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

vzdelávacia činnosť v školskom klube detí podľa školského zákona. Výchovný program je 

vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. ŠKD sa ďalej riadi všeobecne záväznými predpismi a koncepčnými materiálmi, ktoré sú 

publikované v Pedagogicko – organizačných pokynoch na príslušný školský rok. 

 

1. IDENTIFIKÁCIA  ŠKD 

 

Adresa:                                   ŠKD pri Základnej škole, Krosnianska 4, Košice 

Riaditeľ školy:                       Ing. Danka Daneshjoová 

Vedúca ŠKD:                    Mgr. Jana Hodorovská 

Telefón:     055/ 6715 719 

E-mail:    skola@zskroke.sk 

 
 

2. CHARAKTERISTIKA  školského zariadenia 

 

Školský klub detí (ďalej len ŠKD) je školské zariadenie, ktoré je organizačnou súčasťou Základnej 

školy Krosnianska 4. Poskytujeme výchovu a vzdelávanie, mimo vyučovania pre detí 1. – 5. ročníka 

základnej školy zaradených do nášho ŠKD. Celkove je v školskom roku 2019/2020 v ŠKD 8 oddelení. 

Priemerný počet detí v oddeleniach je 30. Všetky oddelenia využívajú priestory tried 1. stupňa na 

prízemí, druhom a treťom poschodí školy. Pre potreby ŠKD nemáme vyčlenené účelové priestory. 

Máme k dispozícii školský dvor, na ktorom sa nachádza multifunkčné ihrisko a dve vyasfaltované 

plochy. Jednotlivé oddelenia sú vybavené hrami a pomôckami, v škole je  možnosť navštevovať aj 

školskú knižnicu. Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni, ktorá je budove školy. 

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD je určená 
všeobecným záväzným nariadením zriaďovateľa ŠKD. Konkrétna výška príspevku je uvedená 

v rozhodnutí riaditeľa ŠKD na príslušný školský rok. 

 

2.1.CHARAKTERISTIKA DETÍ 

ŠKD navštevujú žiaci ZŠ Krosnianska 4. Okrem detí, ktorí majú bydlisko v obvode školy, početnú 

skupinu tvoria aj deti z iných obvodov či obcí z okolia Košíc. Je tomu  prispôsobená aj prevádzková 

doba ŠKD – dlhá služba ŠKD je v prevádzke do 17.30. V ŠKD sú aj žiaci so ŠVVP. V dvoch  oddeleniach 

máme zaradené  deti so všeobecným intelektovým nadaním. V oddeleniach sú zaradené deti 1. – 5. 

ročníka.  

2.2 PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 

Výchovno – vzdelávaciu činnosť v školskom klube detí vykonávajú vychovávateľky, ktoré spĺňajú 

podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti . Všetky vychovávateľky majú ukončené  



 

 

 

pedagogické vzdelanie. Dve nové vychovávateľky budú v školskom roku 2019/2020 absolvovať 

adaptačné vzdelávanie. Ostatné vychovávateľky majú niekoľkoročnú prax.  

 

Špecifické schopnosti (komunikácia s deťmi , rodičmi, schopnosť motivovať činnosť, udržať 

disciplínu, hodnotiť svoju prácu, podnecovať a rozvíjať prirodzenú zvedavosť detí a odvahu prejaviť 

sa) a skúsenosti sú dôležitým predpokladom kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu.  

 

Školský rok 2019/2020 
 

ODDELENIE VYCHOVÁVATEĽ 

I. Mbr. Dominika 

Nigutová 

II. Gabriela Ferencová 

III. Mgr. Jana Hodorovská  

IV. Miriam Lovičová  

V. Alica Királyová  

VI. Henrieta Režuchová  

VII. Eva Boslaiová  

VIII. Bc. Lenka Hudecová 

 
 
Prevádzka ŠKD – Režim dňa 

 600 -   800  Ranná služba  

1140 - 1400  Relaxačná činnosť – hygiena, obed,  TOV 

1400 - 1515   Rekreačná činnosť 

1515 - 1600   Olovrant, Príprava na vyučovanie 

1615 - 1730  Dlhá služba  

Poznámka: 
 Režim dňa sa denne prispôsobuje počtu       

vyučovacích hodín. 

 

 

 

2.3 HLAVNÉ ÚLOHY A  CIELE  VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 

Ciele a poslanie výchovy vychádza zo školského zákona, z analýzy podmienok (SWOT 

analýza), z údajov hodnotiacich správ, zo spätnej väzby so žiakmi, rodičmi, pedagógmi. 



 

 

 

 
Silné stránky Slabé stránky 

 propagácia ŠKD na verejnosti na verejnosti  

 dobrá úroveň spolupráce s rôznymi 
              organizáciami 

 široké spektrum organizovaných podujatí 

 odbornosť pedagogických zamestnancov 

 dobrá spolupráca s rodičmi 

 dobré materiálne vybavenie v oddeleniach 
ŠKD 

 preplnenie tried lavicami, umiestnenie 
oddelení v klasických triedach 

 nedostatok odbornej literatúry 

 odchody detí do ZUŠ, CVČ počas činnosti 

 obmedzené priestory školského dvora na 
bezpečný pobyt detí zo všetkých oddelení 
naraz 

Príležitosti Ohrozenia 

 rozšírenie spolupráce so školskou knižnicou 

 sebavzdelávanie a absolvovanie vhodných 
vzdelávaní  zo strany vychovávateliek 

 preškoľovanie vychovávateľov metodikmi 
v oblasti zvyšovania právneho vedomia, 
modernej pedagogiky voľného času, 
inovačných pedagogických stratégií, 
projektovania, tvorby výchovného programu 

 nedostatočné finančné a morálne 
ohodnotenie vychovávateľov 

 absencia metodických materiálov a metodík 
vydaných pre ŠKD 

 
 

Hlavným cieľom výchovy v našom školskom zariadení je výchovné pôsobenie na dieťa, jeho 

všestranný rozvoj, stimulácia jeho vzťahu ku skutočnosti, k spoločnosti, k ľuďom a hodnotám. ŠKD 

rozvíja osobnosť dieťaťa realizovaním výchovných cieľov: 

 - rozvíja tvorivosť detí, podporuje ich sebarealizáciu, 

 - podporuje vzťah k celoživotnému vzdelávaniu, 

 - utvára pozitívne medziľudské vzťahy a rozvíja sociálnu komunikáciu, 

 - zdokonaľuje manuálne a technické zručnosti a učí osvojiť si pracovné návyky, 

 - vedie deti k estetickému cíteniu a vnímaniu, 

 - pestuje vzťah k umeniu, posilňuje úctu ku kultúrnym hodnotám, 

 - pestuje kladný vzťah k prírode a prostrediu, v ktorom žijeme,  

- vedie deti k pohybovej aktivite, rozvíja fyzickú zdatnosť a zdravú súťaživosť, 

 - znižuje agresivitu a chráni deti pred násilím. 

2.4 CHARAKTERIASTIKA VÝCHOVNÉHO PROGRAMU ŠKD  

Výchovný program musí spĺňať tieto požiadavky: je vypracovaný v súlade s cieľmi a 

princípmi školského zákona. Jeho obsahom chceme predovšetkým: 

- rozvíjať vedomosti, zručnosti a postoje detí získané vo vzdelávaní v škole, 



 

 

 

- rešpektovať záujmy a potreby detí. 

 

2.5  ZAMERANIE ŠKD 
Vo výchove a vzdelávaní kladieme dôraz na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa. Režim dňa v ŠKD 
zohľadňuje  striedanie činností, pričom rešpektuje najmä potrebu  žiakov na oddych, relaxáciu , 
osobnostný rozvoj, uspokojovanie záujmov a pokoj  pri písaní domácich úloh. 

 Dôraz vo výchovno-vzdelávacom procese venujeme rozvoju čitateľskej gramotnosti, pravidelne 
s deťmi čítame  príbehy na pokračovanie, aktívne spolupracujeme so školskou knižnicou. 
Popoludnia obohacujeme o množstvo medziklubových aktivít – organizujeme tvorivé dielne, 
výstavy, súťaže, kvízy, besedy. Deti aktívne zapájame do enviromentálnych aktivít a vedieme ich 
k zdravému životnému štýlu –  aktívnym pohybom na čerstvom vzduchu. V našom ŠKD vyvíjame 
aktivity smerujúce k spoznávaniu našej krajiny, regiónu a tradíciám. Každoročne organizujeme 
vianočný jarmok, katarínske zábavy, fašiangový karneval.  

Za kľúčovú považujeme komunikáciu počas pobytu v ŠKD. Cieľom je naučiť deti aktívne počúvať 
iných, vyjadriť svoj názor, akceptovať iný názor a kultivovane vystupovať.   

 
2.6 STRATÉGIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 
 
Pedagogické stratégie smerujú k rozvíjaniu kľúčových kompetencií, prípadne k utváraniu 

nových kompetencií dieťaťa . Preferujeme individuálny prístup, uplatňovanie zážitkových a 

aktivizujúcich metód a foriem práce, aplikovanie humanistickej výchovy (partnerský vzťah ku 

dieťaťu, humanistické hodnotenie dieťaťa), využívanie moderných IKT, úzku spoluprácu s 

rodinou dieťaťa, spolupráca s vyučujúcimi, kontinuálne ďalšie vzdelávanie vychovávateľov. 

Pri napĺňaní obsahu a cieľov školského klubu detí používame nasledovné metódy a formy: 

- skupinová práca, výklad, pozorovanie, individuálny prístup, dramatizácia, rozprávanie, 

rozhovory, besedy, diskusie, praktické činnosti, výlety, súťaže, športové súťaže, tvorivé dielne, 

pohybové aktivity, hry – konštruktívne, stolové, pohybové, tvorivé, námetové, krížovky, relaxácia, 

spoločné podujatia a projekty, prírodovedné a turistické vychádzky. 

 

2.7 KONKRÉTNE KOMPETENCIE – stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti 

 
Kľúčová kompetencia je preukázaná schopnosť využívať vedomosti, zručnosti, postoje, hodnotovú 

orientáciu pri samotnej príprave na vyučovanie a sebavzdelávaní, v osobnom rozvoji, v aktívnom 

využívaní voľného času a v budúcom aktívnom uplatnení sa v praktickom živote. Kľúčovými 

kompetenciami sa určujú požadované vedomosti, zručnosti, schopnosti a hodnotová orientácia, 

ktoré má mať dieťa v čase ukončenia dochádzky do ŠZ. V ŠKD ide o rozvíjanie kľúčových 

kompetencií, ktoré deti získavajú vo výchovno-vzdelávacej činnosti v škole. Vytýčenie kľúčových 

kompetencií je nevyhnutným východiskom pre tvorbu ďalších častí výchovného programu, najmä 

výchovných štandardov. Kompetencie si dieťa rozvíja aktívnou účasťou na VVČ v ŠKD, sú výsledkom 

obsahu výchovy mimo vyučovania a základom koncepcie VVČ v ŠZ. 

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



 

 

 

 

Kompetencie učiť sa učiť  

 osvojuje si správne návyky, zručnosti pri získavaní nových vedomostí a poznatkov 

 rieši nové úlohy a situácie 

 získané vedomosti dáva do súvislostí 

 skúsenosti uplatňuje v praxi  

 zúčastňuje sa vedomostných súťaží 

 

Sociálne kompetencie: 

 posilňuje individualitu osobnosti a schopnosť byť sám sebou 

 zvyšuje sociálnu a emocionálnu inteligenciu 

 uvedomuje si zodpovednosť svojho správania a rozpoznáva vhodné a nevhodné správanie 

 vlastným postupom rieši jednoduché konflikty 

 je ohľaduplný, pomáha slabším 

 je tolerantný voči iným rasám, inej sociálnej vrstve, inému náboženstvu ...  

 

 Občianske kompetencie: 

 

 pozná kultúrne pamiatky a chránené územia vo vlastnom regióne  

 uvedomuje si svoje práva a práva iných osôb  

  prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám 

  pozná tradície našej krajiny a ich význam  

 dieťa má základné poznatky ohľadom šetrenia energií, potravín, triedenia odpadu a ochrany 

životného prostredia  

 

Komunikačné kompetencie: 

 

 ovláda spisovný jazyk  

 rozširuje si slovnú zásobu čítaním, počúvaním, reprodukciou  

 dokáže vyjadriť svoje pocity, názory a vypočuť si názory iných, teda viesť dialóg  

 pozná pravidla slušného správania v komunikácii so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi  

 

  

 

 

Pracovné kompetencie: 



 

 

 

 

 zúčastňuje sa plánovaných činností, slobodne si ich vyberá na základe svojich schopností 

a zručností 

 k úlohám a povinnostiam pristupuje zodpovedne 

 dokončí prácu 

 prijíma nové informácie a poznatky 

 rozvíja manuálne a intelektuálne schopnosti 

  

 Kultúrne kompetencie: 

 

 cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície 

 rešpektuje iné kultúry a zvyky 

 ovláda základné pravidlá súvisiace s úpravou zovňajška človeka 

 pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketa) 

 správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám 

3. FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

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

primárnom vzdelávaní základnej školy. Výchovu mimo vyučovania v ŠKD uskutočňujeme 

poldennou formou týždenného, zvyčajne štvorročného výchovno-vzdelávacieho pôsobenia v 

čase pred a po pobyte dieťaťa na vzdelávaní v škole v oddelení ŠKD. 

 

Výchovu mimo vyučovania realizujeme pravidelnými, priebežnými a príležitostnými 

činnosťami v oddelení , alebo v rámci ŠKD: 

• v príprave na vyučovanie a vzdelávacej činnosti 

• tematických oblastiach výchovy 

• oddychovej, relaxačnej, rekreačnej činnosti 

• výchovno-vzdelávacej činnosti podľa výchovného programu 

 

Vychovávateľky uplatňujú predovšetkým zážitkové, aktivizujúce a motivačné metódy 

a formy práce, spolupracujú s rodinou dieťaťa a s pedagogickými zamestnancami školy. Vo 

výchovno-vzdelávacej činnosti preferujú oddychové, relaxačné, rekreačné, činnosti a zážitkové 

vzdelávanie. 

Základnou organizačnou formou výchovy a vzdelávania v ŠKD je individuálna , alebo 

skupinová výchovno-vzdelávacia aktivita v oddelení ŠKD. 

 

4. TEMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVY  

Výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania realizujeme v týchto výchovných oblastiach: 

• vzdelávacia 

• spoločensko-vedná 

• pracovno-technická 



 

 

 

• prírodovedno-environmentálna 

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

• telovýchovná, športová, zdravotná 

Výchovno-vzdelávací proces realizujeme tak, že obsah jednotlivých výchovno- 

vzdelávacích činností, aplikujeme integrovanie vo viacerých výchovných oblastiach naraz, čo 

nám umožňuje efektívne a komplexne rozvíjať osobnosť detí. Preferujeme prepojenosť 

jednotlivých oblastí výchovy, najmä pri rozvoji osobnosti dieťaťa v oblasti jeho 

samostatnosti, spolupráce, komunikácie a uspokojovania individuálnych záujmov. 

Kľúčové kompetencie a osobnosť dieťaťa rozvíjame prostredníctvom realizácie nižšie 

uvedených hlavných (vyšších) výchovno-vzdelávacích cieľov. Ich plnenie budeme dosahovať 

realizovaním nižších , špecifických cieľov, v jednotlivých výchovných oblastiach a aktivitách. 

Konkrétne špecifické ciele uvádzame v pláne výchovno-vzdelávacej činnosti na príslušný 

školský rok. 

 

4..1 Vzdelávacia oblasť výchovy 

 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

• rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie 

• rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa 

• získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov 

• získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu 

 

4.2 Spoločensko – vedná oblasť výchovy 

 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

• spolurozhodovať o živote v skupine 

• rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia , sebamotivácie a empatie 

• prejavovať úctu k rodičom , starším osobám 

• prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím 

• pochopiť význam dodržiavania ľudských práv, práv dieťaťa 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 

• vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty 

 

4.3 Pracovno – technická oblasť výchovy 

 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

• vedieť samostatne si vytyčovať 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 

 

4.4  Prírodovedno – environmentálna oblasť výchovy 

 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

• pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia 

• rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia 

 

4.5 Esteticko – výchovná oblasť výchovy 

 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

• posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí 

• rozvíjať základy vzťahu ku klasickému 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 

• posilniť vzťah k ľudovým zvykom a tradíciám 

 

4.6.Telovýchovná, športová, zdravotná oblasť výchovy 

 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

• kultivovať základné hygienické návyky 

• rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom 

• pochopiť škodlivosť fajčenia alkoholu a iných drog 

• pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia – boj proti obezite 

• pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy 

• poznať základné princípy zdravého životného štýlu 

• rozvíjať športový talent a schopnosti 

• oboznámiť so základmi poskytovania 1. pomoci 

• rozvíjať záujem detí o netradičné športy 

 

Ďalšie činnosti realizované v ŠKD sú: 

 Príprava na vyučovanie 

V nej sa deti učia od najnižších ročníkov základom techniky duševnej práce. K tejto 

činnosti patrí písomná príprava, precvičovanie učiva formou didaktických hier a overovanie 

osvojených poznatkov v praxi pri vychádzkach, exkurziách a pri ďalších tvorivých 



 

 

 

činnostiach. 

Významná je spolupráca vychovávateľky s učiteľkou, potreba vysvetliť problémy, 

ktoré vznikli na vyučovaní. Učiteľka z tohto dôvodu navrhne vychovávateľke, aby sa vo 

svojej práci zamerala na takú činnosť, ktorá napomáha žiakom ľahšie zvládnuť práve 

preberané učivo. 

K námetom prípravy žiaka na vyučovanie patrí aj poriadok v školských veciach, 

starostlivosť o učebnice, zošity, školské pomôcky, zaobchádzanie so školskou taškou, šetrenie 

osobného a spoločného majetku. 

Medzi obľúbené mimoškolské sebavzdelávacie činnosti patrí aj práca s knihou, 

detským časopisom, detskými encyklopédiami, atlasmi, súťaž vo vyhľadávaní 

najzaujímavejších článkov, ďalej sú to hádanky, doplňovačky, jazykolamy, krížovky, 

vedomostné súťaže, kvízy, vlastná detská tvorba rozprávok, básní, precvičovanie pamäte, 

pokusy o samostatné vyhľadávanie informácií, jednoduché pozorovanie a záhadné úlohy, 

vymýšľanie rôznych textov, sebakontrola pri hľadaní chýb, starostlivosť o písané úlohy, 

samostatné vymýšľanie tvorivých hier, dramatizácia prežitých udalostí, rozprávok, zostavenie 

riekaniek, krátkych básničiek, veselých príhod detí, tiché a spoločné čítanie na pokračovanie, 

počúvanie rozprávok. Uvádzané aktivity sú dôležitou súčasťou prípravy žiaka na vyučovanie 

aj pre jeho osobnostnú orientáciu v budúcnosti. 

 Oddychová, relaxačná činnosť 

Vyučovací proces vyvoláva v deťoch psychickú a fyzickú únavu, ktorá sa výrazne 

prejavuje u detí prvého a druhého ročníka I. stupňa základnej školy. Pri nevyváženosti 

jednotlivých činností a nedodržaní psychohygienických zásad sa vyvíjajúci organizmus detí 

môže vážne poškodiť. Preťaženosť detí školským vyučovaním, návštevou základných 

umeleckých škôl, jazykových škôl a kurzov, krúžkov i neprimeraným množstvom domácich 

úloh je v dnešnej dobe veľmi aktuálna. 

Oddychovú, relaxačnú činnosť môžeme všeobecne charakterizovať ako veľmi pokojnú, 

pohybovo a duševne nenáročnú činnosť. V režime dňa zaraďujeme ju po príchode do 

školského klubu a popoludní po obede. Podľa potreby a konkrétnej situácie by mala trvať 30 

– 60 minút. 

 Rekreačná činnosť 

Rekreačnú činnosť môžeme charakterizovať ako formu pohybovej alebo psychomotorickej 

aktivity, ktoré sa môžu uskutočniť v triede alebo vonku. Rekreačná činnosť úzko súvisí s 

telovýchovnou, športovou i pracovnou činnosťou. Rekreačné činnosti pomáhajú deťom 

odreagovať sa, odstrániť únavu z vyučovania, sú prostriedkom na vyrovnanie jednostranného 

zaťaženia organizmu. 

Keď je možné, rekreačné činnosti uskutočňujeme vonku. Pri nepriaznivom počasí je vhodná 

kratšia vychádzka, alebo organizovať rekreačnú činnosť v miestnosti. 

 

 
 
 



 

 

 

 
5. VÝCHOVNÝ PLÁN 
 
Tematické oblasti výchovy: 
Názov tematickej 
oblasti výchovy 

Počet výchovno-vzdelávacích aktivít v jednotlivých ročníkoch 

I.- II. oddelenie III. – IV. oddelenie V. – VI. oddelenie VII. –VIII. oddelenie 

Vzdelávacia 33 33 33 33 

Spoločensko-vedná 33 33 33 33 

Pracovno-technická 33 33 33 33 

Prírodovedno-
environmentálna 

33 33 33 33 

Esteticko-výchovná 33 33 33 33 

Telovýchovná, 
športová, 
zdravotná oblasť 

33 33 33 33 

 
 
Stanovený počet VVČ predstavuje jednu VVČ denne tak, že sa všetky výchovné oblasti 

vystriedajú počas jedného týždňa. Vychovávateľky projektujú VVČ tak, aby sa v priebehu 

dňa striedal odpočinok a relax so vzdelávaním (príprava na vyučovanie) a výchovno- 

vzdelávacími aktivitami. A zároveň tak, aby uspokojovali záujmy a rozvíjali schopnosti 

všetkých detí, takže reálny počet vzdelávacích aktivít bude vyšší ako minimálne vymedzený. 

Deti v ŠKD majú možnosť navštevovať záujmové činnosti, ktoré škola ponúka deťom 1. 

stupňa. 

 

6. MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PRIESTOREVÉ PODMIENKY 

 

Oddelenia ŠKD sú situované v klasických triedach. Jednotlivé oddelenia disponujú rôznymi 

spoločenskými hrami, stavebnicami, knihami, športovými náčiniami. V tomto školskom roku  si 

individuálne vychovávateľky doplnia základné vybavenie na realizáciu výchovno-vzdelávacieho 

procesu podĺa potreby. 

ŠKD má vyhovujúce hygienické podmienky. Máme vyhradený priestor na prezúvanie. Deti majú 

šatne na odkladanie obuvi a šatstva a sociálne zariadenia pri oddeleniach. V každom oddelení je 

umývadlo s pitnou vodou. Deti obedujú v jedálni pod dohľadom vychovávateliek. Režim dňa 

zohľadňuje právo detí na odpočinok, relaxáciu, nerušenú prípravu na vyučovanie a na činnosť. 

Vychovávateľky majú samostatný kabinet a sklad. 

 

7. PODMIENKY PRE ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A  OCHRANY 

ZDRAVIA PRI VÝCHOVE 

 

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

2. Prechod žiakov do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka prípadne zastupujúci 

učiteľ. 



 

 

 

3. Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod detí po dohode 

s vychovávateľom učiteľ, ktorý má poslednú vyučovaciu hodinu. 

4. Spôsob odchodu žiaka zo školského klubu detí sa zaznamená do osobného spisu žiaka na 

základe informácií uvedených v písomnej žiadosti rodiča o prijatie dieťaťa do školského klubu detí. 

 O jednorazovú zmenu môže zákonný zástupca žiaka požiadať písomne, aj prostredníctvom 

slovníčka. O dlhodobú, resp. trvalú zmenu spôsobu odchodu žiaka zo školského klubu detí požiada 

zákonný zástupca žiaka písomne. 

5. Počas konania popoludňajšej náboženskej výchovy a záujmových útvarov, vyučujúci 

preberajú deti od vychovávateľa do svojej zodpovednosti a po skončení podľa dohody s 

rodičmi dieťa uvoľňujú domov, alebo odovzdávajú vychovávateľke. 

6. Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť detí o bezpečnosti. 

7. Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať vychovávateľka najviac 25 

detí. 

8. Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, určí riaditeľ školy alebo jeho 

zástupca vyšší počet pedagogických pracovníkov, alebo nižší počet detí. 

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

do knihy úrazov, prípadne napíše záznam o úraze a informuje zákonného zástupcu dieťaťa. 

10. Dieťa nesmie akýmkoľvek spôsobom počas pobytu v ŠKD používať mobilné elektronické 

zariadenia. Použiť ich môže iba v odôvodnených prípadoch v prítomnosti a so súhlasom 

pedagogického zamestnanca školy (učiteľ, vychovávateľ, asistent učiteľa). Mobilný telefón a iné 

mobilné elektronické zariadenia má mať dieťa počas celého pobytu v ŠKD na  vychovávateľom 

vopred určenom mieste.  

11. Straty z uzavretých priestorov v ŠKD u poisteného dieťaťa vybavuje vychovávateľka 

v spolupráci s rodičmi a vedením školy. 

12. Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti 

vychovávateľka až do ich príchodu do ŠKD. 

13. Z miesta konania môže byť dieťa uvoľnené len na základe písomného súhlasu rodičov. 

14. Ak zistí vychovávateľ u dieťaťa zdravotné ťažkosti, teplotu, nevoľnosť, upovedomí o tom 

rodičov. 

 

8. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A  HODNOTENIA DETÍ 

Pri hodnotení dieťaťa budeme sledovať jeho úroveň dosahovania očakávaných výstupov 

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

zmeny v jeho osobnostnom vývoji (otvorenosť hodnotenia) a právo dieťaťa na omyl . Dieťa 

učíme sebahodnoteniu. 

Pri hodnotení detí uplatňujeme tieto indikátory: 

 

• dodržiavanie školského poriadku 

• pravidlá spolužitia v oddelení, ktoré si spoločne určuje vychovávateľka s deťmi svojho 

oddelenia 

• úroveň schopností a zručností dieťaťa 



 

 

 

• pri hodnotení detí aplikujeme metódy individuálneho prístupu, povzbudenia, 

pozorovania, rozhovoru, aktivizácie a úzkej spolupráce s rodičmi detí. 

 

Nástroje hodnotenia: 

• spätná väzba od rodičov 

• spätná väzba od učiteľov 

• pozorovanie detí pri činnosti. 

 

9. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 

ZAMESTNANCOV 

Vnútorný systém kontroly pedagogických zamestnancov v našom ŠKD orientujeme 

predovšetkým na zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacej činnosti a plnenie 

cieľov, ktoré sme si stanovili vo výchovnom programe ŠKD. 

Kontrolu v ŠKD zameriavame na hodnotenie a zlepšovanie podmienok a kvality všetkých 

činností ŠKD. 

 

Využívame najmä: 

- sebahodnotenie činnosti vychovávateliek 

- motivačný rozhovor , spojený s vyhodnotením plánu osobného profesijného rastu  

- hodnotenie klímy a atmosféry v oddelení 

- analýza výsledkov detí, ktorých vychovávateľ usmerňuje (dodržiavanie školského 

  poriadku ŠKD , zodpovednosť v písaní úloh, správanie a prejavy detí, schopnosť 

 participácie, spôsob uspokojovania záujmov a pod. 

- analýza plánu výchovno-vzdelávacích činností vychovávateľa v oddelení jeho detí 

 (pestrosť, zastúpenie všetkých oblastí výchovy, frekvencia, nadväznosť) 

- hodnotenie výsledkov vychovávateľov v oblasti ďalšieho vzdelávania, uplatňovania 

 inovačných metód práce, aplikovania špecifických zručností, tvorba projektov. 

- vzájomné hodnotenie vychovávateľov – vzájomné hospitácie. 

- vonkajšia kontrola. 

- spätná väzba od detí. 

- spätná väzba od rodičov. 

- Hodnotenie verejnosťou , zriaďovateľom, školskou inšpekciou. 

- SWOT analýza. 

 

10. POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH 

ZAMESTNANCOV  

 

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

vzdelávania vychovávateľov ukazuje potrebu orientácie sa ďalšieho vzdelávania vychovávateľov 

najmä na metódy zážitkovej výchovy, na problematiku netradičných 

nenáročných odpočinkových a relaxačných činností, ochranu detských a ľudských práv, a 



 

 

 

predchádzanie všetkým formám diskriminácie a intolerancie. 

Aby sa skvalitnila práca ŠKD venujú sa vychovávateľky samoštúdiu. Odborná literatúra, 

rôzne časopisy a aj internet ponúkajú návrhy a návody na inováciu rôznych aktivít, ponúkajú 

nové techniky spracovania materiálov a výroby vlastných výrobkov. 

 
Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických pracovníkov v ŠKD : 

Šk.rok: Meno a priezvisko Druh vzdelávania Začiatok vzdelávania 

2019/2020 

 

Mgr. Jana Hodorovská Funkčné vzdelávanie Podľa ponuky MPC 

Košice 

Mgr. Dominika Nigutová Adaptačné vzdelávanie 09/2019 

Gabriela Ferencová Adaptačné vzdelávanie 09/2019 

 
 
11. VÝCHOVNÉ ŠTANDARDY 
 
Nadväzujú na vzdelávacie štandardy žiakov v škole. Určujeme 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. 

Výkonovými štandardami stanovujeme kritériá úrovne zvládnutia obsahových štandardov. 

Sú to cieľové výstupy , ktoré má dosiahnuť dieťa na konci štvorročného pobytu v ŠKD. 

Obsahovými štandardami určujeme vedomosť, zručnosť alebo schopnosť, ktorú má dieťa 

ovládať a ktorú má vedieť aj prakticky používať 

 

OBSAHOVÝ ŠTANDARD VÝKONOVÝ ŠTANDARD 

Vzdelávacia oblasť 

Gramatické a matematické cvičenie  Samostatne písať úlohy 

Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, 
zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry 

Získavať nové poznatky a informácie 
 

Čítanie a reprodukcia textu, technika učenia  Poznávať efektívne spôsoby učenia 

Práca s informačnými zdrojmi, čítanie 
s porozumením, sebavzdelávanie 

Byť otvorený získavať nové poznatky 
a informácie 

Spoločensko-vedná oblasť 

Spolupráca, zodpovednosť, dodržiavanie 
školského poriadku, vytváranie pozitívnej 
atmosféry 

Spolurozhodovať o živote a aktivitách 
v skupine 
 

Silné a slabé stránky osobnosti, trpezlivosť, 
upokojenie sa, ako zvládnuť hnev, pozitívne 
myslenie, ako pochopiť iných, sebaúcta 

Poznať jednoduché zručnosti 
sebahodnotenia, sebariadenia, 
sebamotivácie 
a empatie 

Naše mesto, jeho história a súčasnosť, 
Slovensko - moja vlasť 

Prejavovať hrdosť k vlasti. Vážiť si národné 
a regionálne tradície a úspechy 

Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, Čo Rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie ľudských 



 

 

 

je diskriminácia , moje práva, tvoje práva, 
vychádzanie s ostatnými bez násilia 

práv a základných slobôd 

Moja rodina, čo je domov, vlastné 
rozprávanie o rodine, prejavy úcty k ľuďom, 
čo je tolerancia 

Prejavovať úctu k rodičom a starším ľuďom, 
vážiť si rovesníkov 
 

Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna 
komunikácia, spolužitie bez násilia 

Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy 
v správaní sa 

Práca s počítačom, komunikácia 
s internetom 

Využívať všetky dostupné formy 
komunikácie 

Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg  Vypočuť si opačný názor 

Pracovno-technická oblasť 

Práca s rôznym materiálom, netradičné 
postupy, rozvoj jemnej motoriky, 
manipulačné zručnosti 

Rozvíjať základy manuálnych a technických 
zručností 

Ľudové tradície a remeslá Poznať ľudovú kultúru, zhotoviť tradičný 
výrobok 

Sebaobsluha, poriadok na lavici, v oddelení, 
v šatni, v jedálni 

Kultivovať základné sebaobslužné a 
hygienické návyky, kultúra stolovania 

Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy, 
presnosť a čistota práce 

Rozumieť významu osobnej zodpovednosti 
za vykonanú prácu 

Prejavy kladného vzťahu k spolužiakom, 
hrdosť na spoločný výsledok práce 

Vedieť spolupracovať so skupinou 
 

Esteticko-výchovná oblasť 

Úprava oddelenia, výroba ozdôb, úprava 
zovňajšku 

Prejavovať pozitívny vzťah k estetickej 
úprave prostredia a svojej osoby 

Nácvik piesní, básní a riekaniek  Rozvíjať talent a špecifické schopnosti 

Nácvik hudobno-pohybových hier  Naučiť sa spájať hudbu s pohybom 

Príprava kultúrnych programov k príležitosti 
sviatkov 

Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v 
skupine 

Počúvanie hudby, piesní, výstava 
výtvarných prác 

Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu, vedieť 
vnímať krásu 

Kultúrne pamiatky v obci, ľudové zvyky, 
história a dnešok mesta 

Prejavovať úctu ku kultúrnym hodnotám 

Prírodovedno-environmentálna oblasť 

Pozorovanie prírody, fauny a flóry v okolí 
obce, pozorovanie zmien v prírode, šetrenie 
energiami, vodou, tematická rozprávka 

Poznať základné princípy ochrany životného 
prostredia 
 

Starostlivosť o izbové kvety, čistenie 
prírody a okolia ŠKD, zber papiera, 
triedenie odpadu, tvorivé využitie odpadu 

Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej 
činnosti na tvorbe a ochrane životného 
prostredia 

Ochrana životného prostredia, dôsledky 
škodlivých zásahov človeka, vandalizmus v 
prírode 

Poznať a vysvetliť pojem rovnováha 
v prírode, prejaviť adekvátny postoj k téme 
vandalizmus v prírode 

Globálne zmeny v prírode – extrémy počasia, 
globálne otepľovanie, ozonóva diera, 
topenie ľadovcov 

Poznať základné princípy ochrany 

životného prostredia. 
Vyhľadať, zhromaždiť a preukázať nové 
poznatky o ekológii 



 

 

 

Vysvetliť vplyv znečisťovania ovzdušia na 

zdravie ľudí, klimatické zmeny, počasie 

Prejaviť pozitívny postoj k ochrane 

životného prostredia a postoj osobnej 
zodpovednosti za znečisťovanie ekológie 

a prírody 

 

Odpady 
Pojem odpad 
Produkcia odpadov 
Delenie odpadu 
Separovanie odpadu 
Recyklácia 
Skládky 
Spaľovne 
Ekologické nakupovanie 
Pokusy rozložiteľnosti odpadu 
 

Preukázať základné poznatky o škodlivom 
vplyve produkovania odpadov na ekológiu 
  
 Vysvetliť význam pojmov separovanie, 
recyklácia odpadov 
 Poznať princípy ekologického nakupovania 
 Demonštrovať škodlivosť odpadu na 
pokusoch rozložiteľnosti odpadu 
 Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej 
činnosti na tvorbe a ochrane životného 
prostredia (separovanie odpadu, zber 
druhotných surovín atď.) 
 

Telovýchovná a športová oblasť 

Relaxačné cvičenia a hry 
 

Poznať pozitívne účinky pravidelnej 
relaxácie  na zdravie človeka 
 Praktizovať relaxačné cvičenia 
v každodennom živote 
chopnosť pravidelného pohybu a cvičenia 
 

Kolektívne loptové hry, vybíjaná, futbal, 
floorbal, cvičenie, prechádzky 

Preukázať elementárne pohybové zručnosti 
Používať správnu techniku manipulácie 
s náčiním 
Aplikovať dohodnuté pravidlá hier a 
rešpektovať ich 
 

Štafetové hry, súťaže družstiev a 
jednotlivcov 

Prejaviť záujem opohybové činnosti 
Aplikovať dohodnuté pravidlá a rešpektovať 
ich 
 

Telovýchovné chvíľky, hygiena rúk, 
vetranie  

Poznať základné hygienické návyky a 
aplikovať ich v praxi 
 

Stravovacie návyky, pitný režim, striedanie 
práce s odpočinkom, obliekanie podľa 
ročných období 

Poznať základné princípy zdravého 
životného štýlu a praktizovať ich 

 

 



 

 

 

12. VÝCHOVNÉ OSNOVY V ŠKD  

Sú vypracované v jednotlivých oblastiach výchovy. Obsahujú výchovno-vzdelávací cieľ, obsah 

výchovno-vzdelávacej činnosti a vymedzujú počet výchovno-vzdelávacích pre oddelenia na obdobie 

školského roka. Počet výchovno-vzdelávacích činností uvedený vo výchovnom programe je záväzný 

pre všetky vychovávateľky a nesmie byť nižší. Výchovné osnovy sú doplnené o metódy a formy 

práce, čo uľahčí prácu vychovávateľkám pri príprave na výchovno-vzdelávaciu činnosť. 

 
VZDELÁVACIA OBLASŤ VÝCHOVY 
 

Výchovno-  
vzdelávací  
cieľ  

Obsah  Metódy  
Formy  

I., 
II.odd. 
Počet  
VVČ  

III.,IV. 
odd.  
Počet 
VVČ  

V., VI. 
odd.  
Počet.  
VVČ  

VII.-
VIII. 
odd. 
Počet  
VVČ  

Aplikovať 
autonómnosť v  
príprave na  
vyučovanie  

Domáce úlohy  Individuálny  prístup  
Motivácia  
Vysvetlenie  
Zábavné  
didaktické hry  
samostatná práca  

13  13 13 13 

Uplatňovať 
efektívne  
spôsoby učenia 
sa  

Techniky učenia,  
ako sa učiť, 
rozvíjanie  
vedomostí, 
čítanie  
textu, 
reprodukcia  
príbehu  

Motivácia  
Povzbudenie  
Motivačné hodnotenie  
 

4 4 4 4 

Získavať nové  
poznatky  
o informácie  

Práca s 
informáciami  
a inými zdrojmi,  
čítanie s 
porozumením.  
Práca s 
encyklopédiou  
a slovníkom,  
sebavzdelávanie  

Aktivizácia  
Riešenie nových  úloh  
Prezentácie  

8 8 8 8 

Použiť získané  
poznatky  

Slovná zásoba,  
jazykolami, 
zmyslové hry,  
doplňovačky, 
didaktické hry  

Pozeranie filmov  
Súťaž  
Didaktické hry  
Hry  

8 8 8 8 

                                                                                                                         33            33              33        33 
 
 
 



 

 

 

SPOLOČENSKO – VEDNÁ OBLASŤ VÝCHOVY 
 

Výchovno-  
vzdelávací  cieľ 
                           

Obsah  Metódy  
Formy  

I., 
II.od
d. 
Poče
t  
VVČ  

III.,IV. 
odd.  
Počet 
VVČ  

V., VI. 
odd.  
Počet.  
VVČ  

VII.-
VIII. 
odd. 
Počet  
VVČ  

Spolurozhodovať 
o živote v 
skupine  

Spolupráca, 
zodpovednosť, 
vytváranie klímy v 
oddelení, dodržiavanie 
Školského poriadku a 
Vnútorného poriadku 
ŠKD  

Motivácia  
Aktivizácia  
Komunita  
Práca v skupine  
Tvorivé hry  

4 4 4 4 

Vypočuť si 
opačný názor  

Vedenie rozhovoru, 
diskusia, dialóg, vlastná 
prezentácia, aktívne 
počúvanie  

Vysvetlenie  
Komunita  
Tréning  

3 3 3 3 

Využívať všetky 
dostupné formy 
komunikácie  

Práca s knihou, 
encyklopédiou, 
počítačom, 
komunikácia s 
internetom  

Vlastná práca  
Prezentácia  
Riešenie úloh  

3 3 3 3 

Rozlišovať 
dodržiavanie a 
porušovanie 
práv a 
základných 
slobôd  

Práva dieťaťa, ľudské 
práva, povinnosti, 
diskriminácia, 
šikanovanie  

Vysvetlenie 
Komunita  
Situačná metóda  

3 3 3 3 

Prejavovať úctu 
ľuďom  

Prejavy úcty k rodičom 
a ostatným ľuďom,  
ctiť si seba i každého 
človeka  

akcia Deň  
Matiek  
Komunita  

3 3 3 3 

Prejavovať 
ohľaduplnosť k 
osobám  
s hanicapom  

Život so zdravotným 
postihnutím, čo je 
predsudok, životné 
pravidlo: nevysmievať 
sa  

Vysvetlenie  
Hry na vciťovanie  
Rozprávka  

2 2 2 2 

Rozlišovať a 
porovnávať 
vzťahy v rodine  

Deľba práce v rodine, 
moja pomoc v rodine  

Komunita  
Inscenačná 
metóda  

2 2 2 2 

Prejavovať úctu 
rodičom a rodine  

Moja rodina, čo je 
domov, vlastné žážitky, 
rozprávanie o domove  

Komunita  
Kreatívne písanie  

2 2 2 2 

Prejavovať 
základy hrdosti k 

Slovensko v Európe, 
Slovensko vo svete, 

Vysvetlenie  
Prezentácia  

2 2 2 2 



 

 

 

národným 
hodnotám 

moje město, pamiatky 
UNESCO 

Skupinová práca 

Poznať a 
zachovávať 
tradície  

Tradície, Vianoce, 
Veľká Noc, Fašiangy  

Komunita  
Akcia Karneval  
Akcia Vianočná  
besiedka  

5 5 5 5 

Rozlišovať 
kultúrne a 
nekultúrne 
prejavy v 
správaní  

Komunikácia, gestá, 
slang, vulgarizmy  

Vysvetlenie  
Braisntorming  

3  3  3 3 

Kultivovať 
kultúrne návyky 
a vyjadrovanie sa  

Pozdrav, podanie ruky, 
požiadanie, 
odmietnutie, 
stolovanie  

Vysvetlenie  
Tréning  
Inscenačná 
metóda  

1  1 1 1 

                                                                                                                          33            33            33             33 
 
 
PRACOVNO-TECHNICKÁ OBLASŤ VÝCHOVY 
 

Výchovno-  
vzdelávací  cieľ 
                           

Obsah  Metódy  
Formy  

I., 
II.odd. 
Počet  
VVČ  

III.,IV. 
odd.  
Počet 
VVČ  

V., VI. 
odd.  
Počet.  
VVČ  

VII.-
VIII. 
odd. 
Počet  
VVČ  

Prejaviť 
základné  
sebaobslužné a  
hygienické 
návyky  

Sebaobsluha,  
poriadok na stole,  
v šatni, umývanie 
rúk,  
vetranie, 
telovýchovné  
chvíľky  

Vysvetlenie  
Motivácia  
Tréning  
Hodnotenie  

2 2 2 2 

Vedieť si 
samostatne  
vytýčiť 
jednoduché  
osobné ciele  

Sebahodnotenie,  
poznávanie 
rôznych  
profesií, úcta k 
povolaniam, 
dodržiavanie  
denného režimu, 
vývoj  
ľudského života:  
orientácia v čase  

Individuálny  
prístup  
Motivácia  
Povzbudenie  
Rozhovor  
Hranie rolí  
Sociálne hry  
Hry na  
sebapresadzovanie  
Vychádzka  
Exkurzia  

6 6 6 6 

Rozumieť 
významu  
osobne 
zodpovednosti  

Príprava na 
vyučovanie,  
splnenie úlohy, 
presnosť  

Individuálny prístup  
Rozhovor  
Vysvetlenie  
Hodnotenie  

8 8 8 8 



 

 

 

za vykonanú 
prácu  

a čistota práce  Vlastná práca  

Vedieť 
spolupracovať  
so skupinou  

Kladný vzťah k  
spolužiakom, 
hrdosť na  
spoločný 
výsledok práce  

Individuálny prístup  
Motivácia  
Spoločné podujatia  
Súťaž  

4 4 4 4 

Prejaviť 
základy  
manuálnych a  
technických 
zručností  

Práca s rôznym 
materiá-  
lom, netradičné 
pracovné  
postupy, 
zhotovenie dar-  
čeka, rozvoj 
jemnej motoriky,  
 manipulačné 
zručnosti   

Individuálny prístup  
Povzbudenie  
Vysvetlenie  
Aktivizácia  
Tvorivá dielňa  
Vlastná práca  
Výstava prác  

9 9 9 9 

Získať základné  
zručnosti v 
tvorbe  
jednoduchých  
projektov  

Maska na 
karneval,  
kalendár 
oddelenia,  
návrh 
oddychového  
kútika v oddelení  

Vysvetlenie  
Brainstorming  
Tvorivá dielňa  
Kooperačné hry  
Prezentácia  

4 4 4 4 

 
                                                                                                       33            33             33             33 
 
 
PRÍRODNOVEDNO-ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ VÝCHOVY 
 

Výchovno-  
vzdelávací  cieľ 
                           

Obsah  Metódy  
Formy  

I., 
II.odd. 
Počet  
VVČ  

III.,IV. 
odd.  
Počet 
VVČ  

V., VI. 
odd.  
Počet.  
VVČ  

VII.-
VIII. 
odd. 
Počet  
VVČ  

Pochopiť 
základné 
princípy 
ochrany 
životného  
prostredia  

pozorovanie 
zmien  
v prírode, 
šetrenie  
energiami, 
vodou,  
tematická 
rozprávka  

Ekologické hry 
Vysvetlenie 
Individuálny prístup 

11 11 11 11 



 

 

 

Uplatňovať 
zručnosti  
pri 
jednoduchej  
činnosti na 
tvorbe  
a ochrane 
život-  
ného 
prostredia  

Starostlivosť o  
izbové kvety, 
čistenie  
prírody a okolia 
ŠKD,  
zber papiera, 
triedenie  
odpadu a jeho 
využitie,  
zber prírodnín  

Individuálny prístup  
Exkurzia  
Motivácia  
Súťaž  

5 5 5 5 

Pochopiť 
význam  
dodržiavania  
základných 
zásad  
zdravej výživy  

Podstata zdravia,  
zodpovednosť za 
svoje  
zdravie, príčiny 
ochorenia, 
racionálna strava,  
potravinová 
pyramída  

Prezentácia  
Film  
Beseda s lekárom  
Rozprávka 
Aktivizácia 

7 7 7 7 

Poznať 
základné  
princípy 
zdravého  
životného štýlu  

Stravovacie 
návyky,  
pitný režim, 
striedanie  
práce a 
odpočinku,  
prvá pomoc, 
obliekanie  
podľa ročných 
období  

Vysvetlenie  
Dramatizácia  
Rozprávka  
Beseda s lekárom  
Súťaž  

3 3 3 3 

Rešpektovať 
základné  
princípy 
ochrany  
životného 
prostredia  

Význam lesa pre  
človeka  
Šetrenie vodou a 
energiami 
Zmeny  flóry a 
fauny 

Ekologické hry  
Vychádzka  
Film  
Vysvetlenie 
Rozhovor 

3 3 3 3 

Poznať 
základné druhy  
liečivých rastlín  

Zber liečivých 
rastlín,  
zakladanie 
herbára  

Samostatná práca  1  1  1  1  

Uplatniť 
manuálne   
zručnosti a 
vedomosti  
o ochrane 
prírody pri  
zhotovení 
modelu  

Zhotovenie 
modelu  
z odpadového 
materiálu  

Samostatná práca  2 2 2 2 



 

 

 

Pomenovať 
niektoré  
druhy zeleniny 
a ovocia,  
poznať ich 
význam vo  
výžive človeka  

Ovocie, zelenina,  
správna výživa  

Súťaž - kvíz  
Ochutnávka 

1  1  1  1  

                                                                                                                  33               33            33          33 
 
 
ESTETICKO-VÝCHOVNÁ OBLASŤ VÝCHOVY 
 

Výchovno-  
vzdelávací  
cieľ      

Obsah  Metódy  
Formy 

I., 
II.odd. 
Počet  
VVČ  

III., 
IV. 
odd.  
Počet 
VVČ  

V., VI. 
odd.  
Počet  
VVČ  

VII.-
VIII. 
odd. 
Počet  
VVČ  

Posilniť úctu 
ku kultúrnym  
hodnotám v 
blízkom okolí  

Návšteva kina, 
galérie,  
múzea, 
kultúrnych  
pamiatok v meste 
a  
regióne, ľudové 
tradície  
a zvyky, povesti, 
názvy ulíc,  
mestské noviny, 
história  

Vysvetlenie  
Výtvarná práca  
Projekt  
Výstava prác  
Súťaž  
vychádzka  

5 5 5 5 

Rozvíjať 
základy 
vzťahu  
k umeniu  

Hudba, výtvarné 
umenie,  
tanec, záujmová 
činnosť,  
nácvik programu  

Ukážka  
Film  

4 4 4 4 

Prezentovať 
talent  a 
špecifické  
schopnosti  

Netradičné 
výtvarné  
techniky, 
hudobné činnosti,  
športové činnosti  

Motivácia  
Povzbudenie  
Výstava prác  
Súťaž  

4 4 4 4 

Rozvíjať 
základy 
tvorivých  
schopnosti a 
zručnosti  

Záujmová 
činnosť,  
príprava 
kultúrneho  
vystúpenia  

Vlastná práca  
Povzbudenie  
Skupinová  
práca  
Prezentácia  
Výstava prác  

9 9 9 9 



 

 

 

Prejavovať 
pozitívny 
vzťah  
k 
jednoduchej 
estetickej  
úprave 
prostredia  

Úprava triedy, 
netradičné  
ozdoby, úprava 
zovňajška  

Povzbudenie  
Brainstorming  
Aktivizácia  

3 3 3 3 

Podieľať sa 
na príprave  
kultúrnych 
podujatí v  
skupine  

Veľká noc, Deň 
matiek,  
Úcta k starším,  
Vianoce  

Motivácia  
Povzbudenie  
Aktivizácia  
Dramatizácia  
Besiedka  

3 3 3 3 

Objavovať a 
vnímať krásu  
v bežnom 
živote  

Tematická 
vychádzka,po-  
zorovanie, audio 
nahrávka,  
rozprávka, 
vlastná  
skúsenosť  

Vychádzka  
Ilustrácia zá-  
žitku  
Skupinová práca  

5 5 5 5 

                                                                                                                        33             33            33              33 
 
 
TELOVÝCHOVNÁ  OBLASŤ VÝCHOVY 
 

Výchovno-  
vzdelávací  
cieľ  

Obsah  Metódy  
Formy  

I., 
II.odd. 
Počet  
VVČ  

III., 
IV. 
odd.  
Poče
t 
VVČ  

V., VI. 
odd.  
Počet  
VVČ  

VII.-VIII. 
odd. 
Počet  
VVČ  

Relaxovať 
pravidelným  
cvičením a 
pohybom  

Prechádzka, 
tréning,  
cvičenie v 
telocvični,  
kolektívne 
športové  
hry, vychádzka  

Individuálny prístup  
Motivácia  
Povzbudenie  
Aktivizácia  
tréning  

12 12 12 12 

Pochopiť 
škodlivosť  
fajčenia, 
alkoholu a  
iných drog  

Čo je nikotín,  
fajčenie, alkohol a  
zdravie, 
civilizačné  
choroby  

Vysvetlenie  
Film  
Beseda s odborníkom  
Výtvarné stvárnenie  
zážitku  
Súťaž  

7 7 7 7 

Pochopiť 
význam  
pravidelného 

Otužovanie, 
relaxač-  
né cvičenie, 

Vysvetlenie  
Povzbudenie  
Aktivizácia  

6 6 6 6 



 

 

 

pohybu  
a cvičenia  

skupi-  
nové hry, 
netradičné  
športové 
disciplíny,  
a hry  

Pochvala 

Aplikovať 
športový  
talent  
a schopnosti  

Záujmová 
činnosť, futbal,  
basketbal, 
vybíjaná, hry  

Tréning  
Motivácia  
Povzbudenie  
Súťaž  

8 8 8 8 

                                                                                                                        33             33            33           33 
 


