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1. Charakteristika Školského klubu detí 

1.1 Zameranie ŠKD 

Výchovný program nášho ŠKD vychádza zo všeobecných cieľov a princípov výchovy 

a vzdelávania (zákon 245/2008), z kľúčových kompetencií žiaka základnej školy, a z vlastnej 

koncepcie.  

Výchova a vzdelávanie v ŠKD sú vedené najmä k rozvoju osobnosti dieťaťa, rozvoj 

kľúčových kompetencií zručností, schopností a vedomostí, ktoré deti nadobúdajú počas 

vyučovania, kladieme dôraz na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa. Pri výchove a vzdelávaní sa 

snažíme, aby deti pracovali samostatne, resp. sa naučili pracovať v kolektíve, snažíme sa o to, 

aby vedeli prevziať zodpovednosť za prípravu na vyučovanie a za svoje konanie. Deti v ŠKD 

vedieme k zmysluplnému a aktívnemu využívaniu voľného času. Režim dňa v ŠKD je 

založený na striedaní činností, avšak kladieme dôraz na potrebu oddychu, relaxáciu, 

uspokojovanie záujmov dieťaťa a jeho osobnostný rozvoj a pokoj pri písaní domácich úloh. 

V školskom roku 2019/2020 sa do výchovno–vzdelávacieho procesu v predmete matematika 

v 1. ročníkoch zaviedla metóda: Hejného metóda. V predmete slovenský jazyk a literatúra v 1. 

roč. sa spojité písmo  nahradilo nespojitým písaným písmom Comenia script. V školskom 

roku 2020/2021 začína škola napĺňať ciele Vízie – „Škola vzťahov, Škola života a Zbožná 

škola“. 

 

1.2 Priestorové vybavenie ŠKD 

Školský klub detí je súčasťou Piaristickej základnej školy sv. Jozefa Kalazanského 

v Nitre a na svoju realizáciu využíva jej priestory. ŠKD je umiestnený na jej prvom poschodí 

v štyroch triedach. V týchto triedach prebieha v doobedňajších hodinách riadne vyučovanie 

a je v nich vyčlenený priestor pre popoludňajšiu činnosť ŠKD. Priestorové zabezpečenie ŠKD 

je uspokojujúce, avšak samostatné priestory pre ŠKD nie sú vyčlenené. 

Pre činnosť ŠKD je k dispozícii multifunkčné ihrisko, nachádzajúce sa v zadných 

priestoroch školy slúžiace na športovú činnosť detí, blízko neho je vyčlenená trávnatá plocha 

pre oddychovú činnosť detí a takisto vnútorný školský dvor. Ďalej je pre ŠKD k dispozícii 

detské ihrisko, telocvičňa a športové potreby. Pre činnosť ŠKD sa v triedach nachádzajú 

interaktívne tabule, ktoré je možné využívať nielen pri vyučovacom procese v dopoludňajších 

hodinách.  
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V triedach ŠKD sa  nachádzajú spoločenské hry a hračky, ktoré sú k dispozícii 

každému dieťaťu tak, aby ich mohlo využívať a vrátiť ich na pôvodné miesto. Materiálne 

zabezpečenie ŠKD je dopĺňané priebežne počas celého školského roka. V každom oddelení 

ŠKD sa nachádza pohovka, ktorú deti využívajú najmä na odpočinkovú činnosť. 

Priestory vyčlenené pre ŠKD sú priebežne prispôsobované tak, aby boli pre deti 

atraktívne a podnetné k aktívnemu rozvoju. Vychádzame z individuálnych potrieb detí 

a podporujeme potrebu podieľania sa na tvorbe interiéru aj exteriéru. 

1.3 Charakteristika detí a spolupráca ŠKD  

Školský klub detí poskytuje priestor pre 95 detí 1.-4. ročníka základnej školy. 

Súčasťou základnej školy sú štyri oddelenia ŠKD. V I. oddelení ŠKD je riadne zapísaných 23 

detí, v II. oddelení je zapísaných 24 detí, v III. oddelení je zapísaných 24 detí a v IV. oddelení 

je zapísaných 24 detí. V ŠKD sú deti Piaristickej základnej školy sv. Jozefa Kalazanského 

v Nitre. Nachádzajú sa medzi nimi aj deti s poruchami správania a učenia. 

Školský klub detí spolupracuje najmä s pedagógmi základnej školy a rodičmi detí. 

Spolupracuje najmä pri príprave rôznych kultúrnych podujatí pripravovaných pre rodičov 

detí. ŠKD má na zodpovednosť výzdobu priestorov vyčlenených pre základnú školu, t.j. 

chodba a triedy.  

1.4 Podmienky prijatia dieťaťa do ŠKD 

Zápis do ŠKD sa uskutočňuje vždy v prvý deň školského roka, ale dieťa je možné 

zapísať do ŠKD aj v priebehu školského roka. Zápisný lístok je záväzný dokument, v ktorom 

je presne stanovené, kto a v akom čase preberá dieťa z ŠKD. Jeho súčasťou je Splnomocnenie 

týchto osôb, Žiadosť o prijatie do ŠKD a Informovaný súhlas zákonného zástupcu. Dieťa je 

možné z ŠKD odhlásiť kedykoľvek prostredníctvom odhlasovacieho lístka. 

2 Vymedzenie vlastných cieľov a poslaní výchovy 

Z charakteru našej školy vyplýva potreba klásť dôraz najmä na kresťanské princípy 

výchovy. Vkladať deťom základy kresťanstva je naším poslaním, aby dokázali v budúcnosti 

viesť plnohodnotný život stavaný na základoch lásky k sebe a blížnemu. Preto je našimi 

cieľmi v čase mimo riadneho vyučovania vštepovať deťom v ŠKD: 
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1. Zabezpečiť súlad výchovného programu s princípmi výchovy a vzdelávania, 

ktoré vyplývajú z jej kresťanského charakteru a tým formovať najmä mravný 

a náboženský život dieťaťa. 

2. Harmonicky rozvíjať osobnosť dieťaťa tak, aby si osvojilo základy úcty, 

sebaúcty a pravidiel jeho existencie v spoločnosti. Rozvíjať schopnosť 

premýšľať, rozhodovať sa a dokázať prejaviť svoj vlastný názor a prijímať 

názory druhých. 

3. Viesť dieťa k tolerancii a pochopeniu rozdielov v náboženskej, etnickej či 

kultúrnej odlišnosti.  

4. Motivovať dieťa k aktívnemu poznávaniu, formovať jeho vzťah k učeniu, 

poznávaniu vlastnej kultúry a tradícií. Systematicky rozvíjať reč dieťaťa, jeho 

schopnosti a zručnosti vedúce k ďalšiemu vzdelávaniu. Získať všeobecný 

prehľad. 

5. Rozvíjať fantáziu a nadanie dieťaťa pomáhajúce k jeho sebarealizácii. Viesť 

dieťa k zodpovednosti za jeho skutky. 

6. Podporovať telesný a psychický rozvoj dieťaťa. Vytvárať preňho atraktívne 

prostredie, kde sa bude cítiť spokojne a pohodlne. 

7. Dodržiavať zásady bezpečnosti v kolektíve. Naučiť dieťa správať sa tak, aby 

neohrozovalo svojím správaním seba ani nikoho iného. Viesť dieťa k úcte 

k vlastnému životu a zdraviu. 

8. Rozvíjať kompetencie vedúce k zmysluplnému tráveniu voľného času. 

9. Pochopiť a uplatniť zásady demokracie. 

10. Získavať a uplatňovať v praxi vedomosti o životnom prostredí. 

Konkrétnejšie ciele sú rozpracované v tematických oblastiach výchovy a v pláne 

výchovno-vzdelávacej činnosti na aktuálny školský rok. 

3 Formy výchovy a vzdelávania 

 Formy výchovy a vzdelávania v Školskom klube detí sú rozdelené do troch oblastí: 

1. Príležitostné 

2. Priebežné 

3. Pravidelné 
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1. Príležitostné akcie Školského klubu detí predstavujú najmä výlety, besiedky, súťaže, 

športové akcie. 

2. Priebežné akcie sú realizované počas celého školského roka - oboznámenie s vnútorným 

poriadkom ŠKD, poučenie o bezpečnosti, správaní v jedálni, vychádzky, rozhovory, kvízy, 

praktické činnosti, športové činnosti. 

3. Pravidelné akcie závisia od týždennej skladby zamestnania. 

 záujmové útvary: krúžky 

 ponuka spontánnych činností – činnosti na čerstvom vzduchu 

 osvetová činnosť: besedy, výlety, exkurzie 

 individuálne činnosti: samostatná činnosť žiaka nemusí mať spoločný cieľ napr. 

pri spontánnych hrách 

 odpočinkové činnosti: relax, aktívny odpočinok 

 príprava na vyučovanie: tematické vychádzky, didaktické hry, činnosti upevňujúce 

a rozširujúce získané vedomosti a poznatky, vypracovanie domácich úloh 

Cieľom výchovy v ŠKD je rozvoj detskej osobnosti po stránke fyzickej, psychickej, 

duchovnej a sociálnej, systematickou činnosťou vychovávať jedinca, ktorý zvláda požiadavky 

a nároky kladené naňho v škole, v rodine a v blízkom okolí. 

4 Tematické oblasti výchovy 

Výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania sa v ŠKD realizujeme v týchto tematických 

oblastiach výchovy: 

- vzdelávacia 

- spoločensko-vedná 

- pracovno-technická 

- prírodovedno-environmentálna 

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

- telovýchovná, zdravotná a športová (turistická) 

 

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

mravnú, ekologickú, dopravnú a výchovu k rodičovstvu.  
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Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje tak, že sa obsah jednotlivých výchovnovzdelávacích 

činností aplikuje integrovane vo viacerých výchovných oblastiach a v záujmovej činnosti 

naraz, čo umožní komplexnejší rozvoj osobností detí .  

V ŠKD sa jednotlivé striedajú, neuplatňuje sa jednostranné uprednostňovanie niektorej z nich. 

Snažíme sa deti k racionálnejšiemu  využitiu voľného času na základe dobrovoľnosti, 

zaujímavosti, pestrosti činnosti, uplatnenia aktivity, samostatnosti, pracovnej zručnosti, 

umeleckej tvorivosti, bezpečnosti pri práci a pravidelnému pohybu na čerstvom vzduchu. 

Kľúčové kompetencie a osobnosť dieťaťa/žiaka sa rozvíjajú prostredníctvom realizácie nižšie 

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

realizovaním nižších, špecializovanejších a konkrétnejších cieľov v jednotlivých tematických 

oblastiach výchovy a aktivitách. Konkrétne špecializované ciele sa uvádzajú v pláne 

výchovno-vzdelávacej činnosti na príslušný školský rok. 

 

4.1 Vzdelávacia oblasť 

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 

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 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 



9 
 

- poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať 

 

4.3 Pracovno-technická oblasť 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele 

- rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu 

- vedieť spolupracovať so skupinou 

- rozvíjať základy manuálnych a technických zručností 

- rozvíjať fantáziu a tvorivosť 

- získavať základy zručností potrebných pre praktický život 

- získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov 

 

4.4 Prírodovedno-environmentálna oblasť 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia 

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

- pozorovať zmeny v prírode počas 4 ročných období 

 

4.5 Esteticko-výchovná oblasť 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí 

- rozvíjať základy vzťahu k umeniu 

- rozvíjať talent a špecifické schopnosti 

- rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností 

- prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia 

- podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení 

- objavovať krásu v bežnom živote 

 

4.6 Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

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 
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- pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy 

- poznať základné princípy zdravého životného štýlu 

- rozvíjať športový talent a schopnosti 

- rozvíjať tímovú spoluprácu 

 

Náš výchovný program je rozdelený do piatich okruhov: 

1. Rodina a ľudia okolo nás 

2. Z rozprávky do rozprávky 

3. Návrat k prírode 

4. Človek a zdravie 

5. Tradície Slovenska 

Rodina a ľudia okolo nás 

Tematický okruh je zameraný na potrebu vytvárania a formovania sociálnych vzťahov 

v kolektíve, v ktorom sa dieťa nachádza. Hovoríme najmä o spoznávaní spoločenstva, ktoré  

má predstavovať základ pre dobré spolužitie, nadväzovať prvé kontakty v triede, upevňovať 

pravidlá, ktoré podporujú spolužitie v skupine, formovať vzájomnú úctu v komunikácii. 

Kladieme dôraz na dôležitosť upevňovania vzťahov v rodinnom spoločenstve a v kruhu 

priateľov.    

Z rozprávky do rozprávky 

Rozprávky k deťom neodmysliteľne patria – veľký úspech dosiahneme „hraním“ sa 

s príbehom, a to nám pomáha naplňovať najrôznejšie výchovné ciele. Naplnením tohto 

okruhu je motivovať deti prostredníctvom rozprávok k lepším výkonom.  Taktiež prispieť 

rozprávkou k precvičeniu pamäti, trpezlivosti, otvorenej komunikácii, akceptácii názorovej 

odlišnosti, k získaniu základov empatie, tvorivosti, sociability a hudobnej tvorivosti. 

Návrat k prírode 

Ochrana prírody a životného prostredia je dôležitou súčasťou života každého človeka. 

Preto je dôležité formovať v deťoch potrebu ochrany prostredia, v ktorom sa nachádzajú 

a v ktorom sa odohráva ich život. Kladieme dôraz na určovanie spojitostí medzi rastlinnou 

a živočíšnou ríšou, starostlivosť o rastliny, formujeme ochranárske postoje k prírode. V rámci 
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tohto programu je dôležité realizovať pravidelné vychádzky a pobyt vonku, pozorovanie 

prírody v jednotlivých ročných obdobiach ako Božie dielo. 

Človek a zdravie 

Zdravie človeka je potrebné chrániť a k tomu treba deti viesť v každom veku. V tomto 

okruhu sa snažíme deťom vštepovať potrebu chrániť si zdravie svoje vlastné a takisto aj 

zdravie iných. Deti učíme sebapoznávaniu, sebaochrane, získaniu poznatkov o zdraví 

a chorobách. Výrazným faktorom je potreba prevencie. Teda prijať zodpovednosť za svoje 

zdravie, dodržiavanie osobnej hygieny, bezpečnosti pri činnostiach, budovanie správneho 

režimu dňa a jeho dodržiavanie.  Získavanie poznatkov o tom, čo je dobré pre naše zdravie 

a čo naopak nášmu zdraviu škodí. Modlitba za zdravie. 

Tradície Slovenska 

Naplnením tohto okruhu je iniciatíva poznávať vlastný región, svoje bydlisko a jeho 

okolie – geografiu, kultúru, osobnosti. Rozvíjať národné povedomie, lásku k vlasti, chrániť 

kultúrne dedičstvo, ľudové tradície.  Upevňovanie Slovenských tradícií.                          

5 Výchovný plán (kompetencie dieťaťa, výchovné štandardy,  výchovné osnovy) 

 

Tematické oblasti výchovy: 

 

Názov tematických oblastí výchovy: 

 

 

Počet výchovno-vzdelávacích činností/aktivít 

v ŠKD: 

 

I. 

oddelenie 

II. 

oddelenie 

III. 

oddelenie 

IV. 

oddelenie 

Vzdelávacia oblasť 33 33 33 33 

Spoločensko-vedná oblasť 33 33 33 33 

Pracovno-technická oblasť 33 33 33 33 

Prírodovedno-environmentálna oblasť 33 33 33 33 

Esteticko-výchovná oblasť 33 33 33 33 

Telovýchovná, zdravotná a športová 

oblasť 

33 33 33 33 
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5.1 Kompetencie dieťaťa  školského klubu detí 

Výchovou a vzdelávaním mimo vyučovania v nadväznosti na výchovno-vzdelávaciu 

činnosť školy primárneho vzdelávania umožňujeme individuálny rozvoj osobnosti dieťaťa, 

jeho vedomostí, záujmov, základov spôsobilostí, zručností, postojov a hodnôt. Podporujeme 

vytváranie vzťahu k celoživotnému vzdelávaniu a k aktívnemu tráveniu voľného času. 

Posilňujeme jeho úctu k Bohu a rodičom. Učíme ho úcte k ľudským právam a základným 

slobodám, k porozumeniu a znášanlivosti, tolerancii, kultúrnym a národným hodnotám a 

tradíciám štátu. 

Dieťa ŠKD má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúce jeho 

individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke pobytu v ŠKD: 

 

Kompetencie učiť sa učiť 

- rieši nové, neznáme úlohy a situácie 

- zúčastňuje sa vedomostných súťaží 

- prejavuje záujem o nové informácie 

 

Komunikačné kompetencie 

- zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje svoj názor 

- vypočuje si opačný názor 

- rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT 

- prijíma spätnú väzbu 

 

Sociálne kompetencie 

- pomenuje svoje potreby, city a pocity 

- zvládne jednoduché stresové situácie 

- vlastným postupom rieši jednoduché konflikty 

- presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti 

- rešpektuje úlohy skupiny 

- efektívne spolupracuje v skupine 

- uvedomuje si potreby žiakov a osôb so zdravotným znevýhodnením 

- uvedomuje si potreby ostatných detí 

- poskytne pomoc alebo pomoc privolá 
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Pracovné kompetencie 

- prejavuje samostatnosť vo vypracovaní domácich úloh 

- plánuje a hodnotí svoje činnosti 

- prijíma nové informácie a poznatky 

- dokončí prácu 

- kultivuje svoju vytrvalosť 

- plní si svoje povinností 

- ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre 

   praktický život 

- rozvíja manuálne zručnosti 

 

Občianske kompetencie 

- uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb 

- uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie 

- je otvorený primeranému participovaniu na živote v oddelení 

- prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám 

 

Kultúrne kompetencie 

- pozná kultúrne pamätihodnosti okolia a regiónu 

- rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie 

- rešpektuje iné kultúry a zvyky 

- prijíma kultúrne podnety 

- je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine 

- ovláda základy kultúrneho správania 

- kultivuje svoj talent 

5.2 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.  

Delia sa na: 

Výkonové – nimi stanovujeme kritériá úrovne zvládnutia obsahových štandardov. Sú to 

cieľové výstupy , ktoré má dosiahnuť dieťa na konci štvorročného pobytu v školskom klube. 
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Obsahové – nimi určujeme vedomosť, zručnosť alebo schopnosť, ktorú má dieťa ovládať a 

ktorú má vedieť aj prakticky používať. 

 

Vzdelávacia oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Gramatické a matematické cvičenie Samostatne písať úlohy 

Techniky učenia, ako sa učiť, rozvíjanie 

vedomostí, čítanie textu, reprodukcia 

príbehu 

Poznávať efektívne spôsoby učenia sa 

 

Práca s informačnými zdrojmi, čítanie 

s porozumením, sebavzdelávanie 

Byť otvorený získavať nové poznatky 

a informácie 

Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, 

zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry 

Rozvíjať získané poznatky 

 

Spoločensko-vedná oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie 

pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie 

školského poriadku ŠKD 

Spolurozhodovať o živote v skupine 

Prejavy úcty k rodičom a ostatným ľuďom, 

čo je tolerancia 

Prejavovať úctu k rodičom, starším 

Emócie, prečo sme nahnevaní, silné a slabé 

stránky osobnosti, trpezlivosť, upokojenie 

sa, ako zvládnuť hnev, pozitívne myslenie, 

ako pochopiť iných, sebaúcta 

Ovládať jednoduché zručnosti 

sebahodnotenia, sebariadenia, 

sebamotivácie a empatie 

 

Význam pomoci a solidarity medzi ľuďmi Pomáhať ľuďom telesne, zrakovo, 

 sluchovo postihnutým 

Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, 

diskriminácia, moje práva, tvoje práva, 

spolužitie bez násilia 

Rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie 

ľudských práv a základných slobôd 

Slovensko v Európe, Slovensko vo svete, 

úspechy slovenských športovcov, umelcov, 

mládeže 

Prejavovať základy hrdosti k národným 

hodnotám a tradíciám SR 

Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna 

komunikácia, spolužitie bez násilia 

Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy 

v správaní sa 

Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká, 

správanie, ktoré podporuje konflikt, 

Samostatne a kriticky riešiť jednoduché 

konflikty v oddelení/záujmovom útvare 
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správanie, ktoré konfliktu predchádza 

Asertivita, asertívne správanie Obhajovať svoje názory 

Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg, 

monológ 

Vypočuť si opačný názor 

Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky, 

rozprávanie o domove, prejavy úcty 

k ľuďom, čo je tolerancia 

Prejavovať úctu k rodičom, starším 

Deľba práce v rodine, problémy v rodine, 

život detí v rozvrátenej rodine, moja pomoc 

v rodine 

Rozlišovať a porovnávať vzťahy v 

harmonickej a rozvrátenej rodine 

Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna 

komunikácia spolužitie bez násilia 

Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy 

v správaní sa 

Práca s počítačom, komunikácia 

s internetom, práca v textovom a grafickom 

editore 

Využívať všetky dostupné formy 

Komunikácie 

 

Pracovno-technická oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Spolupráca, zodpovednosť, dodržiavanie 

školského poriadku ŠKD, moje povinnosti 

Spolurozhodovať o živote v skupine a pracovať 

v skupine 

Sebaobsluha, poriadok na stole, v oddelení, 

v šatni 

Dodržiavať základné sebaobslužné a 

hygienické návyky 

Poznávanie rôznych profesií, úcta ku 

každému povolaniu, dodržovanie denného 

režimu, vývoj ľudského života: detstvo, 

dospelosť, staroba, orientácia v čase 

minulosť, prítomnosť, budúcnosť 

Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché 

osobné ciele a vážiť si prácu všetkých ľudí 

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 

Práca s rôznym materiálom, netradičné 

pracovné postupy, zhotovenie darčeka, 

rozvoj jemnej motoriky, manipulačné 

zručnosti spolupráca 

Rozvíjať základy manuálnych a technických 

Zručností 

Varenie, pečenie, studené jedlo, poriadok 

v herni, v triede, sebaobslužné činnosti 

Získavať základy zručností potrebných pre 

praktický život 

Získať základné zručnosti v tvorbe 

jednoduchých projektov 

Maska na karneval, kalendár oddelenia, 

návrh oddychového kútika v oddelení 
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Prírodovedno-environmentálna oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pozorovanie prírody, fauny a flóry v okolí 

obce/mesta, pozorovanie zmien v prírode, 

šetrenie energiami, vodou 

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 

                                                        

Esteticko-výchovná oblasť 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Kultúrne pamiatky v obci/meste, múzeum, 

galéria, ľudové tradície zvyky, povesti, 

názvy ulíc, miestne noviny, história 

a dnešok 

Prejavovať úctu ku kultúrnym hodnotám v 

blízkom okolí 

Hudba, výtvarné umenie, tanec Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu 

Netradičné výtvarné techniky, hudobné 

činnosti, športové činnosti 

Rozvíjať svoj talent a špecifické schopnosti 

Záujmová činnosť, príprava kultúrneho 

podujatia 

Byť otvorený k tvorivej činnosti 

Úprava oddelenia, netradičné ozdoby, 

úprava zovňajšku 

Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej 

estetickej úprave prostredia a svojej osoby 

Veľká noc, Deň matiek, úcta k starším, 

Vianoce 

Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí 

v skupine 

Tematická vychádzka, pozorovanie zmien, 

audio nahrávka, rozprávka 

Byť otvorený objavovať a vnímať krásu 

v bežnom živote 

       

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Umývanie rúk, vetranie, telovýchovné 

chvíľky 

Ovládať základné hygienické návyky 

Prechádzka, bicyklovanie, lyžovanie, 

plávanie, cvičenie v telocvični, stolný tenis, 

kolektívne loptové hry 

Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom 

Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, 

civilizačné choroby 

Uvedomovať si škodlivosť fajčenia, 

alkoholu a iných drog 

Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové 

hry, netradičné športové disciplíny 

Schopnosť pravidelného pohybu a cvičenia 
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Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje 

zdravie, príčiny ochorenia, racionálna 

strava, potravinová pyramída 

Vyjadriť význam dodržiavania základných 

zásad zdravej výživy 

Stravovacie návyky, pitný režim, striedanie 

práce s odpočinkom, prvá pomoc, obliekanie 

podľa ročných období 

Uvedomovať si základné princípy zdravého 

životného štýlu 

Záujmová činnosť, športová súťaž Rozvíjať svoj športový talent a schopnosti 

 

5.3 Výchovné osnovy ŠKD: 

Vzdelávacia oblasť 

                               

Výchovnovzdelávací 

Cieľ 

Obsah Metódy, 

formy 

Počet VVČ 

Rozvíjať 

autonómnosť v 

príprave na 

vyučovanie 

Domáce úlohy Individuálny prístup, tréning 

motivácia, vysvetlenie, 

zábavné didaktické hry 

Hodiny, 

ktoré týmto 

metódam a 

formám 

budeme 

venovať sú 

individuálne, 

podľa danej 

situácie 

a možností. 

Rozvíjať efektívne 

spôsoby učenia sa 

Techniky 

učenia, ako sa 

učiť, rozvíjanie 

vedomostí, 

čítanie textu, 

reprodukcia 

príbehu 

Individuálny prístup 

Motivácia  

Povzbudenie 

Modelové situácie 

Prezentácia 

 

Získavať nové 

poznatky 

a informácie 

Práca 

s informačným 

i zdrojmi, 

čítanie 

s porozumení, 

práca 

s encyklopédiou, 

učebnicou, 

časopisom a 

slovníkom, 

sebavzdelávanie 

Individuálny prístup 

Aktivizácia 

Brainstorming 

Riešenie nových úloh 

Prezentácia 
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Rozvíjať získané 

poznatky 

Rozvíjanie 

slovnej zásoby, 

jazykolamy, 

báničky, 

zmyslové hry, 

doplňovačky, 

didaktické hry 

Individuálny prístup 

Motivácia 

 

 

Spoločensko-vedná oblasť 

Výchovnovzdelávací 

Cieľ 

Obsah Metódy, 

formy 

Počet VVČ 

Obhajovať si svoj 

názor 

Asertivita, 

asertívne 

správanie, 

jednoduché 

techniky 

Vysvetlenie 

Povzbudenie 

Hranie rolí 

Aktivačné hry 

Každá 

vychovávateľka 

si počet hodín 

prispôsobí vo 

svojom pláne. 

Vypočuť si 

opačný názor 

Vedenie 

rozhovoru, 

diskusia, 

dialóg a 

monológ 

Vysvetlenie 

Tréning 

Aktivačné hry 

Dramatizácia 

 

Spolurozhodovať 

o živote v skupine 

Spolupráca, 

zodpovednosť, 

vytváranie 

pozitívnej 

klímy v 

oddelení, 

dodržiavanie 

školského 

poriadku ŠKD, 

moje povinnosti 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Aktivizácia 

Kooperačné hry 

Hranie rolí 

 

Rozvíjať základy 

zručností 

sebahodnotenia, 

sebariadenia, 

sebamotivácie 

a empatie 

Emócie, prečo 

sme 

nahnevaní, 

silné a slabé 

stránky 

osobnosti, 

trpezlivosť, 

upokojenie sa, 

ako zvládnuť 

hnev, pozitívne 

myslenie, ako 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Povzbudenie 

Dramatizácia 

Hranie rolí 

Hry na úprimnosť 

Hry na vciťovanie 
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pochopiť 

iných, sebaúcta 

Prejavovať úctu 

k rodičom, starším 

Moja rodina, 

čo je domov, 

rozlišovať 

príbuzenské 

vzťahy, vlastné 

zážitky, 

rozprávanie 

o domove, 

prejavy úcty k 

ľuďom, 

tolerancia 

Individuálny prístup 

Film 

Rozprávka 

Hranie rolí 

Hry na vciťovanie 

 

Prejavovať 

ohľaduplnosť 

k osobám so 

zdravotným 

postihnutím 

Život so 

zdravotným 

postihnutím, 

čo je 

predsudok, 

vzťah k deťom 

s handicapom 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Film 

Rozprávka 

Hranie rolí 

 

Pochopiť význam 

dodržiavania 

ľudských práv 

a základných 

slobôd 

Práva dieťaťa, 

ľudské práva, 

šikanovanie, 

diskriminácia, 

moje práva, 

tvoje práva, 

spolužitie bez 

násilia 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Brainstorming 

Hry na riešenie konfliktov 

Hry na dôveru 

Hry na sebapresadzovanie 

 

Posilniť základy 

hrdosti k národnej 

a štátnej 

príslušnosti 

Slovensko 

v Európe, 

Slovensko vo 

svete, úspechy 

slovenských 

športovcov, 

umelcov 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Výtvarná práca 

Tvorivá dielňa 

Film 

Rozprávka 

 

Kultivovať 

kultúrne návyky 

a vyjadrovanie sa 

Pozdrav, 

podanie ruky, 

požiadanie, 

odmietnutie, 

oslovenie, 

stolovanie 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Tréning  

Hranie rolí 

 

Využívať všetky 

dostupné formy 

Práca 

s počítačom, 

Individuálny 

prístup 
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komunikácie komunikácia 

s internetom, 

práca 

v textovom 

a grafickom 

editore 

Braisntorming 

Tréning 

Vlastná práca 

Prezentácia 

Riešenie úloh 

Rozlíšiť kultúrne 

a nekultúrne 

prejavy v správaní  

Vulgarizmy, 

slang, gestá, 

neformálna 

komunikácia, 

spolužitie bez 

násilia 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Tréning 

Aktivačné hry 

Hranie rolí 

 

Vedieť samostatne 

a kriticky riešiť 

jednoduché 

konflikty 

Čo je konflikt, 

z čoho konflikt 

vzniká, 

správanie, ktoré 

podporuje 

konflikt, 

správanie, 

ktoré konfliktu 

predchádza 

 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Hry na riešenie konfliktov 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

 

 

Pomenovať znaky 

harmonickej 

a problémovej 

rodiny 

Deľba práce 

v rodine, vlastné 

zážitky, 

problémy 

v rodine, život 

detí 

v rozvrátenej 

rodine, moja 

pomoc v rodine 

Individuálny prístup 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

Sociálne hry 

Výtvarná práca 

Film 

Rozprávka 

 

 

Pracovno-technická oblasť 

Výchovnovzdelávací 

Cieľ 

Obsah Metódy, 

formy 

Počet VVČ 

Kultivovať 

základné 

hygienické návyky 

Sebaobsluha, 

poriadok na 

stole, v šatni, 

umývanie rúk, 

vetranie, 

telovýchovné 

chvíľky 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Motivácia 

Aktivizácia 

Tréning 

Hodnotenie 

Každá 

vychovávateľka 

si počet hodín 

prispôsobí vo 

svojom pláne. 
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Vedieť si 

samostatne 

vytýčiť 

jednoduché 

osobné ciele 

Sebahodnotenie, 

poznávanie 

rôznych 

profesií, úcta 

ku každému 

povolaniu, 

dodržovanie 

denného 

režimu, vývoj 

ľudského 

života: detstvo, 

dospelosť, 

staroba, 

orientácia 

v čase: 

minulosť, 

prítomnosť, 

budúcnosť 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Rozhovor 

Hranie rolí 

Sociálne hry 

Hry na sebapresadzovanie 

Vychádzka 

Exkurzia 

 

Rozumieť 

významu osobnej 

zodpovednosti za 

vykonanú prácu 

Príprava na 

vyučovanie, 

splnenie úlohy, 

presnosť a 

čistota práce 

Individuálny prístup 

Rozhovor 

Tréning 

Vysvetlenie 

Hodnotenie 

Hry na dôveru  

Vlastná práca     

Projekt 

 

 

 

Vedieť 

spolupracovať so 

skupinou 

Kladný vzťah 

k spolužiakom, 

hrdosť na 

spoločný 

výsledok práce 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Kooperačné hry 

Spoločné podujatia 

Besiedka  

Súťaž 

 

Rozvíjať základy 

manuálnych 

a technických 

zručností 

Práca s rôznym 

Materiálom 

(papier, plast, 

špagát, šúpolie, 

drôt, cesto), 

netradičné 

pracovné 

postupy, 

zhotovenie 

Individuálny prístup 

Povzbudenie 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Tvorivá dielňa 

Záujmový krúžok 

Vlastná práca 

Výstava prác 

Besiedka 
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darčeka, rozvoj 

jemnej 

motoriky, 

manipulačné 

zručnosti, 

spolupráca 

Získavať základy 

zručností 

potrebných pre 

praktický život 

Varenie, 

pečenie, 

studené jedlo, 

poriadok 

v hračkách a v 

triede, oprava 

hračiek, 

sebaobslužné 

činnosti 

Individuálny prístup 

Tréning 

Povzbudenie 

Aktivačné hry 

Vlastná práca 

Výstava 

Besiedka 

 

Získať základné 

zručnosti v tvorbe 

jednoduchých 

projektov 

Maska na 

karneval, 

kalendár 

oddelenia, 

návrh 

oddychového 

kútika 

v oddelení 

Individuálny prístup  

Vysvetlenie 

Povzbudenie 

Brainstorming 

Tvorivá dielňa 

Kooperačné hry 

Vlastná práca 

Prezentácia 

 

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť 

Výchovnovzdelávací 

cieľ 

Obsah Metódy, 

formy 

Počet VVČ 

Pochopiť základné 

princípy ochrany 

životného prostredia 

Pozorovanie 

prírody, 

poznávanie 

zvierat, rastlín 

v regióne, 

pozorovanie 

zmien v prírode, 

šetrenie 

energiami, 

vodou, 

tematická 

rozprávka 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Ekologické hry  

 

Každá 

vychovávateľka 

si počet hodín 

prispôsobí vo 

svojom pláne. 

Rozvíjať zručnosti 

pri jednoduchej 

činnosti na tvorbe 

Starostlivosť 

o izbové kvety, 

čistenie prírody 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Motivácia 
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a ochrane 

životného 

prostredia 

a okolia ŠKD, 

zber papiera, 

triedenie 

odpadu, 

využitie 

odpadu, zber 

prírodnín 

Aktivizácia 

Prezentácia 

Pochopiť význam 

dodržiavania 

základných zásad 

zdravej výživy 

Podstata 

zdravia, 

zodpovednosť 

za svoje 

zdravie, 

príčiny 

ochorenia, 

racionálna 

strava, 

potravinová 

pyramída, 

starostlivosť 

o chrup 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

Film 

Rozprávka 

Súťaž 

 

Poznať základné 

princípy zdravého 

životného štýlu 

Stravovacie 

návyky, pitný 

režim 

striedanie práce 

s odpočinkom, 

základy prvej 

pomoci, 

obliekanie 

podľa ročných 

období 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

Film 

Rozprávka 

Súťaž 

 

 

Esteticko-výchovná oblasť 

Výchovnovzdelávací 

cieľ 

Obsah Metódy, 

formy 

Počet VVČ 

Posilniť úctu ku 

kultúrnym 

hodnotám a tradíciám 

v našom regióne a 

blízkom okolí 

Spoznávame 

ľudové tradície 

a zvyky, povesti, 

piesne , históriu 

a dnešok nášho 

regiónu, návšteva 

kina, múzea, 

výstavy 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Ukážka 

Film 

Rozprávka 

Výtvarná práca 

Dramatizácia 

Každá 

vychovávateľka si 

počet hodín 

prispôsobí vo 

svojom pláne. 
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Výstava prác 

Súťaž 

Vychádzka 

Rozvíjať základy 

vzťahu k umeniu 

Hudba, 

výtvarné 

umenie, tanec, 

záujmová činnosť, 

nácvik programu 

Motivácia 

Ukážka 

Povzbudenie 

Návšteva kultúrneho 

podujatia 

 

Rozvíjať talent 

a špecifické 

schopnosti 

Netradičné výtvarné 

techniky, hudobné 

činnosti, divadlo, 

dramatická výchova, 

športové činnosti 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Brainstorming 

Výstava prác  

Súťaž 

Tvorivé dielne 

 

Rozvíjať základy 

tvorivých schopností 

a zručností 

Záujmová činnosť, 

príprava kultúrneho 

vystúpenia 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Brainstorming 

Prezentácia 

Výstava prác 

 

Prejavovať 

pozitívny vzťah 

k jednoduchej 

estetickej úprave 

prostredia 

Úprava triedy, 

chodieb, násteniek, 

netradičné ozdoby, 

úprava zovňajšku 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Brainstorming 

Aktivizácia  

Tvorivá dielňa 

 

Podieľať sa na 

príprave 

kultúrnych 

podujatí v skupine 

Veľká noc, 

Deň matiek, 

Úcta k starším, 

Vianoce (Vianočná 

akadémia) 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Dramatizácia 

Besiedka 

 

Objavovať a 

vnímať krásu 

v bežnom živote 

Tematická 

vychádzka, 

pozorovanie 

zmien, audio 

nahrávka, rozprávka, 

vlastná skúsenosť 

Individuálny prístup 

Povzbudenie 

Pozorovanie 

Ilustrácia zážitku 
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Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

Výchovnovzdelávací 

cieľ 

Obsah Metódy, 

formy 

Počet VVČ 

Rozvíjať schopnosť 

relaxovať 

pravidelným 

cvičením a pohybom  

 

Prechádzka, pobyt na 

čerstvom vzduchu, 

cvičenie v telocvični, 

stolný tenis, 

kolektívne hry, 

netradičné hry na 

ihrisku  

 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Tréning  

 

 

Pochopiť význam 

pravidelného 

pohybu a cvičenia 

Otužovanie, 

relaxačné cvičenie, 

skupinové hry, 

netradičné športové 

disciplíny a hry 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Tréning 

 

Rozvíjať športový 

talent a schopnosti 

Záujmová činnosť, 

futbal, basketbal, 

stolný tenis, atletika  

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia  

Súťaž 

 

Pochopiť škodlivosť 

fajčenia, alkoholu 

a iných drog 

Čo je nikotín, fajčenie, 

alkohol a zdravie, 

civilizačné choroby 

športové hry 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie Film 

Beseda s odborníkom 

Výtvarné stvárnenie 

zážitku Súťaž 

 

 

6 Výchovný jazyk 

Výchovným jazykom v ŠKD je štátny jazyk Slovenskej republiky. Výchovný jazyk 

ŠKD je zhodný s výchovným jazykom uvedeným v zriaďovacej listine školy. 

 

7 Personálne zabezpečenie 

V ŠKD pracujú štyri vychovávateľky, ktoré svojím vzdelaním spĺňajú podmienky 

odbornej a pedagogickej spôsobilosti. Priebežne a podľa záujmu si dopĺňajú odbornosť 

samoštúdiom, prípadne absolvovaním rôznych odborných seminárov organizovaných 

metodicko-pedagogickými centrami. Vychovávateľky ovládajú špecifické zručnosti ako: 

tvorivé dielne, trénerstvo kolektívnych športov. Každoročne sa podieľajú na príprave 

vystúpení detí na kultúrne a športové podujatia.   
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8 Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri výchove zabezpečujeme základným poučením detí o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v škole, v ŠKD na ihrisku v telocvični a na 

vychádzkach, ktoré realizujú vychovávateľky pri nástupe detí do ŠKD a neskôr im ho 

permanentne pripomínajú.  

V ŠKD je zabezpečená nepretržitá starostlivosť a dohľad na deti pred vyučovaním 

a po vyučovaní. V prípade úrazu máme veľmi dobrú dostupnosť k prvej pomoci. Telefónne 

čísla rodičov detí máme uvedené v prihlasovacích lístkoch detí. Lekárnička I. pomoci je 

umiestnená v každej zborovni. Všetky vychovávateľky absolvovali školenie prvej pomoci. V 

ŠKD a v škole platí písomný zákaz fajčenia vo všetkých objektoch. 

 

8.1 Podmienky pre hygienické a bezpečné pôsobenie v ŠKD 

ŠKD má vyhovujúce hygienické podmienky. Deti majú obuv a šatstvo odložené 

v šatniach a v priestoroch ŠKD sa pohybujú v prezuvkách. V každom oddelení ŠKD je 

umývadlo s pitnou vodou. K dispozícii je mydlo a uterák, ktorý má každé dieťa svoj vlastný. 

V ŠKD dodržiavame tieto zásady na vytvorenie daných podmienok: 

- vhodná štruktúra režimu detí s dostatkom relaxu a aktívneho pohybu daným režimom 

ŠKD a skladbou zamestnania 

- vhodný stravovací a pitný režim 

- ochrana detí pred úrazmi 

- výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a častí využívaných priestorov, 

pravidelná kontrola priestorov a zariadenia z hľadiska bezpečnosti 

- dostupnosť prostriedkov prvej pomoci, praktická zručnosť vychovávateľky vedieť 

poskytnúť prvú pomoc 

V ŠKD je zabezpečená nepretržitá starostlivosť a dohľad na deti pred a po vyučovaní. 

Osvetlenie, vykurovanie a vetranie tried je dostatočné. 

 

8.2 Psychosociálne podmienky 

Pre vytvorenie vyhovujúcich psychosociálnych podmienok sa v ŠKD snažíme najmä o: 

- vytváranie pohodlného prostredia, priaznivá sociálna klíma: úcta, tolerancia, uznanie, 

spolupráca a pomoc druhému 

- rešpektovanie  potrieb jedinca a jeho osobných problémov 

- veková primeranosť a motivujúce hodnotenie – rešpekt k individualite dieťaťa, 

dostatočná spätná väzba 
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- ochrana dieťaťa pred násilím, šikanou – formou plánovaných aktivít v priebehu šk. 

roka 

- spoluúčasť detí na živote ŠKD, školy a farnosti – kultúrne vystúpenia a besiedky 

k sviatkom roka, krížové cesty... 

- včasná informovanosť detí a ich rodičov o činnosti ŠKD a jeho vnútorného poriadku – 

zverejňovaním pripravovaných aktivít a činností 

 

9 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 aplikujeme metódy individuálneho 

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

 

Nástroje hodnotenia: 

1. Spätná väzba od rodičov 

2. Spätná väzba od učiteľov 

3. Pozorovanie detí pri činnosti 

4. Hodnotenia na podporu disciplíny 

 

Deti sú priebežne počas celého školského roka poučovaní o bezpečnosti pri pobyte 

ŠKD, pri činnostiach, vychádzkach a iných aktivitách. Pravidlá správania stanovuje školský 

poriadok ZŠ. 

 

10 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školského zariadenia 

Vnútorný systém kontroly hodnotenia zamestnancov školského zariadenia je 

rozpracovaný v Inovovanom školskom vzdelávacom programe. 

 

11 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 V súlade s ďalším vzdelávaním pedagógov je potrebné dopĺňanie vzdelania. Podrobný 

a konkrétny plán ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov je súčasťou 

Inovovaného školského vzdelávacieho programu. 

 


