preskoky na švihadle Skákanie na švihadle Športom ku zdraviu 

 

 

NOVEMBER 

Záujmová činnosť Náplň činnosti Cieľ činnosti 

 

 

  

Čo je to? Hádanky a vypočítavanky Láska ku knihám 

Astry Voskové farby , vodové 

farby 

Zodpovednosť detí 

Vychádzka  do prírody - ŠD Hra na skrývačku Váž si priateľa 

Obrázok do izbičky Lepenie suchých listov Sebarealizácia detí 

Lastovička-koláž  Trhanie, lepenie, maľovanie Význam vtáctva v prírode 

 

 

  

Umyjem sa pred jedlom Rozhovor o čistote tela Upevňovanie návykov 

Pani Jeseň maľuje - strom Miešanie, zapúšťanie farieb Krása jesennej prírody 

Pohybové hry Slepá baba, Kráľu, kráľu… Pomoc kamarátom 

Darčeková taštička Práca s farebným papierom   Radosť z výrobku 

Sýkorky Využitie vlny Ochrana vtáctva 

 

 

  

Pestré motýle Zapúšťanie farieb, strihanie Aktívne estetické vnímanie 

Prekážkový beh Podliezanie prekážok Budovanie obratnosti 

Hra s tušom Zapúšťanie Darček pre priateľa 

Vtáčia búdka Strihanie, lepenie Chráň prírodu 

 

 

  

Čo nové v prírode? Pozorovanie zmien, rozhovor Význam ročných období 

Lienka Práca so škrupinkami Rozvoj fantázie 

Loptové hry Futbal, vybíjaná Zdokonalenie rýchlosti 

Akvárium Lepenie vylisovaných listov Rozvoj predstavivosti 

Ide pieseň dokola… Zopakovanie si piesní Slušnosť na koncerte 
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DECEMBER 

Záujmová činnosť Náplň činnosti Cieľ činnosti 

 

 

  

Čižmička pre Mikuláša Rozhovor o tradíciách Obdarovanie blízkych 

Adventný kalendár Lepenie, zhotovenie výrobku Radosť z výrobku 

Potulky po snehu Pohybové hry na snehu Utužovanie zdravia 

Miska a svietnik Využitie kartónu, papiera Kreativita detí 

Prikrmovanie vtáčikov Čistenie a plnenie kŕmidla Kladný vzťah k prírode 

 

 

  

Zvyky a tradície Vianoc Spomienky starých rodičov Upevňovanie tradícií 

Snehová vločka Vystrihovanie Originalita detí 

Snehuliak a jeho rodina Stavanie snehových gúľ Rozvoj fantázie, otužovanie 

Vianočné ozdoby Lepenie, strihanie Šetrenie materiálom 

Sniežik sa nám chumelí… Spievanie piesní o zime Správna intonácia 

 

 

  

Konečne sú tu Vianoce Rozhovor o želaniach detí  Tešíme sa na darčeky 

Vianočná pohľadnica Strihanie, lepenie Zdokonaľovanie zručností 

Hry v zimnej prírode Guľovačka, sánkovačka Otužovanie detí 

Retiazka na stromček Lepenie, strihanie Hrdosť z vykonanej práce 

Vianočné piesne a koledy, 

Tichá Noc 

Spievanie a počúvanie hudby Predvianočná nálada 

 

JANUÁR 

Záujmová činnosť Náplň činnosti Cieľ činnosti 

 

 

  

Zimná scenéria Kreslenie Aktívne estetické vnímanie 

Starostlivosť o vtáčiky Kŕmenie, čistenie  búdky Pozitívny vzťah k zvieratám 

 

 

  

Zdravie naše jediné Oblečenie v zimnom období Vitamínmi ku zdraviu 

Modelovanie snehuliaka Vaľkanie, miesenie Rozvoj estetickej citlivosti 

Guľová búrka Hádzanie na cieľ Zdokonalenie odhadu 

Dečka a farbenie Lepenie, strihanie Sebarealizácia detí 

Išla sova na tanec… Spievanie piesní Radosť zo spevu 

 

 

  

Najvzácnejšia tekutina-voda Rozhovor o šetrení vody Šetrime vodou! 

Shrek Výtvarné zobrazenie postáv Citové vnímanie krásy 

Súťažné hry v prírode Rýchly beh, preliezanie Rozvoj obratnosti a rýchlosti 

Snehové sochy Modelovanie zo snehu Kreativita detí 

Superstar  školského klubu Spievanie a recitovanie Rozvoj osobnosti 
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Aké bude moje vysvedčenie? Rozhovor o známkach Zodpovedné správanie 

Chalúpka v zime Kreslenie temperami Láska k domovine 

Spoločenské hry Čierny Peter, Pexeso, Šach Odbúranie stresu u detí 

Škrabošky na detský ples Vystrihovanie, lepenie Zladenie farieb 

 

FEBRUÁR 

Záujmová činnosť Náplň činnosti Cieľ činnosti 

 

 

  

Fašiangy, Turice… Zvyky na dedinách Úcta k tradíciám 

Indiánske čelenky Lepenie, strihanie papiera Dodržuj pracovnú disciplínu 

Pobyt v prírode Identifikácia otlačkov  Zdokonaľovanie myslenia 

Modelujeme zvieratká Práca s modelárskou hmotou Spoznávanie zvierat 

Mama mi dala korunu Nácvik piesne, pohybové hry Pozor na úrazy! 

 

 

  

Umývam a utieram Rozhovor o prácach v byte Pomoc rodičom 

Zajačik, medvedík a líštička Strihanie, lepenie vrecúšok Estetické cítenie detí 

Eko- hry Hry na zvieratká, rastliny Verbálna komunikácia 

Bábky z papierových roliek Lepenie, maľovanie Bezpečnosť pri práci 

PET  vtáčik Výrobky z plastových fliaš Využitie druhotných surovín 

 

 

  

Recitujem a spievam Recitovanie a spievanie Zdokonalenie slovnej zásoby 

Maľovaný sneh Maľovanie farbami Kreativita detí 

Fašiangový ples detí Tanec, aktívny pohyb Radosť z pohybu 

Jednoduchá výšivka Predný steh Individuálna práca detí 

Ešte nie je koniec zimy! Starostlivosť o vtáčiky Pomoc zvieratám 

 

 

  

Ľady sa konečne topia Pozorovanie zmien v prírode Láska k prírode 

Vrtuľky a vrtule Strihanie, kreslenie Sebarealizácia detí 

Záhadný chodník v parku Podliezanie, preliezanie Orientácia v prírode 

Húsenica Žofia Strihanie, viazanie Darček pre súrodenca 

Slovenské mamičky Spev, pohybová činnosť Kultúrne dedičstvo 

 

 

MAREC 

Záujmová činnosť Náplň činnosti Cieľ činnosti 

 

 

  

Jar je tu Pozorovanie zmien v prírode Význam pre ľudí 

Namaľuj si dúhu Kreslenie, maľovanie Odbúranie stresu u detí 

Pobyt na dvore Pohybové a loptové hry Zlepšenie kondície 
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Žabí koncert Lepenie, maľovanie Experimentovanie s kovom 

Keď som bol maličký 

pacholíček 

Spievanie piesní, tanec Verbálne zdokonaľovanie 

 

 

  

Moja najmilšia rozprávka Rozprávanie, ilustrácia Kladný vzťah ku knihám 

Farby jari Zapúšťanie farieb Kreativita detí 

Vychádzka do jarnej prírody Hry v prírode Bezpečnosť pri hrách 

Šaty pre bábiku Strihanie, šitie Individuálna práca 

Snežienka a jej priatelia Spoznávanie jarných kvetov Liečivé účinky 

 

 

  

Autá, autobusy a motorky Dopravné predpisy Bezpečná cesta domov 

Vetvička z čerešne Vystrihovanie, lepenie Rozvoj technickej zručnosti 

Mačka a myš, Voda, zem… Hry na dvore Znižovanie úrazovosti 

Kvety z papiera - tulipán Lepenie, strihanie, kreslenie Zdokonalenie motoriky rúk 

Herbárik  Zber a lisovanie rastlín Nenič prírodu! 

 

 

  

Čitateľský maratón, Marec 

mesiac knihny 

Rozprávanie o knihách Rozvoj slovnej zásoby 

Kohútik a sliepočka Lepenie, strihanie, kreslenie Rozvoj fantázie 

 

APRÍL 

Záujmová činnosť Náplň činnosti Cieľ činnosti 

 

 

  

Športuj s nami Hod na cieľ, prehadzovaná Súdržnosť v kolektíve 

Naše sídlisko Práca s kartónom Čistota prostredia 

Papagáj- koláž Lepenie odpadu z pasteliek Chráňme lesy! 

 

 

  

Veľká Noc Rozhovor o zvykoch Upevňovanie tradícií 

Veľkonočný zajačik Maľovanie, strihanie Individuálna práca žiaka 

Cvičenie na dvore Pohybová činnosť Aktívny pohyb 

 

 

  

Cvičenie v triede Cviky na koberci, pri lavici Športom ku zdraviu 

Naša bytovka Stavby zo stavebníc Rozvoj fantázie 

Počúvanie hudby – podľa 

výberu 

Relaxácia, oddych Prežívanie krásy hudby 

 

 

  

Palculienka, Janko Hraško Počúvanie rozprávok Mravné ponaučenie 

Gašparko Strihanie, maľovanie Rozvoj citového vzťahu 

Pobyt na ihrisku Súťažné hry Športovať je zdravé 

Dekoratívne práce Práca s vodovými farbami Rozvoj estetického vnímania 

Plody a semená Jarné sadenie Experiment so semenami 
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Neubližuj slabším  Rozprávanie o správaní Znižovanie agresivity  

Kvietok v kvetináči Práca so sadrou Dodržiavanie čistoty  

Loptové hry Futbal, vybíjaná Zodpovedné správanie 

Ilustrácia rozprávky – 

Červená čiapočka 

Maľovanie, lepenie Radosť z výrobku 

 

 

MÁJ 

Záujmová činnosť Náplň činnosti Cieľ činnosti 

 

 

  

Deň matiek Rozhovor o mamičkách Úcta k mame 

Moja mamička Lepenie, dokresľovanie Darček pre mamičku 

Cvičenie v prírode Preliezanie cez prekážky Upevňovanie zdravia 

Išla sova na tanec Nácvik piesne Rozvoj hudobného cítenia 

 

 

  

Úpal, prehriatie Ochrana pred slnkom Vážme si svoje zdravie 

Budem maliarom Pokus o autoportrét Sebarealizácia detí 

Športujeme na dvore Loptové a pohybové hry Rozvoj zdatnosti 

Loďka a lietadlo Skladanie z papiera Darček pre kamaráta 

Poznáš rastliny v parku? Rozpoznávanie podľa listov Význam rastlín pre človeka 

 

 

  

Záhrada plná kvetov Rozhovor o prírode na jar Kolektívna práca 

Orgován Lepenie skrčeného papiera Kreativita myslenia detí 

Športujeme a hráme sa  Hod do diaľky, loptové hry Radosť zo športu 

Ozdobný kvetináč Vystrihovanie, lepenie Zútulnenie izbičky 

Uspávanky Spievanie a nácvik Radosť zo spevu 

 

 

  

 Porekadlá a príslovia  Kolektívny rozhovor Rozširovanie slovnej zásoby 

Postavičky z krabičiek Lepenie, maľovanie Rozvíjanie zručností detí 

Výskumná cesta parkom Hľadanie pokladu Pomoc priateľovi 

Lastovička Kombinovaná technika Individualita detí 

Podbeľ ako liek Vychádzka do prírody Význam jarných kvetov 

 

JÚN 

Záujmová činnosť Náplň činnosti Cieľ činnosti 

 

 

  

MDD Zábavné súťaže a hry Ohľaduplnosť pri hre 
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Bláznivý šašo Maľovanie, kreslenie Originalita detí 

Hry na ihrisku Bedminton, hry s loptou Pomoc spoluhráčom 

Uteráčik Návrh vzoru, otláčanie Rozvoj fantázie 

Ide pieseň dokola Spievanie, tancovanie Aktívne hudobné vnímanie 

 

 

  

Hlavolamy- hlavu lámu? Vedomostná súťaž Rozvoj slovnej zásoby 

Strašidielko do záhradky Práca s lykom, lepenie Kladný vzťah k práci 

Loptové hry Prehadzovaná, driblovanie Zdokonalenie  zdatnosti 

Rozkvitnutý strom Krčenie, lepenie papiera Šetrenie materiálu 

Čierne oči, choďte spať Nácvik piesne Kolektívna zábava 

 

 

  

Slušnosť naša každodenná Správanie sa na ulici Komunikácia v kolektíve 

Pamiatky okolo nás Kreslenie, lepenie Plošné zobrazenie 

Športujeme na dvore Skok z miesta, Slepá baba Tolerancia a porozumenie 

Múdra sova Práca s kartónom, kreslenie Sebadisciplína dieťaťa 

Úprava areálu školy Čistenie okolia školy Ochrana život. prostredia 

 

 

  

Hurá, prázdniny sú tu Rozhovor, kreslenie Bezpečnosť pri kúpaní 

Kam na prázdniny? Kreslenie kriedou Plošné zobrazenie 

Rozlúčková diskotéka Spievanie, tancovanie Spolupráca v kolektíve 

Stavby z budúcnosti Stavby z lega Spoločná práca detí 

Ukončenie činnosti ŠKD   

 

f) Výchovný jazyk 

 V ŠKD je výchovným jazykom slovenský jazyk, ktorý je úradným jazykom Slovenskej 

republiky. Našou snahou v ŠKD je, aby deti používali spisovný jazyk nielen v písomnej ale i 

v  ústnej forme. 

 

g) Personálne zabezpečenie 

Pedagogický zamestnanec Mgr. Černáčková Ľuboslava spĺňa kvalifikačné požiadavky 

stanovené zákonom, preukazujú odborné spôsobilosti, ktoré kvalitne a účinne uplatňujú pri 

výkone svojej práce, v plánovaní svojej činnosti, pri organizovaní výučby, 

preukazujú spôsobilosti vyhodnocovať prácu žiakov, ich výkony a sociálne správanie sa. 

Riadia svoj osobnostný a vzdelanostný sebarozvoj a celoživotné učenie sa vo svojom odbore. 

Ako súčasť učiteľského zboru spolupracujú a spoluutvárajú vzájomné podporné pracovné 

prostredie. Spolupracujú s rodičmi žiakov, triednymi učiteľmi..  

Školský klub detí tvorí 1 oddelenie ŠKD.  Vybavenie je  prispôsobené potrebám 

mimoškolských aktivít.  

 

 



 19 

h) Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 
 

• prostredníctvom webovej stránky školy, 

• rodičovských stretnutí pedagógov a rodičov žiakov, vzájomná komunikácia 

o priebežnom dianí v ŠKD, oboznámenie s plánom, príp. možnosti zapojenia sa 

rodičov do niektorých aktivít, 

• informácie prostredníctvom komunikačnej nástenky umiestnenej pri vchode do školy, 

• exkurzie,  

• výstavy, 

• kultúrne a športové podujatia, 

• výlety. 

 

ch) Materiálno- technické priestorové podmienky  

 ŠKD má primerané materiálno-technické a priestorové vybavenie, učebňu 

informatiky, telocvičňu a relaxačnú miestnosť, viacúčelové športové ihrisko.  

Priestory sú vybavené novým školským nábytkom, kobercom na odpočinkovú činnosť, 

televíznym prijímačom . Materiálno-technické vybavenie  triedy zabezpečuje zlepšiť kvalitnú 

a tvorivú činnosť v školskom klube detí. Hygienické zariadenie sú na chodbách v blízkosti 

triedy. V šatni majú deti zabezpečené priestory na odkladanie odevov a obuvi. Stravovanie a 

pitný režim sú zabezpečené v školskej jedálni- v školskej výdajni , ktorá sa nachádza v 

objekte školy. Vychovávateľka s deťmi využíva na rekreačnú a záujmovú činnosť  školský 

dvor, telocvičňu a relaxačnú miestnosť. Nábytok je rozmiestnený tak, aby vyhovoval 

individuálnej i skupinovej práci. 

 

i) Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 

Deti v ŠKD majú zabezpečené bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky na výchovnú 

činnosť. Na začiatku školského roka sú žiaci poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

činnostiach. Záznam o poučení je uvedený v triednej knihe. Lekárnička pre prvú pomoc je 

umiestnená v zborovni školy. Telefónne čísla zákonných zástupcov v prípade úrazu sú 

uvedené na zápisných lístkoch.  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

výchove a vzdelávaní sú podrobne rozpracované v prevádzkovom a školskom poriadku 

školy. 

 

 

j) Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a žiakov 

Vychovávateľka hodnotí u žiakov 

• ako zvládli danú výchovnú problematiku 
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• v čom majú nedostatky 

• kde majú rezervy 

• aké sú ich pokroky 

Spôsoby hodnotenia žiakov 

• slovné hodnotenie 

 

Hodnotenie žiakov sa uskutočňuje ako priebežné hodnotenie. Uskutočňuje sa v rámci 

výchovných činností.  Dbá sa na to , aby sa žiaci prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali 

na úspešných a neúspešných. Hodnotenie sa uskutočňuje na základe určitých kritérií, 

prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka ako i potreby žiakov so špeciálno-

výchovnými potrebami.  

 

k) Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školského 

zariadenia 

Kritéria hodnotenia vychovávateľa vo vzťahu k žiakom: 

• vie diagnostikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiakov,  

• vie výchovne motivovať žiakov,  

• rozvíja vyššie úrovne poznávania žiakov, logické myslenie, kritické myslenie, 

analýzu, tvorivosť 

• rozvíja personálne zručnosti žiakov (samostatnosť, zodpovednosť, sebahodnotenie 

sebaúctu, sebamotiváciu ... ), 

• rozvíja sociálne zručnosti žiakov (spoluprácu a kooperáciu, empatiu, vzájomnú 

pomoc, komunikáciu...),  

• pristupuje k žiakom individuálne, pomáha žiakom so špeciálnymi potrebami 

• rešpektuje názory žiakov, podporuje ich vyjadrovanie 

 

Kritéria hodnotenia vychovávateľa vo vzťahu k edukačnému procesu: 

• vie určiť výchovné ciele vo väzbe na výchovné osnovy, 

• vie vybrať obsah výchovy, metódy, formy a ostatné prostriedky výchovy v náväznosti 

na zvolené ciele 

• využíva zážitkovú výchovu a iné formy sociálnej výchovy 

• dodržiava pravidlá hodnotenia žiakov, priebežne hodnotí snahu, výkon a pokrok žiaka, 

• vie určiť kritéria hodnotenia a sumatívne hodnotiť žiaka 

• vytvára dobrú klímu v triede 

• vie riešiť konflikty v triede 

• je žiakmi akceptovaný, má prirodzenú autoritu 

 

Kritéria hodnotenia vychovávateľa vo vzťahu k seba rozvoju: 

• dokáže hodnotiť a reflektovať svoj výchovno-vzdelávací proces a vlastné správanie, 

pozná svoje silné a slabé stránky 
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• darí sa mu efektívne komunikovať s rodičmi žiakov, 

• vie komunikovať s inými organizáciami a okolím školy, 

• dokáže plánovať svoj profesijný rast,  

• absolvuje rôzne formy kontinuálneho profesijného vzdelávania s cieľom zlepšovať 

výchovnú činnosť 

• dokáže nové vedomosti a zručnosti implementovať  vo výchovnom procese  

• využíva IKT v profesijnom rozvoji a vo výchovnom procese  

• vie pracovať v tíme 

• podieľa sa na zavádzaní zmien alebo inovácií v škole,  

• podieľa sa na tvorbe alebo realizácií projektov 

 

Kritéria hodnotenia vychovávateľa vo vzťahu k normám a pracovnému správaniu: 

• vedie správne pedagogickú dokumentáciu 

• dodržiava zákonník práce, vnútorný pracovný poriadok školy, bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci, pracovný čas...,  

• zúčastňuje sa pracovných a pedagogických porád,  

• podieľa sa na organizovaní a realizácií aktivít po vyučovaní (krúžky, akadémie, 

vystúpenia, verejnoprospešné činnosti...). 

 

 

l) Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 

Cieľom ďalšieho vzdelávania výchovného pracovníka  je udržiavať a zvyšovať kompetenciu, 

spôsobilosť vychovávať a vzdelávať. 

Vychovávateľka sa vzdeláva štúdiom odbornej literatúry, časopisov a priebežne sa vzdeláva 

prostredníctvom programov kontinuálneho vzdelávania.   

 

 

 
 

 
 


