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Výchovný program školského klubu detí 

 

Stará škola učila slová a pojmy, 

názorná škola učí názornému rozpoznávaniu... 

Stará škola cvičila slovnú pamäť, 

nová škola myslí na rozvoj človeka. 

Stará škola potlačovala rozum, 

nová škola rozum rozvíja... 

Stará škola bola školou učenia, 

nová je školou činu. 

 

A. Diesterweg 

 
...aby naša škola takou školou bola... 
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1  Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy 

     

  Školský klub detí pri Základnej škole, Hlavná 165, Valaliky je školské zariadenie, 

ktoré zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku v základnej škole činnosť 

podľa výchovného programu školského zariadenia. Je zameraná na prípravu na vyučovanie    

a na oddych v čase mimo vyučovania. Poslaním výchovy v  ŠKD je cieľavedomá, zmysluplná 

výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná k regenerácii psychických a fyzických síl                 

v aktívnom oddychu, formovanie a rozvoj osobnosti dieťaťa v duchu humanistických             

a kultúrnych hodnôt, s cieľom rozvíjať kľúčové kompetencie detí získané na vyučovaní.       

Vo voľno-časových aktivitách, v bezpečnom prostredí, ponúkame deťom širokú paletu 

výchovno-vzdelávacích aktivít. Výchovu smerujeme k príprave detí na život, ktorý vyžaduje 

kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Rozvíjame a podporujeme talenty, 

osobnosť a záujmy každého dieťaťa. Snažíme sa o rozvoj flexibility, komunikatívnosti           

a tvorivosti u detí.  

 

Hlavné ciele: 

 výchova uvedomelej, slobodnej a všestranne rozvinutej osobnosti, schopnej aktívneho 

života v otvorenej informačnej spoločnosti, 

 zmysluplne využívať voľný čas, rozvíjať osobnostné, občianske, komunikačné, pracovné, 

kultúrne kompetencie a kompetencie učiť sa učiť, 

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

ich riešiť, 

 komplexne formovať rozvoj osobnosti dieťaťa v duchu humanistických a kultúrnych 

hodnôt, 

 rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, aktuálne 

poznatky, 

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

a tradíciám štátu, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku  a k svojej vlastnej kultúre, 

 získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám, 

 pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia                

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

a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie, 



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

v skupine a preberať na seba zodpovednosť, 

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

vrátane zdravej výživy a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty, 

 získať  informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie.  

 

Čiastkové (rámcové) ciele: 

 motivovať, podporovať a viesť deti k rozvoju osobnosti zmysluplným využitím voľného 

času a to širokou ponukou aktivít,  

 rozvíjať tvorivosť, flexibilitu a komunikatívnosť skvalitnením spolupráce s Obecnou 

knižnicou vo Valalikoch, 

 podporovať rozvoj primeraných sociálnych kontaktov a vzťahov, osvojiť si normy 

spoločenského správania a dobrého ľudského spolunažívania, viesť deti k sociálnej 

zodpovednosti, aktivite a angažovanosti, 

 pomáhať slabším a menej úspešným deťom zvládnuť požiadavky školy, pomáhať 

kompenzovať nedostatky sociálneho  prostredia vo vývine detí, 

 formovať talent, kladný vzťah k umeniu, objavovať krásu v bežnom živote, rozvíjať 

tvorivé zručnosti detí, 

 formovať pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám, 

 vytvárať kladný vzťah k prírode, získavať vedomosti a zručnosti pri tvorbe a ochrane 

životného prostredia, 

 rozvíjať a podporovať talent, osobnosť a záujmy detí, 

 napomáhať zdravému vývinu osobnosti v neúplných, sociálne narušených rodinách. 

 

Strategické ciele:  

 edukačné aktivity uskutočňovať formou hry, hrou motivovať deti k aktivite, pri ktorej sa 

učia, vzdelávajú, emocionálne a sociálne zrejú, 

 zvyšovať profesionálnu úroveň a seba rozvoj individuálnym štúdiom, kontinuálnym        

a inovačným vzdelávaním,  

 skvalitňovať spoluprácu s obecnou knižnicou,  

 aktívne participovať na estetizácii priestorov školy a ŠKD,  

 upevňovať kvalitné vzťahy a posilňovať pozitívnu klímu v ŠKD a na škole,  



 posilniť motiváciu vychovávateliek, 

 zvyšovať kvalitu zariadenia, vytvárať pozitívnu klímu, vykonávať autoevalvačný proces 

vo všetkých oblastiach ŠZ, 

 orientovať sa v základnej legislatíve a riadiť VVČ podľa princípov a cieľov Školského 

zákona č.245/2008 Z. z. Implementovať získané vedomosti do výchovno-vzdelávacieho 

procesu ŠKD. 

 

 

2  Charakteristika a vlastné zameranie ŠKD 

      

Školský klub detí prostredníctvom výchovnej činnosti zabezpečuje odpočinok                   

po vyučovaní, rekreáciu, tematické využitie voľného času a rozličné formy vzdelávania           

v rámci prípravy  na vyučovanie. Deti sa učia žiť v kolektíve, spolupracovať a tolerovať sa 

navzájom. Jednotlivé činnosti výchovy mimo vyučovania rozvíjajú u nich dôležité zručnosti a 

vedomosti, posilňujú osobnosť každého jedinca, dávajú priestor vlastnej iniciatíve a záujmu   

o celoživotné vzdelávanie. Rozvíjame tak kľúčové kompetencie, ktoré deti získavajú 

prostredníctvom výchovno-vzdelávacej činnosti. Pedagogickým ovplyvňovaním voľného 

času mimo vyučovania poskytujeme príležitosť viesť deti k racionálnemu využívaniu voľného 

času, formovať hodnotné záujmy, uspokojovať a kultivovať významné ľudské potreby, 

rozvíjať špecifické schopnosti a upevňovať žiaduce morálne vlastnosti. Za kľúčovú úlohu 

výchovy mimo vyučovania pokladáme rozvíjanie potreby celoživotného vzdelávania, hlavne 

v súvislosti so záujmovou orientáciou človeka. Vhodné pedagogické ovplyvňovanie voľného 

času detí  je jednou z účinných foriem prevencie tak závažných výchovných problémov, ako 

sú prejavy agresie, drogová závislosť a iné negatívne vplyvy spoločnosti. Vo výchovno-

vzdelávacej práci kladieme dôraz  na stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti, ktoré sú 

uplatňované všetkými pedagógmi v ŠKD. Sú formulované prostredníctvom spoločne 

uplatňovaných a uprednostňovaných postupov, metód a foriem práce. V procese výchovy 

mimo vyučovania je potrebné  uplatňovať špecifické princípy, metódy, formy a prostriedky, 

preto kladieme dôraz na výber inovačných metód (aktivizujúce metódy)  a foriem práce. 

Využívanie zážitkových  a projektových metód je cestou k dosiahnutiu progresu u detí. 

 

 

 



2.1 Kľúčové kompetencie 

     Dieťa si po ukončení  pobytu v ŠKD osvojí tieto kľúčové kompetencie: 

Kompetencie učiť sa učiť: 

 rieši nové, neznáme úlohy a situácie, 

 prejavuje záujem o nové informácie, 

 prejavuje záujem o celoživotné vzdelávanie. 

Komunikačné kompetencie: 

 jasne a zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje svoje názory, 

 vypočuje si opačný názor, zapojí sa do diskusie, 

 rozvíja komunikačné schopnosti, 

 využíva komunikáciu v spoločenskom styku. 

Sociálne kompetencie: 

 pomenuje svoje potreby, city a pocity, 

 zvládne jednoduché stresové situácie, 

 vlastným postupom rieši jednoduché konflikty, 

 uvedomujú si zodpovednosť svojho správania,  

 majú prirodzený rešpekt ku starším,  

 presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti, 

 rešpektuje úlohy skupiny, 

 efektívne spolupracuje v skupine, 

 uvedomuje si potreby žiakov a osôb so zdravotným znevýhodnením, 

 uvedomuje si potreby ostatných detí, 

 poskytne pomoc alebo pomoc privolá. 

Pracovné kompetencie: 

 prejavuje samostatnosť pri vypracovávaní domácich úloh, 

 plní si svoje povinnosti, 

 rozvíja manuálne zručnosti, 

 ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre praktický 

život, 

 kultivuje svoju vytrvalosť a trpezlivosť. 

 



Občianske kompetencie: 

 uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb, 

 uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie, 

 je otvorený  primeranému participovaniu na živote v oddelení, 

 prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám. 

Kultúrne kompetencie: 

 pozná kultúrne a historické pamiatky okolia a regiónu, 

 rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie, 

 je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine, 

 kultivuje a prezentuje svoj talent a špecifické schopnosti, 

 pozná rôzne hudobné žánre, 

 vníma estetiku tanca, ladnosť pohybov. 

Kompetencie k tráveniu voľného času:  

 rozlišuje vhodné a nevhodné ponuky k tráveniu voľného času, 

 rozvíja záujmy v individuálnych aj skupinových činnostiach, 

 posilňuje svoje slabšie stránky s pomocou iných, 

 rozvíja  svoje nadanie · rozvíja schopnosť pracovať v kolektíve, 

 orientuje sa v možnostiach zmysluplného trávenia voľného času. 

 

2.2 Veľkosť a vybavenie ŠKD 

      Školský klub detí  je súčasťou Základnej školy, Hlavná 165, Valaliky, ktorá sa nachádza 

v centre obce. Výchovno-vzdelávacia činnosť  klubu prebieha v klasických triedach, v čase 

mimo vyučovania. Každé oddelenie má k dispozícii koberec na relaxačnú činnosť. Každý rok 

sa oddeleniam dopĺňa fond spoločenských hier, hračiek, športových pomôcok a lego 

stavebníc.  Stravovanie detí  zabezpečuje ŠJ pri MŠ Valaliky. Výdajňa stravy je súčasťou 

priestorov základnej školy. Deti využívajú v čase pobytu  ŠKD počítačovú učebňu, knižnicu 

na rozvoj čitateľskej gramotnosti i priestory veľkej a malej telocvične na rozvoj pohybovej 

aktivity.  Na účely školského klubu bolo v priestoroch školy zriadené interiérové detské 

ihrisko. 

 

 

 



2.3 Charakteristika detí v ŠKD 

     Oddelenia ŠKD navštevujú deti prvého stupňa základnej školy. Do jednotlivých 

oddelení sú zaradené spravidla podľa veku. Deťom sa umožňuje prerušenie pobytu v ŠKD 

z dôvodu návštev záujmových útvarov v základnej škole a  po ich skončení návrat           

do klubu. Školský klub detí zabezpečuje primerané podmienky aj pre deti so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. Tieto deti sa zapájajú do výchovno-vzdelávacej 

činnosti spolu s ostatnými deťmi  a vychovávateľka pri riešení jednotlivých problémov 

uplatňuje individuálny prístup   a úzku spoluprácu s triednymi učiteľkami a rodičmi detí. 

 

2.4 Charakteristika výchovného programu 

     Výchovný program je základným dokumentom školského klubu detí, podľa ktorého sa 

v ňom uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť. Je vypracovaný v súlade  s princípmi  

a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona. Jeho obsah nadväzuje              

na výchovno-vzdelávací proces základnej školy so zreteľom na záujmy a potreby detí. 

Jedným z našich  hlavných cieľov je výchova uvedomelej, slobodnej a všestranne 

rozvinutej osobnosti, schopnej aktívneho života v otvorenej informačnej spoločnosti.       

V našom programe je pestrá výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorú poskytujeme deťom         

s cieľom naučiť ich zmysluplne využívať voľný čas. Edukačným pôsobením tak chceme 

rozvíjať kľúčové kompetencie, plniť stanovené ciele v zmysle rozvoja detí v kognitívnej, 

afektívnej, psychomotorickej  oblasti a predchádzať tak patologickým javom v správaní 

detí. 

 

2.5 Dlhodobé projekty, programy 

    Na základe POP MŠ SR každý školský rok zaraďuje ŠKD do plánu výchovno-

vzdelávacej činnosti aktivity venujúce pozornosť výchove k zdraviu a zdravému 

životnému štýlu v súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020. Každoročne 

zhotovujeme k zápisu darčeky pre budúcich prvákov. 

 Pravidelné aktivity ŠKD: 

 Svetový deň  výživy (16.10.) - tematické týždne zamerané na podporu zdravého životného 

štýlu a zvýšenej konzumácie ovocia a zeleniny. 

 Deň Zeme - rôzne aktivity (besedy, kvízy, plagáty). 

 

 

 



2.6 Spolupráca s rodičmi, zákonnými zástupcami detí a inými subjektmi 

Spolupráca s rodičmi: 

 účasť  na triednych aktívoch, 

 individuálne pohovory pri riešení výchovných problémov, 

 poskytnutie finančného príspevku z rady rodičov na realizáciu akcií ŠKD, 

 pomoc pri zabezpečovaní akcií mimo ŠKD. 

Spolupráca s knižnicou: 

 pravidelné mesačné návštevy knižnice za účelom vypožičiavania kníh, 

 besedy o knižných novinkách a spisovateľoch, 

 účasť na akciách organizovaných knižnicou. 

 

3  Formy výchovy a vzdelávania 

     Forma výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD je poldenná. V procese výchovy mimo 

vyučovania sa uplatňujú špecifické princípy, metódy, formy a prostriedky. Výber 

pedagogických stratégií vedie k rozvíjaniu kľúčových kompetencií detí a napĺňaniu cieľov      

a poslania výchovy. Zároveň sú prostriedkom k premene tradičnej výchovy  na modernú.  

Delenie výchovných foriem, v ktorých jednotlivé činnosti realizujeme: 

 podľa počtu detí (frontálne, skupinové, individuálne), 

 podľa dĺžky trvania  (krátkodobé, dlhodobé), 

 podľa  organizovanosti  (organizované formy, spontánne vznikajúce), 

 podľa aktivizácie dieťaťa  (pasívne, aktívne formy), 

 podľa času a trvania (pravidelné stále činnosti, nepravidelné a príležitostné aktivity, 

jednorazové činnosti, sezónne činnosti). 

Najčastejšie výchovné formy sú vychádzky, súťaže, kvízy, besedy, rozhovory, individuálne 

práce a iné. 

 

4  Tematické oblasti výchovy 

     Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD sa realizuje v týchto tematických oblastiach 

výchovy: 

 Vzdelávacia oblasť (rozumová) - VOV 

 Spoločensko-vedná oblasť - SVOV 

 Pracovno-technická oblasť  -  PTOV 



 Prírodovedno-environmentálna oblasť - PEOV 

 Esteticko-výchovná oblasť (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická)  - EVOV 

 Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť (dopravná, protidrogová) - TVOV 

Cieľové zameranie tematických oblastí výchovy:  

Vzdelávacia oblasť: 

 rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie, 

 rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa, 

 získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov, 

 získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu. 

Spoločensko-vedná oblasť: 

 posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti, 

 spolurozhodovať o živote skupiny, 

 pochopiť význam dodržiavania ľudských práv, 

 dokázať samostatne riešiť konflikty medzi spolužiakmi, 

 vyjadriť svoj názor, vypočuť si opačný názor, diskutovať, 

 prejaviť záujem o riešenie problémov v škole a rodine, 

 prejavovať úctu k rodičom a k starším ľuďom, 

 prejavovať pomoc a ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím, 

 rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní, 

 využívať všetky dostupné formy komunikácie. 

Pracovno-technická oblasť: 

 získavať základné zručnosti pre praktický život, 

 vedieť spolupracovať so skupinou, 

 získavať a rozvíjať manuálne a technické zručnosti, 

 získavať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov. 

Prírodovedno-environmentálna oblasť: 

 vnímať krásy prírody, zmeny v jednotlivých ročných obdobiach, 

 spoznávať prírodu, spôsob života živočíchov a rastlín, 

 pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia, 

 podieľať sa na ochrane životného prostredia. 

Esteticko-výchovná oblasť: 



 posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí, 

 prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia, 

 pestovať pozitívny vzťah k literatúre, hudbe a výtvarnému umeniu, 

 rozvíjať talent a špecifické schopnosti, 

 rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností, 

 podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v skupine. 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť: 

 kultivovať základné hygienické návyky, 

 poznať a uplatňovať princípy zdravého životného štýlu, 

 pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog, 

 poznať zásady bezpečnosti pri hrách a športových aktivitách, 

 rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom, 

 rozvíjať športový talent a schopnosti, 

 osvojiť si pravidlá bezpečnosti na ceste. 

 

4.1  Odpočinková činnosť, rekreačná činnosť a príprava na vyučovanie 

      Organizovanie režimu dňa v školskom klube detí má svoju štruktúru. Pozostáva                

z viacerých činností, ktoré majú svoje opodstatnenie. Vychovávateľky dodržiavajú zásadu 

striedania času oddychu s časom povinností. Popritom berú do úvahy aj biorytmus dieťaťa      

a zohľadňujú jeho výkonnosť v priebehu dňa. 

Odpočinkové činnosti, ktoré sú psychicky a fyzicky nenáročné, slúžia k odstráneniu únavy    

z vyučovania. Do režimu dňa sa zaraďuje najčastejšie po obede, ale podľa potreby                    

i kedykoľvek v priebehu dňa.  

 odpočinok na koberci, v lavici, 

 energizačné a relaxačné cvičenia, 

 počúvanie magnetofónových a CD nahrávok, 

 sledovanie filmu, videa a televízie, 

 voľné rozhovory s deťmi, 

 počúvanie hudby a rozprávok, 

 práca s detskými časopismi, 

 čítanie rozprávok, básní, riekaniek, 

 rozprávanie, 



 stolové a spoločenské hry, 

 hry podľa výberu detí, 

 stolové a spoločenské hry, 

 konštruktívne hry, 

 námetové hry, 

 prezeranie obrázkov, zbierok, čítanie kníh a časopisov, 

 rozhovory o prečítaných knihách a časopisoch, o videných televíznych programoch, 

filmových a divadelných predstaveniach, 

 rozprávanie vlastných zážitkov, 

 voľný výtvarný prejav a omaľovanky, 

 hádanky, hlavolamy, kvízy, 

 hry s hračkami a iné. 

Rekreačné činnosti, ktoré slúžia k odreagovaniu a odstráneniu únavy z vyučovania,  

obsahujú pohybovo náročnejšie aktivity telovýchovného, športového alebo turistického 

zamerania, či manuálnej práce. 

 rekreačné sezónne hry a športy, 

 pohybové hry bez náčinia i so športovým náčiním, 

 súťaživé hry, 

 telovýchovné chvíľky, 

 vychádzky, 

 hry vo voľnej prírode, 

 hry v miestnosti, 

 hry podľa výberu detí, 

 pohybové hry so spevom a tancom a iné. 

Príprava na vyučovanie predstavuje okruh činností, ktoré súvisia s plnením školských 

povinností. Úlohou prípravy na vyučovanie je precvičovať, opakovať, prípadne prehlbovať a 

tým aj upevňovať poznatky z vyučovania, získané zručnosti a návyky rozširovať, 

konkretizovať a aplikovať v praxi na základe chápania nových vzťahov  a súvislostí. Súčasne 

si dieťa postupne osvojuje zručnosti a návyky práce s knihou alebo inými pomôckami. 

Príprava na vyučovanie plní výchovné aj vzdelávacie úlohy. K vzdelávacím úlohám patrí 

vypracovávanie písomných a ústnych úloh, prehlbovanie poznatkov získaných v škole a ich 

overovanie v konkrétnych činnostiach. Výchovnou úlohou je formovanie záujmu                    



o sebavzdelávanie a formovanie návyku pravidelného a systematického plnenia školských 

povinností a starostlivosť o školské potreby. 

 

Ďalšie činnosti realizované v ŠKD: 

Sebaobslužné činnosti sú zamerané na výcvik detí k samostatnosti v starostlivosti   o vlastnú 

osobu a osobný majetok. Patria sem návyky osobnej hygieny, účelného a vkusného 

obliekania, návyky starostlivosti o poriadok a čistotu prostredia, práca s informáciami, 

spoločenské správanie. Podmienkou je pravidelnosť, denný režim, dôslednosť a vytrvalosť.  

Verejnoprospešné činnosti sú činnosti pracovného charakteru. Podporujú prosociálne cítenie 

detí, zodpovednosť za ochranu a tvorbu životného prostredia, pomáhajú budovať pozitívne 

medziľudské vzťahy. Zaraďujeme sem aj rôzne žiacke služby súvisiace   s organizáciou života 

v školskom klube. 

 

5  Výchovný plán 

 

Názov tematickej oblasti 

Počet výchovno-vzdelávacích činností 

v jednotlivých ročníkoch 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 

Vzdelávacia oblasť 165 165 165 165 

Spoločensko-vedná oblasť 33 33 33 33 

Pracovno-technická oblasť 33 33 33 33 

Prírodovedno-environmentálna oblasť 33 33 33 33 

Esteticko-výchovná oblasť 33 33 33 33 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 33 33 33 33 

 

Vo výchovnom pláne je vymedzený minimálny počet jednotlivých aktivít pre príslušnú 

oblasť, ktoré sa majú realizovať v priebehu jedného školskom roka. Počet aktivít môže byť aj 

vyšší, ale určený minimálny počet je pre vychovávateľky záväzný. Výchovno-vzdelávacia 

činnosť je plánovaná tak, aby rozvíjala a prehlbovala u detí vedomosti, zručnosti a schopnosti 

získané vo výchovno-vzdelávacej činnosti v škole. Preto je počet hodín VVČ uvedený podľa 

ročníkov, ktoré deti navštevujú. V prípade heterogénnych oddelení (zaradenie deti z viacerých 



ročníkov) je realizovaná spoločná aktivita pre všetky deti, avšak vychovávateľka primerane    

k ich veku stanoví rozličné špecifické ciele a stratégie výchovy. 

 

6  Výchovný jazyk 

     Podľa § 12, odseku 2, zákona č.245/2008 Z. z. výchovným jazykom v ŠZ je štátny jazyk 

Slovenskej republiky - slovenský jazyk. 

 

7  Personálne zabezpečenie ŠKD 

 

     Vychovávateľky, ktoré zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu činnosť v ŠKD, spĺňajú 

predpoklady na výkon práce tak, ako to vymedzuje zákon č. 317/2009 Z. z v § 7. Ich pracovné 

skúsenosti a špecifické zručnosti prispievajú ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho 

procesu. Počet vychovávateliek je stanovený v závislosti od počtu prihlásených detí do ŠKD  

v danom školskom roku. Ostatné pracovné činnosti, ktoré sú potrebné na zabezpečenie 

prevádzky ŠKD, zabezpečujú zamestnanci základnej školy, ktorej je školský klub súčasťou. 

 

8  Materiálno-technické a priestorové podmienky ŠKD 

 

    Pre prostredie a zariadenie ŠKD platia bezpečnostné a hygienické normy, ktoré sa               

v zariadení prísne dodržiavajú. Snahou kolektívu ŠKD je vytvárať pre deti útulné   a estetické 

prostredie pre dosiahnutie optimálnej úrovne rozvoja detí. Pre prostredie a zariadenie ŠKD 

platia  bezpečnostné a hygienické normy, ktoré sa v zariadení prísne dodržiavajú.  

 ŠKD nemá vlastné miestnosti, činnosť prebieha po skončení vyučovania v triedach.  

 ŠKD má vyhovujúce hygienické podmienky. 

 Miestnosti ŠKD sú svetlé, vetrateľné, s tečúcou vodou.  

 Hygienické zariadenia sú k dispozícii na tých istých chodbách ako triedy. 

 Nábytok v triedach je vhodný, je rozmiestnený tak, že vyhovuje individuálnej i skupinovej 

práci.  

 Triedy určené pre ŠKD sú vybavené kobercami na relaxačnú činnosť. 

 Na estetizácii priestorov sa čiastočne podieľajú deti vlastnoručnými výrobkami. 

 Deti majú na odkladanie obuvi a šatstva uzamykateľné šatne a šatňové skrinky. 



 Na rekreačné a športové aktivity využívame  park  pred  budovou školy, alebo  ihrisko     

za školou. 

 ŠKD má možnosť využívať dve telocvične. 

 Stravovanie je zabezpečuje ŠJ pri MŠ Valaliky.  

 Spoločenské hry a čiastočný výtvarný materiál sú dopĺňané  priebežne. 

 

9   Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 

 

     Školský klub zodpovedá za bezpečnosť detí, za dodržiavanie hygienických podmienok      

a ochranu fyzického a duševného stavu detí v čase ich pobytu v ŠKD. Vo výchovno -

vzdelávacom procese prihliadame na základné a fyziologické potreby detí. Zaisťujeme 

bezpečnosť a ochranu ich zdravia. V prípade úrazu je deťom poskytnutá predlekárska prvá 

pomoc (lekárnička je v umiestnená v zborovni školy) vychovávateľkami, ktoré absolvovali 

certifikovaný kurz prvej pomoci, ktorý škola pravidelne zabezpečuje pre zamestnancov. pri 

úraze je  informovaný rodič/zákonný zástupca, prípadne privolaná záchranná zdravotná 

služba. Všetky úrazy sú zaznamenávané v dokumentácii tomu určenej. Na začiatku školského 

roka sú deti pravidelne poučené  o BOZ, PO a sú oboznámené s vnútorným poriadkom školy 

aj školského klubu detí. Vychovávateľky deťom bezpečnostné predpisy pravidelne 

pripomínajú. Pri manipulácii s ostrými predmetmi, pri hrách a športových aktivitách sú deti 

pravidelne poučené o bezpečnosti, o predchádzaní úrazom z nepozornosti a nedbanlivosti. 

Poučenia sa zaznamenávajú do triednej dokumentácie. Riaditeľka školy a bezpečnostný 

technik zabezpečujú pravidelné kontroly BOZ a odstraňovanie prípadných nedostatkov. 

Pedagogickí zamestnanci ochraňujú deti pred násilím, šikanovaním a všetkými patologickými 

javmi. Všetky deti  navštevujúce ŠKD sú stravníkmi výdajne školskej jedálne, ktorá vydáva 

obedy, vrátane nápojov. V škole platí zákaz fajčenia, požívania alkoholu a iných 

psychotronických látok. Priestory jednotlivých oddelení spĺňajú základné hygienické 

požiadavky, sú svetlé, vetrateľné, v každom oddelení je prístup k pitnej vode, sú v blízkosti 

sociálnych zariadení. 

 

10  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí 

 

     Kontrola a hodnotenie detí bude prebiehať priebežne a sústavne, čím sa zabezpečí včasné 

riešenie vzniknutých problémov, ale aj prevencia pred ich vznikom. Dbáme na to, aby sme 



prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali deti na úspešné a neúspešné, rešpektujeme 

špecifiká osobnosti každého dieťaťa. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti využívame  

predovšetkým motivačné hodnotenie detí - vedieme ich k sebahodnoteniu. Cieľom hodnotenia 

výsledkov detí v školskom klube je poskytnúť deťom a ich rodičom spätnú väzbu o úrovni 

zvládnutia výchovno-vzdelávacieho procesu, v čom majú nedostatky  a rezervy a aké pokroky 

u nich nastali. Hodnotenie realizujeme na základe kritérií, ktoré spĺňajú humanistické princípy 

a metódy výchovy a vzdelávania detí, rešpektujeme právo dieťaťa na omyl. Prostredníctvom 

nich sledujeme vývoj detí vo výchovno-vzdelávacom procese a hodnotíme každé dieťa 

komplexne. Pri hodnotení aplikujeme metódy individuálneho prístupu, povzbudenia, 

pozorovania, rozhovoru, aktivizácie a úzkej spolupráce s rodičmi  a s triednym učiteľom. 

Hodnotenie a kontrola detí sú realizované verbálnou formou, zápismi pochvál, bodovacím 

systémom v jednotlivých oddeleniach, ale aj vecným stimulom v podobe vecných odmien            

pri súťažiach, či iných aktivitách. 

 

11  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

 

     Vnútorný systém kontroly pedagogických zamestnancov orientujeme predovšetkým          

na zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacej  činnosti, na plnenie cieľov, ktoré sú stanovené 

vo Výchovnom programe ŠKD. Na hodnotenie pedagogických pracovníkov školského klubu 

používame tieto metódy:  

 hospitačná činnosť riadiaceho zamestnanca, 

 pozorovanie,  

 rozhovor,  

 autoevalvácia, 

 vzájomné hodnotenie vychovávateliek.  

Monitorované kritéria: 

 pedagogické a odborné schopnosti, 

 prístup k deťom, rodičom, 

 tvorivosť a originalita, 

 mimoškolská činnosť vychovávateliek, 

 prostredie, klíma v oddeleniach ŠKD, 

 tvorba učebných pomôcok, metodických materiálov,  



 aktivity pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania.  

Cieľom kontroly a hodnotenia je optimalizácia pracovného výkonu zamestnancov, ich 

motivačný stimul k práci a permanentné zlepšovanie všetkých procesov prebiehajúcich 

v zariadení (zákon č. 317/2009 Z. z. v § 52) ustanovuje rozsah a spôsob hodnotenia. 

Výsledky, kvalitu, náročnosť výkonu pedagogickej činnosti, mieru osvojenia si  a využívania 

profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov hodnotí priamy nadriadený 

podriadeného jedenkrát ročne, najneskôr do konca školského roka. Podľa platnej legislatívy 

(zákon č.245/2008 Z. z.) o výchove a vzdelávaní kontrolu v školskom zariadení môžu 

vykonávať Štátna školská inšpekcia, riaditeľ ZŠ, poverený zástupca riaditeľa školy, poverení 

zamestnanci zriaďovateľa v presne vymedzených oblastiach  a vedúca vychovávateľka. 

 

12  Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických  

     zamestnancov 

      Vychádzame zo zákona č. 245/2008 a zákona č. 317/2009, ktoré ukladajú zamestnancom 

mať požadované kvalifikačné predpoklady na výkon práce a ukladajú povinnosť neustáleho 

rozširovania profesijných kompetencií v odbore. Podľa § 35 zákona SR č. 317/ 2009              

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania je 

sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavania, 

obnovovania, zdokonaľovania, rozširovania a dopĺňania profesijných kompetencií 

pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca potrebných na výkon pedagogickej 

činnosti a na výkon odbornej činnosti. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov má 

veľký dopad na celkovú úroveň kvality procesu výchovy a vzdelávania detí. 

Plánovanie kontinuálneho vzdelávania  

Plány kontinuálneho vzdelávania vychádzajú z plánu ŠKD a osobných plánov profesijného 

rastu pedagogického zamestnanca. Zostavovanie a spracovanie týchto plánov bude prebiehať 

trojstupňovým modelom.  

1. Pedagogickí zamestnanci vo svojich osobných plánoch profesijného rastu budú deklarovať 

svoj záujem o rôzne typy aktivít a formy vzdelávania.  

2. Tieto osobné plány budú konzultované v rámci  metodického združenia, aby sa zosúladili   

s potrebami školského vzdelávacieho programu.  

3. Osobné plány budú analyzované riaditeľom školy z pohľadu zabezpečenia kvalitného  



vyučovania a potrieb školského vzdelávacieho programu. 

Začínajúcim pedagógom škola umožňuje absolvovať adaptačné vzdelávanie, ktorého cieľom 

je získať profesijné kompetencie potrebné na výkon činností samostatného pedagogického 

zamestnanca. 

Ciele v oblasti kontinuálneho vzdelávania: 

 udržiavať a zvyšovať kompetenciu pedagogických zamestnancov a spôsobilosť, 

 efektívne vychovávať a vzdelávať, 

 motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, 

 zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti, 

 zaškoliť pedagogických zamestnancov s modernou multimediálnou technikou, 

 zhromažďovať a rozširovať progresívne skúsenosti z pedagogickej a riadiacej praxe,  

 podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov, 

 sprostredkúvať operatívny a časovo aktuálny transfer odborných a metodických 

informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému. 

 

13  Systém zabezpečenia kvality školského zariadenia 

 

     Oblasť zabezpečenia kvality vnímame ako priebežnú kontrolu stavu nášho školského 

zariadenia.  Rozhodujúci význam pri riadení kvality má vnútorné hodnotenie -autoevalvácia. 

V ŠKD ju zameriavame na hodnotenie a zlepšovanie podmienok a kvality všetkých činností 

ŠKD. Do procesu autoevalvácie zapájame všetkých zamestnancov. Musia poznať silné a slabé 

stránky zariadenia, príležitosti a ohrozenia. Je dôležité určiť, čo môžeme využiť v prospech 

ŠZ (silné stránky, príležitosti) a pomenovať riziká (slabé stránky, ohrozenia), aby sme vo 

vývoji napredovali. Dôslednú analýzu aktuálneho stavu sme zrealizovali na zasadnutí MZ 

ŠKD zapojením všetkých zamestnancov, využitím techniky merania kvality SWOT analýzy a 

diskusie.  

Oblasti autoevalvácie: 

 výsledky výchovy, 

 kvalita výchovného programu, 

 podmienky edukácie, 

 vonkajšie hodnotenie, 

 klíma v ŠKD, 

 spolupráca s partnermi, 



 vnútorné riadenie, 

 strategické plánovanie, 

 zamestnanci ŠZ (pracovný výkon, profesijný rast, dodržiavanie interných noriem). 

Ciele autoevalvácie: 

 dosiahnuť čo najlepšie výsledky v procese rozvoja detí a ich kľúčových kompetencií, 

 kvalitne vypracovať výchovný program, 

 zlepšiť podmienky výchovno-vzdelávacej činnosti (personálne a  materiálno-technické), 

 zlepšiť predpoklady na výkon zamestnancov, 

 zvýšiť odborný rast zamestnancov, 

 optimalizovať chod ŠKD, 

 zlepšiť spoluprácu s rodičmi, 

 vytvoriť pozitívnu klímu v ŠKD, 

 zlepšiť procesy komplexného manažmentu v ŠKD, 

 dosiahnuť napredovanie v rozvoji ŠKD plánovaním  strategických cieľov a vízie ŠKD. 

Indikátory kvality: 

 úroveň dosahovania výstupov v jednotlivých oblastiach výchovy, v rozvíjaní kľúčových 

kompetencií u detí, 

 spokojnosť pedagogických zamestnancov, detí, rodičov, 

 úroveň materiálno-technického vybavenia ŠZ, kvality VVP, 

 odbornosť, erudovanosť pedagógov, 

 plán osobného rozvoja, plán kontinuálneho vzdelávania, 

 úroveň dodržiavania pravidiel a noriem, 

 úroveň pedagogickej regulácie, 

 spokojnosť rodičov, detí, 

 spolupráca v kolektíve pedagógov, 

 spokojnosť zamestnancov s úrovňou riadenia a vedenia, 

 spokojnosť učiteľov s kvalitou edukácie v ŠKD, 

 spokojnosť všetkých zainteresovaných do edukačného procesu. 

                                                                                                                                            

Metódy a nástroje autoevalvácie 

Hodnotenie kvality je výsledkom pohľadu s využitím rôznych nástrojov. V ŠZ budeme 

využívať: 



 hospitácie, 

 hodnotiaci rozhovor, 

 hodnotenie zamestnanca, 

 dotazníky na monitorovanie kvality ŠZ, 

 rozhovory s pedagógmi, rodičmi, deťmi, 

 pozorovanie prevádzky v ŠKD, 

 sebahodnotenie, 

 diskusia, SWOT analýza, 

 zápisnice z porád a zasadnutí MZ ŠKD, 

 rozpis kontrolnej činnosti ŠKD, 

 analýza plánov VVČ, 

 verejná prezentácia detských prác, 

 výsledky súťaží, kvízov pre deti, 

 gremiálne porady vedenia školy, schôdze ZRŠ. 

Časové rozvrhnutie autoevalvácie je rozpracované v pláne autoevalvačnej činnosti  v ŠKD. 

 

 

14  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 kritéria úrovne zvládnutia obsahových štandardov, 

 obsahové štandardy, ktoré určujú, akú vedomosť, zručnosť a schopnosť majú deti ovládať 

a prakticky využívať.     

Tematická oblasť: Spoločensko-vedná oblasť 

 

               Obsahový štandard 

 

 

             Výkonový štandard 

 

Slovensko v Európe, Slovensko vo svete Prejavovať základy hrdosti k národným 

hodnotám SR 

Štátne sviatky a pamätné dni, významné 

udalosti 

Pripomenúť si a pochopiť význam sviatkov 



Škola, okolie školy, orientácia v okolí školy Pomenovať dôležité objekty v okolí školy, 

zorientovať sa v okolí 

Ľudové tradície a zvyky Podieľať sa na udržiavaní ľudových tradícií 

a zvykov 

Dodržiavanie vnútorného poriadku ŠKD, 

predpisov BOZP a PO, starostlivosť, 

zodpovednosť za konanie 

Prispôsobiť sa spoločným záujmom, prevziať 

zodpovednosť za svoje konanie 

Práva dieťaťa, ľudské práva, diskriminácia, 

tolerancia 

Rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie 

ľudských práv a základných slobôd 

Vzťahy v kolektíve, riešenie konfliktov, úcta 

a sebaúcta, priateľstvo, trpezlivosť, pozitívne 

myslenie 

Samostatne a kriticky riešiť jednoduché 

konflikty v skupine, preferovať pozitívne 

myslenie 

Asertívne správanie, vedenie rozhovoru, 

dialóg, monológ 

Vyjadriť svoj názor, vypočuť si opačný 

názor, diskutovať 

Šikanovanie, ponižovanie, týranie  

a zneužívanie detí 

Detská linka dôvery 

Prekonať strach a dokázať vyhľadať pomoc 

v prípade fyzického a psychického ataku 

Moja rodina, prejavy lásky a úcty k rodičom, 

rozprávanie o domove, deľba práce v rodine 

Prejaviť úctu, lásku a pomoc rodičom 

Úcta k starším ľuďom, chorým a telesne 

postihnutým, tolerancia, odstránenie 

predsudkov 

Prejaviť pomoc a ohľaduplnosť k starším 

osobám a osobám so zdravotným 

postihnutím 

Sám doma, nehody v domácnosti, sám          

na ulici, stretnutie s neznámymi ľuďmi 

Dokázať samostatne riešiť zložité 

a neočakávané situácie, vycítiť hroziace 

nebezpečenstvo 

Pravidlá kultúrneho správania sa v jedálni 

a pri spoločenských podujatiach, vulgarizmy, 

gestá 

Rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy 

    v správaní 

Práca s počítačom, vzdelávacie počítačové 

hry, komunikácia s internetom 

Preukázať primerané zručnosti a vedomosti 

pri práci s počítačom 

 

Tematická oblasť: Pracovno-technická oblasť 

 

           Obsahový štandard 

 

 

           Výkonový štandard 

Poriadok v oddelení, v areáli školy, 

samoobslužné činnosti, starostlivosť 

o rastliny 

Zvládnuť základné zručnosti pre praktický 

život 

Prejavy kladného vzťahu k spolužiakom, 

k práci, hrdosť na spoločný výsledok práce, 

návrh oddychového kútika, projekty 

Spolupracovať so skupinou, podieľať sa    na 

výsledku spoločnej práce 

Práca s rôznym materiálom, netradičné 

pracovné postupy, modelovanie, origami, 

darček pre blízku osobu 

Preukázať manuálne a technické zručnosti 

Maska na karneval, tematická výzdoba 

priestorov ŠKD, konštrukčné hry 

Využívať osvojené zručnosti pri tvorbe 

jednoduchých projektov 

Využitie odpadového materiálu na 

zhotovenie dekoračného predmetu 

Použiť odpadový materiál na ďalšie využitie 

- dekoráciu 



 

 

 

 

Tematická oblasť: Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

 

          Obsahový štandard 

 

 

           Výkonový štandard 

 

Bezpečnosť prostredia pri hrách a športe, 

predchádzanie úrazom, prvá pomoc 

Dodržiavať zásady bezpečnosti pri hrách 

a športových aktivitách 

Hygiena tela, čistota prostredia 

 

Preukázať dodržiavanie základných 

hygienických zásad 

Stravovacie návyky, pitný režim, prevencia 

pred chorobami 

Uplatňovať základné princípy zdravého 

životného štýlu 

Čo je závislosť, nikotín, fajčenie, alkohol 

a iné drogy 

Uvedomiť si nebezpečenstvo a dôsledky 

drogovej závislosti 

Pohybové hry, relaxačné cvičenia, netradičné 

športové disciplíny 

Prejaviť záujem o pravidelnosť pohybu     

  a cvičenia 

Prechádzka, šport na kolesách, stolný tenis Relaxovať pravidelným pohybom 

Kolektívne loptové hry, športové súťaže, 

zásady pre fair play 

Mať záujem o kolektívne hry a súťaže, 

preferovať zmysel pre fair play 

Dopravné značky, dopravné predpisy pre  

chodcov a cyklistov, bezpečnosť na ceste 

Rešpektovať pravidlá cestnej premávky     

pre chodcov a pre cyklistov 

Základy prvej pomoci, lekárnička Preukázať elementárne poznatky o ľudskom 

tele a uplatňovať zručnosť  pri poskytovaní 

elementárnej prvej pomoci 

 

Tematická oblasť: Prírodovedno-environmentálna oblasť 

 

               Obsahový štandard 

 

 

             Výkonový štandard 

 

Príroda okolo nás, živá a neživá príroda 

 

Rozoznať prvky živej a neživej prírody, 

poznať základné princípy života v prírode 

Rastliny a živočíchy 

 

Pomenovať rastliny a živočíchy             

podľa charakteristických znakov 

Zmeny v prírode podľa ročných období, 

kalendár prírody 

Vnímať zmeny prírody v jednotlivých 

ročných obdobiach 

Prírodné zdroje (voda, pôda), prírodné 

suroviny 

Uplatňovať spôsoby rozumného využívania 

prírodných zdrojov 

Nebezpečné prírodné javy a ich dôsledky na 

život, ochrana pred nimi 

Nepodceňovať zákony prírody, chrániť sa 

pred prírodnými živlami 

Ochrana životného prostredia, triedenie 

odpadu, separovaný zber 

Dodržiavať základné princípy ochrany 

životného prostredia 

Chránené územia, rastliny a živočíchy, 

národné parky 

Rozoznať zákonom chránené rastliny 

a živočíchy, vysvetliť význam ich ochrany 



Možnosti využívania prírody na hry, 

športovanie a oddych 

Využívať šetrným spôsobom prírodu  

na oddych a šport 

 

 

 

Tematická oblasť: Esteticko-výchovná oblasť 

 

               Obsahový štandard 

 

 

             Výkonový štandard 

 

Kultúrne pamiatky v meste, ľudové 

tradície, zvyky, história 

Prejaviť úctu ku kultúrnym hodnotám 

v meste a blízkom okolí 

Úprava oddelenia, netradičné ozdoby, 

úprava zovňajšku 

Vyjadriť pozitívny vzťah k jednoduchej 

estetickej úprave prostredia a svojej osoby 

Netradičné výtvarné techniky, hudobné 

činnosti - spev, hra na hudobný nástroj 

Preukázať talent a špecifické schopnosti 

Hudba klasická, ľudová, populárna, folk, 

country, táborové piesne, detské piesne 

Rozoznať charakteristické prvky rôznych 

hudobných žánrov 

Dramatizácia a ilustrácia rozprávky, 

reprodukcia zážitku 

Dokázať prezentovať vlastné tvorivé 

schopnosti a fantáziu 

Hudobno-pohybové hry, tanečné prvky, 

jednoduchá choreografia tanca 

Vnímať estetiku tanca a ladnosť pohybov 

Návštevy knižnice, čítanie  vypožičiavanie 

kníh, spoznávanie spisovateľov 

Byť otvorený k práci s knihou, k čítaniu 

detskej a náučnej literatúry 

 

 

 

Tematická oblasť: Vzdelávacia oblasť 

 

            Obsahový štandard 

 

           Výkonový štandard 

 

Gramatické a matematické cvičenia Samostatne riešiť domáce úlohy 

Čítanie textu, čítanie s porozumením, 

reprodukcia príbehu 

Preukázať znalosti efektívneho spôsobu 

učenia sa 

Rozvíjanie slovnej zásoby, zmyslové hry, 

didaktické hry 

Aplikovať získané vedomosti z vyučovania 

Jazykolamy, doplňovačky, osemsmerovky Uplatňovať získané poznatky 

Práca s informačnými zdrojmi, práca 

s dennou tlačou, s encyklopédiami 

Byť otvorený k získavaniu nových 

poznatkov   a informácií 

Náučné vedomostné hry Overiť získané vedomosti  

 

 

15  Výchovné osnovy 

Tematická oblasť: Vzdelávacia činnosť 



Výchovno-

vzdelávací cieľ 
Obsah Formy, metódy 

Počet hodín VVČ 

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

Rozvíjať 

autonómnosť 

v príprave na 

vyučovanie 

Domáce úlohy, 

gramatické a 

matematické 

Individuálny prístup 

Povzbudenie 

Vysvetlenie 

Samostatná práca 

132 132 132 132 

Posilňovať znalosti 

efektívneho spôsobu 

učenia sa 

Čítanie textu, čítanie 

s porozumením, 

reprodukcia príbehu, 

ako sa učiť 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Prezentácia 

6 6 6 6 

Získavať nové 

poznatky 

a informácie 

z rôznych zdrojov 

Práca s informačnými 

zdrojmi, s dennou 

tlačou, encyklopédiou 

Individuálny prístup 

Modelové situácie 

Aktivizácia 

Práca s textom 

Súťaž 

8 8 8 8 

Prehlbovať získané 

vedomosti a zručnosti 

Rozvíjanie slovnej 

zásoby, zmyslové 

hry, didaktické hry 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Brainstorming 

Tréning 

Modelové situácie 

12 12 12 12 

Uplatňovať získané 

vedomosti a zručnosti 

Jazykolamy, 

hádanky, 

doplňovačky, 

osemsmerovky, 

sudoku 

Vysvetlenie 

Riešenie nových 

úloh 

Individuálny prístup 

Tréning 

6 6 6 6 

Overiť  získané 

vedomosti 
Vedomostné hry 

Vysvetlenie 

Individuálny prístup 

Práca s počítačom 

1 1 1 1 

 

Tematická oblasť: Spoločensko-vedná oblasť 

 

Výchovno-

vzdelávací cieľ 

 

 

        Obsah 

 

Formy, metódy 

Počet hodín VVČ 

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

Posilniť základy 

hrdosti k národnej 

a štátnej príslušnosti 

Krásy Slovenska, 

Slovensko v Európe 

a vo svete 

Prezentácia 

Film, rozprávka 

Výtvarná práca 

Projekt 

4 4 4 4 

Pripomenúť si 

významné sviatky 

Štátne sviatky 

a pamätné dni 

Vysvetlenie 

Rozhovor 
3 3 3 3 

Dokázať správne sa 

zorientovať 

v blízkom okolí 

školy 

Škola a jej okolie 

Vychádzka 

Vysvetlenie 

Orientačná hra 

2 2 2 2 

Venovať pozornosť 

udržiavaniu 

ľudových tradícií 

Ľudové tradície 

a zvyky 

Vysvetlenie 

Brainstorming 

Besiedka 

2 2 2 2 



a zvykov 

Spolurozhodovať 

o živote v skupine 

Vnútorný poriadok 

ŠKD 

Predpisy BOZP 

a PO 

Spolupráca 

Moje povinnosti 

Individuálny prístup 

Aktivizácia 

Brainstorming 

2 2 2 2 

Pochopiť význam 

dodržiavania 

ľudských práv 

a slobôd 

Práva dieťaťa 

Ľudské práva 

Diskriminácia 

Tolerancia 

Vysvetlenie 

Brainstorming 

Hranie rolí 

2 2 2 2 

Dokázať samostatne 

riešiť konflikty 

medzi spolužiakmi 

Vzťahy v kolektíve 

Priateľstvo 

a spolupráca 

Konflikt a jeho 

riešenie 

Vysvetlenie 

Brainstorming 

Hranie rolí 

2 2 2 2 

Vyjadriť svoj názor, 

vypočuť si opačný 

názor, diskutovať 

Asertivita 

Vedenie rozhovoru 

Dialóg  

Povzbudenie 

Tréning 

Hry  

na  presadzovanie 

3 3 3 3 

Mať záujem riešiť 

problémy v škole 

a rodine 

Šikanovanie 

Zneužívanie 

Týranie detí 

Detská linka dôvery 

Individuálny prístup 

Rozhovor 

Povzbudenie 

2 2 2 2 

Vyjadrovať lásku 

 a úctu k rodičom 

Moja rodina 

Vlastné zážitky 

Deľba práce 

Prejavy úcty 

Rozhovor 

Hranie rolí 

Brainstorming 

Tvorivá dielna 

3 3 3 3 

Prejavovať pomoc 

a ohľaduplnosť 

k starým ľuďom 

 a so zdravotným 

postihnutím 

Úcta k starším 

ľuďom 

Ohľaduplnosť 

k zdravotným 

postihnutým ľuďom 

Vysvetlenie 

Hry na vciťovanie 

Hranie rolí 

Tvorivá dielňa 

2 2 2 2 

Správne reagovať na 

vznik eočakávaných 

situácií doma a na 

ulici 

Sám doma 

Sám na ulici 

Stretnutie 

s neznámymi ľuďmi 

Vysvetlenie 

Dramatizácia 

Brainstorming 

Film 

2 2 2 2 

Dodržiavať pravidlá 

slušného správania 

sa pri rôznych 

akciách 

Pravidlá slušného 

a kultúrneho 

správania 

Vulgarizmy, gestá 

Neformálna 

komunikácia 

Vysvetlenie 

Individuálny prístup 

Hranie rolí 

Tréning 

3 3 3 3 

Využívať všetky 

dostupné formy 

komunikácie 

Práca s počítačom 

Počítačové hry 

Komunikácia 

s internetom 

Individuálny prístup 

Vlastná práca 

Riešenie úloh 

1 1 1 1 

 

 



 

 

 

 

Tematická oblasť: Pracovno-technická oblasť 

 

Výchovno-

vzdelávací cieľ 

 

 

   Obsah 

 

Formy, metódy 

Počet hodín VVČ 

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

Získavať základné 

zručnosti potrebné 

pre praktický život 

Poriadok v oddelení, 

v areály školy, 

samoobslužné 

činnosti, 

starostlivosť 

o rastliny, tematická 

výzdoba 

Individuálny prístup 

Povzbudenie 

Tréning 

Vlastná práca 

4 4 4 4 

Posilňovať pozitívny 

vzťah ku kolektívnej 

práci 

Kolektívne práce, 

projekty, návrh 

oddychového kútika 

Motivácia 

Spoločná práca 

Projekt 

2 2 2 2 

Rozvíjať manuálne 

zručnosti pri práci 

s odpadovými 

materiálom 

Využitie 

odpadového 

materiálu na 

zhotovenie 

dekoračného 

predmetu 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Tvorivá dielňa 

 

5 5 5 5 

Rozvíjať základy 

manuálnych 

a technických 

zručností 

Práca s rôznym 

materiálom, 

netradičné pracovné 

postupy, zhotovenie 

darčeka 

Individuálny prístup 

Tvorivá dielňa 

Výstava prác 

15 15 15 15 

Podporiť rozvíjanie 

predstavivosti 

a nápaditosti 

Maska na karneval 

Individuálny prístup 

Povzbudenie 

Tvorivá dielňa 

1 1 1 1 

Získavať základné 

manipulačné 

zručnosti 

Konštrukčné hry, 

skladanie stavebníc, 

lego 

Aktivizácia 

Vlastná práca 

Hodnotenie 

2 2 2 2 

Upevniť zručnosť 

a fantáziu pri práci 

s model. Hmotou 

Modelovanie 

Individuálny prístup 

Povzbudenie 

Tvorivá dielňa 

1 1 1 1 

Zdokonaliť rozvoj 

jemnej motoriky 
Origami 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 
3 3 3 3 

 

 

Tematická oblasť: Prírodovedno-environmentálna oblasť 

 

Výchovno-

 

    Obsah 

 

  Formy , metódy 
Počet hodín VVČ 



vzdelávací cieľ 

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

Vnímať krásy 

prírody, rozlíšiť 

živú a neživú 

prírodu 

Príroda okolo nás, 

živá a neživá 

príroda 

Vychádzka 

Pozorovanie 

Brainstorming 

2 2 2 2 

Oboznámiť sa 

s prírodnými 

zákonmi 

a adekvátne 

reagovať na zmeny 

počasia 

Príroda podľa 

ročných období, 

zmeny v prírode, 

kalendár prírody 

Vychádzka 

Pozorovanie 

Ekologické hry 

4 4 4 4 

Spoznávať zvieratá 

a ich spôsob života 

Vonkajšie znaky 

a spôsob života 

domácich a voľne 

žijúcich zvierat, 

vtákov 

Vychádzka 

Pozorovanie 

Práca 

s encyklopédiou 

3 3 3 3 

Určiť podľa 

vonkajších znakov 

dreviny a byliny, 

vysvetliť ich 

význam pre človeka 

Listnaté, ihličnaté 

a ovocné stromy, 

poľné a lúčne 

kvety, liečivé 

rastliny, jedovaté 

rastliny, izbové 

kvety 

Vysvetlenie 

Pozorovanie 

Herbár, zber 

Aranžovanie 

Vychádzka 

4 4 4 4 

Chrániť zákonom 

chránené rastliny 

a živočíchy v SR 

Chránené rastliny 

a živočíchy, 

chránené územia, 

národné parky 

Vysvetlenie 

Rozprávanie 

Film 

3 3 3 3 

Vysvetliť význam 

pestovania poľných 

plodín, ovocia 

a zeleniny 

Poľné plodiny, 

ovocie, zelenina, 

význam ich 

pestovania 

Vysvetlenie 

Motivácia 

Výstavka 

Ochutnávka 

3 3 3 3 

Určiť možnosti 

využívania 

prírodných surovín 

a lesných plodov 

Prírodné suroviny, 

lesné plody, huby 

 

Vysvetlenie  

Brainstorming 

Tvorivá dielňa 

2 2 2 2 

Efektívne využívať 

prírodné zdroje 

Prírodné zdroje 

a ich využívanie, 

voda, pôda, 

kolobeh vody 

v prírode 

Vysvetlenie 

Film  

Aktivizácia 

 

2 2 2 2 

Nepodceňovať 

zákony prírody 

Prírodné javy - 

búrka, dážď, 

vietor, sneženie, 

povodne a iné 

kalamity 

Vysvetlenie 

Pozorovanie 

Zážitok 

2 2 2 2 

Ochraňovať prírodu 

pred 

znečisťovaním, 

podieľať sa na 

Ochrana životného 

prostredia, čistota 

ovzdušia, 

prostredia, 

Vysvetlenie 

Vychádzka 

Aktivizácia 

Zber odpadových 

5 5 5 5 



skrášľovaní 

školského areálu 

triedenie odpadu, 

Deň Zeme 

surovín 

Projekt 

Podporovať záujem 

o pobyt v prírode 

Využívanie 

prírody na oddych, 

šport a rekreáciu 

Hry v prírode 

Vychádzka 

Aktivizácia 

3 3 3 3 

 

Tematická oblasť: Esteticko-výchovná oblasť 

Výchovno- 

vzdelávací cieľ 

 
       Obsah   Formy, metódy 

Počet hodín VVČ 

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

Posilniť úctu ku 

kultúrnym hodnotám 

v blízkom okolí 

Kultúrne pamiatky, 

história, ľudové 

tradície  

Vychádzka 

Pozorovanie 

Exkurzia 

1 1 1 1 

Prejavovať pozitívny 

vzťah k jednoduchej 

estetickej úprave 

prostredia a svojej 

osoby 

Úprava oddelenia, 

netradičné ozdoby, 

úprava zovňajšku 

Individuálny prístup 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Tvorivá dielňa 

3 3 3 3 

Využívať netradičné 

techniky vo 

výtvarnej oblasti 

Netradičné výtvarné 

techniky 

Vysvetlenie 

Individuálny prístup 

Povzbudenie 

Výstava prác 

Súťaž 

5 5 5 5 

Podporovať zmysel 

pre farebné cítenie 

Mozaika, zladenie 

farieb 

Povzbudenie 

Samostatná práca 

Výstava prác 

3 3 3 3 

Prehlbovať tvorivé 

schopnosti a fantáziu 

Dramatizácia 

a ilustrácia 

rozprávky, 

reprodukcia zážitku 

Povzbudenie  

Dramatizácia 

Ilustrácia 

Prezentácia 

5 5 5 5 

Rozvíjať talent 

a špecifické 

schopnosti 

Hudobné činnosti 

spevácke 

Povzbudenie 

Osvojenie piesne 

 

6 6 6 6 

Aktívne počúvať 

a spoznávať rôzne 

hudobné žánre 

Percepčné činnosti, 

počúvanie spevu, 

hudby, zvukov 

Vysvetlenie 

Počúvanie hudby 
3 3 

 

3 

 

3 

Preukázať primerané 

pohybové zručnosti, 

zvládnuť jednoduchú 

choreografiu tanca 

Hudobno-pohybové 

hry, tanečné prvky, 

jednoduchá 

choreografia tanca 

Individuálny prístup 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Prezentácia 

3 3 3 3 

Pestovať pozitívny 

vzťah k literatúre, 

k pravidelnému 

čítaniu detskej 

a náučnej literatúry 

Účasť na podujatiach 

knižnice, 

vypožičiavanie kníh, 

kultúra čítania, 

informácie 

o knižných 

Návšteva knižnice 

Požičiavanie kníh 

Čítanie kníh 

Beseda 

4 4 4 4 



novinkách, 

spoznávanie 

spisovateľov 

 

 

 

Tematická oblasť: Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

Výchovno-

vzdelávací cieľ 

 

      Obsah  Formy, metódy 
Počet hodín VVČ 

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

Dodržiavať 

základné 

hygienické návyky 

Poznaj svoje telo, 

hygiena tela 

Vysvetlenie 

Individuálny 

prístup 

Ukážka 

Praktické činnosti 

2 2 2 2 

Podieľať sa na 

dodržiavaní 

hygienických 

zásad 

Čistota prostredia, 

upratovanie, 

vetranie 

Vysvetlenie 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

1 1 1 1 

Uplatňovať 

princípy zdravého 

životného štýlu 

Stravovacie 

návyky, pitný 

režim, prevencia 

pred chorobami 

Vysvetlenie 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

2 2 2 2 

Predchádzať 

rôznym formám 

závislosti, 

uvedomovať si jej 

dôsledky 

Závislosť, fajčenie, 

alkohol a iné 

drogy, opatrenia na 

predchádzajúce 

závislosti 

Vysvetlenie 

Individuálny 

prístup 

Beseda 

Brainstorming 

2 2 2 2 

Dodržiavať zásady 

bezpečnosti pri 

hrách a športových 

aktivitách 

Bezpečnosť 

prostredia pri hrách 

a športovaní, 

predchádzanie 

úrazom, 

poskytnutie prvej 

pomoci 

Vysvetlenie 

Tréning 

Aktivizácia 

Praktické činnosti 

3 3 3 3 

Aktívnym 

pohybom 

prispievať 

k prevencii proti 

obezite 

Pohybové hry, 

relaxačné cvičenia, 

netradičné športové 

disciplíny 

Povzbudenie 

Relaxačné cvičenia 

Pohybové hry 

Súťaž 

10 10 10 10 

Upevňovať 

kolektívne vzťahy, 

hrať podľa zásad 

fair play 

Kolektívne loptové 

hry, športové 

súťaže, zásady pre 

fair play 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Súťaž 

7 7 7 7 

Dokázať efektívne 

relaxovať 

pohybom 

Prechádzka 

Vychádzka 

Aktivizácia 

Súťaž 

3 3 3 3 



Dodržiavať 

pravidlá cestnej 

premávky pre 

chodcov 

a cyklistov 

Bezpečnosť na 

ceste, dopravné 

značky, dopravné 

predpisy pre 

chodcov 

a cyklistov 

Vysvetlenie 

Vychádzka 

Hranie rolí 

2 2 2 2 

Preukázať 

elementárne 

poznatky 

o ľudskom tele 

a uplatňovať 

zručnosť pri 

poskytovaní 

elementárnej prvej 

pomoci 

Základy prvej 

pomoci 

 

Rozhovor 

Tréning 

Situačné hry 

Práca s knihou 

1 1 1 1 

 

 

 


