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1 Všeobecná charakteristika školského zariadenia 
 

 

1.1 Veľkosť ŠZ 

 

Naša škola pozostáva z dvoch budov, ktoré sú prepojené spojovacou chodbou. 

V hlavnej budove sa nachádza riaditeľstvo a sekretariát školy, triedy, odborné učebne, 

kabinety, šatne, kuchynka, kniţnica, priestory určené pre p. psychologičku 

a inkluzívny tím pôsobiaci na našej škole na individuálnu prácu s deťmi.  

Z hlavnej budovy sa dá cez spojovaciu chodbu presunúť do vedľajšej budovy, kde sa 

nachádzajú ďalšie triedy, šatne, sociálne zariadenia, kabinet pre vychovávateľky, ŠJ 

a telocvičňa. Z tejto časti budovy máme tieţ samostatný vchod do školského areálu 

s moderným dopravným ihriskom. 

Veľkosť ŠZ je priamoúmerné počtu prihlásených detí  do ŠKD. 

 

 

1.2 Charakteristika detí 

 

Naša škola má dlhoročnú tradíciu a poskytuje primárne vzdelanie pre ţiakov vo 

veku od 6 – 10 rokov a niţšie sekundárne pre ţiakov od 11 – 15 rokov. Počet ţiakov 

v škole je závislý najmä od populačnej krivky v našom regióne, no je závislý aj od 

učebných plánov a ďalších sluţieb, ktoré škola ponúka a taktieţ od úspechov našich 

detí v porovnaní s inými školami. Od toho sa odvíja aj počet detí prihlásených do 

ŠKD. Činnosť ŠKD je zaradená ako nadštandardná sluţba za poplatok, ktorého výšku 

určí všeobecne záväzným nariadením obec a táto výška sa môţe meniť, príp. odpustiť. 

Poskytuje sluţby pre deti najmä I. stupňa, t.j. vo veku od 6 – 10 rokov. Do klubu sa 

prednostne prijímajú deti z niţších ročníkov ZŠ prihlásené na pravidelnú školskú 

dochádzku, deti zamestnaných rodičov a deti, ktoré sluţby ŠKD vyuţívajú. Riaditeľ 

školy môţe rozhodnúť aj o prijatí dieťaťa na prechodné obdobie, dĺţku ktorého 

vyznačí v rozhodnutí o prijatí, ktoré je pre prijatie do ŠKD záväzný.  

Dňa 27. februára 2018 bolo vydané nové Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves číslo 1/2018, na základe ktorého sa rozšírila 

regionalizácia ulíc patriacich do našej školy. 

 

 

1.3 Dlhodobé projekty 

 

Na základe vypracovaného projektu sme boli MŠ SR 1.2.1995 zaradení do 

národnej siete škôl podporujúcich zdravie. Od toho času kaţdoročne realizujeme 

úlohy vyplývajúce z projektu: 

 

ZDRAVÁ ŠKOLA – cieľom projektu je: 

1) Humanizácia výchovno – vzdelávacieho procesu 

2) Rozvoj pohybových aktivít detí, zvyšovanie fyzickej zdatnosti, ochrana a podpora 

zdravia, podpora obranyschopnosti organizmu 

3) Ochrana a tvorba pracovného prostredia školy, psychohygiena v škole 

Úlohy vyplývajúce z projektu majú dlhodobý charakter, kaţdý rok je vyhlásená 

iná  téma roka.  

V rámci dlhodobého projektu ŠKD realizuje: 
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Týždeň zdravej výživy 

Športovo – zábavné popoludnie 

 

MODRÁ ŠKOLA – dlhodobý program BVS a.s. 

Hlavným cieľom je systematicky budovať pozitívny vzťah mladých ľudí k pitnej 

vode. 

V rámci činnosti ŠKD realizujeme taktieţ aktivity ku „Svetový deň vody“ 

 

Cieľom projektu DOPRAVNÉ IHRISKÁ, ktorý bol realizovaný pod záštitou 

MŠ SR, bolo osvojenie si základných návykov správania sa detí 1. – 5.ročníka 

v rôznych dopravných situáciách. Teoretické vedomosti si môţu deti prakticky 

vyskúšať na našom dopravnom ihrisku. 

V rámci dlhodobého projektu ŠKD realizuje – Týţdeň dopravnej výchovy 

v ŠKD rozdelený na teoretickú časť (testy) a praktickú časť v areáli školy na 

novovybudovanom dopravnom ihrisku. 

 

Kompletný zoznam dlhodobých projektov školy ako i ciele a ich náplň je 

kaţdoročne aktualizovaný a uverejnený na stránke našej školy a je súčasťou 

Školského programu, z ktorého VP ŠKD vychádza. ŠKD ako súčasť školy má za 

úlohu sa aktívne zúčastňovať na plnení úloh vyplývajúcich z týchto projektov. 

 

 

1.4 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

 

Rada školy 

 

Rada školy pri ZŠ Karloveská 61 v Bratislave bola ustanovená v zmysle §24 

zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčné 

obdobie trvá 4 roky. 

Počet zasadnutí RŠ v školskom roku je 3. 

Rada školy sa na svojich zasadnutiach vyjadruje k : 

- plánu práce školy 

- výchovno – vzdelávacej činnosti 

- výsledkom hospodárenia a návrhu rozpočtu 

 

RZ 

 

Rodičovské zdruţenie pri ZŠ Karloveská 61 ako dobrovoľné občianske 

zdruţenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov ţiakov školy, ktorí navštevujú 

našu školu má právnu subjektivitu. Poslaním RZ je spolupracovať s vedením ZŠ ako 

aj s celým pedagogickým zborom a p. psychologičkou pri výchove a vzdelávaní detí, 

pri organizovaní záujmovej činnosti, pri  zabezpečovaní kultúrnych a športových 

podujatí a pod. Podrobnejšia náplň ako aj kompetencie RZ sú bliţšie uvedené na 

stránke školy a tieţ v Školskom programe. Rozšírený výbor zasadá 3 razy do roka. 

Termíny stretnutí rodičov s pedagógmi na triednych aktívoch a konzultáciách sú 

vopred uverejnené na webovej stránke školy a v elektonických ţiackych kniţkách 

detí. Na týchto stretnutiach sa zúčastňujú aj všetky vychovávateľky. 
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Dni otvorených dverí (DOD) 

 

V našom ŠZ je spolupráca s rodičmi na veľmi dobrej úrovni. Je zaloţená na 

vzájomnej dôvere a úcte k čomu napomáhajú aj DOD niekoľkokrát do roka, ak to 

predpisy školy a iné opatrenia povoľujú:: 

- na začiatku šk. roka, aby rodičia videli v akom prostredí trávi ich dieťa voľný 

čas a spoznali sa s p. vychovávateľkou 

- v decembri, keď v spolupráci s rodičmi pripravujeme (pred) „Vianočné 

posedenie rodičov s deťmi“ 

- pred a pri zápise detí do prvého ročníka 

- na záver šk. roka 

Aktuálne informácie o činnosti ŠKD si môţu rodičia nájsť na webovej stránke 

našej školy doplnené o fotografie z akcií. Otázky a pripomienky si môţu napísať na 

EDU PAGE alebo e-mail pani vychovávateľke, prípadne vedúcej ŠKD, ktorý je tieţ 

uvedený na tejto stránke. 

 

Kultúrne zariadenia 

  

Činnosť v školskom klube je rôznorodá a naša ponuka pre deti je pestrá a aj preto 

dlhodobo spolupracujeme s rôznymi inštitúciami: 

- v Mestskej kniţnici rôzne projekty 

- v Bibiane kultúrne podujatia 

- ARTEX 

- Ateliér „Na Hrebienku“ 

- Individuálne zorganizované návštevy iných kultúrnych inštitúcií 

  

 

1.5 Personálne zabezpečenie  

 

Riadením a usmerňovaním VVČ v klube je poverená vedúca vychovávateľka, 

ktorá je zároveň členkou vedenia  školy. Pedagogickí zamestnanci v našom ŠZ, ktorí 

vedú VVČ, majú poţadovanú kvalifikáciu a iniciatívne sa zúčastňujú rôznych foriem 

vzdelávania, čo je dôleţitým predpokladom kvalitného výchovno – vzdelávacieho 

procesu. Počet pedagogických zamestnancov priamo nadväzuje na počet prihlásených 

detí do ŠKD.  

Spolupracujeme so školským psychológom a školským inkluzívnym tímom.  

 

 

1.6 Materiálno – technické a priestorové podmienky 

 

Priestory ŠKD sa nachádzajú v oboch budovách školy. Spĺňajú kritériá na 

voľnočasové aktivity – všetky priestory sú svetlé, vo všetkých  oddeleniach sú 

koberce, variabilné stolíky alebo školské lavice, dostatočné mnoţstvo hier, pracovné 

stoly a stoličky pre pedagógov, interaktívne tabule.  

V celej budove sú plastové okná a tieţ sa obnovilo vybavenie šatní.  

Všetky sociálne zariadenia sú zrekonštruované. V nevyhovujúcom stave 

je  podlahová krytina, vykurovanie niektorých priestorov a elektroinštalácia. Je 

potrebná aj čiastočná výmena stoličiek a vodovodných batérií vo všetkých 

oddeleniach. 
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K dispozícii máme novovybudované dopravné a multifunkčné ihrisko,  

volejbalové ihrisko, altánok v tzv. EKO záhrade, telocvičňu, kuchynku, dielne, 

moderne vybavenú počítačovú miestnosť, zmodernizovanú školskú kniţnicu a tzv.“ 

záţitkovú miestnosť.“ 

 

 

 

1.7 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 

 

Bezpečnostný technik a vedenie školy v záujme zabezpečenia bezpečných 

a zdraviu vyhovujúcich podmienok v priestoroch školy, školského areálu zabezpečuje 

pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a následné odstraňovanie 

nedostatkov podľa výsledkov revízií a kontrol. 

Zamestnanci školy sa pravidelne zúčastňujú školenia o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a proti poţiaru, deti sú pravidelne poučené o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci. 

Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť dieťaťa je podrobnejšie rozpracované 

v Školskom poriadku klubu, ktorý je uverejnený na stránke školy. 

 

 

 

2 Charakteristika výchovného programu 
 

 

 

Usilujeme sa byť školou (a naše ŠZ je súčasťou školy) tvorivou a humánnou, 

ktorá pestuje u detí pozitívne postoje k sebe, ľuďom, práci. Motivujeme deti pre 

produktívny život, etický a hodnotový systém, rozvinuté poznávacie schopnosti. 

Našim cieľom je akceptovať deti ako rovnocenných partnerov, zaujímať sa o ich 

potreby a očakávania, aktívne k nim pristupovať. Vytvárať stav citovej pohody, 

pokojnú klímu s cieľom rozvíjať u nich túžbu po vzdelaní. Motivovať ich presvedčenie, 

že úlohy, ktoré riešia majú význam pre ich osobné ciele. Vytvárať vhodné pracovné 

prostredie. Podporovať dobré medziľudské vzťahy tak ako medzi zamestnancami, tak 

i vo vzťahu s rodičmi. 

 

Výchovný program je základným dokumentom školského zariadenia, podľa 

ktorého sa v ňom uskutočňuje výchovno – vzdelávacia činnosť. Výchovný program je 

vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského 

zákona na našej škole. Cieľom nášho ŠKD je rozvoj osobnosti dieťaťa v celom jeho 

rozsahu, čo sa uskutočňuje denne a prelína sa počas celého dňa vo všetkých 

činnostiach. 

 

 

  

2.1 Ciele školského zariadenia 

 

 

Hlavným cieľom nášho ŠZ je výchova aktívneho občana schopného ţiť 

v otvorenej informačnej spoločnosti, ktorý si je vedomý svojich práv, ale aj 

povinností... 
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Cieľom a poslaním výchovy v našom ŠKD je: 

  

- vytvoriť v oddeleniach takú klímu, aby kaţdé dieťa počas niektorej činnosti 

mohlo zaţiť úspech 

- pri realizácii jednotlivých činností v oddeleniach vytvárať u detí kladný vzťah  

k práci a dosiahnuť pozitívny pocit z výsledku 

- minimalizovať vo výchovnom procese metódy represívneho charakteru, dávať 

prednosť zásadám, ktoré sú zaloţené na dobrovoľnosti, tolerancii, druţnosti 

- dodrţiavať určené pravidlá v jednotlivých oddeleniach a prehlbovať tak 

dôveru medzi deťmi, ale aj medzi deťmi a vychovávateľom, odsúdiť klamstvo 

a naopak vyzdvihnúť úprimnosť, pravdovravnosť a ochotu pomôcť, snaţiť sa 

naučiť deti vytvárať si „hodnotový“ rebríček 

- vyjadriť svoj a zároveň rešpektovať názor iných 

- vedieť spolupracovať so skupinou, rozumieť významu osobnej zodpovednosti 

za vykonanú prácu 

-    získať základy zručností pre praktický ţivot  

- venovať pozornosť správnym hygienickým návykom, rozvíjať kultúru 

stolovania a stravovania a viesť deti k zdravému ţivotnému štýlu 

- pri rôznych činnostiach podporovať detskú súťaţivosť, učiť ich prijať úlohu 

člena tímu, ale zároveň ich učiť prijať aj prehru 

- počas kaţdodennej činnosti učiť deti udrţiavať poriadok, vytvárať vzťah ku 

spoločnému majetku  

- viesť deti ku samostatnosti a dôslednosti pri PNV, rozvíjať jazykové, 

komunikačné schopnosti a rozsah slovnej zásoby, kultúrny prejav 

- odstraňovať ţivelnosť a agresivitu u detí formou hier a odmeňovania 

- hra tvorí v detstve základnú formu činnosti a preto ju včleniť do všetkých 

činností, pretoţe prináša radostné záţitky, má vplyv na telesný a duševný 

rozvoj a na utváranie mravných a etických postojov 

- viesť deti ku kultúrnym hodnotám, vnímať krásu v beţnom ţivote, spoločne sa 

podieľať na príprave kultúrnych programov 

- naučiť deti rozvíjať a upevňovať si kladné návyky a tlmiť (odbúravať) návyky 

neţiadúce, pre telesný či psychický vývoj jedinca škodlivé (zlozvyky) 

- podnietiť a uskutočniť pozitívne zmeny v správaní, vystupovaní dieťaťa, 

naučiť ich vyhľadať a nadviazať kontakt so svojimi vrstovníkmi, ako s nimi 

komunikovať, spoločne s nimi preţívať záţitky... 

- posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti 

- aktívne sa podieľať na ochrane ţivotného prostredia formou separovania 

odpadu a zapájania sa do projektov školy, ktoré s touto témou súvisia 

 

 

2.2 Zameranie školského zariadenia 

 

Cieľom výchovy vo voľnom čase je rozvoj osobnosti detí, ako aj prevencia pred 

moţnými negatívnymi vplyvmi prostredia, na základe individuálnych psychických 

a fyzických osobitostí. Jedným z prostriedkov na realizáciu je aj špecifické postavenie 

činnosti ŠKD, kde deti môţu zmysluplne vyuţívať svoj voľný čas. 

Vytvárať pokojné pracovné prostredie na realizáciu tohto cieľa nám pomáha tzv. 

REŢIM DŇA, keď sa snaţíme dodrţiavať psychohygienu u detí striedaním činností. 

Rešpektuje vekové a individuálne zvláštnosti u detí, správny výber činnosti a ich 

účelné usporiadanie. 
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Cieľ – viesť deti k jeho uvedomelému dodrţiavaniu, uvedomiť si správnosť 

striedania činnosti a odpočinku. 

 

Odpočinková činnosť: 

Cieľ – naučiť sa, ţe voľný čas nie je zbytočne stráveným časom a z hľadiska 

psychohygieny umoţniť deťom individuálny odpočinok po vyučovaní. 

 

Rekreačná činnosť: 

Cieľ – udrţiavať optimálnu rovnováhu medzi psychickým a fyzickým stavom 

pohybovými aktivitami vonku. 

 

Príprava na vyučovanie: 

Cieľ – naučiť deti zmysluplne vyuţívať voľný čas, striedať odpočinok s prácou 

a nenechávať si ťaţisko domácich úloh na doma. 

 

Tematické oblasti výchovy: 

Cieľ – prinášať deťom príjemné záţitky z rôznej oblasti činnosti, rôznu mieru 

aktivity, pocit uspokojenia a sebarealizácie. 

 

Naše ŠZ zastrešuje externú záujmovú /krúţkovú/ činnosť, ktorá prebieha 

v priestoroch školy pod vedením externých lektorov. V tejto oblasti dlhodobo 

spolupracujeme s občianskym zdruţením „Krúţky v škole“ ako aj inými 

organizáciami. Vzhľadom k tomu, ţe deti nie sú nútené opúšťať naše priestory, po 

ukončení krúţkovej činnosti sa vrátia späť do svojich oddelení, kde pokračujú  vo 

VVČ s ostatnými deťmi aţ do odchodu domov. Krúţková činnosť prebieha v súlade s 

„Reţimom dňa“, čím je zabezpečená nenarúšaná VVČ oddelení.                 

  

 

2.3 Stratégie výchovno – vzdelávacej činnosti 

 

Stratégie výchovno – vzdelávacej činnosti vychádzajú z daných štandardov 

a výchovných osnov v našom ŠKD. Sú špecificky zamerané na dosiahnutie 

jednotlivých kompetencií dieťaťa a k úspešnému dosiahnutiu výchovno – 

vzdelávacieho cieľa v závislosti od tematických oblastí výchovy. 

V našej činnosti sú to rôzne hry (didaktické, rolové, pohybové, sociálne...), 

vhodná motivácia, tréning, dramatizácia, film, rozprávky, tvorivé dielne, účasť na 

kultúrnych podujatiach, tematické vychádzky, výstavky prác a ich prezentácia, 

riešenie úloh, individuálny prístup, projekty, kladné hodnotenie, súťaţe a klubové 

akcie... 

 

 

2.4 Konkrétne kompetencie 

 

Kompetencie detí v ŠKD nadväzujú na kompetencie ţiakov tunajšej školy, 

v našom prípade I. stupňa, ktoré sú rozpracované v ŠVP. Dieťa v našom ŠKD by malo 

mať osvojené: 

 

1. sociálne komunikačné kompetencie :  

 

- vie riešiť nové, neznáme úlohy a situácie, prejavuje záujem o nové informácie 
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- dokáţe funkčne pouţívať jazyk v rôznych komunikačných situáciách 

- vie čítať s porozumením 

- vie sa uplatniť v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa beţných         

ţivotných situácií 

- zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje svoj názor, ale vypočuje si aj opačný názor 

 

2. pracovné kompetencie : 

 

- ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobsluţné činnosti potrebné pre 

praktický ţivot 

- prejavuje samostatnosť vo vypracovaní domácich úloh a iných pracovných 

zadaní 

- dokončí prácu 

- plní si svoje povinnosti 

- plánuje a hodnotí svoje činnosti 

- rozvíja svoje manuálne zručnosti 

 

3. kultúrne kompetencie 

 

- pozná kultúrne pamätihodnosti okolia 

- rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie 

- ovláda základy kultúrneho správania a stolovania 

- rešpektuje iné kultúry a zvyky 

- je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine 

 

4. občianske kompetencie 

 

- uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb  

- uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie 

- je otvorený primeranému participovaniu na ţivote v oddelení 

- prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám 

- prejavuje úctu k spoluţiakom a zamestnancom školy 

 

     5.  sociálne kompetencie 

 

- pomenuje svoje potreby, city a pocity 

- zvládne jednoduché stresové situácie 

- vlastným postupom rieši jednoduché konflikty 

- rešpektuje úlohy skupiny a participuje na nich 

- uvedomuje si potreby detí a osôb so zdravotným znevýhodnením 

- uvedomuje si potreby ostatných detí 

- poskytne pomoc alebo pomoc privolá 

 

         6.  kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií 

 

- vie pouţívať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa  

- dokáţe primerane veku komunikovať prostredníctvom elektronických médií 

- dokáţe adekvátne k veku vyhľadávať informácie na internete 

- chápe rozdiely medzi reálnym a virtuálnym svetom 
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- vie rozlíšiť nevhodné správanie na sociálnych sieťach a informuje o nich svoje 

okolie 

 

 

7.   kompetencie v oblasti pohybovej kultúry 

 

- dokáţe v pohybových činnostiach uplatňovať fair – play, je tolerantný 

k súperom pri súťaţiach, vie kooperovať v skupine, akceptuje práva 

a povinnosti účastníkov hry, súťaţe a svojim správaním prispieva 

k nerušenému priebehu športovej akcie 

- má osvojené elementárne vedomosti a zručnosti, vie ich aplikovať a tvorivo 

rozpracovať v pohybových aktivitách vo voľnom čase 

- má na veku primeranej úrovni rozvinuté pohybové schopnosti, ktoré vytvárajú 

predpoklad pre optimálnu zdravotne orientovanú zdatnosť 

 

 

 

3 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

 

 
3.1 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí 

 

Cieľom hodnotenia dieťaťa v ŠKD  je poskytnúť dieťaťu a jeho rodičom spätnú 

väzbu o tom ako dieťa zvláda výchovno – vzdelávaciu činnosť alebo danú 

problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou 

hodnotenia je tieţ povzbudenie do ďalšej práce, návod ako postupovať pri 

odstraňovaní nedostatkov. Pravidlá dodrţiavané v ŠKD sú súčasťou Školského 

poriadku klubu, ktorý je uverejnený aj na stránke našej školy. 

Dbáme na to, aby sme k deťom pristupovali individuálne a snaţíme sa 

o vytvorenie dôvery a  úzkej spolupráce medzi rodičmi a vychovávateľkami aj takou 

formou, ţe rodičia sa  spolupodieľajú čiastočnou mierou na realizovaní niektorých 

akcií v ŠKD. 

Všetky informácie o dieťati dostáva rodič pravidelne na TA RZ, ktorých sa  

pani vychovávateľky zúčastňujú. 

Výsledky VVČ sú predmetom MZ ŠKD a vypracované správy tvoria prílohu ku 

zápisnici. 

 

 

3.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov ŠZ       

 

Veľkú váhu prikladáme systému kritérií na hodnotenie zamestnancov. 

Hodnotenie zamestnancov vychádza z bodového systému. Body sa prideľujú na 

základe: 

- pozorovania (hospitácií) 

- rozhovoru 

- sledovaním pokroku detí pod vedením vychovávateľa 

- výsledky vo výchovno – vzdelávacom procese  

- hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho 

vzdelávania 
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- sebahodnotenie formou „Autodiagnostického dotazníka“ a následný pohovor 

s priamym vedúcim pedagogickým zamestnancom a riaditeľkou školy 

Zamestnanci sa vyjadrujú tieţ k pracovnému prostrediu a k práci v ňom 

prostredníctvom SWOT analýzy, ktorá tvorí prílohu č.1 

 

 

3.3 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 

Naša škola funguje ako učiaca sa organizácia, ktorá je zameraná na 

permanentné zdokonaľovanie sa, preto všestranne podporujeme odborný rast našich 

pedagógov. Dbáme na posilňovanie ich pedagogickej expertnosti vo výchove 

a vzdelávaní, motivujeme ich, aby pracovali na svojom kariérnom postupe tým, ţe sa 

kontinuálne vzdelávajú.  

Cieľom je posilňovať motiváciu vychovávateľov o ich odborný rast najmä 

v oblasti na ktorú je zameraná naša škola a to je oblasť cudzích jazykov a zavádzanie 

IKT do výchovno – vzdelávacieho procesu. V dnešnej dobe je toto zameranie veľmi 

atraktívne z dôvodu nutnosti ovládať cudzí jazyk a ovládať prácu s počítačom, preto 

našu školu navštevujú aj deti z iného regiónu čo sa spätne premieta do počtu detí 

prihlásených do ŠKD. 

 

    

 

4 Základná štruktúra výchovného programu ŠZ 
 

 

4.1 Tematické oblasti výchovy 

 

V našom ŠZ sa snaţíme o komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa a preto obsah 

jednotlivých výchovno – vzdelávacích činností aplikujeme v tematických oblastiach 

výchovy. Zároveň sa snaţíme priebeţne striedať všetky oblasti výchovy tak, aby našli 

uspokojenie všetky deti, ktoré navštevujú ŠKD. 

 

Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa realizuje v týchto tematických 

oblastiach výchovy: 

- vzdelávacia (VZOV) 

- spoločensko – vedná (SVOV) 

- pracovno – technická (PTOV) 

- prírodovedno – environmentálna (PEOV) 

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

- telovýchovná, zdravotná a športová (TVOV) (turistická) 

 

Tematické oblasti v sebe zároveň obsahujú ďalšie oblasti výchovy, najmä 

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

 

 

4.2 Cieľové zameranie výchovnej oblasti  

 

Vzdelávacia oblasť  

- viesť deti ku samostatnosti pri plnení rôznorodých úloh, zodpovednosti 

k dôslednému plneniu úloh a ich dokončeniu 
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- rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa 

- získavať nové poznatky vyuţitím rôznych druhov informačných zdrojov 

- viesť deti k rozvoju uţ získaných poznatkov, k celoţivotnému vzdelávaniu 

- rozvíjať jazykové, komunikačné schopnosti a rozsah slovnej zásoby, kultúry 

prejavu 

- formou rôznych DH rozvíjať vedomosti detí 

- poznať významné dni v roku 

 

Spoločensko – vedná oblasť 

- selektovať prejavy kultúrneho a nekultúrneho správania sa 

- rozvíjať základy sebahodnotenia a sebakontroly, empatia 

- aktívne sa podieľať na tvorbe „zdravého kolektívu“, spolupatričnosť 

- vedieť efektívne riešiť jednoduché konflikty, medziľudské vzťahy 

- vyjadriť a obhájiť svoj názor, byť schopný vypočuť si aj opačný názor 

- podporiť význam dodrţiavania ľudských práv a zákl. slobôd, rozoznať 

vhodné/nevhodné správanie sa na sociálnych sieťach, získať správny postoj 

- prejavovať ohľaduplnosť k zdravotne postihnutým osobám, prejavovať úctu 

k starším osobám, rodičom 

- pochopiť význam poskytnutia pomoci, darovania, delenia sa 

- posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti, spolupatričnosť 

- vedieť vyjadriť svoj názor a vypočuť opačný názor 

- rešpektovať inakosť 

 

Pracovno – technická oblasť 

- kultivovať základné samoobsluţné a hygienické návyky, bezpečnosť pri práci 

- vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele s prihliadnutím na 

vlastné schopnosti a vek 

- rozvíjať detskú fantáziu a tvorivosť 

- porozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu a získať 

pozitívny vzťah k práci a jej výsledku 

- vedieť spolupracovať so skupinou, no i individuálne 

- rozvíjať základy manuálnych a technických zručností 

- získavať základy zručností potrebných pre praktický ţivot 

- získavať základné zručnosti pri tvorbe jednoduchých projektov 

 

Prírodovedno – environmentálna oblasť 

- pochopiť význam prírody pre človeka 

- starostlivosť o zdravie, ochrana pred chorobami a úrazmi, zdravá výţiva, 

základy prvej pomoci 

- pochopiť princípy ochrany ţivotného prostredia, aktívna účasť na jej ochrane 

- podieľať sa na separovanom zbere a iných ekologických projektoch školy 

- poznať rôzne druhy zvierat a rastlín u nás i vo svete, liečivé rastliny 

a ohrozené druhy zvierat 

- poznať rôzne druhy spracovania ovocia a zeleniny, ţivočíšne produkty 

 

Esteticko – výchovná oblasť 

- posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám 

- rozvíjať základy vzťahu k umeniu a literatúre 

- rozvíjať talent a špecifické schopnosti u detí 

- rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností 
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- prejavovať pozitívny vzťah k estetickej úprave prostredia a aj k vlastnému 

zovňajšku 

- podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v skupine 

- objavovať a vnímať krásu v beţnom ţivote 

 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

- ovládať základné hygienické návyky 

- rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom 

- pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia 

- pochopiť význam dodrţiavania základných zásad zdravej výţivy 

- poznať základné princípy zdravého ţivotného štýlu 

- rozvíjať športový talent a schopnosti 

- poznať základy prvej pomoci 

- podieľať sa aktívne na športových podujatiach školy/ŠKD 
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4.3 Výchovný plán 

 

 

Obsahuje zoznam oblastí výchovy s vymedzením najmenšieho počtu výchovno– 

vzdelávacích činností v rámci výchovného programu na obdobie školského roka: 

 

 

 

Tematické oblasti výchovy:  

Názov tematických oblastí výchovy: 

Počet výchovno-vzdelávacích činností/aktivít 

v jednotlivých ročníkoch  ŠKD: 

I. roč. II. roč. III. roč. IV. roč. 

Vzdelávacia oblasť 

VZOV 

 

 

18 18 18 18 

Spoločensko-vedná oblasť 

SVOV 

 

 

18 18 18 18 

Pracovno-technická oblasť 

PTOV 

 

 

18 18 18 18 

Prírodovedno-environmentálna 

oblasť 

PEOV 

 

18 18 18 18 

Esteticko-výchovná oblasť 

EVOV 

 

 

18 18 18 18 

Telovýchovná, zdravotná 

a športová oblasť 

TVOV 

 

18 18 18 18 



 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Výchovné štandardy: 
 

 

                                     Vzdelávacia oblasť     

                   

 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Gramatické, matematické a iné cvičenia 

formou PL, interaktívna tabuľa, práca 

s detským časopisom  

Samostatne plniť rôznorodé úlohy. Byť 

zodpovedný za prístup k povinnostiam 

a dokončiť svoju prácu. 

Príprava školských pomôcok podľa 

potreby. Poriadok na pracovnej ploche, 

ale i v školskej taške. 

Starostlivosť o školské veci, učebnice, 

zošity a školské pomôcky. Starať sa 

o svoje miesto. 

Čítanie s porozumením, učenie sa učiť, 

techniky čítania, matematicko – grafické 

úlohy a cvičenia. 

Poznať a rozvíjať efektívne spôsoby 

učenia sa. 

Práca s informačnými zdrojmi – počítač, 

encyklopédie rôzneho zamerania, 

orientácia v textoch, sebavzdelávanie. 

Získavať nové poznatky a informácie 

s vyuţitím rôznych zdrojov. 

Zábavné didaktické hry, hádanky, 

jazykolamy, hlavolamy, doplňovačky, 

kríţovky. 

Rozvíjať získané poznatky, vyuţívať ich 

v praxi, celoţivotné vzdelávanie. 

Reprodukcia článku, vlastných záţitkov, 

hry, básničky. 

Rozvíjať spisovný jazyk, komunikačné 

schopností a slovnú  zásobu, kultúra 

prejavu 

Aktivity spojené s významnými dňami  

v roku 

Poznať významné dni v roku. 
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                       Spoločensko-vedná oblasť 

 
 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pozdrav, oslovenie, vykanie, stolovanie, 

hygienické návyky. 

Ovládať a prehlbovať základné kultúrne 

návyky. 

Neformálna komunikácia, slang, 

vulgarizmy, slovné i fyzické násilie. 

Vedieť rozlíšiť kultúrne a nekultúrne 

prejavy správania. 

Kontrola emócií, trpezlivosť, pozitívne 

myslenie, potlačenie negatívnych reakcií. 

Pochopenie druhých. 

Sebahodnotenie a sebakontrola. 

Empatia. 

Spolupráca v oddelení, stanovenie 

vlastných pravidiel skupiny, odsúdenie 

negatívnych prejavov správania sa detí. 

Aktívne sa zúčastniť na tvorbe „zdravého 

kolektívu“, spolupatričnosť 

Čo je konflikt, prečo vzniká, ako mu 

predísť, rôzne reakcie na danú situáciu. 

Efektívne riešiť jednoduché konflikty, 

medziľudské vzťahy. 

Asertívne správanie. 

Riadený rozhovor. 

Vyjadriť svoj názor a obhájiť si ho. 

Vypočuť si opačný názor. 

Ľudské práva, spoluţitie bez násilia, 

diskriminácia, šikanovanie. „kiberšikana“ 

Pochopiť význam dodrţiavania ľudských 

práv. 

Rozoznať vhodné/nevhodné správanie sa 

na sociálnych sieťach. Získať správny 

postoj 

Čo je tolerancia a predsudky. 

Vlastné záţitky. 

Úcta k okoliu. 

Prejavovať ohľaduplnosť k zdravotne 

postihnutým osobám, prejavovať úctu 

k starším ľuďom, k rodičom. 

Vytváranie pozitívnej klímy v oddelení, 

ochota pomôcť a podeliť sa s ostatnými. 

Pochopiť význam poskytnutia pomoci, 

darovania, delenia sa. 

Postavenie našej vlasti v Európe a vo 

svete. 

Úspechy našich športovcov a umelcov. 

 

Posilniť základy hrdosti k národnej 

a štátnej príslušnosti, spolupatričnosť. 

Sviatky a výročia v SR, Európe, svete. Poznať základné rozdiely. 

Získať nové informácie o zvykoch doma 

i v zahraničí. 
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                         Pracovno-technická oblasť 

 
 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Zmysel pre poriadok, sebaobsluha. 

Oboznámenie sa s pravidlami 

bezpečnosti pri práci. 

Tematické práce ku začiatku školského 

roka. 

Vytvoriť základ sebaobsluţných 

a hygienických návykov. Udrţiavať 

poriadok a bezpečnosť pri práci. 

Sebahodnotenie, úcta ku kaţdej práci. 

Denný reţim. 

Poţiadavky na vykonanú prácu podľa 

veku dieťaťa a ich schopností. 

Orientácia v čase – minulosť, 

prítomnosť, budúcnosť a ich spätosť 

s technologickým postupom pri práci, 

modernizácia. 

Vedieť si samostatne určiť osobné ciele 

vzhľadom na svoje schopnosti a vek. 

Poznať význam osobnej zodpovednosti 

za vykonanú prácu. 

Vedieť porovnať rôzne spôsoby práce. 

Práca s rôznym materiálom, pracovné 

postupy, zhotovenie darčeka. 

Rozvoj jemnej motoriky, manipulačné 

zručnosti. 

Rozvíjať základné manuálne a technické 

zručností, získať pozitívny vzťah k práci 

a prevziať zodpovednosť za splnenie 

úlohy. 

Podporovať fantáziu detí. 

Vedieť pracovať v skupine aj 

individuálne. 

Tematické práce k ročným obdobiam, 

sviatkom. 

Vyuţívanie námetov z internetu, 

Osvojiť si základné zručnosti pri tvorbe 

jednoduchých projektov. 
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                            Prírodno-environmentálna oblasť 

 

 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pozorovanie prírody, poznávanie 

listnatých a ihličnatých stromov, lesných 

plodov a liečivých rastlín – prehĺbenie 

učiva zo školy. 

Zmeny v prírode podľa ročných období. 

Fauna a flóra. Voda a jej význam. 

Chápať význam prírody pre človeka. 

Význam ovocia a zeleniny, pyramída 

zdravej výţivy, projekty 

Pitný reţim. 

Psychohygiena, otuţovanie. 

Prvá pomoc. 

Starať sa o zdravie, ochrana pred 

chorobami, úrazmi. 

Zdravá výţiva. 

Základy prvej pomoci. 

Šetrenie energiami, vodou, papierom – 

význam recyklácie. 

Pravidlá správania sa v prírode. 

Vyuţitie odpadu na iné výrobky, 

separovanie. 

Starostlivosť o kvety, okolie školy. 

Poznať princípy ochrany ţivotného 

prostredia, vyuţitie v praktickom ţivote. 

Ovocie, zelenina – spracovanie, správna 

výţiva.  

Týţdeň zdravej výţivy, Deň mlieka, Deň 

vody, Deň jabĺk, Deň Zeme... 

Pomenovať niektoré druhy zeleniny 

a ovocia, poznať ich význam vo výţive 

človeka. 

Pravidlá správania sa v prírode. Vianoce 

a vianočné stromčeky. 

Vyjadriť význam ochrany ţivotného 

prostredia. 

Zvieratá okolo nás i zvieratá z celého 

sveta, ZOO. 

Úţitkové a domáce zvieratá. 

Rozlíšiť podľa vzhľadu a niektorých 

ţivotných prejavov domáce zvieratá, ale 

i zvieratá z celého sveta. 

Pozorovanie príletu vtáctva – hniezdenie. 

 

Rozlíšiť vtákov podľa vzhľadu, spevu. 

Boj proti hmyzu – poznávanie beţných  

škodlivých a uţitočných druhov hmyzu 

Pomenovať hmyz, uvedomiť si význam 

niektorých druhov hmyzu. 
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(včela, osa, čmeliak, mravec). 

Činnosť včiel – význam. 

Prírodné úkazy (búrka, blesk, hrom, 

ozón). 

Poznať základné princípy správania sa 

počas prírodných úkazov. 

  

 

  

                         

                                 Esteticko-výchovná oblasť 

 

 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Kultúrne pamiatky v meste, múzeum, 

galéria, divadlá. 

Ľudové tradície a zvyky u nás a vo svete 

História a dnešok, 

Projekty 

Posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám, 

vnímať krásu v blízkom okolí. 

Poznať významné kultúrne pamiatky 

a zvyky u nás i v zahraničí. 

 

Hudba, výtvarné umenie, tanec, 

literatúra. 

Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu 

a literatúre. 

Netradičné výtvarné techniky, hudobné 

činnosti, tvorivé dielne. 

Rozvíjať talent a špecifické schopnosti. 

Príprava kultúrneho podujatia. Byť otvorený k tvorivej činnosti. 

Úprava oddelenia, netradičné ozdoby, 

úprava zovňajšku. 

Kultúra stolovania. 

Prejavovať a osvojovať si pozitívny 

vzťah k jednoduchej estetickej úprave 

prostredia a svojej osoby. 

Hallowen, Vianoce, karneval, Veľká noc, 

Deň matiek, MDD u nás a vo svete, 

história vzniku. 

Podieľať sa na príprave kultúrnych 

podujatí v skupine i tematickej výzdobe 

oddelenia. 

Návšteva rôznych kultúrnych inštitúcií, Zúčastniť sa rôznorodých kultúrnych 

podujatí a tak vytvárať pozitívny vzťah 

ku kultúre 

Práca s detskou literatúrou. 

Významní slovenskí umelci 

a spisovatelia. 

Rozvíjať čitateľské schopnosti 

a porozumenie textu. 

Poznať našich významných ľudí 

v kultúre. 

  

.  
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              Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 
 

 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Umývanie rúk, vetranie, TV chvíľky. 

Starostlivosť o čistotu prostredia. 

Úprava interiéru a exteriéru ŠKD. 

Ovládať základné hygienické návyky. 

Pravidelné vychádzky, cvičenie 

v telocvični, pohybové hry, uvoľňovacie 

cviky. 

Hry v snehu, relaxačné cvičenia. 

Schopnosť relaxovať pravidelným 

cvičením a pobytom vonku. 

Otuţovanie, skupinové hry, netradičné 

športové disciplíny a hry, zábavno – 

športové popoludnie, dopravná súťaţ, 

tvorivé hry 

Chápať význam pravidelného pohybu 

a cvičenia. 

Podstata zdravia a jeho upevňovanie. 

Príčiny ochorenia, racionálna strava, 

pitný reţim, vychádzky. 

Chápať význam dodrţiavania základných 

zásad zdravej výţivy. 

Stravovacie návyky, pitný reţim, 

striedanie práce a odpočinku, otuţovanie, 

správne drţanie tela, obliekanie podľa 

ročných období. 

Poznať základné princípy zdravého 

ţivotného štýlu. 

Dopravná súťaţ, športovo – zábavné 

popoludnie, ŠvP. 

Loptové a pohybové hry. 

Rozvíjať svoj športový talent 

a schopnosti. 

Rešpektovať pravidlá hry, fair – play. 

Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, 

civilizačné choroby. 

Uvedomovať si škodlivosť týchto drog 

a ich negatívny vplyv na zdravie človeka. 

Aktivity spojené so svetovými dňami 

týkajúce sa zdravia, pohybové hry, 

súťaţe, projekty, PL.... 

Poznať významné dni v roku týkajúce sa 

zdravia a športu. 

Úspechy slovenských športovcov, 

významné športové podujatia. 

Poznať slovenských významných 

športovcov, ich úspechy doma 

i v zahraničí. Cítiť národnú hrdosť. 
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4.5 Výchovné osnovy: 
 

 

 

                                 Vzdelávacia oblasť 

 
 

 

Výchovno-vzdelávací 

cieľ 
Obsah Metódy, formy 

Samostatnosť pri 

Plnení rôznorodých 

úloh, byť dôsledný 

a svoju prácu dokončiť 

Gramatické, matematické 

a iné cvičenia na 

interaktívnej tabuli, PL, 

práca s detským časopisom. 

Motivácia, individuálny  

prístup. 

Didaktické hry. 

Tréning. 

Starostlivosť o školské 

pomôcky. Čistota na 

svojom mieste. 

Poriadok na pracovnej 

ploche a v školskej taške. 

Motivácia, individuálny 

prístup, pochvala, prezentácia. 

Rozvíjať efektívne 

spôsoby učenia sa. 

Techniky učenia sa, čítanie 

s porozumením, 

matematicko –  

grafické cvičenia 

Motivácia, didaktické hry, 

individuálny prístup, 

povzbudenie, vysvetlenie. 

Získavať nové 

poznatky s vyuţitím 

rôznych druhov 

informačných zdrojov. 

Práca s počítačom, 

encyklopédiou. Orientácia 

v texte. Sebavzdelávanie, 

návšteva kniţnice. Práca 

s informačnými zdrojmi, 

čítanie s porozumením, 

sebavzdelávanie. 

Riešenie nových úloh. 

Individuálny prístup, 

vysvetlenie, tvorba projektu, 

prezentácia, výstavka. 

Rozvíjať získané 

poznatky, vyuţitie 

v praxi, celoţivotné 

vzdelávanie. 

Zábavné didaktické hry, 

hádanky, jazykolamy, 

hlavolamy, kríţovky, 

kvízy... 

Motivácia, povzbudenie, 

kladné hodnotenie, 

individuálny prístup. 
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Rozvíjať komunikačné 

schopností a slovnú 

zásobu, kultúra 

prejavu, spisovný 

jazyk. 

Čítanie rozprávok, 

reprodukcia prečítaného 

textu. Hry, básničky, 

riekanky, porekadlá. 

Počúvanie CD. 

Individuálny prístup, 

povzbudenie, kladné 

hodnotenie, prezentácia. 

Rozvíjať vedomosti 

prostredníctvom 

didaktických hier. 

Náučné didaktické hry, 

logické hry, matematické 

hry. 

Aktivizácia, súťaţ. Vzájomná 

pomoc, podpora, tréning, 

argumentácia. 

Poznať významné dni 

v roku. 

Aktivity spojené 

s významnými dňami 

v roku. 

Motivácia, riadený rozhovor, 

prezentácia, pochvala, 

výstavka, tvorba projektu. 
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                 Spoločensko-vedná oblasť 

 
 

 

Výchovno- 

vzdelávací cieľ 
Obsah Metódy, formy 

Ovládať a prehlbovať 

kultúrne návyky. 

Pozdrav, oslovenie, 

vykanie, tykanie. 

Stolovanie, hygienické 

návyky. 

Vysvetlenie, ukáţka, tréning,  

individuálny prístup. 

Selektovať kultúrne 

a nekultúrne prejavy 

správania sa. 

Neformálna komunikácia, 

slang, vulgarizmy. 

Slovné a fyzické násilie. 

Sociálne hry. Individuálny 

prístup, modelové situácie, 

Brainstorming. Práca 

s knihou, film. 

Kontrolovať svoje 

správanie. 

Empatia. 

Emócie, trpezlivosť, 

potláčanie negatívnych 

reakcií. Pochopenie 

druhých. 

Individuálny prístup, rozhovor 

v skupine, rolové hry, 

dramatizácia. 

Aktívne sa podieľať 

na tvorbe „zdravého 

kolektívu“, 

spolupatričnosť. 

Spolupráca v oddelení, 

stanovenie základných 

pravidiel, odsúdenie 

negatívneho správania. 

Individuálny prístup, 

kooperačné hry, rolové hry, 

motivácia, Brainstorming. 

Samostatne 

a efektívne riešiť 

jednoduché konflikty, 

medziľudské vzťahy. 

Čo je konflikt, prečo 

vzniká, ako mu predísť, 

reakcie na situáciu. 

Hry na riešenie konfliktov, 

vysvetlenie, hranie rolí, 

individuálny prístup, 

Brainstorming. 

Vyjadriť a obhájiť si 

svoj názor, vypočuť si 

opačný. 

Asertívne správanie, 

monológ a dialóg. 

Vysvetlenie, dramatizácia, 

povzbudenie, tréning. 

Pochopiť význam 

dodrţiavania ľudských 

práv a slobôd, 

interkulturalita. 

Rozoznať 

vhodné/nevhodné 

Ľudské práva, spoluţitie 

bez násilia, diskriminácia, 

šikanovanie, „kiberšikana“ 

Individuálny prístup, 

vysvetlenie, hry na dôveru, 

film, riadený rozhovor, 

dramatizácia, pomoc, 

povzbudenie 

Brainstorming 
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správanie sa na 

sociálnych sieťach. 

Získať správny postoj. 

 

Prejavovať 

ohľaduplnosť 

k zdravotne 

postihnutým osobám, 

prejavovať úctu 

k rodičom, starším 

osobám, prelomiť 

medzigeneračné 

stereotypy. 

Čo je tolerancia, 

predsudky, vlastné záţitky. 

 

 

 

Európsky deň solidarity 

medzi generáciami 

Individuálny prístup, 

rozhovor, vysvetlenie, 

rozprávka, film. 

 

 

Beseda 

Pochopiť význam 

poskytnutia pomoci, 

darovania, delenia sa. 

Pochopiť význam 

pozitívnych hodnôt 

ako je spolupráca, 

tolerancia. 

Vytváranie pozitívnej 

klímy v oddelení a ochoty 

pomôcť a podeliť sa 

s inými deťmi. Darček pre 

blízkych a priateľa. 

Individuálny prístup, 

vysvetlenie, pochvala 

a povzbudenie, rozprávka, 

film. 

Hry, socializácia. 

Posilniť základy 

hrdosti k národnej 

a štátnej príslušnosti, 

spolupatričnosť. 

Postavenie Slovenska 

v Európe a vo svete. 

Úspechy našich športovcov 

a umelcov. Sviatky 

a výročia. 

Rozhovor, výzdoba, výtvarné 

práce, vysvetlenie. 
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                             Pracovno-technická oblasť 
 

 

 

 

Výchovno-vzdelávací 

cieľ 
Obsah Metódy, formy 

Kultivovať základy 

samoobsluţnej 

činnosti 

a hygienických 

návykov. Bezpečnosť 

pri práci. 

Sebaobsluha, poriadok pri 

práci, umývanie rúk, 

vetranie. Tematické práce. 

Oboznámenie sa 

s bezpečnosťou pri práci. 

Individuálny prístup, 

vysvetlenie, motivácia, 

tréning, hodnotenie. 

Vedieť si samostatne 

vytýčiť jednoduché 

osobné ciele, 

primerane na svoje 

schopnosti a vek. 

Poznať a vedieť 

porovnať rôzne 

spôsoby práce. 

Sebahodnotenie, 

poznávanie rôznych 

profesií, úcta ku kaţdému 

povolaniu. Denný reţim. 

Poţiadavky na vykonanú 

prácu podľa veku dieťaťa. 

Modernizácia 

technologických postupov 

– porovnávanie 

s minulosťou. 

Individuálny prístup, 

motivácia, povzbudenie, 

rozhovor, hranie rolí. 

Rozumieť významu 

osobnej 

zodpovednosti za 

vykonanú prácu. 

Splnenie úlohy, presnosť 

a udrţiavanie čistoty pri 

práci. 

Individuálny prístup, tréning, 

Vysvetlenie, hodnotenie, 

vlastná práca, účasť na tvorbe 

projektov, prezentácia.  

Vedieť spolupracovať 

so skupinou. 

Práca v kolektíve, kladný 

vzťah k spoluţiakom, 

hrdosť na spoločný 

výsledok. Spolupráca, 

dodrţiavanie školského 

poriadku ŠKD. 

Individuálny prístup, 

motivácia, kooperačné hry, 

spoločné podujatia, súťaţe. 

Rozvíjať základy 

manuálnych 

a technických 

zručností. 

Podporiť fantáziu 

a tvorivosť detí. 

Práca s rôznym materiálom, 

pracovné postupy, 

zhotovenie darčeka. Rozvoj 

jemnej motoriky, 

manipulačné zručnosti, 

spolupráca. 

Individuálny prístup, 

povzbudenie, vysvetlenie, 

ukáţka, tvorivé dielne, vlastná 

práca, výstavky, hodnotenie.  
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Získavať základy 

zručností potrebných 

pre praktický ţivot. 

Podporiť kladný vzťah 

k práci. 

Udrţovanie poriadku  v 

oddelení , samoobsluţná 

činnosť.. 

Individuálny prístup, tréning, 

povzbudenie, výsledok 

vlastnej práce. Aktivačné hry. 

Získať základy 

zručnosti pri tvorbe 

jednoduchých 

projektov. 

Tematické práce k ročným 

obdobiam a sviatkom.  

Príprava projektov, pokusy. 

Individuálny prístup, 

vysvetlenie, povzbudenie, 

nové nápady, tvorivé dielne, 

vlastná práca, prezentácia. 

Kooperačné hry. 
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               Prírodovedno - environmentálna oblasť 

 
 

 

Výchovno-vzdelávací 

cieľ 
Obsah Metódy, formy 

Pochopiť význam 

prírody pre človeka. 

Pozorovanie zmien, príroda 

– relax. Fauna, flóra.  

Liečivé rastliny. 

Voda a jej význam. 

„Deň Zeme“ „Deň vody“ 

Zhotovovanie projektov a 

prezentácií 

Vysvetlenie, príklady, 

ilustrácia, hry, rozprávky, 

vychádzky, pozorovanie, 

súťaţ, kvíz. 

Starať sa o zdravie, 

ochrana pred 

chorobami, úrazmi. 

Zdravá výţiva. 

Základy prvej pomoci. 

Podstata zdravia, príčiny 

choroby. Stravovacie 

návyky, pitný reţim. Prvá 

pomoc – ukáţky. 

„Týţdeň zdravej výţivy“, 

„Deň jabĺk“, „Deň mlieka“ 

 

Vysvetlenie, rozhovor, 

príklady, ukáţky, 

Brainstorming, hranie rolí, 

tematické nástenky. 

 

Chrániť ţivotné 

prostredie. Aktívne sa 

podieľať na ochrane 

ţivotného prostredia. 

Šetrenie energiami, vodou. 

Význam recyklácie. 

Starostlivosť o okolie 

školy, rastliny a kvety. 

PL, interaktívna tabuľa. 

Vysvetlenie, motivácia, 

rozhovor, pozorovanie, priama 

činnosť, ukáţky, film, 

pracovné zošity. 

Rozvíjať zručnosti pri 

samotnej činnosti na 

tvorbe a ochrane 

ţivotného prostredia. 

Netradičné, originálne 

vyuţitie odpadových 

surovín, recyklácia. 

Separovaný zber v škole. 

Motivácia, kreativizácia, 

tvorivé dielne, projekty, 

brigády. 

   

Pochopiť základné 

princípy ochrany 

ţivotného prostredia. 

Poznávanie zvierat, rastlín 

a húb v regióne, 

pozorovanie zmien 

v prírode, šetrenie 

energiami, vodou, 

tematická rozprávka. 

Vychádzka, pozorovanie, 

rozprávka, dokument, práca 

s literatúrou a informáciami 

z internetu. 



 

 

28 

Rozvíjať zručnosti pri 

jednoduchej činnosti 

na tvorbe a ochrane 

ţivotného prostredia. 

Starostlivosť o izbové 

kvety, čistenie prírody 

a okolia ŠKD, zber papiera, 

triedenie odpadu a jeho 

ďalšie vyuţitie, zber 

prírodnín. 

Individuálny prístup, exkurzia, 

motivácia, súťaţ. 

Poznať základné 

princípy zdravého 

ţivotného štýlu. 

Stravovacie návyky, pitný 

reţim, striedanie práce 

a odpočinku, prvá pomoc, 

obliekanie podľa ročných 

období. 

Vysvetlenie, dramatizácia, 

rozprávka, beseda s lekárom, 

súťaţ. 

Vyjadriť význam 

ochrany ţivotného 

prostredia. 

Pravidlá správania sa 

v prírode,  

Vianoce, vianočný 

stromček. 

Vysvetlenie, ekologická hra, 

rozprávka, úlohy v PZ 

Rozlíšiť podľa 

vzhľadu a niektorých 

ţivotných prejavov 

domáce zvieratá, ale 

i zvieratá z celého 

sveta. 

Zvieratá okolo nás 

i zvieratá z celého sveta, 

ZOO. 

Práca s encyklopédiou, 

interaktívna tabuľa, hranie 

rolí, projekt, kvíz. 

Rozlíšiť vtákov podľa 

vzhľadu a spevu, 

pomenovať hmyz, 

uvedomiť si význam 

niektorých druhov 

hmyzu. 

Pozorovanie príletu 

vtáctva, hniezdenie, boj 

proti hmyzu, poznávanie 

škodlivých a uţitočných 

beţných druhov hmyzu 

(včela, osa, čmeliak, 

mravec), činnosť včiel – 

význam. 

Vychádzka, práca 

s encyklopédiou, rozprávka, 

film, PZ. 

Poznať základné 

princípy správania sa 

v prírode počas búrky. 

Prírodné úkazy, búrka, 

blesk, hrom, ozón – 

príprava jednoduchého 

projektu, prezentácie. 

Omaľovánky, PL. 

Riadený rozhovor, ukáţka, 

encyklopédia, internet. 

Pomenovať  druhy 

zeleniny a ovocia, 

poznať ich význam vo 

výţive človeka. 

Poznať rôzne druhy 

spracovania. 

Ovocie, zelenina, správna 

výţiva. 

Sušenie, konzervovanie, 

príprava šalátov. 

Súťaţ, kvíz, ochutnávka, hry, 

vychádzka. 
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                         Esteticko-výchovná oblasť 
 

 

 

Výchovno-vzdelávací 

cieľ 
Obsah Metódy, formy 

Posilniť úctu ku 

kultúrnym hodnotám 

v blízkom okolí. 

Návšteva kina, múzea, 

divadla. Ľudové tradície 

a zvyky. História a dnešok. 

Vychádzka, vysvetlenie, film, 

rozprávka, výtvarné práce, 

dramatizácia, vychádzka. 

Rozvíjať základy 

vzťahu k umeniu 

a literatúre. 

Hudba, výtvarné umenie, 

tanec. Nácvik programu. 

Hry. 

Návšteva kultúrneho podujatia 

a kniţnice. Motivácia, ukáţka, 

povzbudenie. 

Rozvíjať talent 

a špecifické 

schopnosti. 

Netradičné výtvarné 

techniky, práca 

s literatúrou. 

Tvorivé dielne, výstava prác, 

dramatizácia, motivácia, 

povzbudenie. 

Rozvíjať základy 

tvorivých schopností 

a zručností. 

Príprava vlastných 

kultúrnych vystúpení. 

Individuálny prístup, 

motivácia, povzbudenie, 

prezentácia, tvorivé dielne. 

Prejavovať pozitívny 

vzťah k jednoduchej 

estetickej úprave 

prostredia. 

Úprava oddelenia, 

netradičné ozdoby, úprava 

zovňajšku, DOD pre 

rodičov. 

Individuálny prístup, 

motivácia, povzbudenie, 

Brainstorming, výstavy prác, 

tvorivá dielňa, nástenky. 

Podieľať sa na 

príprave kultúrnych 

podujatí v skupine. 

Hallowen, Mikuláš, 

Vianoce, karneval, Veľká 

noc, MDD. 

Motivácia, povzbudenie, 

kultúrne vystúpenie, výzdoba. 

Objavovať a vnímať 

krásu v beţnom 

ţivote. 

Tematická vychádzka, 

pozorovanie, vlastná 

skúsenosť. 

Pozorovanie, povzbudenie, 

ilustrácia záţitku. 
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           Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 
 

 

 

Výchovno-vzdelávací 

cieľ 
Obsah Metódy, formy 

Ovládať základné 

hygienické návyky. 

Umývanie rúk, vetranie, 

TV chvíľky. Predchádzanie 

ochoreniam, starostlivosť 

o čistotu prostredia 

a osobnú čistotu. 

Individuálny prístup, 

vysvetlenie, motivácia, 

súťaţe, pochvala. 

Rozvíjať schopnosť 

relaxovať 

pravidelným cvičením 

a pohybom. 

Pravidelné vychádzky, 

cvičenie v telocvični, 

kolektívne loptové 

a pohybové hry. 

Individuálny prístup, 

povzbudenie, tréning. 

Pochopiť význam 

pravidelného pohybu 

a cvičenia. 

Otuţovanie, skupinové hry, 

netradičné športové aktivity 

– dopravná súťaţ, športovo 

– zábavné popoludnie. 

Tvorivé hry, hudobno – 

pohybové hry. Správne 

drţanie tela. 

Individuálny prístup, 

vysvetlenie, motivácia, 

povzbudenie, aktivácia, 

tréning. 

Pochopiť význam 

dodrţiavania 

základných zásad 

zdravej výţivy. 

Podstata zdravia, 

zodpovednosť za svoje 

zdravie, príčiny ochorenia, 

racionálna strava, pitný 

reţim. zásady stolovania, 

predchádzanie civilizačným 

ochoreniam. “Týţdeň 

zdravej výţivy“, „Deň 

jabĺk“, „Deň mlieka“ 

Vysvetlenie, motivácia, 

povzbudenie, individuálny 

prístup, čítanie odbornej 

literatúry, tematická výstava, 

ochutnávka, ilustrácie na 

danú tému, tvorivé dielne 

Poznať základné 

princípy zdravého 

ţivotného štýlu 

Stravovacie návyky a pitný 

reţim. Striedanie práce 

a odpočinku. Obliekanie 

podľa ročných období. 

Otuţovanie. Predchádzanie 

ochoreniam a úrazom. 

Správne drţanie tela. 

Ochrana ţivotného 

prostredia. Prvá pomoc.  

Individuálny prístup, 

motivácia, povzbudenie, 

pochvala, vlastná skúsenosť – 

rozhovor. 

Rozvíjať športový Záujmová športová činnosť Individuálny prístup, 
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talent a schopnosti. 

Poznať slovenských 

významných 

športovcov a ich 

úspechy. 

Cítiť národnú hrdosť. 

 

– súťaţe. Význam 

trpezlivosti a vytrvalosti 

v športe – úspechy 

slovenských športovcov.  

Športovo – zábavné 

popoludnie. 

motivácia, povzbudenie, 

aktivácia. 

 

 

 

 

 

Poznať významné dni 

a obdobia v roku 

týkajúce sa zdravia 

a športu. 

Aktivity spojené 

s významnými športovými 

podujatiami doma i vo 

svete. 

Súťaţ, kvíz, nástenka, 

projekt, prezentácia. 

Informácie z internetu, 

encyklopédia, film. 

Rešpektovať 

a dodrţiavať pravidlá 

 

Základné prvky a pravidlá 

loptových hier. Zmysel pre 

organizovanosť, kolektív 

a disciplínu. 

Dopravná súťaţ. 

 

Individuálny prístup, 

motivácia, povzbudenie, 

aktivizácia, hra. 

Uvedomovať si 

škodlivosť týchto drog 

a ich negatívny vplyv 

na zdravie človeka. 

 

Čo je nikotín, fajčenie, 

alkohol a zdravie, 

civilizačné choroby. 

Riadený rozhovor, práca 

s literatúrou, beseda 

s lekárom. 
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PRÍLOHA č.1 

 

SWOT ANALÝZA ŠZ  

 

 

SWOT analýza ŠZ: /príloha k VP/ 

 

Silné stránky – vnútorné 

- stály kvalifikovaný tím pani vychovávateliek 

- poloha školy – pekné prostredie, blízkosť lesa a ihrísk /multifunkčné, 

volejbalové, novovybudované dopravné/ 

- kaţdodenný pobyt detí vonku 

- individuálny prístup k deťom 

- dobré materiálne zabezpečenie 

- kvalitné a tradičné podujatia 

- spolupráca s rodičmi 

- moţnosť navštevovať záujmové krúţky priamo v budove školy 

 

Slabé stránky – vnútorné 

- neustále personálne zmeny 

- prerušovaná pracovná doba 

- narúšanie činnosti odchodmi a príchodmi detí na krúţky spôsobené 

nedochvíľnosťou lektorov 

- nedostatočné vykurovanie niektorých priestorov ŠKD, nezateplenie vonkajšej 

steny budovy, čo spôsobuje nevyhovujúce podmienky/chlad, vytváranie 

plesne/, nevyhovujúca elektroinštalácia, podlahová krytina 

- strata samostatných priestorov pre činnosť ŠKD 

 

Príležitosti – externé 

- doplniť nedostatok metodického materiálu 

- úprava úväzkov vychovávateliek 

- lepšie finančné ohodnotenie PZ a OZ, motivácia 

- moţnosť zapojiť do práce s deťmi i ďalšie vzdelávacie, kultúrne inštitúcie 

- sponzori 

- krúţková činnosť na škole 

  

Ohrozenia – externé 

- nedostatok financií na prevádzkovanie ŠZ 

- nedostatok PZ a OZ 

- klesajúca populačná krivka 

- nevhodný vplyv médií – drogy, šikanovanie, kriminalita 

- konkurenčný boj o deti iných škôl  

- morálne postavenie PZ a OZ v spoločnosti 

 


