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Je základným dokumentom, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a 

vzdelávanie v školskom klube detí podľa „školského zákona“. Je vypracovaný v 

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

VPŠZ je v zmysle platnej legislatívy pedagogický dokument a tvorí súčasť 

pedagogickej dokumentácie školského klubu detí pri Základnej škole Viktora 

Szombathyho s vyučovacím jazykom maďarským – Szombathy Viktor 

Alapiskola, Námestie slobody 141, Jesenské - Feled. Je záväzný. 
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1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ ( ďalej iba 

ŠKD) 
 

Školský klub detí pri Základnej škole s VJM Viktora Szombathyho je školské zariadenie, 

ktorého činnosť je zameraná na uspokojovanie sociálnych potrieb detí prostredníctvom 

výchovno-vzdelávacích, oddychových, záujmových a rekreačných činností.  

 

 

Jeho cieľom je:  - zabezpečovať záujmové vzdelávanie pre deti podľa Výchovného          

                             Programu 

- zabezpečovať prípravu na vyučovanie 

- uspokojovať a rozvíjať záujmy v čase mimo vyučovania 

 

                   

 

1.1. Veľkosť ŠKD 

 

Školský klub detí je súčasťou plnoorganizovanej základnej školy. Navštevujú ho deti, ktoré 

plnia povinnú školskú dochádzku v základnej škole. Prevádzkujeme 4 oddelenia. Triedy sú 

vybavené novým nábytkom, spoločenskými a didaktickými hrami, stavebnicami a hračkami. 

Máme k dispozícii školský dvor a veľké ihrisko s pieskoviskom pri budove ZŠ. Používame aj  

počítačovú miestnosť. 

 

  

1.2. Charakteristika detí 

 

ŠKD navštevujú deti 1.-4. ročníka Základnej školy s VJM . Deti do ŠKD prijímame na 

nasledujúci školský rok do 10.septembra na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. 

V prípade potreby a voľnej kapacity aj počas školského roka. 

 

 

1.3. Dlhodobé programy 

 

Dlhodobo sa zapájame do kultúrnych programov, vystúpení školy pre rodičov na vianočné 

príležitosti, karneval, Deň matiek, Deň detí. Realizujeme športové a zábavné súťaže, tvorivé 

dielne, výtvarné súťaže s výstavkami. 

 

 

1.4. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

 

Školský klub detí spolupracuje s rodičmi detí prostredníctvom rodičovských združení. 

Pripravujeme kultúrny program pre rodičov. Zúčastňujeme sa rôznych kultúrnych 

a športových podujatí organizovaných inými obcami. 
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2. VLASTNÉ CIELE A POSLANIE VÝCHOVY 

 
2.1. Charakteristika výchovného programu 

 

 

Výchovný program je základným dokumentom ŠKD , podľa ktorého sa v ňom  uskutočňuje 

výchovno – vzdelávacia činnosť. Výchovný program je vypracovaný v súlade s princípmi 

a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona. 

V ŠKD zdôrazňujeme, ,aby sa výchova mimo vyučovania nestala pokračovaním 

vyučovacieho procesu a nezmenila sa na vyučovanie. 

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania je umožniť každému dieťaťu rozvíjať svoju 

osobnosť, zlepšovať jeho výchovno- vzdelávacie výsledky. Snažíme sa, aby sa dieťa v ŠKD 

cítilo príjemne, bezpečne a bolo pochopené. 

 

 

 Hlavné ciele : 

- pestrou a zaujímavou činnosťou poskytnúť deťom priestor pre oddych a 

      relaxáciu 

- podporovať tvorivosť detí 

            - rozvíjať zdravé sebavedomie 

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

            - posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám 

            - zachovávať zvyky a tradície 

            - rozvíjať kladný vzťah k prírode 

 

   Strategické ciele: 

  

        -uplatňovať zážitkové, aktivizujúce metódy a formy práce 

        - realizovať pestrú záujmovú činnosť 

        - pravidelne  umožniť deťom pohyb na čerstvom vzduchu, vychádzky 

       - dodržiavať správnu životosprávu, bezpečnosť a hygienu 

       - dodržiavať režim dňa, týždennú skladbu činnosti 

        - individuálne pristupovať k deťom ( podporovať záujmy, osobnosť a schopnosti     

              každého dieťaťa 

        - spolupracovať s rodičmi, zapájať ich do aktivít ŠKD 

        - zaviesť nové formy( argumentácia ,diskusia, tvorivá dielňa, hranie rolí, scénka 

              kvíz, test) metódy a prostriedky práce. 

 

 

2.2. Zameranie školského klubu detí 

 

Školský klub detí (ďalej ŠKD) je školské zariadenie, ktoré je vnímané ako prechod medzi   

učením a pobytom dieťaťa v rodinnom prostredí. Má funkciu výchovnú, vzdelávaciu, 

relaxačnú, regeneračnú, kompenzačnú a sociálnu. 

       Náš školský klub ponúka: 

- nestresujúce a príjemné prostredie 

- bezpečnosť a priateľstvo 

- estetické prostredie 

- rozmanitý program 

-     toleranciu, otvorenosť, dôveru    
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- aktivity rozvíjajúce kreativitu dieťaťa 

- možnosť tvorby programu podľa výberu dieťaťa 

 

Naša činnosť sa realizuje prostredníctvom viacerých zložiek: - odpočinková 

                                                                                                   - rekreačná 

                                                                                                   -  záujmová 

Súčasťou programu ŠKD je aj príprava na vyučovanie, uskutočňovaná nielen klasickou 

formou, ale aj formou didaktických hier. 

 

 

2.3. Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti 

 

Naše pedagogické stratégie smerujú k rozvíjaniu kľúčových kompetencií dieťaťa, prípadne 

k utváraniu nových kompetencií. Uplatňujeme zážitkové aktivizujúce metódy a formy práce, 

individuálny prístup a aplikovanie humanistickej výchovy( partnerský vzťah ku dieťaťu), 

využívanie moderných IKT, spoluprácu s rodinou a vyučujúcimi. 

 

 

 

 

3. KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE DIEŤAŤA ŠKOLSKÉHO KLUBU 

DETÍ 
 

Kompetencie detí ŠKD nadväzujú na kompetencie žiakov našej základnej školy, navzájom sa 

prelínajú a rozvíjajú v jednotlivých oblastiach výchovy. 

 

 

3.1. Kompetencie žiaka   

 

3.1.1. Kompetencie učiť sa učiť 

3.1.2. Kompetencie k riešeniu problémov 

3.1.3. Kompetencie komunikačné 

3.1.4. Kompetencie sociálne a interpersonálne 

3.1.5. Kompetencie občianske 

3.1.6. Kompetencie pracovné 

3.1.7. Kompetencie k využívaniu voľného času 

3.1.8. Kultúrne kompetencie 

 

3.1.1. Kompetencie učiť sa učiť 

           - vyberať vhodné informácie z rôznych zdrojov, 

           - poznávať zmysel a cieľ učenia, posudzovať vlastný pokrok, 

           - zhodnotiť svoje výsledky, 

           - samostatne pozorovať, 

           - prejavovať záujem o celoživotné vzdelávanie. 

 

Pedagogické stratégie 

Žiadať od detí, aby:  
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- hodnotili situácie a vyvodzovali dôsledky, 

- argumentovali, aktívne sa zapájali do besied, kvízov, súťaží, 

- navštevovali výstavy, knižnice, 

- aktivity v ktorých sa učia deti nie prispôsobovať sa, ale rozvíjať, využívanie 

zážitkových metód a foriem práce. 

 

3.1.2. Kompetencie k riešeniu problémov 

            - rozpoznať a pochopiť problém, premýšľať o jeho príčinách a naplánovať spôsob      

              riešenia, 

            - vyhľadávať informácie vhodné k riešeniu problémov,   

            - samostatne riešiť problémy, 

            - aplikovať riešenie problémov v podobných situáciách, 

            - obhajovať svoje rozhodnutia. 

 

3.1.3. Kompetencie komunikačné 

            - vedieť zrozumiteľne vyjadriť svoj názor, 

            - obhajovať svoj názor, 

            - komunikovať medzi sebou vhodnou formou, 

            - vedieť trpezlivo vypočuť iných, neskákať do reči iným, 

            - využívať informačné a komunikačné prostriedky. 

 

Pedagogické stratégie 

- vysvetlenie, povzbudenie, hranie rolí, využitie situačnej metódy, 

- práca s počítačom, riešenie úloh, 

- individuálny prístup. 

 

3.1.4. Kompetencie sociálne a interpersonálne: 

           - spolupracovať v skupine, podieľať sa na vytváraní pravidiel práce v tíme, 

           - podieľať sa na vytváraní príjemnej atmosféry v tíme, 

           - upevňovať medziľudské vzťahy, 

           - ovládať svoje jednanie v skupine, 

           - rešpektovať názory a správanie iných, 

           - pomenovať svoje potreby, city a pocity. 

 

Pedagogické stratégie 

- povzbudenie, rozprávanie, dramatizácia, hry na riešenie konfliktov, 

- besedy, navodzovanie modelových situácií, využitie situačnej metódy pri riešení 

rôznych situácií, inscenačná metóda, kde deti zinscenujú určitú situáciu 

a v diskusii sa pokúsia nájsť jej východisko, nájsť riešenie problému. 

 

3.1.5. Kompetencie občianske: 

            - chrániť svoje zdravie, zdravie ostatných a životné prostredie, 

            - vážiť si prácu iných 

            - zodpovedne plniť zverené úlohy, dokončiť pracovné povinnosti 

            - prejavovať úctu k rodičom, starým rodičom 

            - prijať zodpovednosť za svoje správanie 

            - dodržiavať spolužitie medzi žiakmi, vytvárať pravidlá spoločenského spolužitia 

    

 Pedagogické stratégie 

- individuálny prístup,hier na vciťovanie, aktívny prístup k príprave programov,        
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- spoločné podujatia. 

 

3.1.6. Kompetencie pracovné 

           - plniť svoje povinnosti, 

           - prejavovať samostatnosť vo vypracovaní domácich úloh, 

           - plánovať a hodnotiť svoje činnosti, 

           - dokončiť prácu, 

           - kultivovať svoju vytrvalosť,                                                                                                                                                                             

           - ovládať jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre 

praktický  

           - život, 

           - rozvíjať manuálne zručnosti, 

 

Pedagogické stratégie 

- motivácia, povzbudenie, hodnotenie ,tréning , kooperatívne hry, vlastná práca, 

- činnosti s využitím nových pracovných techník. 

 

3.1.7. Kompetencie k využívaniu voľného času: 

            - rozlišovať vhodné a nevhodné ponuky trávenia voľného času, 

            - rozvíjať záujmy v individuálnych aj v skupinových činnostiach, 

            - posilňovať svoje slabšie stránky s pomocou iných, rozvíjať svoje nadanie, 

            - vedieť si vybrať svoje záujmy, 

            - vedieť účelne tráviť svoj voľný čas, 

            - vedieť odmietnuť nevhodné podnety pre trávenie voľného času. 

 

Pedagogické stratégie 

            - záujmové krúžky, vysvetlenie, motivácia, individuálny prístup.                                                                                                                                                              

   

3.1.8. Kultúrne kompetencie: 

            - poznať kultúrne pamätihodnosti, 

            - rozlišovať kultúrne a nekultúrne správanie,  

            -  rešpektovať iné kultúry a zvyky, 

            - podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine, 

            - ovládať základy kultúrneho správania. 

Pedagogické stratégie 

- kultúrne programy, motivácia ,návšteva kultúrneho podujatia, výstava prác, exkurzia, 

výtvarné stvárnenie zážitku. 

                                                                                                                                                                                  

Dosahovanie stanovených cieľov budeme zabezpečovať individuálnym prístupom, 

preferovaním zážitkových metód a foriem práce, aplikovaním humanistickej výchovy, 

spoluprácou s vyučujúcimi, s rodinou dieťaťa a vytváraním pozitívnej emocionálnej klímy 

v ŠKD. 
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4.  FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

 

Dochádzka dieťaťa do ŠKD je pravidelná, počas plnenia povinnej školskej dochádzky         

v primárnom vzdelávaní základnej školy. Výchovu mimo vyučovania uskutočňujeme 

v oddeleniach ŠKD poldennou formou týždenného, zvyčajne štvorročného výchovno-

vzdelávacieho pôsobenia v čase po pobyte dieťaťa na vzdelávaní v škole. Realizujeme ju 

pravidelnými, priebežnými a príležitostnými činnosťami v oddeleniach, alebo v rámci ŠKD 

v odpočinkovej, rekreačnej, záujmovej, v príprave na vyučovanie podľa výchovného 

programu. Z foriem práce striedame skupinové, individuálne a kolektívne. 

 

ODPOČINKOVÁ ČINNOSŤ – má pokojný charakter, je pohybovo a duševne nenáročná.     

Úlohou vychovávateľa je zabezpečiť pokojné a nekonfliktné prostredie, dbať aby sa každý 

žiak zabavil nejakou činnosťou, usmerňovať deti, nabádať na kolektívne cítenie. 

 

 

REKREČNÁ ČINNOSŤ – má charakter výdatnej pohybovej aktivity, ktoré žiaci vykonávajú 

podľa možnosti vonku na školskom dvore, na ihrisku a na vychádzkach. V prípade 

nepriaznivého počasia sa využíva trieda ŠKD, alebo počítačová miestnosť. 

Pomáha žiakom odreagovať sa. Je prostriedkom na vyrovnávanie jednostranného zaťaženia 

organizmu.  

 

ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ- má veľký význam pre individuálny a spoločenský rozvoj 

jednotlivca. 

Záujmová činnosť je prostriedkom aktivizácie detí, formuje ich mravné vlastnosti, rozvíja 

talent a nadanie, vzbudzuje túžbu detí po novom poznaní.  

 

Metódy používané pri spontánnej ,neriadenej činnosti: 

- pozorovanie, 

- hra, individuálna práca, 

- aktivizujúce hry, vlastná tvorba, 

-     práca vo dvojici, v skupine, 

-    samostatné, skupinové riešenie problému, 

-    získavanie skúseností zážitkom, 

-     hodnotenie a sebahodnotenie. 

 

 

Metódy používané pri spontánnej činnosti: 

- rozprávanie, dramatizácia, vychádzka, 

- rozhovor, diskusia, komunikácia v kruhu, 

- vyhľadávanie informácií, riešenie problémových situácií. 

 

 

Formy práce pri spontánnej činnosti: 

- odpočinok, čítanie kníh a časopisov, 

- tematické hry, 

-     konštruktívne hry so stavebnicou, 

            -     skladanie obrázkov, 

            -     voľné kreslenie, vymaľovánky, doplňovačky. 
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Formy práce pri riadenej činnosti: 

- vychádzky s pozorovaním, 

- besedy, 

- práce s knihou, 

- súťaživé hry, didaktické hry, 

- hudobno- pohybové hry, 

- športové hry, 

- telovýchovné chvíľky, 

- práce s rôznymi druhmi materiálu. 

- výukové programy na PC 

 

Súčasťou výchovného programu ŠKD sú aj príležitostné akcie, ako aj príprava na vyučovanie, 

ktorá je súčasťou učebných osnov a učebných plánov. Pri aktivitách ŠKD sú rešpektované 

požiadavky na voľný čas dieťaťa: 

- požiadavka pedagogického ovplyvňovania voľného času pri navodení, 

motivovaní činností a ocenení výkonov detí,  

- požiadavka dobrovoľnosti, pri zapojení sa dieťaťa do činnosti na základe 

vlastného záujmu, 

              -     požiadavka záujmu a pestrosti, 

              -     požiadavka aktivity, zúčastňovania sa na tvorbe prípravy činnosti, na jej  

                     realizácii a hodnotení, 

- požiadavka citlivosti, závisiaca od kladných emócií v priebehu aj po hodnotení 

ukončenej činnosti, 

- požiadavka sebarealizácie, pri ktorej dieťa objavuje a dokazuje svoje dobré  

stránky, ak je jeho snaha a výsledky kladne hodnotená okolím. 

 

 

 

 

5. TEMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVY 

   

Výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania realizujeme v týchto tematických výchovných 

oblastiach výchovy:   

- vzdelávacia, 

- spoločensko-vedná, 

- pracovno-technická, 

- prírodovedno- environmentálna, 

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

- telovýchovná, zdravotná, športová. 

 

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

mravnú, ekologickú, dopravnú a výchovu k rodičovstvu. 

 

Vzdelávacia oblasť 

 

- využívanie didaktických hier, rôznych logických hier, 

- upevňovanie učiva, 

- písomné vypracovanie úloh, 

- čítanie s porozumením. 
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Ciele:    -  pravidelné a systematické plnenie školských povinností, vypracúvanie písomných    

                 úloh, 

- upevňovať vedomosti a zručnosti zábavnou formou, 

- rozvíjať záujem o sebavzdelávanie, 

- viesť žiakov k starostlivosti o učebnice, učebné pomôcky, 

- rozvíjať čitateľskú gramotnosť, čítanie s porozumením. 

 

Spoločensko- vedná oblasť: 

- významné udalosti, sviatky, 

- rozvíjať základy zručnosti sebahodnotenia, sebarealizácie, 

- prejavovať úctu k rodičom, starším osobám, 

- kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa, 

- rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní, 

- osvojovať návyky účelného a vkusného obliekania sa, 

- vedieť sa správne stravovať, 

- prevencia a predchádzanie chorôb. 

 

Ciele:     Spoločensko-vednou činnosťou ŠKD budeme napomáhať pri formovaní  

                spoločenského cítenia žiakov, utvárať predstavy o tom, ako sa môžu aktívne 

                zúčastňovať na každodennom živote v spoločnosti, v obci, v škole. 

 

Pracovno-technická oblasť 

- využívať rozmanitý materiál a prírodniny, 

- práca s odpadovým materiálom( rolky papiera........)- (envir. v.), 

- práce so stavebnicami, 

- výstavky prác, estetickosť tried.                                                                                                                                                              

 

Ciele:    Pracovno-technická činnosť sa v ŠKD usiluje o rozširovanie pracovno-technických  

vedomostí a zručností primeraných veku a bezpečnosti žiakov, rozvíja motoriku,  

vychováva k obratnosti a presnosti. Činnosti sa zameriavajú na prácu s papierom, 

kartónom, drobným materiálom, textilom ,modelovacím materiálom. Používajú sa 

rôzne nástroje: hlavne nožnice, lepidlo, pravítko, dierkovač, zošívačka. 

Cieľom je rozvíjať technické zručnosti, fantáziu, predstavivosť a  estetické cítenie 

žiakov. Viesť ich k tvorivosti, presnosti a zmyslu pre poriadok. Pri kolektívnych 

prácach rozvíjať medzi deťmi dobré vzťahy, vzájomnú pomoc. Deti zhotovujú rôzne 

darčeky pre rodičov, spolužiakov, svojimi výrobkami sa podieľajú na skrášľovaní 

svojho prostredia v ŠKD, ale aj doma. Svojou prácou sa prezentujú i na verejnosti  

na rôznych výstavkách.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Prírodovedno- environmentálna oblasť                                                                                                                 

           -  vychádzky do prírody,                                                                                                                            

           -   pozorovanie prírody, života, 

           -   starostlivosť o poriadok a čistotu prostredia, 

           -   starostlivosť o kvety  

 

Ciele:   Cieľom prírodovedno- environmentálnej činnosti je rozvíjať pozitívny vzťah   

              k prírode, pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia a rozvíjať                                                                                                                                                                                              

zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia.                         
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Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

-  organizované a spontánne hry, 

-  drobné pohybové hry,                                                                                                                                                                                          

-   športové hry, základné cvičenia, 

-   loptové hry, 

-   hry s prekonávaním prekážok, 

-   pohybové hry v prírode, na ihrisku, 

-   sezónne športy, 

-   hry a zábavy, 

-   pohybovo- náročnejšie vychádzky. 

 

Ciele:     Športové činnosti  majú charakter výdatnej pohybovej aktivity, ktorú vykonávame 

               podľa možností  na zdravom vzduchu. Snažíme sa u detí kultivovať základné  

               hygienické návyky, 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. 

 

Esteticko-výchovná oblasť                                                                                                                                                                            

- papierové a textilné koláže 

- práca s papierom(skladanie, strihanie, trhanie, lepenie...), 

- kresba a maľba s prírodnými námetmi( environm. výchova), 

- hudobné súťaže a kvízy, 

- ľudové piesne, tanečné a hudobno- pohybové hry                                                                                          

 

Ciele:    Cieľom estetickej výchovnej činnosti je rozvíjať tvorivé schopnosti a zručnosti 

              detí, viesť ich k objavovaniu krásy v bežnom živote. Svoje estetické cítenie  

              prejavovať pri rôznych činnostiach v rámci práce ŠKD. Estetický prejav rozvíjať 

              v rámci výtvarných, hudobných, pracovných činností, ako aj v úprave prostredia, 

              čistoty a vhodnosti vlastného oblečenia, úpravy zovňajšku a celého prostredia 

              školského klubu.  

 

 

5.1. Výchovné štandardy 

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

na vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré majú deti získať, aby si mohli rozvíjať 

vedomosti, zručnosti a schopnosti získané na vzdelávaní v škole. Delia sa na: 

- Výkonové štandardy, ktoré určujú kritériá úrovne zvládnutia obsahových 

štandardov. Sú to cieľové výstupy, ktoré má dosiahnuť dieťa na konci pobytu 

v školskom klube detí primerane svojim možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD. 

 

- Obsahové štandardy, ktoré určujú vedomosť, zručnosť, alebo schopnosť, ktorú  

má dieťa ovládať a ktorú má vedieť aj prakticky používať. 
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Vzdelávacia oblasť 
 

Spoločensko-vedná oblasť 

 

 

                  Obsahový štandard 

 

                 Výkonový štandard 

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie 

pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie 

školského poriadku. 

Spolurozhodovať o živote v skupine. 

Prejavy úcty k rodičom a ostatným ľuďom, čo 

je tolerancia. 

Prejavovať úctu k rodičom a starým ľuďom 

v bežnom živote. 

Emócie, prečo sme nahnevaní, silní a slabí, 

stránky osobnosti, trpezlivosti, upokojenia sa, 

ako zvládnuť hnev, pozitívne myslenie, 

pochopiť iných, sebaúcta. 

Ovládať jednoduché zručnosti 

sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie 

a empatie. 

 

Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg. 

 

Vypočuť si opačný názor. 

Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, 

vychádzanie s ostatnými bez násilia. 

Rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie ľudských 

práv a základných slobôd. 

Moja rodina, moja pomoc v rodine, vlastné 

zážitky, prejavy úcty k ľuďom. Vulgarizmy, 

slang, gestá, neformálna komunikácia. 

 

Prejavovať úctu k rodičom, starým rodičom, 

blízkym a všetkým ľuďom. 

Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy 

v správaní. 

 
 

 

Pracovno- technická oblasť 

 

             

                   Obsahový štandard 

 

 

               Výkonový štandard 

Spolupráca, zodpovednosť, dodržiavanie 

školského poriadku, moje povinnosti. 

 

Spolurozhodovať o živote v skupine, 

pracovať v skupine. 

Sebaobsluha, poriadok na stole, v triede, 

v šatni, na dvore, sebaobslužné činnosti. 

 

Kultivovať základné hygienické návyky, 

získavať základy zručností potrebných pre 

praktický život. 

Sebahodnotenie, poznávanie rôznych 

profesií, úcta ku každému povolaniu, 

dodržiavanie denného režimu, orientácia 

v čase- prítomnosť, minulosť, budúcnosť. 

 

 

 

 Vedieť samostatne si vytyčovať jednoduché 

osobné ciele. 

Práca s rôznym materiálom, zhotovenie  Rozvíjať základy manuálnych a technických 
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darčeka, rozvoj jemnej motoriky, 

manipulačné zručnosti, spolupráca. 

Presnosť a istota práce, splnenie úlohy. 

 

zručností. 

 

Rozumieť významu osobnej zodpovednosti 

za vykonanú prácu. 

 

Prejavy kladného vzťahu k spolužiakom, 

hrdosť na spoločný výsledok práce. 

 

 

Vedieť spolupracovať so skupinou. 

 

 

 

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť 

 

  

                 Obsahový štandard 

 

 

               Výkonový štandard 

Pozorovanie prírody, fauny a flóry, zmien 

v prírode, šetrenie energiou, vodou. 

 

Poznať základné princípy ochrany životného 

prostredia. 

Starostlivosť o izbové kvety, polievanie 

kvetov, presádzanie, čistenie prírody a okolia 

ŠKD, tvorivé využitie odpadu. 

 

 

Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej 

činnosti na tvorbe a ochrane životného 

prostredia. 

 

 
Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

 

 

                 Obsahový štandard 

 

                Výkonový štandard 

Čisté a primerané oblečenie, umývanie rúk, 

vetranie, telovýchovné chvíľky. 

Osvojiť si a rozvíjať základné hygienické 

návyky. 

Prechádzka, pohybové hry, loptové hry, 

badminton, hry so švihadlami, futbal. 

 

Aktívne využívať voľný čas na pohyb 

a cvičenie. 

Záujmová športová činnosť, pohybové 

aktivity, tanečno- pohybová činnosť, 

športové súťaže, hry v teréne. 

 Rozvíjať svoje pohybové nadanie 

a schopnosti. 

Otužovanie, relaxačné cvičenie, strečingové 

cvičenie. 

 

Schopnosť pravidelného pohybu a cvičenia. 

Loptové hry(prehadzovaná, futbal, vybíjaná), 

štafetové hry. 

 

Rozvíjať a prezentovať vytrvalosť, 

cieľavedomosť a spoluprácu v kolektívnych 

športových hrách. 

Vplyv nikotínu na zdravie a vývoj detí, 

alkohol a jeho účinky, civilizačné Choroby. 

 

 

Pochopiť a vyjadriť postoj k škodlivosti 

fajčenia, alkoholu a iných drog. 
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Esteticko-výchovná oblasť 

 

                  

                  Obsahový štandard 

                   

 

                    Výkonový štandard 

Ľudové zvyky a tradície, piesne, tance, kroje, 

povesti, zvykoslovie, história, kultúrne 

pamiatky, múzeum, výstavy. 

 

Posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám. 

Hudobné činnosti(spevácke, hudobno- 

pohybové, inštrumentálne, literárne činnosti 

reprodukcia, dramatizácia, výtvarné 

činnosti(rôzne výtvarné techniky, ozdoby, 

výtvarné výstavy. 

Rozvíjať svoj talent a špecifické schopnosti. 

Príprava kultúrnych podujatí s aktívnou 

účasťou detí- Vianoce, Karneval, Veľká noc, 

Deň matiek(dramatizácia, literárno- hudobné 

pásmo). 

 

Prejaviť pozitívny vzťah k estetickej úprave 

prostredia. 

Estetická úprava oddelenia, tradičná 

i netradičná výzdoba (kvetinová, obrazová, 

plošná, priestorová). 

 

Prejaviť pozitívny vzťah k estetickej úprave 

prostredia. 

Úprava zovňajška, pozorovanie zmien v okolí, 

hodnotenie a porovnávanie estetiky priestorov 

školy a jej okolia. 

 

Objavovať a vnímať krásy vo svojom okolí 

a bežnom živote. 

 

 
 

7. VÝCHOVNÝ JAZYK: maďarský    

 

Snahou v ŠKD, je viesť deti k zdokonaľovaniu a používaniu spisovného jazyka nielen 

v písomnej, ale aj v ústnej forme. 

- rozvoj komunikačných zručností prostredníctvom hier, programov, besied, 

- rozvoj tvorivého vyjadrovania cez tvorbu vlastných príbehov, rozprávok, zážitkov, 

- na základe jazykových zručností rozvíjať pamäť, kultúru prejavu, 

- spisovne sa vyjadrovať, dodržiavať gramatické pravidlá pri písaní. 

 

 

 

   8.  PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE    

 

Výchovnú činnosť v ŠKD zabezpečujú štyri vychovávateľky, ktoré svojim vzdelaním spĺňajú 

podmienky pedagogickej spôsobilosti. Obidve vychovávateľky sa príležitostne zúčastňujú 

ďalšieho vzdelávania a sebavzdelávania zameraného na inováciu výchovno- vzdelávacieho 

procesu a využívanie zážitkových metód práce. Vytvárajú deťom pestrú výchovnú činnosť 
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a bezpečné a komunikatívne prostredie. Časť úväzku výchovnej činnosti si dopĺňajú 

vyučovaním výchovných predmetov.  

 

 

  

9. MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ PODMIENKY                                                                                    
 

 V oddeleniach prebieha výchovná činnosť v triedach, po skončení vyučovania. Hygienické 

zariadenia sú k dispozícii na tých istých chodbách ako triedy. Prostredie je esteticky upravené, 

dotvárané  vlastnoručnými výrobkami detí. Hry, hračky, knihy, výtvarný materiál a športové 

náčinie je uložené v skriniach, dopĺňa sa podľa potreby priebežne počas roka. Na záujmové 

činnosti sa využíva aj učebňa informatiky, v ktorej je televízor, CD prehrávač, DVD 

prehrávač. K dispozícii máme aj školskú knižnicu. Na športovú a rekreačnú činnosť sa 

využíva školský dvor a veľké ihrisko s pieskoviskom. 

 
 

 

 

10. PODMIENKY PRE ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY 

ZDRAVIA DETÍ  PRI VÝCHOVE                                                                                                                                                  
 

Školský klub preberá zodpovednosť za bezpečnosť detí, za dodržiavanie hygienických 

podmienok a ochranu ich fyzického i duševného zdravia počas pobytu v klube. 

Podmienky pre bezpečné pôsobenie: 

- miestnosti ŠKD sú v blízkosti hygienického zariadenia, 

- miestnosti sú svetlé, priestranné, vetrateľné, s tečúcou vodou, 

- deti školského klubu sú stravníkmi jedálne / obedy, nápoje/, 

- dôraz kladieme na naplňovanie potrieb jedinca a jeho rešpektovanie, 

- v prípade úrazu je deťom poskytnutá prvá pomoc, vo vážnejších prípadoch je 

kontaktovaný rodič, prípadne lekár, 

- k dispozícii je lekárnička pre prípad poskytnutia prvej pomoci, 

- pre deti je vypracovaný Vnútorný poriadok ŠKD, ktorý je vyložený na viditeľnom mieste 

v priestoroch ŠKD, 

- režim dňa je zostavený podľa hygienických a bezpečnostných zásad, 

- deti sú vedené k dodržiavaniu pitného režimu, 

- s pravidlami BOZP sú deti oboznámené v prvý vyučovací deň školského roka a vždy 

priebežne pred rôznymi akciami. 

Škola, ktorej je ŠKD súčasťou, realizuje pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia 

a odstraňovanie nedostatkov podľa revízií s cieľom vytvoriť bezpečné a zdraviu vyhovujúce 

prostredie. 

 

 

 

11. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 

 

11.1. Hodnotenie výchovných výsledkov práce detí 

 

 Cieľom hodnotenia je poskytnúť dieťaťu, jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako sa dieťa 

zapája do činnosti ŠKD, v čom má nedostatky, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia 
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je povzbudenie, návod ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Budeme dbať na to, aby 

sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali deti na úspešné a neúspešné. Deti hodnotíme   

 individuálne, ich pokroky, úspechy a neúspechy. Toto hodnotenie má osobitný význam i pre 

sebahodnotenie dieťaťa. O ich pokrokoch, ktoré dosahujú sa vhodným spôsobom rozprávame. 

Hodnotíme ich aktivitu, podnety, posun sociálnych vzťahov medzi deťmi. Dávame priestor 

pre ich názor a riešenie vo veciach, ktoré sa ich týkajú. Nehodnotíme osobnosť dieťaťa, ale 

jeho výkon. Pri hodnotení budeme sledovať jeho úroveň dosahovania očakávaných výsledkov 

v jednotlivých oblastiach výchovy/ kompetencie dieťaťa. Pochvalou a povzbudením dávame 

dieťaťu príležitosť prežiť pocit radosti z úspechu. Pri hodnotení aplikujeme metódy 

individuálneho prístupu, povzbudenia, pozorovania, rozhovoru a spolupráce s rodičmi.   

Správanie hodnotíme formou pochvaly, povzbudenia až pokarhania. 

       Pochvaly: - ústna pochvala vychovávateľa,                                        

                   - vecná odmena, 

                   - pochvala riaditeľa školy. 

   

    Pokarhania: - ústne pokarhanie vychovávateľom,   

                         -   pohovor s rodičom, predvolanie rodiča riaditeľom školy. 

 

 

11.2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia vychovávateliek ŠKD   

 

Kritériá hodnotenia zamestnancov: 
           - pozorovanie (hospitácie), 

           - rozhovor,                                                  

           - hodnotenie výsledkov vychovávateliek v oblasti ďalšieho vzdelávania, mimoškolskej 

              činnosti, 

           - prístup k deťom a rodičom, 

           - vzájomné hodnotenie na základe vzájomných hospitácií a otvorených hodín.       

 

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, 

          -  dodržiavanie psychohygienických zásad, 

          -  kontrolu pedagogickej dokumentácie. 

  

 

11.2.1. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 

Ďalšie vzdelávanie má veľký dopad na celkovú úroveň kvality výchovno- vzdelávacieho 

procesu. Cieľom vzdelávania je: 

             - podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov ako súčasť ich kariérneho  

                rastu s cieľom zvyšovania kvality výchovy a vzdelávania v školských kluboch, 

             - motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, 

               vzdelávanie, zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti, 

             - zdokonaľovať osobnostné vlastnosti, 

             -  pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi  

                prostriedkami, 

             -  získavať zručnosti pre riešenie špecifických problémov vo výchove pri práci  

                s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. 
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11.3. Hodnotenie školy 

 

Cieľom hodnotenia ŠKD je, aby deti a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie 

o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené.  

 

Pravidelne monitorujeme: 

     -   podmienky na výchovu, 

     -   spokojnosť s vychovávateľkami, 

     -  prostredie a klímu v klube.  

  

Kritériom pre nás je: 

      -   spokojnosť detí, rodičov, učiteľov, 

     -    kvalita výsledkov. 

                            .                           
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Prílohy k Výchovnému programu ŠKD 
 

 

 

1. Školský poriadok ŠKD 
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                  Školský poriadok školského klubu detí – ŠKD 

 

 
I.    Všeobecné ustanovenie 

 

    ŠKD je súčasťou školy, je to výchovno- vzdelávacie zariadenie zabezpečujúce činnosť  

    pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú  

    činnosť zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich  

    záujmov v čase mimo vyučovania.  

 

 

II.  Riadenie a organizácia školského klubu detí 

 

1. Školský klub detí riadi riaditeľ školy. 

2. Výchovno- vzdelávaciu činnosť organizuje vychovávateľ. Činnosť ŠKD je zameraná na 

aktívne využívanie voľného času detí a riadi sa vypracovaným a schváleným 

výchovným plánom ŠKD. 

3. Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených detí na pravidelnú  

dochádzku. 

4. Počet detí v oddelení je spravidla zhodný s počtom detí v príslušnej triede, najviac 

však 25. 

 

 

III.  Prevádzka ŠKD 

 

1. ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok okrem dní pracovného pokoja,  štátnych  

sviatkov  a prázdnin denne od 11.30 hod. do 17.00 hod.  

2. ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou školského poriadku ŠKD  

nasledovne: 

              11:40 - 12:30      Obed. 

              12:30 - 13:15      Oddychová činnosť. 

                       13:15-  14:00      Rekreačná, relaxačná činnosť, pobyt vonku. 

              14:00 –14:10      Olovrant, osobná hygiena 

              14:10 –15:00      Pravidelné striedanie tematických oblastí výchovy 

              15:00 –15:45      Príprava na vyučovanie (písomná a ústna) 

              15:45 –17:00      Didaktickéhry, individuálne hry, priebežný odchod detí    

                                         domov.            

         

 3.    VVČ sa realizuje podľa Výchovného programu- Šťastné deti.                                                                          

 

 

IV. Prihlasovanie dieťaťa do ŠKD    

 

 

  Dieťa sa do ŠKD prijíma na základe písomnej žiadosti a zaplatením poplatku. Žiadosť 

o prijatie dieťaťa sa podáva zákonným zástupcom pri zápise do ŠKD, najneskôr do 

10.septembra aktuálneho školského roka. Deti sa do ŠKD prihlasujú vždy na jeden školský 

rok. O zaradení dieťaťa do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy v spolupráci s vychovávateľkami. 
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V. Dochádzka detí do ŠKD            
 

1. Rozsah dennej dochádzky dieťaťa, spôsob a čas odchodu domov, prípadne záujmovú               

činnosť mimo ŠKD uvedie zákonný zástupca na žiadosti o prijatí do ŠKD a na 

zápisnom lístku. Zmeny v dochádzke je povinný oznámiť zákonný zástupca písomne 

a následne ich vychovávateľka pripojí k žiadosti. 

    

2. Vychovávateľka uvoľní dieťa z ŠKD len na základe písomného vyjadrenia rodiča/     

zákonného zástupcu. Dieťa preberá z ŠKD  zákonný zástupca, alebo osoba poverená  

zákonným zástupcom, pokiaľ nie je v osobnom spise uvedený iný spôsob odchodu 

dieťaťa z ŠKD.     

 

        3.   Dieťa možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť z ŠKD písomnou                                                                                                                        

 žiadosťou vždy 3 dni pred ukončením príslušného mesiaca. 

 

        4.   Za odchod detí z ŠKD zodpovedá vychovávateľka, ktorá odovzdá dieťa do rúk  

zákonným zástupcom. 

 

     5.   Ak odíde dieťa z ŠKD bez sprievodu rodiča/zákonného zástupcu na základe    

     telefonickej, alebo písomnej žiadosti o uvoľnenie bez sprievodu rodiča/zákonného                

     zástupcu, právnu zodpovednosť berie na seba rodič/ zákonný zástupca.    

 

 

VI. Výchovno- vzdelávacia činnosť 

 

1.  Výchovno-vzdelávacia činnosť je zameraná na činnosť oddychového, relaxačného,     

      rekreačného a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie. 

 

2.  V oblasti rekreačného charakteru- vychádzkami, výletmi, exkurziami, športom 

      a cvičením umožniť deťom čo najviac času tráviť pohybom a pobytom na čerstvom    

      vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný a psychický rozvoj detí. 

 

3.  V čase určenom na prípravu na vyučovanie si deti podľa pokynov opakujú učivo 

      formou didaktických hier a starostlivo si  vypracovávajú domáce úlohy. 

 

          4.   V rámci ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné hradia rodičia. 

     

          5.   Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie detí. Deti prichádzajú do  

    jedálne čisté, slušne sa správajú a správne stolujú. Po skončení obeda odchádza                                                                                                                                                                 

    celé oddelenie z jedálne spoločne so svojou vychovávateľkou. Vychovávateľky    

    učia deti 1.ročníka postupom pri stravovaní a hygienickým návykom.  

 

          6.   Na záujmovú a rekreačnú činnosť ŠKD sa využíva počítačová učebňa a  školské  

    ihrisko. 

 

           7.   Výchovno- vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonávajú pedagogický zamestnanci-       

        vychovávatelia.  
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VII. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť detí      

            

 1. Za bezpečnosť detí počas celého pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka. 

  

            2. Pri činnostiach organizovaných mimo objektu školy môže mať vychovávateľka

      najviac 25 detí.         

  

            3.  Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť deti o bezpečnosti.  

             

            4.  V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy      

       zapíše do zošita úrazov a napíše záznam o úraze, oboznámi rodičov o úraze. Ak     

       Ak zistí u žiaka nevoľnosť, teplotu a pod. upovedomí o tom rodičov.  

            

 5.  Nosenie drahých a nebezpečných predmetov, mobilov do ŠKD nie je povolené. 

             

            6.  Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo areálu ŠKD zodpovedá za    

       deti vychovávateľka až do ich rozchodu pred objektom ŠKD.   

             

  7.  Vychovávatelia sú povinní priebežne monitorovať zmeny v správaní dieťaťa, podľa                                                                                              

     potreby sú povinní informovať zákonných zástupcov dieťaťa a vedenie školy.    

     Spolupracujú s triednou učiteľkou.       

                          

8. V záujme zachovania bezpečnosti a zdravia všetkých detí v ŠKD musí byť 

správanie každého dieťaťa počas celého pobytu v ŠKD plne v súlade so Školským  

      poriadkom. Každé dieťa je povinné rešpektovať a riadiť sa pokynmi          

      vychovávateľky. V prípade opakovaného porušovania a nerešpektovania ŠP môže      

      byť dieťa z ŠKD vylúčené. 

 

                  

VIII.  Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD     

            

   1.   Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je 2 eurá mesačne na jedno dieťa   

                    na pravidelnú dochádzku na základe rozhodnutia riaditeľa školy a schválené  

                    obecným zastupiteľstvom        

 

 2.  Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne najneskôr do 10. dňa príslušného 

        kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa  

         príspevok uhrádza.       

  

       3.   Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.                                      

 

              4.    Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie     

                       poplatku. 

 

              5.   Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt  

                       dieťaťa v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na  

                        zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení dieťaťa 

                        z ŠKD. 
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IX. Práva a povinnosti dieťaťa 

     

 

      Dieťa má právo na:  

a) rovnoprávny prístup k výchove a vzdelávaniu, 

b) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie 

a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, 

c) využívať priestory a zariadenia ŠKD, 

d) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, 

e) organizáciu výchovy a vzdelávania primerané jeho veku, schopnostiam záujmom, 

zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny, 

f) zúčastňovať sa na všetkých činnostiach a akciách uskutočnených v ŠKD, 

g) na slobodnú voľbu krúžkov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami 

a záľubami v rozsahu ustanovenom výchovným programom. 

 

 

  Dieťa je povinné: 

a) dodržiavať školský poriadok ŠKD, rovnako ako vnútorné predpisy školy a ŠKD, 

b) šetriť školský majetok a zariadenia, chrániť ich pred poškodením a hospodárne 

s nimi zaobchádzať, 

c) chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré mu 

boli bezplatne zapožičané, 

d) konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako ani zdravie 

a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, 

e) dbať na čistotu a poriadok a pomáhať pri udržiavaní poriadku v ŠKD a jej okolí, 

f) dieťa je povinné šetriť a neničiť spoločné hry, stavebnice, elektroniku 

a vybavenie v oddeleniach. 

 

X. Záverečné ustanovenie             

 

         Dodržiavanie vnútorného poriadku ŠKD je záväzné pre všetky deti zapísané do ŠKD. 

 

 


