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    Výchovný program je základným dokumentom ŠKD, podľa ktorého sa uskutočňuje 

výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom klube detí. Výchovný program je vypracovaný 

v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona a vzťahuje na 

všetky typy oddelení s prihliadnutím na schopnosti a zručnosti detí. Výchovný program 

vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a rade školského zariadenia.    

Výchovný program ŠKD podľa § 8 Zákona č. 245/2008 Z. z. (školského zákona) obsahuje 

 nasledujúce časti:  

a) názov programu, 

b) vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy, 

c) formy výchovy a vzdelávania, 

d) tematické oblasti výchovy, 

e) výchovný plán, 

f) výchovný jazyk, 

g) materiálno-technické a priestorové podmienky, 

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

i) vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a žiakov, 

j) vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školského zariadenia,  

k) výchovné štandardy, 

l) výchovné osnovy. 

Prílohy  

 Príloha č. 1   SWOT analýza školského zariadenia 

 Príloha č. 2   Platnosť, revidovanie VPŠKD 

 Príloha č. 3   Výchovné osnovy 

 

2. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy 

      

     Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku v základnej 

škole, činnosť podľa výchovného programu ŠKD zameranú na oddych v čase mimo 

vyučovania a na ich prípravu na vyučovanie.  

Pedagogický zbor v spolupráci s vedením školy si vo svojom koncepčnom zámere rozvoja 

školského klubu detí stanovil na základe analýzy vytvorených podmienok na výchovu detí, 

kvality pedagogických zamestnancov, ciele a priority pre výchovu a vzdelávanie v ŠKD. 

Pre skvalitnenie činnosti v školskom zariadení je dôležité poznať jeho kvality i nedostatky. 

Rozbor súčasného stavu ŠKD je vypracovaný na základe SWOT analýzy (príloha č. 1), 

strategického plánovania, poznania okolitého prostredia a interných možností ŠKD.  
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Pre ďalší rozvoj ŠKD sú podstatné silné stránky a príležitosti: 

Silné stránky: 

 stály kolektív vychovávateliek, 

 kvalifikovaný pedagogický zbor, 

 dobré vzťahy v rámci pedagogického zboru, 

 zodpovednosť a spoľahlivosť pedagogického zboru, 

 záujem pedagogických pracovníkov o ďalšie vzdelávanie, 

 angažovanosť pedagogických pracovníkov do kultúrneho a športového diania, 

 využívanie audiovizuálnej  a výpočtovej techniky 

 dostatočný počet detí, 

 primeraný poplatok, 

 entuziazmus, motivácia a aktivita vychovávateliek, 

 vysoké pracovné nasadenie, 

 existujúce tradičné aktivity, 

 podpora , sponzorstvo a spolupráca s rodičovským združením, 

 učebne IKT,  

 vybavenosť školy výpočtovou a didaktickou technikou, 

 vybavenosť tried/oddelení interaktívnymi tabuľami, 

 ústretovosť pedagógov, 

 individuálna práca so žiakmi so ŠVVP, 

 práca s talentovanými a problémovými deťmi, 

 vedenie školy je demokratické, 

 možnosť stravovania sa v ŠJ 

 spolupráca s Centrom voľného času v Trebišove, s Múzeom a kultúrnym centrom 

južného Zemplína, Mestskou políciou v Trebišove, mestskou knižnicou a inými 

organizáciami, 

 spolupráca so Súkromnou strednou odbornou školou DSA v Trebišove, 

s Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity a s Pedagogickou fakultou Katolíckej 

univerzity v Ružomberku pri zabezpečení pedagogickej praxe študentov pre odbor 

vychovávateľstvo, 

 dobrý imidž školy. 

 

Príležitosti:  

 

 Možnosť získať finančné prostriedky z fondov a grantov, 

 prezentácia školy na verejnosti, 

 možnosť výmeny pedagogických skúseností, 

 možnosť tvorby vlastného výchovného  programu, 

 dobrá spolupráca so zriaďovateľom, 

 dobrá spolupráca s rodičovským združením, 

 dobrá spolupráca s organizáciami, 

 dobrá poloha školy (ZUŠ, MsKS, knižnica, park), 

 záujem rodičov o vzdelávanie detí na našej škole. 
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Slabou stránkou ŠKD je absencia spoločnej herne. Tento nedostatok sa snažíme eliminovať 

hlavne počas nepriaznivého počasia  využívaním priestorov veľkej i malej telocvične a  

priestorov veľkých chodieb. 

Ohrozením pre činnosť ŠKD je slabé finančné ohodnotenie pedagogických  pracovníkov, 

zvyšovanie poplatku za ŠKD, nezamestnanosť rodičov. 

 

 2.1 Ciele ŠKD  

Ciele výchovy a vzdelávania v našom školskom klube vychádzajú zo všeobecných cieľov 

a princípov výchovy a vzdelávania (školský zákon). 

Už z názvu  nášho výchovného programu ŠKD, ktorým je SLNIEČKO, vyplýva, že ideálom  

výchovy a vzdelávania by mal byť človek  schopný (šťastný, zdravý, vyrovnaný),  láskavý (dobrý, 

empatický),  nezávislý (samostatný, zodpovedný),  inteligentný (vzdelaný, tvorivý, múdry), 

energický (pracovitý, iniciatívny), čestný (morálny, charakterný), komunikatívny (kamarátsky, 

kooperatívny) a otvorený (prístupný novým poznatkom a vedomostiam).  

Výchovno-vzdelávaciu činnosť chceme smerovať k príprave detí na život, ktorý od nich vyžaduje, 

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

Našim strategickým cieľom je pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, znášanlivého, 

schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému 

vzdelávaniu, vychovať aktívneho občana schopného žiť v  otvorenej informačnej spoločnosti. 

Dôležité je, aby sme formovali v deťoch tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu 

inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. Chceme deti vychovávať  v duchu 

humanistických princípov a v spolupráci s ich rodičmi vychovať z nich pracovitých, 

zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí. 

Aby sme naplnili strategický cieľ, je potrebné umožniť dieťaťu: 

 získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, sociálne kompetencie a 

občianske kompetencie, kultúrne kompetencie, 

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

riešiť, 

 rozvíjať svoje manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti,  

 využívať aktuálne poznatky a pracovať s nimi na praktických projektoch, 

 osvojiť si základné pravidlá prosociálneho správania sa - posilňovať úctu k rodičom a ostatným 

osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu 

jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre, 

 získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a rešpektovať všeľudské 

etické hodnoty, 
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 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 a životné 

prostredie, 

 získať všetky informácie o právach dieťaťa a tiež spôsobilosť na ich uplatňovaní, 

 kompenzovať jednostrannú  záťaž počas vyučovania, 

 rozvíjať kamarátstvo a primerané vzťahy k dospelým osobám, 

 rozvíjať základné pohybové zručnosti detí a ich schopnosti vhodne relaxovať, odpočívať 

a regenerovať svoje sily, 

 zmysluplne využívať voľný čas, záujmovú činnosť kombinovať alebo  meniť a to úplne 

dobrovoľne, z vlastného rozhodnutia. 

 

Našou úlohou  pri napĺňaní strategického cieľa je :  

 aktívne pracovať s talentovanými a problémovými deťmi, 

 skvalitniť spoluprácu s rodičmi, 

 posilniť motiváciu vychovávateliek k osobnému i profesionálnemu rastu, 

 výchovno-vzdelávací proces skvalitniť zavádzaním inovačných stratégií, 

 podporovať a rozvíjať existujúce tradičné aktivity, 

 aktívne a tvorivo využívať informačno-komunikačné technológie, 

 vytvárať vhodné podmienky pre kvalitnú prípravu na vyučovanie,  

 učiť deti aktívne oddychovať, 

 rešpektovať individuálne rozdiely osobností detí, 

 vytvárať podmienky pre telesný, psychický  a sociálny rozvoj detí, 

 zapájať sa do dlhodobých projektov, 

 organizovať tvorivé dielne, 

 eliminovať nedostatočné vybavenie priestorov na rekreačnú činnosť v okolí školy 

(lavičky, preliezačky) a chýbajúcu spoločnú herňu. 
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2.2 Charakteristika ŠKD 

Školský klub je školským zariadením pri ZŠ M. R. Štefánika  v Trebišove. Podľa § 

114 ods. 1 Školského zákona školský klub detí je súčasťou školy, ktorá zabezpečuje pre deti, 

ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa výchovného 

programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase 

mimo vyučovania. Činnosť, ktorú zabezpečuje školský klub detí, nie je totožná s činnosťou 

zabezpečovanou centrom voľného času podľa § 116.  

V školskom klube pracuje niekoľko oddelení, do ktorých prednostne prijímame deti 

mladšieho školského veku. Výchovnú činnosť v každom oddelení zabezpečuje jedna 

vychovávateľka. Počet oddelení v ŠKD závisí od počtu prihlásených detí na začiatku 

školského roka. Z dôvodu nedostatku priestorov sú jednotlivé oddelenia umiestnené 

v učebniach, kde dopoludnia prebieha  primárne vzdelávanie. Počet detí v oddelení  školského 

klubu určuje riaditeľka školy, ktorej školský klub detí je súčasťou, pričom musí dbať na to, 

aby boli dodržané pravidlá bezpečnosti práce a ochrany zdravia a priestorové a iné 

požiadavky stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 527/5007 Z.z. 

o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Prevádzka klubu sa 

zabezpečuje podľa potrieb a požiadaviek zákonných zástupcov detí, denne počas školského 

roka v ranných a popoludňajších hodinách.  

2.3 Charakteristika detí  

   Školský klub detí navštevujú deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku v základnej škole. 

Sú to deti z mesta Trebišov a okolitých obcí. Školský klub detí pracuje ako súčasť ZŠ a 

nachádza sa v budove školy. Skladá sa z heterogénnych oddelení. Do školského klubu sú 

prednostne prijímané deti 1. – 4. ročníka základnej školy na základe písomnej žiadosti rodiča 

na začiatku školského roka. V prípade potreby a voľnej kapacity sú deti prijímané do ŠKD aj 

v priebehu školského roka. ŠKD zabezpečuje výchovu a vzdelávanie aj pre deti so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.    

 2.4 Dlhodobé a krátkodobé projekty  

    Projekty, do ktorých sa školský klub detí zapája sú kultúrne programy, ekologické 

programy, projekty zamerané na dopravnú výchovu detí, zdravú výživu, športové popoludnia 

a iné, z ktorých niektoré sú celoškolskými projektmi a v rámci školského klubu sa v 

spolupráci s učiteľmi rozpracovávajú. Pracujeme na krátkodobých projektoch ako napríklad 

Deň zdravej výživy, Hovorme o jedle, Deň Zeme, Európsky týždeň mobility, Deň otvorených 

dverí, Detský čitateľský maratón,  Deň narcisov, Halloween, Šarkaniáda, Krokom cez mesto 

a iné. 

  2.5 Spolupráca ŠZ s rodičmi a inými subjektmi 

     V spolupráci s rodičmi sa snažíme o kvalitný pobyt detí v ŠKD. Spolupráca 

s Rodičovským združením pri ZŠ M. R. Štefánika je na veľmi dobrej úrovni. Komunikácia 

vychovávateliek s rodičmi prebieha na báze asertivity a individuálnych prístupov.         

Spolupracujeme s materskými školami z nášho mesta, Centrom voľného času v Trebišove, 

mestskou knižnicou, MsKS v Trebišove, Vlastivedným múzeom v Trebišove, Červeným 

krížom, Mestskou políciou v Trebišove, Prešovskou univerzitou, Pedagogickou fakultou 

Katolíckej univerzity v Ružomberku a Súkromnou Strednou odbornou školou DSA 
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v Trebišove, policajným a hasičským zborom. Zapájame sa do rôznych sezónnych kultúrnych 

aktivít v meste. ŠKD spolupracuje s rodičmi a odborníkmi z rôznych oblastí v priamom 

výchovno-vzdelávacom  procese  napríklad pri organizovaní besied a tvorivých dielní. 

    V spolupráci s učiteľmi základnej školy sa zapájame do prípravy rôznych kultúrnych 

podujatí ako napríklad Deň otvorených dverí, Deň matiek, Výstava veľkonočných kraslíc, 

atď. Podieľame sa aj na estetizácii školy. Realizujeme rôzne športové súťaže. 

 

 2.6 Kľúčové kompetencie dieťaťa 

Kompetencie sa v procese výchovno-vzdelávacej činnosti mimo vyučovania rozvíjajú 

a navzájom prelínajú v jednotlivých tematických oblastiach výchovy. Dieťa ich rozvíja 

účasťou na výchovno-vzdelávacej činnosti. Kompetencie dieťaťa sú výsledkom obsahu 

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

Kompetencie predstavujú ideálny plánovaný cieľový výstup dosahovaný systematickým 

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

má osvojené kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym 

osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD: 

Kompetencie učiť sa učiť   

- rieši nové, neznáme úlohy a situácie 

- zúčastňuje sa vedomostných súťaží 

- prejavuje záujem o nové informácie 

 

Komunikačné kompetencie 

- zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje svoj názor 

- vypočuje si opačný názor 

- rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT 

- prijíma spätnú väzbu 

Sociálne kompetencie 

- pomenuje svoje potreby, city a pocity 

- zvládne jednoduché stresové situácie 

- vlastným postupom rieši jednoduché konflikty 

- presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti 

- rešpektuje úlohy skupiny 

- efektívne spolupracuje v skupine 

- uvedomuje si potreby osôb so zdravotným znevýhodnením 

- uvedomuje si potreby ostatných detí 

- poskytne pomoc, alebo pomoc privolá 

Pracovné kompetencie 

- pomenuje svoje potreby, city a pocity 

- zvládne jednoduché stresové situácie 
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- vlastným postupom rieši jednoduché konflikty 

- presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti 

- rešpektuje úlohy skupiny 

- efektívne spolupracuje v skupine 

- uvedomuje si potreby osôb so zdravotným znevýhodnením 

- uvedomuje si potreby ostatných detí 

- poskytne pomoc, alebo pomoc privolá 

- prejavuje samostatnosť vo vypracovaní domácich úloh 

- plánuje a hodnotí svoje činnosti 

- prijíma nové informácie a poznatky 

- dokončí prácu 

- kultivuje svoju vytrvalosť  

- plní si svoje povinnosti 

- ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre 

praktický život 

- rozvíja manuálne zručnosti 

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 pamätihodnosti okolia a regiónu 

- rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie  

- je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine 

- ovláda základy kultúrneho správania 

- kultivuje svoj talent 

- pozná kultúrne pamätihodnosti okolia a regiónu 

- rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie 

 2.7 Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti 

Pri rozvíjaní kľúčových kompetencií uplatňujeme tieto pedagogické stratégie: 

Kompetencie učiť sa učiť   

 povzbudzujeme zvedavosť a záujem detí o nové informácie 

 oceňujeme vlastný podiel detí na získavaní a objavovaní nových informácií 

 brainstormingom umožňujeme deťom vyjadriť a realizovať ich vlastné a vhodné 

nápady 

 prostredníctvom hier a dramatizácie vedieme deti k sebahodnoteniu 

 motivujeme deti k účasti na vedomostných súťažiach 
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 hodnotením vytvárame podmienky na to, aby deti mohli zažívať úspech 

 podporujeme projektové učenie 

 didaktickými hrami motivujeme deti riešiť nové, neznáme úlohy a situácie učenia 

Komunikačné kompetencie 

 povzbudzujeme deti k vhodnej komunikácii so spolužiakmi, vychovávateľmi a inými 

ľuďmi v ŠKD, ako aj mimo neho 

 individuálnym prístupom podporujeme deti pri primeranom využívaní všetkých 

dostupných foriem komunikácie 

 vysvetľujeme deťom význam otvorenej kultúrnej komunikácie ( asertivita ) 

 v diskusii a rozhovore vytvárame podmienky pre prezentáciu a obhajobu osobných 

názorov 

 povzbudzujeme kritické myslenie detí 

 subsidiaritou pomáhame deťom samostatne  riešiť jednoduché konflikty 

 zážitkovou výchovou trénujeme deti trpezlivo a aktívne počúvať, prijímať a dávať 

spätnú väzbu 

 povzbudzujeme priateľské vzťahy v oddelení ŠKD, ako aj medzi nimi 

Pracovné kompetencie  

 motivujeme deti k samostatnosti a zodpovednosti za prípravu na vyučovanie 

 humanistickým hodnotením  pomáhame deťom uvedomiť si svoje ďalšie rozvojové 

možnosti 

 realizujeme pracovné činnosti, v ktorých si deti môžu osvojiť alebo rozvinúť 

jednoduché manuálne zručnosti potrebné pre praktický život 

 ponúkame deťom rôznorodé a zaujímavé hry, výchovno-vzdelávacie a záujmové 

činnosti 

 vysvetľujeme deťom základy používania IKT 

 

 Sociálne kompetencie 

 zapájame deti do skupinovej práce 

 individuálnym prístupom vedieme deti k rešpektovaniu školského poriadku 

 v hrách vytvárame situácie, v ktorých sa deti učia pomáhať si navzájom 
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 dramatizáciou a hrami vytvárame situácie, v ktorých si deti rozvíjajú základy 

emocionálnej inteligencie ( sebavedomie, sebariadenie, sebamotivácia ) 

 povzbudzujeme deti k efektívnej spolupráci 

 vysvetľujeme deťom znaky šikanovania, zneužívania, týrania a spôsoby ako sa im 

brániť 

 v hrách učíme deti základom empatie 

 trénujeme deti vypočuť si odlišné názory 

 povzbudzujeme deti zdravo žiť 

 príkladmi, rozhovorom a besedou s rodičmi učíme si deti vážiť prácu iných 

Občianske kompetencie 

 umožňujeme deťom podieľať sa na prezentácii vlastných výsledkov práce a práce 

v ŠKD 

 čítaním príbehu, sledovaním filmu, diskusiou pomáhame deťom orientovať sa 

v základných humanistických hodnotách (pravda, zodpovednosť, tolerancia, 

spolupráca) 

 povzbudzujeme deti k participácii na vytváraní spoločných pravidiel v oddelení a na 

živote v oddelení a v ŠKD 

 v hrách a vysvetľovaním učíme deti poznať a domáhať sa svojich práv kultúrnou 

formou 

 rozhovorom, diskusiou, vychádzkami, exkurziami vedieme deti k prirodzenej 

hrdosti na kultúrne a historické pamiatky, zvyky a tradície 

 vysvetľujeme deťom význam s inými kultúrami 

 v hrách vytvárame také situácie, ktoré deťom umožnia učiť sa rešpektovať názory 

ostatných ľudí 

 vysvetľovaním, besedou s odborníkom, spoločným projektom vedieme deti 

k šetreniu energiami, potravinami, k triedeniu odpadu a ochrane životného prostredia 

Kultúrne kompetencie 

 podporujeme účasť detí v rôznych súťažiach a vystúpeniach 

 povzbudzujeme a motivujeme deti k prezentácii kultúrnych prejavov v styku 

s ostatnými ľuďmi 
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 vysvetľujeme deťom základné zásady spoločenskej etikety, aktivizujeme 

a trénujeme ich v aplikácii v ich každodennom živote 

 vysvetľujeme deťom rozdiel medzi vulgárnym a kultúrnym správaním 

 vychádzkami, kreslením, maľovaním, diskusiou povzbudzujeme deti hľadať krásu 

v bežných každodenných veciach okolo seba 

 ukážkami, čítaním, sledovaním videa, diskusiou poskytujeme deťom informácie 

o iných kultúrach a kultúrnych tradíciách a náboženstvách, vedieme deti 

k náboženskej tolerancii 

 motivujeme a povzbudzujeme deti k spolupráci na pripravovaní kultúrneho 

podujatia v skupine, v ŠKD 

 motivujeme deti k aktívnemu vytváraniu kultúrneho prostredia 

 realizujeme tvorivé dielne, v ktorých deti môžu prezentovať originálne nápady, 

návrhy a postupy  

Zvýraznený text predstavuje metódy, formy a prostriedky, ktoré využívajú 

vychovávateľky vo výchovno-vzdelávacom procese v ŠKD.. 

3. Formy výchovy a vzdelávania  

 

V zmysle ustanovenia § 54 ods. 2 školského zákona sa denná forma výchovy a vzdelávania 

uskutočňuje ako poldenná a je prispôsobená vyučovaciemu procesu. 

4. Tematické oblasti výchovy 

       Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD sa realizuje prostredníctvom tematických 

oblastí výchovy. Tematické oblasti výchovy v ŠKD sú okruhy, ktoré obsahujú určitú 

problematiku z obsahu celkovej výchovy a vzdelávania, z formulovania kľúčových 

kompetencií. Kompetencie dieťaťa sa v procese výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD 

rozvíjajú vo všetkých oblastiach výchovy a nadväzujú na rozvíjané kompetencie žiakov 

základnej školy. 

V školskom klube sa realizujú tieto tematické oblasti výchovy: 

1. vzdelávacia ( rozumová ) - VOV 

2. spoločensko-vedná - SVOV 

3. pracovno-technická - PTOV 

4. prírodovedno-enviromentálna - PEOV 

5. esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno–dramatická) - EVOV 

6. telovýchovná, zdravotná a športová (turistická) - TVOV 
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   Hlavnou činnosťou  v ŠKD je oddychová, relaxačná činnosť a činnosť zameraná na 

prípravu na vyučovanie mimo vyučovania.  

Tematické oblasti výchovy v sebe zároveň obsahujú ďalšie oblasti výchovy najmä 

rozumovú, mravnú, ekologickú, dopravnú, zdravotnú a výchovu k manželstvu a rodičovstvu. 

Takmer v každej výchovno-vzdelávacej činnosti  sa zväčša realizuje viac tematických oblastí 

výchovy súbežne, preto vychovávateľ musí v konkrétnej činnosti určiť, ktorá TOV bude 

dominantná.  

Pravidelné striedanie všetkých tematických oblastí je predpokladom vyváženého 

a komplexného rozvoja osobnosti dieťaťa, rozvíjania jeho kľúčových kompetencií 

získaných vzdelávaním v škole podľa cieľov vytýčených vo výchovnom programe. 

Kľúčové kompetencie a osobnosť dieťaťa sa rozvíjajú prostredníctvom realizácie nižšie 

uvedených všeobecných výchovno-vzdelávacích cieľov v jednotlivých tematických oblastiach 

výchovy. Ich plnenie sa bude dosahovať prostredníctvom výchovno-vzdelávacích činností, 

v rámci ktorých tieto všeobecné ciele vychovávatelia konkretizujú do čiastkových 

(špecifických ) cieľov a vhodným projektovaním aktivít a hier pre deti, budú tieto stanovené 

ciele dosiahnuté.   

Vzdelávacia tematická oblasť výchovy 

Táto oblasť má medzi ostatnými TOV špecifické postavenie. Je obsiahnutá v zvyšných piatich 

TOV, pretože aj keď dieťa spieva, tancuje, dramatizuje, diskutuje, argumentuje, pri každej 

činnosti sa učí a vzdeláva. Pracuje s informáciami, skúma, vyhodnocuje a porovnáva. 

Realizuje sa nielen raz za dva týždne, ale každý deň v rámci prípravy na vyučovanie. Ponúka 

priestor na didaktické hry, hlavolamy, rébusy, záhady, riešenie problémov a iné. 

 

 Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa, 

- získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov, 

- rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie, 

- získať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu. 

 Spoločensko-vedná oblasť 

Poskytuje ideálny priestor na rozvíjanie motivácie, socializácie, personalizácie, 

axiologizácie. Je priestorom na to, aby sme s deťmi prostredníctvom metód neformálneho 

a zážitkového učenia komunikovali, učili sa kooperovať, byť asertívnymi, riešiť konflikty, 

diskutovať, obhajovať, oponovať atď. 

 Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- spolurozhodovať o živote v skupine, 

- rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie, 
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- prejavovať úctu k rodičom, starším osobám,  

- rozlišovať a porovnávať vzťahy v rozvrátenej a harmonickej rodine, 

- prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím, 

- pochopiť význam  dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, 

- posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti, 

- kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa, 

- vyjadrovať svoj názor, 

- vedieť vypočuť opačný názor, 

- využívať všetky dostupné formy komunikácie, 

- rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa, 

- poznať spoločenské dianie, 

- poznať demokratické a humánne tradície národa,  

- vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché  konflikty. 

 

 Pracovno-technická oblasť 

 Je priestorom na formovanie spolupatričnosti, lojálnosti, asertivity a tímovej práce. 

Prostredníctvom neformálneho vzdelávania viesť deti k angažovanosti, participácii, 

sebarealizácii, pretože to, čo budú deti v živote potrebovať, je spolupráca a nie 

individualizmus, zdieľanie poznania, nie sebecké tabuizovanie, zodpovedný prístup k sebe 

i k povinnostiam, nie ľahostajnosť a ignorácia voči všetkému odlišnému, cudziemu alebo 

verejnému. 

 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele, 

- rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu, 

- vedieť  spolupracovať so skupinou, 

- rozvíjať základy manuálnych a technických zručností, 

- získavať základy zručností potrebných pre praktický život, 

- získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov, 

- kultivovať sebaobslužné a hygienické návyky. 

 

 



16 
 

Prírodovedno-environmentálna oblasť  

Poskytuje priestor pre vyjadrenie vlastných názorov a postojov detí, ponorenie sa do sveta 

fantázie a tvorivosti. 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia 

- rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti, tvorbe a ochrane životného prostredia 

- podporovať ekologické myslenie (recyklácia a separácia odpadu) 

- prejavovať pozitívny vzťah k prírode 

 

 

Esteticko-výchovná oblasť 

Svojim rozsahom je jedna z najširšie zameraných oblastí. Implicitne v sebe ukrýva tri 

podoblasti ( hudobnú, výtvarnú a literárno-dramatickú). Esteticko-výchovná oblasť má svojim 

obsahom utvárať a formovať vzťah detí k prírode, spoločnosti, materiálnym a kultúrnym 

hodnotám. Táto oblasť poskytuje deťom priestor pre vlastné tvorivé aktivity, ktoré im 

prinášajú nové emocionálne cenné zážitky a stávajú sa silným motivačným činiteľom. 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí, 

- rozvíjať základy vzťahu k umeniu, 

- rozvíjať talent a špecifické schopnosti, 

- rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností, 

- prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia, 

- podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení, 

- objavovať krásu v bežnom živote. 

-  

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

Po esteticko-výchovnej TOB je to druhá najširšie zameraná oblasť výchovy. Zahŕňa v sebe 

nielen telovýchovné aktivity, športové aktivity, hry, súťaže, ale aj výchovu k zdraviu, 

zdravému životnému štýlu, zdravému stravovaniu, sebadisciplíne a tímovej práci. 
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 Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom na čerstvom vzduchu, 

- pochopiť škodlivosť fajčenia alkoholu a iných drog, 

- kultivovať základné hygienické návyky, 

- pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia, 

- pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy, 

- poznať základné princípy zdravého životného štýlu, 

- rozvíjať športový talent a schopnosti, 

- poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať 

 

 

5. Výchovný plán 

 

Výchovný plán je neoddeliteľnou súčasťou obsahu Výchovného programu školského 

klubu detí. Určuje celkovú skladbu výchovno-vzdelávacej činnosti/aktivít v oddelení ŠKD 

pre príslušný ročník výchovného programu. Obsahuje zoznam tematických oblastí výchovy.  

Vymedzuje najmenší počet výchovno-vzdelávacích činností v jednotlivých tematických 

oblastiach výchovy na príslušný školský rok. 

Plnenie výchovného plánu sa realizuje formou týždenného plánu výchovno-vzdelávacej 

činnosti. 

Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje tak, že sa obsah jednotlivých činností aplikuje 

integrovane vo viacerých výchovných oblastiach a v denných činnostiach(oddychová, 

rekreačná činnosť a príprava na vyučovanie) naraz  čo umožní komplexnejší rozvoj osobností 

detí.  

Ku každej tematickej oblasti výchovy sa k jednotlivým ročníkom vymedzí/určí najmenší 

počet výchovno-vzdelávacích aktivít, ktoré sa majú zrealizovať v školskom roku. To 

znamená, že sa určí reálny, splniteľný počet aktivít. Platí zásada, že vychovávateľ má 

s deťmi v oddelení realizovať okrem prípravy na vyučovanie jednu výchovno-

vzdelávaciu aktivitu každý deň tak, aby sa v priebehu dvoch týždňov vystriedali všetky 

tematické oblasti výchovy. 

Pravidelné striedanie všetkých tematických oblastí výchovy je predpokladom vyváženého 

a komplexného rozvoja osobnosti dieťaťa, rozvíjania jeho kľúčových kompetencií získaných 

vzdelávaním v škole podľa cieľov vytýčených vo výchovnom programe. 
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Názov tematickej oblasti výchovy 

 

Počet výchovno-vzdelávacích aktivít 

v jednotlivých ročníkoch 

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

Vzdelávacia 180 180 180 180 

Spoločensko-vedná 36 36 36 36 

Pracovno-technická 36 36 36 36 

Prírodovedno-enviromentálna oblasť 18 18 18 18 

Esteticko-výchovná 18 18 18 18 

Telovýchovná, zdravotná a športová 36 36 36 36 

Spolu 324 324 324 324 

 

6. Výchovný jazyk 

Vzdelávacím a výchovným jazykom v ŠKD je štátny jazyk Slovenskej republiky - 

slovenský. Našou snahou je, aby deti používali spisovný jazyk nielen v písomnej, ale 

i v ústnej forme, aby si ku svojmu rodnému jazyku vytvárali pozitívny vzťah a mali ho v úcte.  

         

7.  Materiálno-technické a priestorové podmienky 

ŠKD nemá svoje priestory, výchovno-vzdelávacia činnosť prebieha po skončení 

vyučovania v triedach, ktoré sú esteticky upravené tak, aby sa v nich deti dobre cítili. 

Hygienické zariadenia sú na  tých istých chodbách ako triedy. Nábytok v triedach je vhodný, 

rozmiestnený tak, aby vyhovoval individuálnej ako aj skupinovej činnosti. Osvetlenie tried je 

dostatočné. Triedy sú vybavené odpočinkovými kobercami.  

Každé oddelenie má dostatok hier, hračiek, kníh, materiálu na výtvarné a pracovné 

činnosti. Pri vybavení spotrebným materiálom na výtvarné a pracovné činnosti sú nápomocní 

aj rodičia a Rodičovské združenie.  

V ŠKD je možné využívať aj televízor, CD a DVD prehrávače, notebooky a  interaktívne 

tabule, ktoré sú v každom oddelení. Deti zo školského klubu môžu využívať aj počítače 

s prístupom na internet v učebni výpočtovej techniky. 

Pri realizácii športových činností využívame školský dvor s ihriskami a pieskoviskom. 

V prípade zlého počasia využívame telocvične. Na rekreačnú činnosť využívame aj mestský 

park, ktorý je v blízkosti našej školy. Výhodná poloha ŠKD nám umožňuje navštevovať 

mestskú knižnicu, vlastivedné múzeum, kino a centrum voľného času. Deti zo školského 

klubu sa stravujú v školskej jedálni, ktorá sa nachádza priamo v budove školy, kde sídli ŠKD.  
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8. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 

Škola vytvára bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie 

a výchovu.    

V školskom zariadení  platí Školský poriadok ŠKD, v ktorom sme po dohode s rodičmi 

a vychovávateľmi určili pravidlá správania sa detí v ŠKD, ich práva a povinnosti.  

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri výchove zabezpečujeme základným poučením detí 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v škole, školskom klube, školskej jedálni, na 

školskom dvore, v parku, v telocvični a na vychádzkach. Poučenie o BOZP zrealizujú 

vychovávateľky pri nástupe detí do ŠKD a neskôr im ho stále  pripomínajú. Záznam o tomto 

poučení je zaznamenaný zápisom v triednej knihe každého oddelenia.  V ŠKD je zabezpečená 

nepretržitá starostlivosť a dohľad na deti pred vyučovaním na rannej službe a po vyučovaní. 

Osvetlenie tried je dostatočné. Vykurovanie je zabezpečené vlastnou kotolňou školy. 

V triedach je dostatočné teplo, nakoľko boli vymenené okná. Triedy sú vybavené novými 

lavicami a stoličkami, ktoré sú nastaviteľné podľa potreby detí. Deti majú celodenný prístup 

k pitnej vode. Čistota a hygiena prostredia je na dobrej úrovni. Hygienické zariadenia boli 

zmodernizované.  

V prípade úrazu dieťaťa vychovávateľky využívajú lekárničku prvej pomoci, ktorá je 

umiestnená v kabinete vychovávateliek. Všetky vychovávateľky ovládajú základy prvej 

pomoci. Telefónne čísla rodičov sú uvedené v osobných spisoch dieťaťa. V ŠKD platí prísny 

zákaz fajčenia a používania alkoholu. Pravidelnosť kontrol BOZP v ŠKD a odstraňovanie 

nedostatkov zabezpečuje riaditeľka školy s požiarnym technikom. 

 

9.Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí 

Pri hodnotení dieťaťa sledujeme jeho úroveň dosahovania očakávaných výstupov 

v jednotlivých oblastiach výchovy ( kompetencie ) . V hodnotení dieťaťa rešpektujeme zmeny 

v jeho osobnostnom vývoji a právo dieťaťa na omyl. 

Pri hodnotení dieťaťa aplikujeme metódy individuálneho prístupu, pozorovania, 

rozhovoru, aktivizácie a úzkej spolupráce s rodičmi detí.  

Pri kontrole v ŠKD sa z hľadiska rozvoja osobnosti detí overuje: 

 úroveň komunikácie, spolupráce, empatie, asertivity, 

 úroveň sebaobslužných návykov, 

 úroveň hygienických a stravovacích návykov, 

 sebarealizácia detí  v jednotlivých činnostiach, 

 dobrovoľnosť a tvorivá aktivita, 

 hodnotové a emocionálne postoje,  

 tvorivosť, 

 rozvoj estetického cítenia, 

 príprava na vyučovanie, 

 zapájanie sa do didaktických hier, 

 samostatnosť pri individuálnej príprave na vyučovanie. 
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Nástroje hodnotenia:  

1. pozorovanie, 

2. dotazník, 

3. pätná väzba od rodičov, 

4. spätná väzba od učiteľov,  

5. spätná väzba od vychovávateliek. 

Cieľom hodnotenia výsledkov detí v ŠKD je poskytnúť dieťaťu a jeho rodičom spätnú 

väzbu o tom: 

 ako sa správa v ŠKD, ako zvláda výchovno-vzdelávaciu činnosť, 

 ako sa rozvíjajú kľúčové kompetencie dieťaťa, ako sa pripravuje na školské 

vyučovanie, 

 v čom sú jeho pokroky, 

 aké má rezervy, 

 ako celkovo pracuje a spolupracuje v kolektíve. 

  Súčasťou hodnotenia je tiež pozitívna motivácia na zmysluplné využívanie voľného času, 

povzbudenie do ďalšej aktívnej práce, návod ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov vo 

vedomostiach, v zručnostiach alebo v správaní. 

 

10. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školského 

zariadenia 

Vnútorný systém kontroly pedagogických zamestnancov v ŠKD orientujeme 

predovšetkým na zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacej činnosti, najmä na plnenie cieľov, 

ktoré sú stanovené vo výchovnom programe ŠKD.  

Kontrola vychádzať z plánu kontrolnej činnosti ako integrálnej súčasti systému riadenia 

školy.  

Formy kontroly:  

 hospitačná činnosť 

 pozorovanie 

 rozhovor  

Cieľom vnútroškolskej kontroly je: 

 zabezpečiť plynulý priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD, 

 dodržiavanie pracovnej disciplíny, 

 získavať prehľad o odbornej a metodickej pripravenosti vychovávateľov, 

 získať prehľad o odbornej a metodickej činnosti v ŠKD,  

 získať prehľad o úrovni výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD, 

 sledovať odstraňovanie nedostatkov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 

z predchádzajúceho školského roka, 

 získať prehľad o objektívnosti hodnotenia detí, 
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 sústrediť pozornosť na objektívnu analýzu výchovno-vzdelávacieho procesu, 

účelné plánovanie, následnú kontrolu, 

 rozvíjanie kľúčových kompetencií u detí v nadväznosti na získané kompetencie 

v škole, 

 využívanie IKT  a didaktickej techniky vo výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD, 

 sledovať efektívne  využívanie finančných prostriedkov, 

 vedenie pedagogickej dokumentácie. 

 Využívame : 

1. analýzu plánu výchovno-vzdelávacích činností, 

2. analýzu výsledkov detí – dodržiavanie školského poriadku ŠKD, správanie a prejavy 

detí, spôsob uspokojovania záujmov, schopnosť spolupráce), 

3. uplatňovanie inovačných metód, aplikovanie špecifických činností, 

4. tvorbu projektov, 

5. vzájomné hodnotenie vychovávateliek - otvorené výchovné činnosti, 

6. vonkajšiu autoevalváciu, 

7. spätnú väzbu od detí a rodičov, 

8. hodnotenie verejnosťou, zriaďovateľom, školskou inšpekciou, 

9. sebahodnotenie činnosti vychovávateliek, 

10.  hospitačnú činnosť zo strany vedenia školy. 

 

11. Výchovné štandardy 

 

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

vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré majú deti v ŠKD 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. 

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. 

 

Vzdelávacia oblasť 

 

Obsahový štandard 

 

 

Výkonový štandard 

 

Domáce úlohy, gramatické a matematické 

cvičenie 

 

 

Preukázať autonómnosť (samostatnosť) 

v príprave na vyučovanie,  samostatne písať 

úlohy 

Techniky učenia, ako sa učiť, rozvíjanie  

vedomostí, čítanie textu, reprodukcia príbehu 

 

Poznávať a uplatňovať efektívne spôsoby učenia 

sa 
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Práca s informačnými zdrojmi, čítanie 

s porozumením, sebavzdelávanie 

 

 

Vedieť vyhľadávať  a použiť nové poznatky a 

informácie, získať vzťah k celoživotnému 

vzdelávaniu 

 

Slovná zásoba, jazykolamy,  

zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry 

 

 

 

Rozvíjať a vedieť použiť  získané poznatky 

 

Spoločensko-vedná oblasť 

 

 

Obsahový štandard 

 

 

Výkonový štandard 

 

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie pozitívnej 

klímy v oddelení, dodržiavanie školského 

poriadku ŠKD, moje povinnosti 

 

 

Spolupracovať a spolurozhodovať o živote 

v skupine, komunikovať otvorene bez bariér a 

predsudkov  

 

Emócie, prečo sme nahnevaní, silné a slabé 

stránky osobnosti, trpezlivosť, uspokojenie sa, 

ako zvládnuť hnev, pozitívne myslenie, ako 

pochopiť iných, sebaúcta 

 

 

Ovládať jednoduché zručnosti sebahodnotenia, 

sebamotivácie, sebariadenia a empatie, nenásilne 

riešiť konflikt, dohodnúť sa kompromismi, 

vyjadriť elementárne hodnotiace postoje 

k správaniu iných 

 

 

Život so zdravotným postihnutím, čo je 

predsudok, vzťah k handicapovaným deťom 

 

 

 

Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so 

zdravotným postihnutím , zaujať pozitívne 

postoje  k chorým a starým ľuďom 

 

Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, 

diskriminácia, moje práva, tvoje práva, spolužitie 

bez násilia 

 

Pochopiť a vysvetliť význam dodržiavania 

ľudských práv, rozlišovať dodržiavanie 

a porušovanie ľudských práv a základných 

slobôd 

 

Slovensko v Európe, Slovensko vo svete, 

úspechy slovenských športovcov, umelcov, 

mládeže, štátne sviatky 

 

Posilniť a prejavovať základy hrdosti 

k národným hodnotám a tradíciám SR, štátnej 

príslušnosti, poznať známe historické objekty 

a pamiatkové miesta, ktoré súvisia s národnými 

dejinami, poznať význam štátnych sviatkov 

 

Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna 

komunikácia, pozdrav, podanie ruky, požiadanie, 

odmietnutie, oslovenie, stolovanie, spolužitie bez 

násilia 

 

Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy 

v správaní sa 

 

 

Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká, správanie, 

ktoré podporuje konflikt, správanie, ktoré 

konfliktu predchádza 

 

Samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty 

v oddelení 
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Asertivita, asertívne správanie, jednoduché 

techniky, vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg, 

monológ 

 

Obhajovať svoje názory, uvedomovať si 

a uplatňovať vlastnú jedinečnosť a vlastné 

nápady so zreteľom na jedinečnosť iných detí 

v skupine , vypočuť si opačný názor  a naučiť sa 

ho rešpektovať  

 

 

Deľba práce v rodine, problémy v rodine, život 

detí v rozvrátenej rodine, moja  pomoc v rodine 

 

 

Rozlišovať,  porovnávať  vzťahy v harmonickej 

a rozvrátenej rodine 

 

Čo je domov, moja rodina, rozprávanie 

o domove, prejavy úcty k rodičom , starším 

ľuďom a iným, tolerancia 

 

 

Prejavovať úctu k rodičom a starším ľuďom 

a iným , vedieť rozlíšiť kultúrne a nekultúrne 

správanie sa, prejaviť ohľaduplnosť 

 

Komunikácia pomocou informačných 

technológií, bezpečné využívanie internetu  

 

 

Poznať  a vedieť bezpečne využívať všetky 

dostupné formy komunikácie, vedieť sa bezpečne 

správať pri práci s internetom 

Ľudové zvyky a tradície , ich vznik 

a dodržiavanie  

Poznať ľudové zvyky a tradície, vedieť 

porozprávať o ich vzniku 

 

Pracovno-technická oblasť 

 

Obsahový štandard 

 

 

Výkonový štandard 

 

Sebaobsluha, poriadok na stole, v oddelení,  

umývanie rúk, vetranie, telovýchovné chvíľky 

  

 

Kultivovať základné sebaobslužné a hygienické 

návyky 

 

Sebahodnotenie, poznávanie rôznych profesií, 

úcta ku každému povolaniu, dodržiavanie 

denného režimu, vývoj ľudského života: detstvo, 

dospelosť, staroba, orientácia v čase, minulosť, 

prítomnosť, budúcnosť 

 

 

Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné 

ciele 

 

Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy, presnosť 

a čistota práce 

 

Pochopiť významu osobnej zodpovednosti za 

vykonanú prácu  

 

Prejavy kladného vzťahu k spolužiakom, hrdosť 

na spoločný výsledok práce 

 

 

Vedieť spolupracovať so skupinou 

 

Práca s rôznym materiálom, netradičné pracovné 

postupy, zhotovenie darčeka, rozvoj jemnej 

motoriky, manipulačné zručnosti, spolupráca 

 

 

Prejaviť základy manuálnych a technických 

zručností, vedieť aplikovať vedomosti 

a technické poznatky v praxi, vnímať potreby 

odbornej kvalifikácie 
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Varenie, pečenie, studené jedlo, poriadok v herni, 

v triede, sebaobslužné činnosti 

 

 

Získavať základy zručností potrebných pre 

praktický život a vedieť ich prejaviť 

 

Maska na karneval, kalendár oddelenia, 

halloweenska tekvica, vizitka, šarkan  

 

Preukázať základné zručnosti v tvorbe 

jednoduchých projektov 

 

 

Prírodovedno-enviromentálna oblasť 

 

Obsahový štandard 

 

 

Výkonový štandard 

 

Pozorovanie prírody, fauny a flóry v okolí 

obce/mesta, pozorovanie zmien v prírode, 

šetrenie energiami, vodou 

 

 

Pochopiť základné princípy ochrany životného 

prostredia, prejaviť pozitívny vzťah k prírode, 

vedieť navrhnúť možnosti ochrany prírody 

 

Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody 

a okolia školy – ŠKD, zber papiera, triedenie 

odpadu, tvorivé využitie odpadu, zber prírodnín 

 

 

Preukázať zručnosť pri jednoduchej činnosti 

zameranej na tvorbu a ochranu životného 

prostredia 

 

Živá a neživá príroda, vesmírne telesá, 

meteorologické zmeny, globálne otepľovanie, 

pozorovanie zmien v prírode 

 

Byť otvorený získavať nové poznatky, vedieť 

zdôvodniť zmeny v prírode, vyjadriť svoj názor 

Stravovacie návyky , pitný režim, striedanie 

práce s odpočinkom, prvá pomoc, obliekanie 

podľa ročných období, hygienické návyky 

Pomenovať a uplatňovať  princípy zdravého 

životného štýlu, poznať a dodržiavať základné 

hygienické návyky 

 

Esteticko-výchovná oblasť 

 

Obsahový štandard 

 

 

Výkonový štandard 

 

Kultúrne pamiatky v obci/meste, múzeum, 

galéria, ľudová tvorivosť , ľudové remeslá,  

história a dnešok 

 

Posilniť a prejaviť úctu ku kultúrnym hodnotám 

v blízkom okolí,  

 

 

 

Hudba, výtvarné umenie, tanec, záujmová 

činnosť, nácvik programu 

 

 

 

Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu, podieľať 

sa na príprave kultúrneho podujatia 

 

Netradičné výtvarné techniky, hudobné činnosti 

 

Rozvíjať a preukázať svoj talent  a špecifické 

schopnosti 
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Záujmová činnosť, príprava kultúrneho podujatia 

 

 

Prejaviť základy tvorivých schopností a zručností 

 

 

 

Úprava prostredia  a zovňajšku,  netradičné 

ozdoby 

 

Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej 

estetickej činnosti(úprave zovňajšku, prostredia), 

prejaviť kultúru správania, obliekania, stolovania 

prostredia  

 

 

 

Veľká noc, Deň matiek, úcta k starším, Vianoce 

 

Podieľať sa príprave kultúrnych podujatí 

v skupine 

 

 

Tematická vychádzka, pozorovanie zmien, 

okolitého sveta 

 

Objavovať a vnímať krásu v bežnom živote 

 

 

 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

 

Obsahový štandard 

 

 

Výkonový štandard 

 

Sezónne pohybové činnosti - prechádzka, 

bicyklovanie, lyžovanie, plávanie, cvičenie 

v telocvični, stolný tenis, kolektívne loptové hry 

 

 

Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom, na 

elementárnej úrovni zvládnuť špeciálne 

pohybové zručnosti a schopnosti 

 

Rytmické cvičenia a tance, estetický pohybový 

prejav 

 

Zladiť pohybovú a hudobnú stránku hry 

a relaxačného cvičenia , utvárať návyky 

správneho držania tela 

 

Čo je nikotín , fajčenie, alkohol a zdravie, 

civilizačné choroby 

 

 

Uvedomovať si škodlivosť fajčenia, alkoholu 

a iných drog 

 

Záujmová činnosť, športová súťaž 

 

 

Rozvíjať svoj športový talent a preukázať 

schopnosti 

 

Otužovanie, relaxačné cvičenie, obliekanie sa 

podľa ročných období, skupinové hry, cvičenia 

v telocvični, netradičné športové disciplíny a hry 

 

 

Pochopiť význam otužovania tela , schopnosť 

pravidelného pohybu a cvičenia 

 

 

Zdravý  životný štýl, 

zásady zdravej výživy,  potravinová pyramída, 

základné hygienické návyky 

 

Poznať základné princípy zdravého životného 

štýlu, pochopiť  a vyjadriť význam dodržiavania  

základných zásad zdravej výživy,  dodržiavať  

základné hygienické návyky  
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Pohyb v prírode, turistika, vychádzka Pochopiť význam pohybu v prírode na čerstvom 

vzduchu, vedieť poskytnúť a privolať prvú 

pomoc, poznať turistické značky, vedieť sa podľa 

nich orientovať 

 

Prvá pomoc, predchádzanie úrazom a chorobám Vedieť privolať prvú pomoc, poskytnúť prvú 

pomoc, vedieť predchádzať úrazom a chorobám 

 

 

 

12. Výchovné osnovy ŠKD 

Výchovné osnovy sú súčasťou výchovného programu. Vymedzujú výchovno-vzdelávacie ciele, obsah 

a rozsah oblastí výchovy podľa výchovného plánu v jednotlivých oddeleniach. Sú vypracované 

najmenej v rozsahu ustanovenom výchovným štandardom a sú vypracované v jednotlivých 

tematických oblastiach výchovy (viď. príloha č.3). 
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