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I. Vymedzenie cieľov a poslania výchovy 
 
I.1. Charakteristika ŠKD 

 
Výchovný program Školského klubu detí nadväzuje na program školy a preto vychádza zo 

Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho programu. 
Základná škola s materskou školou, Námestie SUT 15 v Trnave je plnoorganizovaná a 

navštevuje ju viac ako 600 žiakov. Väčšina žiakov 1. – 4. ročníka navštevuje ŠKD pri ZŠ. 
Školský klub detí je súčasťou základnej školy. Nachádza sa v tichej okrajovej časti mesta, 

medzi rodinnými domami. Areál školy je veľký, s viacerými trávnatými plochami, s množstvom 
drevín a športoviskami, ktoré využívajú deti počas pobytu v ŠKD. 

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole a v ŠKD čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na: 
upravené a estetické prostredie tried, školského areálu, chodieb, na aktuálne informácie o aktivitách 
školy na informačných tabuliach a nástenkách, na budovanie priateľskej atmosféry medzi deťmi 
navzájom a v neposlednom rade i medzi žiakmi a pedagógmi. Nakoľko máme obrovský areál 
s vlastnou výsadbou zelene, snažíme sa, aby naši žiaci všetok voľný čas trávili vonku na trávnatých 
plochách a športoviskách. Deti aj ich rodičia majú možnosť i počas voľných dní chodiť do 
školského areálu športovať či relaxovať. 

Počet oddelení ŠKD sa odvíja od záujmu rodičov o umiestnenie svojho dieťaťa v ŠKD. 
Priestorové zabezpečenie ŠKD je realizované v učebniach 1. – 4. ročníka ZŠ. Každé oddelenie má 
svoju učebňu. 

Deti, ktoré navštevujú ŠKD sa môžu stravovať v školskej jedálni, zabezpečené majú mliečne 
desiate a obedy. Športovopohybové a relaxačné činnosti môžu vychovávateľky s deťmi realizovať 
na školskom dvore, športoviskách i telocvični, ktorá je súčasťou školy. 
SWOT analýza: 
Silné stránky školy: 

- plne kvalifikovaný kolektív učiteľov, vysoká odbornosť pedagogického zboru, školský 
psychológ 

- stabilný pedagogický zbor 
- tvorivosť, flexibilita a inovačná schopnosť pedagogických zamestnancov 
- vybudované špeciálne učebne, dobré materiálne vybavenie školy, školská jedáleň 
- veľmi dobré podmienky na využívanie IKT vo vyučovacom procese, prístup k internetu 

v každej učebni 
- stály dostatok detí 
- integrácia žiakov so zdravotným znevýhodnením 
- dobrá spolupráca so zriaďovateľom, radou školy, radou rodičov a organizáciami v meste 
- podpora zo strany rodičov a verejnosti 
- účasť v mnohých projektoch, čerpanie z fondov EÚ 
- fungujúci protidrogový program 
- bohatá záujmová mimoškolská činnosť 
- množstvo aktivít organizovaných školou 
- dobrá poloha školy, tiché a zdravé prostredie, areál so športoviskami 
- zrekonštruované okná 
- vybudované jazykové učebne a kabinety v podkrovnej časti pavilónu 

Slabé stránky školy: 
- vysoký priemerný vek pedagogických zamestnancov, málo mužov – pedagógov 
- odchod talentovaných a nadaných žiakov z 5. a 8. ročníka na stredné školy 
- nedostatok kvalitných učebníc, neskoré dodávky 
- priestorové problémy, pavilónový typ, treba prechádzať po vonku v každom počasí 
- nezateplené budovy 
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- nedostatok kabinetov a ďalších priestorov pre pedagógov 
- zastaralé športoviská 
- po pracovnej dobe areál nestrážený, vystavený vandalom 
- pretrvávajúce finančné problémy 

Príležitosti:  
- veľmi dobré podmienky na zavádzanie IKT do vyučovacieho procesu 
- možnosť nadobudnutia dobrých jazykových znalostí 
- viesť žiakov ku vzťahu k technickým predmetom 
- možnosť orientácie na prácu v automobilovom priemysle 
- možnosť zapojenia sa do národných i medzinárodných projektov 

Ohrozenia: 
- klesajúca populačná krivka a s tým spojený nižší počet zapísaných žiakov do 1. ročníka 
- agresivita, nedisciplinovanosť a násilie spoločnosti prenášané na žiakov 
- nedostatok finančných prostriedkov na ohodnotenie práce učiteľov (odchod mladých 

pedagógov na lepšie platené miesta) 
- nejednosť učiva pri prechode na inú školu 

 
I.2. Charakteristika detí v ŠKD 

 
Deti ŠKD tvoria väčšinou deti pochádzajúce zo štvrte nazývanej Kopánka, v ktorej sa 

nachádzame a z blízkych sídlisk Zátvor, Hliny a Vodáreň. Máme však aj deti zo vzdialenejších častí 
mesta a okolitých obcí, ktoré si našu školu vybrali. Tieto deti väčšinou vozia rodičia denne do 
školy, alebo cestujú linkami MHD, prípadne prímestskou dopravou. Pre deti, ktoré prídu do školy 
v skorších ranných hodinách je zriadená ranná služba ŠKD. 

ŠKD navštevujú aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
Dieťa sa zaraďuje do ŠKD na základe písomnej žiadosti, ktorú podáva zákonný zástupca 

dieťaťa. O zaradení rozhoduje riaditeľ školy, ktorý vydá zákonnému zástupcovi rozhodnutie 
o prijatí dieťaťa do ŠKD a o určení výšky mesačného poplatku. 
 

I.3. Dlhodobé projekty 
 

ŠKD sa aktívne zapája do rôznych dlhodobých i krátkodobých projektov, do ktorých je 
zapojená ZŠ. 

Od roku 2006 sme zapojení do projektu Sokrates Comenius,v  rámci ktorého naši žiaci 
komunikujú v anglickom jazyku so žiakmi zo zahraničia.  

Na škole už 10 rokov realizujeme projekt Protidrogový – rovesnícky PEER program, ktorý 
učí deti správne reagovať na negatívne podnety, učí ich povedať nie, usmerňuje ich žiť zdravým 
životným štýlom. 
Naši žiaci sú dlhodobo zapojený do projektov: Modrá planéta Zem, Zdravá škola, Cesta 
emocionálne zrelosti, ... 
 

I.4. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 
 

Spolupráca s Radou rodičov je veľmi dobrá a neformálna. Na pravidelných stretnutiach sa 
zúčastňuje vedenie školy a podľa potreby aj pedagogickí pracovníci, prípadne vedúca školskej 
stravovne. Problémy, ktoré rodičia prenášajú z triednych zasadnutí, sa rodičovská rada spolu 
s vedením školy snaží riešiť k obojstrannej spokojnosti.  

Ďalším subjektom, s ktorým je bezproblémová spolupráca je Rada školy. Pravidelne 
komunikuje s vedením školy, vyjadruje sa k výberu výchovného programu, vždy sa oboznamuje 
s výsledkami školy. Podľa potreby pomáha riešiť úlohy školy a ŠKD alebo vzniknuté problémy. 

Máme nadštandardnú spoluprácu s Centrom pedagogicko psychologického poradenstva a 
prevencie v Trnave, ktoré robí projekty nielen s našimi žiakmi, ale i s rodičmi. 
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Spolupracujeme s Materskou školou na Murgašovej ulici v Trnave. 
 

I.5. Charakteristika a ciele ŠKD 
 

Školský klub detí zabezpečuje pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku, nenáročnú 
záujmovú činnosť podľa výchovného programu zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na 
uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania. Školský klub detí svojou 
štruktúrou činností ponúka deťom široké spektrum vyplnenia voľného času. Sú tu zahrnuté aktivity 
z oblasti společensko-vednej, esteticko-výchovnej (ktorá sa ešte člení na výtvarnú, hudobnú a 
literárno – dramatickú), telovýchovno-športovej, pracovno-technickej aj prírodovedno- 
envíromentálnej činnosti. 

Ciele tematických oblastí výchovy sú základom výchovných osnov. Ciele 
výchovnovzdelávacieho procesu v ŠKD majú za úlohu rozvíjať kombináciu vedomostí, zručností a 
postojov– t.j. komplexný rozvoj dieťaťa, jeho učenie a poznanie(Integrované tematické vzdelávanie 
s podporou IKT) 

• Osvojovať u dieťaťa základy spoločenských hodnôt 
• Získavať u dieťaťa vedomosti, zručnosti a postoje osobnej samostatnosti a schopnosti 

prejavovať sa ako samostatná osobnosť pôsobiaca vo svojom okolí 
• Integrovať žiakov so špecifickými vzdelávacími potrebami 
• Vychovávať dieťa k zmysluplnému využívaniu voľného času a získavať dostatok námetov 

pre napĺňanie voľného času 
 

I.6. Zameranie ŠKD 
 
Úlohou nášho klubu je zvýšiť telesnú zdatnosť detí formou športových súťaží, turnajov, 

branných a dopravných hier, olympiád. Orientujeme sa i na poznávanie, tvorbu a ochranu životného 
prostredia kvízy, súťaže, vychádzky, poznávanie liečivých rastlín, Deň Zeme, PEER program. 

K špecifickým aktivitám u nás patria folklórne podujatia, zamerané na prezentáciu ľudových 
zvykov, tradícií a remesiel pre všetky deti nášho ŠKD. Napomáhajú k rozvoju kolektívneho, 
spoločenského a národného cítenia u detí a možnosti začleniť sa svojou aktivitou do kolektívu. 

V budúcnosti chceme pokračovať v našich metódach a formách práce, ktoré sa nám osvedčili 
a pomáhajú nám pri tvorbe našich kvalitných činností, a taktiež uvádzať nové trendy vo výchove a 
vzdelávaní do praxe. 
 

I.7. Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti 
 

Školský klub detí je školské zariadenie výchovy mimo vyučovania. Zabezpečujeme pre deti, 
ktoré plnia povinnú školskú dochádzku výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase 
školských prázdnin 

• zabezpečujeme odpočinok – odpočinkové činnosti 
• zabezpečujeme relaxáciu – rekreačné činnosti 
• zabezpečujeme zmysluplné využívanie voľného času detí – záujmové činnosti 
• vedieme deti k sebaobslužným činnostiam 
• realizujeme verejnoprospešné činnosti 
• využívame prakticky poznatky z vyučovania a prehlbujeme ich didaktickými hrami 
• zabezpečujeme rôzne režimové momenty 
• zabezpečujeme sebarealizáciu dieťaťa 
• zabezpečujeme socializáciu dieťaťa najmä formou spoločenských vzťahov  
 
Výchovný proces prebieha v organizačných formách, organizačných jednotkách, v rámci 

ktorých sa realizuje zámerná výchovná činnosť pomocou zásad, metód a prostriedkov výchovy. 
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Podľa druhu a obsahu činnosti formy zamerané na: 

• výchovu spoločensko-vednú, prírodovedno-environmentálnu, pracovno-technickú, 
telovýchovnú,zdravotnú a športovú, esteticko-výchovnú výchovu, výchovu k vzdelávaniu, 
prípravy na vyučovanie, oddych-relaxáciu, sebaobslužné činnosti a verejnoprospešné 
činnosti 

Podľa vplyvu na žiaka formy: 
• formy kolektívneho (hromadné, skupinové) a individuálneho charakteru 
Vplyvu d ĺžky trvania na formy: 

• krátkodobé a dlhodobé 
Podľa organizácie výchovného vplyvu na formy: 

• organizované a spontánne 
 
Formy výchovy a vzdelávania, v ktorých jednotlivé činnosti v ŠKD realizujeme sú veľmi 

rôznorodé a pestré. Najdôležitejšími a najbežnejšími formami výchovnej práce, ktoré v spojení s 
konkrétnymi činnosťami používame sú hra, besedy, rozhovory, diskusné kruhy, ankety, súťaže, 
kvízy, vychádzky , telovýchovné chvíľky, fit minútky, návštevy spoločenských podujatí, , návštevy 
knižnice, múzeí, výstavy prác, kultúrnych programov a vystúpení, účasť na športových podujatiach 
,práca v záujmových krúžkoch, tvorivé dielne a pod. Formy výchovy a vzdelávania spolu úzko 
súvisia a v praxi sa nám často prelínajú a dopĺňajú. Pri výbere vhodných foriem, prostriedkov a 
metód vychádzame zo zásad výchovného procesu z cieľa, ktorý chceme dosiahnuť, z obsahu, z 
poznania objektu výchovy, z podmienok a možností, ktoré pre realizáciu máme z momentálnej 
situácie atď. V procese výchovy sa vyhýbame určitej stereotypnosti pri používaní foriem a metód a 
ak je to možné, volíme predovšetkým metódy aktivizačné. 
 

I.8. Kompetencie výchovnej činnosti ŠKD 
 

Dieťa ŠKD má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho 
individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD. 
 
Kompetencie učiť sa učiť: 

• rieši nové, neznáme úlohy a situácie 
• zúčastňuje sa vedomostných súťaží 
• prejavuje záujem o nové informácie 
• využíva tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery 
• rieši úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie v oblasti 

 
Komunikačné kompetencie 

• zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje  svoj názor 
• vypočuje si opačný názor 
• rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT 
• prijíma spätnú väzbu 
• správne sa vyjadruje verbálne, písomne a graficky 
• zrozumiteľne prezentuje svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti 
• vie využiť informačné a komunikačné zdroje 

 
Sociálne kompetencie 

• pomenuje svoje potreby, city a pocity 
• zvládne jednoduché stresové situácie 
• vlastným postupom rieši jednoduché konflikty 
• presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti 
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• 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 
• vyjadruje svoje názory, postoje a skúsenosti 
• pracuje vo dvojiciach alebo skupinách, vzájomne si radí a pomáha 
• prezentuje a zhodnotí výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, hodnotí vlastné výkony  

 
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 
• používa správne postupy a techniky a praktických činnostiach 
• dodržiava pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia 
• využíva učebné a iné pomôcky 

 
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 

 

II.  Formy výchovy 
 
Podľa počtu detí zúčastnených na výchovno-záujmovej procese: 

• Individuálne 
• Hromadné 
• Zmiešané 

Podľa miesta realizácie výchovno-záujmovej činnosti: 
• Školské ( v triede, na školskom dvore, v knižnici...) 
• Mimoškolské ( exkurzie, vychádzky, výlety, divadelné a filmové predstavenia...) 

Podľa stupňa samostatnosti práce detí: 
• Individuálna práca detí 
• Skupinová práca detí 
• Frontálna práca detí 
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Pri odpočinkových, rekreačných a záujmových činnostiach sa uplatňujú princípy: 
• Princíp dobrovoľnosti 
• Princíp názorového pluralizmu 
• Princíp demokracie a humanizmu 
• Princíp mravnosti a tolerancie 
• Princíp konsenzu vo výchove 
• Princíp cieľavedomého činnostného zamerania aktivity 
• Princíp slobodnej vôle, individualizácie a družnosti 
• Princíp jednoty teórie a praxe 
• Princíp primeranosti a postupnosti 
• Princíp aktivity, tvorivosti a samostatnej práce 
• Princíp optimizmu a radosti z vykonanej činnosti 

 

III.  Tematické oblasti výchovy 
 
Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa v ŠKD realizuje v týchto tematických oblastiach 
výchovy: 

1. vzdelávacia  / VZ / 
2. spoločensko-vedná / SV /   
3. pracovno-technická  / PT / 
4. prírodovedno-environmentálna / PE /  
5. esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická) / EV / 
6. telovýchovná,zdravotná a športová  / TZŠV / 

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

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

vzdelávacích činností aplikuje integrovane vo viacerých výchovných oblastiach a v záujmovej 
činnosti naraz, čo umožní komplexnejší  rozvoj osobností detí . 
 
Ciele jednotlivých tematických oblastí 
 

1. Vzdelávacia oblasť 
 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 
• rozvíjať autonómnosť v príprave  na vyučovanie 
• rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa  
• nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov 
• získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu 

 
2. Spoločensko-vedná oblasť 

Pomáha pri formovaní spoločenského cítenia detí v edukačnom procese, rozvíja charakterové 
a vôľové vlastnosti detí 
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 
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• 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 
• poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať 
• vychovávať k národným tradíciám a slovenskému folklóru 
• upevňovať kladné vzťahy medzi deťmi 
• naučiť deti základné zásady slušného správania a stolovania 
• vedieť si vážiť prácu každého človeka, lebo vytvára hodnoty pre život človeka 

 
3. Pracovno-technická oblasť 

Rozširuje pracovno-technické zručnosti, rozvíja motoriku, tvorivé myslenie, vychováva ich k 
obratnosti, manuálnej zručnosti, vedie ich k technickej predstavivosti. 
Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

• vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele 
• rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu 
• vedieť  spolupracovať so skupinou 
• rozvíjať základy manuálnych a technických zručností 
• získavať základy zručností potrebných pre praktický život 
• získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov 
• rozvíjať kladný vzťah k práci a k práci iných 
• rozvoj technického myslenia a predstavivosti, tvorivosti 
• naučiť sa šetriť použitý materiál 
• mať radosť z vlastnej práce 
• vedieť objektívne ohodnotiť svoju prácu a prácu iných 
• získavať poznatky pri práci s výpočtovou technikou 
• utvárať pracovné zručností a návykov 
• viesť deti k poriadkumilovnosti a čistote pri práci 
• BOZPpri všetkých činnostiach viesť deti k bezpečnosti a hygiene 

 
4. Prírodovedno-environmentálna oblasť  

Rozvíja záujem detí o prírodu, vychováva u nich ohľaduplný a šetrný vzťah k nej a učí ich 
chrániť všetky formy života. Vedie deti k pozorovaniu prírodných podmienok života rastlín a 
živočíchov ako aj k pozitívnych i negatívnych vplyvov človeka na ekologické vzťahy v prírode 
Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

• pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia 
• rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia 
• chápať význam prírody pre človeka 
• objasňovať prírodné javy 
• pozorovať živú prírodu ( kútik živej prírody v oddeleniach ŠKD, akvárium...) 
• zvýšiť záujem detí o tvorbu životného prostredia (výsadba zelene a starostlivosť o ňu...) 
• rozvíjať enviromentálnu výchovu u detí 
• viesť deti ku kladnému vzťahu k živočíchom 
• spoznávať rôzne druhy ovocia a zeleniny a ich význam pre zdravie človeka 
• viesť deti k ochrane životného prostredia 
• oboznámiť deti s enviromentálnymi svetovými dňami( Svetový deň vody22. marec, Svetový 

deň zdravia7.apríl, Svetový deň život. prostredia5. jún, Deň Zeme22.apríl) 
• viesť deti k správnej životospráve a dodržiavaniu hygienických návykov 
 

5. Esteticko-výchovná oblasť 
a) Výtvarná záujmová činnosť 
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b) Hudobná záujmová činnosť 
c) Literárnodramatická záujmová činnosť 
Zmyslom esteticko-výchovnej záujmovej činnosti je viesť deti k poznaniu, k chápaniu 

vnímaniu a prežívaniu krásy v každodennom živote. V esteticko-záujmovej činnosti sa spontánne 
prejavuje detská osobnosť, jej cítenie a chápanie životnej reality. 
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 

a) Výtvarná záujmová činnosť 
• rozvíjať výtvarné videnie, myslenie, predstavivosť a fantáziu, 
• estetické osvojovanie prírody, sveta vecí a sveta človeka 
• uplatňovať rôzne výtvarné techniky a zoznamovať sa s materiálom 
• vedieť správne zaobchádzať s farbami 

b) Hudobná záujmová činnosť 
• rozvíjať spevácke a hudobné prejavy u detí 
• zladiť pohyb s hudbou 
• tancom zbaviť deti nesmelosti 
• počúvanie hudby, vedieť vyjadriť svoje pocity 
• účasť na verejných vystúpeniach 
• návšteva koncertov 

c) Literárno-dramatická záujmová činnosť: 
• rozvoj myslenia, reči, slovnej zásoby, fantázie, predstavivosti 
• viesť deti k reprodukčným činnostiamčítanie, rozprávanie, prednes, dramatizácia 
• práca s detským časopisom, spolupráca s knižnicou 
• návšteva divadelných predstavení, rozbor mravného ponaučenia 

 
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 
• pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy 
• poznať základné princípy zdravého životného štýlu 
• rozvíjať športový talent a schopnosti 
• poznávať rozličné druhy športu ( futbal, hádzaná, hokej...) 
• upevňovať telesnú zdatnosť, disciplínu, sebadisciplínu, morálne a vôľové vlastnosti, radosť 

z pohybu 
• rozvíjať rýchlosť, obratnosť, postreh, orientáciu, radosť, dynamickú silu 
• rozvíjať zmysel pre spravodlivosť, radosť z úspechu, vyrovnanie sa s prehrou, dodržiavanie 

pravidiel 
• viesť k ohľaduplnosti 
• formovať postoj ku kolektívu pri práci v skupinách 
• ochrana zdravia a získavanie vedomostí o dopravných značkách a pravidlách cestnej 

premávky 
• naučiť deti základné postupy pri poskytovaní 1. pomoci 



 

 11 

IV.  Výchovný plán 
 

Pri zostavovaní výchovného plánu sme vychádzali zo školského vzdelávacieho programu pre 
1. stupeň základnej školy (ISCED 1 – primárne) 

Východiskovou bázou pre výchovný plán ŠKD je postupné rozvíjanie kľúčových spôsobilostí 
detí ako základu nasledujúcich cieľov ŠKD: 

• poskytnúť deťom bohaté možnosti vedeného skúmania ich najbližšieho kultúrneho a 
prírodného prostredia tak, aby sa rozvíjala ich predstavivosť, tvorivosť a záujem skúmať 
svoje okolie, 

• umožniť deťom spoznávať svoje vlastné schopnosti a rozvojové možnosti a osvojiť si 
základy spôsobilosti učiť sa učiť sa a poznávať seba samého, 

• podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti detí kriticky a tvorivo myslieť 
prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov, 

• vyvážene rozvíjať u detí spôsobilosti dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť (vyberať a 
rozhodovať) a iniciatívne konať aj na základe sebariadenia a sebareflexie, 

• podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych spôsobilostí, najmä otvorene 
vstupovať do sociálnych vzťahov, účinne spolupracovať, rozvíjať si sociálnu vnímavosť a 
citlivosť k ostatným deťom, pedagógom, rodičom, ďalším ľuďom obce a k svojmu širšiemu 
kultúrnemu a prírodnému okoliu, 

• viesť deti k tolerancii a k akceptovaniu iných ľudí, ich duchovno-kultúrnych hodnôt, 
• naučiť deti uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť zodpovednosť za 

svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať. 
Osvojovanie kľúčových kompetencií je dlhodobým a zložitým procesom, ktorý začína v 

predprimárnom vzdelávaní a postupne sa dotvára v ďalšom priebehu života. Celoživotne sa 
rozvíjajúce kľúčové spôsobilosti (kompetencie) potrebuje každý jednotlivec na osobné uspokojenie 
a naplnenie, na rozvoj kompletnej osobnosti, na aktívne občianstvo a na uplatnenie sa vo svete 
práce. Kľúčové kompetencie majú nadpredmetový charakter a vzájomne sa prelínajú. Sú výsledkom 
celkového procesu výchovy a vzdelávania. 
1. kompetencia k učeniu vzťah k celoživotnému vzdelávaniu 

• dieťa sa učí nové veci s chuťou, 
• dieťa vie začatú prácu dokončiť, 
• dieťa vie riešiť nové, neznáme úlohy a situácie, 
• dieťa sa zúčastňuje vedomostných súťaží, 
• dieťa vie prejaviť záujem o nové informácie, 
• dieťa si vie vybrať a využiť efektívne spôsoby učenia, 
• dieťa vie kriticky zhodnotiť svoje výkony, 
• dieťa sa vie učiť nie len spontánne ale i vedome, 
• dieťa si vie klásť otázky a vie si na ne odpovedať, 
• dieťa si vie všímať súvislosti medzi javmi, 
• väčšie dieťa vie samostatne pozorovať a experimentovať, 
• väčšie dieťa vie získavať vedomosti z rôznych prameňov a zdrojov, 
• dieťa vie získané vedomosti dávať do súvislostí, 
• väčšie dieťa vie získané skúsenosti uplatniť v praktických situáciách a v ďalšom učení 

2. komunikačné kompetencie 
• dieťa sa vie zrozumiteľne vyjadrovať a vie obhajovať svoj názor , 
• dieťa vie vypočuť opačný názor, 
• dieťa vie rozvíjať svoje komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT, 
• dieťa vie prijímať komunikačnú spätnú väzbu, 
• dieťa vie ovládať reč a neverbálnu komunikáciu, 
• dieťa vie myšlienky, slovný prejav, otázky aj odpovede vyjadrovať vhodne formulovanými 

vetami, 
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• dieťa vie vyjadriť svoj názor, 
• dieťa vie komunikovať bez hanby s vrstovníkmi i s dospelými, 
• dieťa dokáže hovoriť aj na verejnosti, 
• dieťa sa vie účinne zapojiť do diskusie, 
• dieťa vie verbálne riešiť konflikty, 
• dieťa dokáže súvisle verbálne vyjadriť svoje kladné pocity vo vzťahu k sebe i okoliu, 

zároveň pri tomto prejave dokáže využiť i gestá a iné prostriedky komunikácie, 
• dieťa dokáže to isté čo slovne vyjadriť i písomne (písomné koncipovanie myšlienok), 
• dieťa nezabúda, že ku správnej komunikácii patrí aj počúvanie druhých počas rozhovoru, 

dieťa vie využiť ku komunikácii aj informačné a komunikačné prostriedky a z prijatých 
informácií si dokáže vybrať, 

• dieťa vie komunikovať kultivovane 
3. pracovné kompetencie a kompetencie k riešeniu problémov 

• dieťa si vie stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, 
• dieťa vie plánovať a hodnotiť svoje činnosti, vie prijímať nové informácie a poznatky, vie 
• dokončiť začatú prácu, vie kultivovať (ovládať) svoju vytrvalosť, vie si pravidelne plniť 

svoje povinnosti, 
• dieťa vie ovládať jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre 

praktický život, 
• dieťa si postupne rozvíja manuálne zručnosti, 
• dieťa vie kriticky zhodnotiť svoje pracovné výsledky a vie aktívne pristupovať k 

uskutočneniu svojich cieľov, 
• dieťa vie byť flexibilné a je schopné prijať a zvládať inovatívne zmeny, 
• dieťa vie chápať princípy podnikania a zvažovať svoje predpoklady pri svojom plánovaní a 

uplatnení, 
• väčšie dieťa už dokáže získať a využiť základné informácie o vzdelávacích a pracovných 

príležitostiach, 
• dieťa si vie všímať problémy, ktoré ho motivujú k riešeniu podobných problémov a situácií, 
• snaží sa konkrétny problém pochopiť, rozmýšľa o nezrovnalostiach a ich príčinách, 

premýšľa a plánuje riešenie problémov, 
• dieťa vie rozlíšiť správne a nesprávne riešenia problémov, 
• dieťa sa dokáže flexibilne prispôsobiť prichádzajúcim zmenám, v prípade zvýšenej miery 

obtiažnosti pracovných povinností sa snaží o ich prekonanie húževnatosťou 
4. sociálne a interpersonálne kompetencie 

• dieťa vie pomenovať svoje potreby, city a pocity, 
• dieťa vie zvládnuť jednoduché stresové situácie, 
• dieťa vie vlastným postupom riešiť jednoduché konflikty, 
• dieťa vie presadiť vlastnú autonómiu a práva svojej osobnosti, 
• dieťa vie rešpektovať úlohy skupiny, 
• dieťa efektívne spolupracuje v skupine, 
• dieťa si uvedomuje potreby žiakov a osôb so zdravotným znevýhodnením, 
• dieťa si vie uvedomiť potreby ostatných žiakov, 
• dieťa vie poskytnúť pomoc alebo pomoc privolá, 
• dieťa sa učí plánovať, organizovať, riadiť a hodnotiť, 
• dieťa sa učí odhadnúť riziká svojich nápadov, 
• dieťa vie k svojim úlohám pristupovať zodpovedne, 
• dieťa sa vie samostatne rozhodovať o svojich činnostiach a uvedomuje si, že za ne 

zodpovedá a nesie dôsledky, 
• dieťa vie prejaviť citlivosť a ohľaduplnosť, 
• dieťa vie rozpoznať vhodné a nevhodné správanie, 
• dieťa sa vie podieľať na vytváraní vhodnej (príjemnej) tímovej atmosféry, 
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• dieťa vie spolupracovať v skupine detí, dokáže sa v skupine (vrstovníkov) presadiť i 
podriadiť alebo prijať kompromis, 

• dieťa vie rešpektovať prijaté pravidlá, 
• dieťa je schopné rešpektovať iné deti (iných ľudí), 
• dieťa je tolerantné k odlišnostiam medzi ľuďmi a vie byť solidárne, 
• dieťa si vie vytvoriť pozitívnu predstavu o sebe samom, 
• dieťa vie ovládať a riadiť svoje správanie tak, aby dosiahlo pocit sebauspokojenia a 

sebaúcty 
5. občianske kompetencie 

• dieťa si vie uvedomiť práva svoje a práva iných detí (ľudí), 
• dieťa vie vnímať nespravodlivosť, agresivitu, šikanovanie – dokáže sa im brániť, 
• dieťa sa im vie zodpovedne brániť, 
• dieťa sa vie správať zodpovedne, 
• dieťa vie dbať na zdravie svoje i iných, 
• dieťa sa vie chovať zodpovedne i s ohľadom na zdravé a bezpečné prostredie (prírodné a 

spoločenské), 
• dieťa vie rešpektovať a posilňovať sociálne a kultúrne prostredie, ktoré je formované 

tradičnými, aktuálnymi i očakávanými hodnotami národa, etnika a sociálnej či 
profesionálnej skupiny, 

• dieťa vie chápať, že rozvoj a udržanie týchto hodnôt, ktorých význam sa z pohľadu jedinca i 
generácií môže meniť, 

• dieťa si vie vážiť, že tradície a kultúrne dedičstvo, ktoré chráni, prejavuje pozitívny postoj k 
umeleckým dielam a podieľa sa na rozvoji kvalitného životného prostredia 

6. kultúrne kompetencie 
• dieťa pozná kultúrne pamätihodnosti okolia a regiónu, 
• dieťa vie rozlíšiť kultúrne a nekultúrne správanie, 
• dieťa vie rešpektovať iné kultúry a zvyky, 
• dieťa vie prijímať kultúrne podnety, dieťa je otvorené podieľať sa na kultúrnych podujatiach 

v skupine, 
• dieťa ovláda základy kultúrneho správania, 
• dieťa vie kultivovať svoj talent, 
• väčšie dieťa sa dokáže vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti 

prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, 
• dieťa dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na 
• úrovni primárneho vzdelávania), 
• dieťa si uvedomuje význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote, 
• dieťa si vie oceniť a rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, 
• dieťa vie rešpektovať vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a postoj 

na vkus, 
• väčšie dieťa ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku 
človeka, 

• väčšie dieťa pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 
• väčšie dieťa sa správa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 
• väčšie dieťa má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr 

7. kompetencie k využívaniu voľného času 
• dieťa vie účelne tráviť voľný čas, 
• dieťa sa vie orientovať v možnostiach zmysluplného využitia svojho voľného času, 
• dieťa si vie vybrať záujmové činnosti podľa svojich dispozícií, 
• dieťa vie rozvíjať svoje záujmy v organizovaných a individuálnych činnostiach, 
• dieťa rozvíja schopnosť aktívneho trávenia voľného času ako kompenzáciu stresových 

situácií alebo jednostrannej záťaže zo školského vyučovania, 
• dieťa vie odmietnuť nevhodné ponuky pre trávenie voľného času 
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V. Výchovný jazyk 
 

Výchovný jazyk : slovenský 
Snahou v ŠKD je, aby deti používali spisovný jazyk nielen v písomnej, ale i v ústnej forme. 

 

VI.  Personálne zabezpečenie 
 

V ŠKD pracuje podľa potreby približne 9-10 kvalifikovaných vychovávateľov, ktoré podľa 
potreby spolupracujú so všetkými vyučujúcimi, s výchovným poradcom, koordinátorom 
protidrogovej prevencie, školským psychológom. Všetci úzko spolupracujú s rodičmi žiakov a 
s CPPPaP, CŠPP v Trnave. 

Vychovávatelia sa aktívne zapájajú do ďalšieho vzdelávania pedagógov, pracujú na mnohých 
projektoch, zapájajú sa spolu so žiakmi do aktivít školy. Všetci absolvovali vzdelávacie kurzy 
informačných technológii viacerých stupňov. Tieto poznatky využívajú vo výchovnej činnosti, kde 
vo veľkej miere zapájajú IKT formou rôznych hier a záujmových činností. 
 

VII.  Materiálno-technické a priestorové podmienky 
 

ŠKD využíva v popoludňajších hodinách učebne školy, telocvičňu a športový areál školy. 
Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne:  

• telocvičňu s vonkajším športovým areálom,  
• odborné učebne pre vyučovanie: fyziky, zemepisu, výtvarnej výchovy, chémie a biológie, 

cudzích jazykov, etickej a náboženskej výchovy 
• 3 učebne výpočtovej techniky s notebookom pre učiteľa, dataprojektorom, tabuľou, 

softvérovým vybavením 
• jazykové laboratórium so slúchadlovou zostavou pre 18 žiakov 
• špeciálne učebne pre oblasť Človek a svet práce 
• dve triedy vybavené interaktívnymi tabuľami  

 

VIII.  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
výchove 

 
Bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie je základnou 

podmienkou školského zariadenia. Preto každoročne poučujeme žiakov o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci v škole, na akciách mimo areálu školy, aj pri rôznych športových činnostiach. 
Pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a protipožiarne 
školenia zabezpečujeme každoročne fundovanými odborníkmi.  

Každé pracovné prostredie má zabezpečenú pravidelnú kontrolou bezpečnosti a ochrany 
zdravia a odstraňovanie týchto nedostatkov podľa výsledkov revízií. 

Zabezpečili sme vhodnú štruktúru pracovného režimu a odpočinku žiakov, pedagógov 
a vychovávateľov, vhodný režim výchovno – vyučovacej činnosti s rešpektovaním psychohygieny 
učenia a zdravého prostredia učební a ostatných priestorov školy podľa platných noriem – 
zodpovedajúce svetlo, teplo, nehlučnosť, čistota, vetranie, hygienické vybavenie priestorov, 
primeraná veľkosť sedacieho a pracovného nábytku. 

Dôležitý je vhodný stravovací a pitný režim žiakov (podľa vekových a individuálnych potrieb 
žiakov). Žiaci majú možnosť desiatovať a obedovať v školskej jedálni.  



 

 15 

Bezpečnosť a ochranu zdravia zaručuje aktívna ochrana žiakov pred úrazmi, dostupnosť prvej 
pomoci z materiálneho aj ľudského hľadiska, vrátane kontaktov na lekára, či iných špecialistov. 
Za bezpečnosť žiakov počas celého ich pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľ.  

• Prechod žiakov do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľ, prípadne zastupujúci 
učiteľ.  

• Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod žiakov, po dohode s 
vychovávateľom učiteľ, ktorý má poslednú vyučovaciu hodinu.  

• Počas konania popoludňajšieho vyučovania i náboženskej výchovy, vyučujúci preberajú deti 
od vychovávateľa do svojej zodpovednosti a po skončení podľa dohody s rodičmi dieťa 
uvoľňujú domov, alebo odovzdávajú vychovávateľovi.  

• Pri hrách a iných činnostiach vychovávateľ poučí žiakov o bezpečnosti.  
• Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať vychovávateľ najviac 25 detí.  
• V prípade úrazu poskytne vychovávateľ prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy, zapíše ho do 

knihy úrazov, prípadne napíše záznam o úraze.  
• Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané.  
• Dieťa musí mať zabezpečené hygienické potreby a prezuvky.  
• Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti 

vychovávateľ až do ich rozchodu pred objektom ŠKD.  
• Z miesta konania môže byť žiak uvoľnený len na základe písomného súhlasu rodičov.  
• Ak zistí vychovávateľ u žiaka zdravotné ťažkosti, nevoľnosť, teplotu, upovedomí o tom 

rodičov. 
 

IX.  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí 
 

Cieľom hodnotenia výsledkov detí v školskom klube je poskytnúť deťom a ich rodičom 
spätnú väzbu o tom, ako dieťa zvláda danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a 
aké sú jeho pokroky, ako dieťa pracuje v ŠKD a v úzkej spolupráci s rodičmi skvalitňovať 
adaptáciu dieťaťa pre prácu v skupine a v kolektíve. Vedieme individuálne rozhovory s rodičmi v 
rámci oficiálne vyčlenených konzultačných hodín. 

Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri 
odstraňovaní nedostatkov. V hodnotení detí sa uplatňujú pozitívne stimuly – motivácia. 

Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 
Cieľom hodnotenia je taktiež zamedziť vnútornej segregácii detí na základe úspešnosti a 

rešpektovanie požiadaviek hodnotenia u integrovaných detí. 
Dbáme na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a 

neúspešných. 
Pri hodnotení výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami berieme 

do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho výkon. Odlišujeme hodnotenie 
spôsobilostí od hodnotenia správania. 

Preferovaná forma hodnotenia a kontroly je vlastné sebahodnotenie detí, možnosť obhájiť 
svoje správanie či riešenie problému a na základe konzultácie v kolektíve prípadná následná 
korekcia. 

Cieľom hodnotenia je: 
• poskytnúť dieťaťu spätnú väzbu pri získavaní požadovaných zručností a vedomostí a o tom 

ako ich dokáže využiť 
• motivovať dieťa k ďalšiemu sebazdokonaľovaniu 
Kontrola a hodnotenie prebieha priebežne a sústavne, čím sa zabezpečuje nielen včasné 

riešenie vzniknutých problémov, ale najmä možnosť predchádzať im a pochvalou usmerňovať deti 
na ceste k vytýčeným cieľom 

Z tohto hľadiska sa hodnotenie rozlišuje na hodnotenie priebežné a hodnotenie záverečné. 
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Pravidlá v hodnotení detí: 
• hodnotiace kritériá sú vopred známe a jasné pre deti 
• dôraz je na rozvoji sebahodnotenia žiaka s uplatňovaním spätnej väzby 
• hodnotí sa proces získavania vedomostí a zručností 
• dôraz sa kladie na metódy, postupy osvojovania, ktoré determinujú potom aj výsledky, 
• väčší dôraz sa dáva na priebežné hodnotenie žiaka, kde sa uplatňuje hodnotiace kritérium 

individuálnej vzťahovej normy, 
• vymedzuje sa didakticky správna časová postupnosť medzi priebežným a záverečným 

hodnotením, 
• sú stanovené výkonové štandardy, ktoré sú požiadavkami na splnenie a potvrdenie určitej 

úrovne výchovy a vzdelania. 
 

X. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov ŠKD 
 

V zmysle platnej legislatívy môže kontrolu v ŠKD vykonať Štátna školská inšpekcia, riaditeľ 
ZŠ, poverený zástupca riaditeľa školy, poverení zamestnanci zriaďovateľa v presne vymedzených 
oblastiach, vedúca vychovávateľka ŠKD. V prípade kontrolného systému riaditeľa ZŠ zameraného 
na výchovnú činnosť v ŠKD ide o hospitácie. Hodnotenie zamestnancov ŠKD robí riaditeľ 
a poverený zástupca riaditeľa ZŠ v rámci jeho kompetencií v zmysle platnej legislatívy v stanovenej 
forme. 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov ŠKD zabezpečuje harmonickú 
organizáciu celého výchovno-vzdelávacieho procesu a ďalších školských aktivít. 

 
Formy a metódy vnútorného hodnotenia sú: 

• pozorovanie (hospitácie) 
• rozhovor 
• vzájomné hodnotenie vychovávateľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené 

hodiny“) 
• rokovania MZ 
• výsledky detí,. 
• hodnotenie vychovávateľov žiakmi 
• úspešnosť detí v reprezentácii školy, 
• podiel na realizácii prázdninovej činnosti, 
• verejnoprospešná činnosť zamestnancov, spoločenská aktivita, podiel na estetizácii 

prostredia, 
• sledovania pokroku detí vo výsledkoch pod vedením vychovávateľa, 
• hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby 

učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. 
• podiel zamestnanca na úspešnom plnení úloh Plánu práce školy, ŠKD, plnenie zvýšených 

pracovných nárokov 
• podiel na príprave, spracovaní a realizácii projektov, 
• odborno-metodická práca vychovávateľa, jeho záujem o osobný rast v rámci ďalšieho 

vzdelávania, schopnosť odovzdávať odborno-metodické kvality a pod., 
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XI.  Požiadavka na kontinuálne vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov 

 
Ďalšie vzdelávanie vychovávateľov je zamerané na využívanie informatiky vo výchovnom 

procese. Vychovávatelia absolvujú kurzy cudzích jazykov. V budúcnosti bude vzdelávanie 
zamerané na projektové vyučovanie, etickú a estetickú výchovu. 

Školský vzdelávací systém je okrem hlavných cieľov ďalej zameraný na: 
• Uvádzanie začínajúcich vychovávateľov do pedagogickej praxe. 
• Motivovanie pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, 

zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti. 
• Zdokonaľovanie osobnostných vlastností vychovávateľov, spôsobilosti pre tvorbu 

efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod. 
• Udržiavanie a zvyšovanie kompetencie (spôsobilosť efektívne vychovávať a vzdelávať) 

vychovávateľov. 
• Prípravu pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj 

školského systému - pedagogický výskum, tvorbu VP, tvorbu štandardov, tvorbu 
pedagogickej dokumentácie. 

• Prípravu pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými technológiami: 
videotechnikou, výpočtovou technikou, multimédiami. 
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XII.  Výchovné štandardy ŠKD 
 

XII.1.  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 

Tvorivosť v rečovom prejave Rozvíjať vyjadrovacie schopnosti 
a uplatňovať spisovnú podobu materinského 
jazyka 

Starostlivosť o učebnice a učebné pomôcky Rozvíjať zodpovednosť za školský majetok 
Práca s detskými časopismi 
a encyklopédiami 

Rozvíjanie záujmu o sebavzdelávanie 

Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy, 
presnosť a čistota práce 

Rozumieť významu osobnej zodpovednosti 
za vykonanú prácu 

Grafomotorika Zdokonaliť sa vo využívaní koordinácii 
zraku a ruky 

Aktívna a pasívna slovná zásoba Rozširovať si pasívnu a aktívnu slovnú 
zásobu 
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XII.2.  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 

Ľudské činnosti a ich umelecké stvárnenie, 
význam práce 

Poznať a v hrách napodobniť prácu rodičov, 
pochopiť význam práce na základe 
rozmanitých druhov pracovných činností 

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 

Riešenie konfliktov Nenásilne riešiť konflikt s iným 
dieťaťom/deťmi, vedieť dohodnúť sa na 
kompromise 

Asertivita, asertívne správanie  Obhajovať svoje názory 
Otvorená komunikácia Komunikovať otvorene bez bariér 

a predsudkov 
Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky, 
rozprávanie o domove 

Pochopiť význam rodiny a partnerstva  

Delenie, pomoc, obdarovanie Vedieť rozdeliť sa, obdarovať niekoho 
a pomôcť inému 

Významné objekty, pamätné miesta v okolí Oboznámiť sa s významom týchto objektov 
a činnosťou aká sa v nich vykonáva 

Kultúrne dedičstvo, sviatky a ich oslavy Oboznámiť sa s jednotlivými sviatkami 
a upevňovať ľudové tradície 

 



 

 20 

XII.3.  Pracovno-technická oblasť 
 

Obsahový štandard  Výkonový štandard  
Spolupráca, zodpovednosť, dodržiavanie 
školského poriadku ŠKD, moje povinnosti 

Spolurozhodovať o živote v skupine 
Pracovať v skupine 

Jemná motorika  Zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, 
rôznymi technikami a uplatňovať pri tom 
tvorivosť a fantáziu 

Odpadový materiál Vedieť využiť druhotné surovín 
Práca zameraná na poznávanie materiálov 
a ich možnosti kombinovania 

Vedieť vnímať rôzne vlastnosti materiálov  

Oprava hračiek, lepenie škatúľ a uloženie Šetriť spoločný majetok 
Práca s rôznym materiálom, netradičné 
pracovné postupy, zhotovenie darčeka, 
rozvoj jemnej motoriky, manipulačné 
zručnosti, spolupráca 

Rozvíjať základy manuálnych a technických  
zručností 

Montážne, demontážne a konštrukčné práce Rozvíjať zručnosť a senzomotorickú 
koordináciu 

Získať základné zručnosti v tvorbe 
jednoduchých projektov 

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

Prírodný materiál Vedieť využiť a skombinovať rôzne druhy 
prírodnín 
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XII.4.  Prírodovedno-environmentálna oblasť 
 

Obsahový štandard  Výkonový štandard  
Šetrenie energiami, vodou, tematická 
rozprávka 

Poznať základné princípy ochrany životného 
prostredia 

Čistenie prírody a okolia ŠKD, zber papiera, 
triedenie odpadu,  

Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej 
činnosti na tvorbe a ochrane životného 
prostredia 

Živá príroda Pozorovanie živej prírody v priebehu 
ročných období 

Neživá príroda Získavanie záujmu o horniny a nerasty 
Počasie Poznať, opísať, rozlíšiť prírodne javy 

ovplyvnené počasím 
Kvety a starostlivosť o rastliny Poznať, opísať a rozlíšiť niektoré kvety. 

Uvedomiť si význam starostlivosti o rastliny 
Živočíchy Poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho 

alebo sprostredkovaného pozorovania rôzne 
druhy živočíchov 

Drogy Uvedomovať si škodlivosť fajčenia,  
alkoholu a iných drog 

Zdravie Zaujať pozitívne postoje k svojmu zdraviu 
i k zdraviu iných, dodržať zásady ochrany 
zdravia 

Ochranárske postoje k prírode Prejaviť vzťah a ochranárske postoje 
k prírodnému prostrediu, prakticky uplatniť 
návyky starostlivosti o prŕodu 
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XII.5.  Esteticko-výchovná oblasť 
 

Obsahový štandard  Výkonový štandard  
Hudba, výtvarné umenie, tanec Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu 
Spev piesní Spievať primerane charakteru detskej 

ľudovej a umelej piesne 
Súlad pohybu a hudby Vedieť zladiť pohybovú a hudobnú stránku 
Rytmizácia riekaniek a piesní Učiť sa rytmizovať riekanky a detské ľudové 

a umelé piesne hrou na telo alebo 
prostredníctvom Orffovho inštrumentára 

Počúvanie piesní a hudby Počúvať detská hudobné skladby s citovým 
zaangažovaním 

Kreslenie, maľovanie, modelovanie Zdokonaliť sa v kreslení, maľovaní 
a modelovaní rôznymi technikami a využívať 
pri tom vlastnú fantáziu a tvorivosť 

Experimentovanie s farbami Experimentovať s vlastnosťami farieb 
a uplatňovať ich tvorivo vo svojej práci, 
vedieť pokryť celú plochu rozmanitými 
farbami 

Farby, farebná rozmanitosť vo vlastných produktoch Vedieť priradiť, pomenovať a rozoznať 
farby, uplatňovať individuálne farebné 
videnie a farebnú rozmanitosť vo vlastných 
výtvarných produktoch 

Netradičné výtvarné techniky, hudobné činnosti Rozvíjať svoj  talent a špecifické schopnosti  
Veľká noc, Deň matiek, Vianoce Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí 

v skupine 
Detská ľudová i a autorská poézia a próza Počúvať i čítať s porozumením detskú 

ľudovú a autorskú poéziu, rozprávky 
a príbehy 

Prednes literárnych útvarov Zapamätať si a prednášať krátke literárne 
útvary 

Úprava oddelenia, netradičné ozdoby, úprava 
zovňajšku  

Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej 
estetickej úprave prostredia a svojej osoby 
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XII.6.  Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 
 

Obsahový štandard    Výkonový štandard  
Ochrana zdravia a bezpečnosť pri hrách Vytvárať kladný vzťah k pohybovým 

aktivitám a dodržiavanie pravidiel 
Prechádzka, korčuľovanie, kolektívne 
loptové hry  

Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom 

Umývanie rúk, vetranie, telovýchovné 
chvíľky 

Ovládať základné  hygienické návyky 

Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové 
hry, netradičné športové disciplíny 

Schopnosť pravidelného pohybu a cvičenia 

Bezpečnosť cestnej premávky Vedieť zdôvodniť význam dodržiavania 
pravidiel cestnej premávky vzhľadom na 
bezpečnosť, poznať základné dopravne 
značky 

Prvá pomoc pre deti - ako sa zachovať 
v núdzových situáciách 

Základy poskytovania prvej pomoci 

Športová súťaž  Rozvíjať svoj športový talent a schopnosti, 
posilňovať vôľové vlastnosti ako trpezlivosť, 
vytrvalosť, presnosť, dôslednosť.. 

Základné lokomočné pohyby chôdza, beh, 
skok, lezenie, hádzanie a chytanie 
 

Ovládať základné lokomočné pohyby, vedieť 
zaujať rôzne postavenia podľa pokynov 
 

Cvičenie na preliezkach Rozvoj šikovnosti a obratnosti, prekonávanie 
strachu z neobyčajných polôh 
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XIII.  Výchovné osnovy ŠKD 
 

XIII.1.  Vzdelávacia oblasť 
 

Výchovno-
vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy 

Počet VVČ 
v oddelení 

ŠKD 
Samostatne  písať 
úlohy 

Gramatické 
a matematické 
cvičenie  

Individuálny 
prístup 
Tréning 
Motivácia 
Vysvetlenie 
Zábavné 
didaktické hry 

         
 
         20 

Rozvíjať efektívne 
spôsoby učenia sa  

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

Individuálny 
prístup 
Motivácia 
Povzbudenie 
Motivačné 
hodnotenie 
Modelové 
situácie 
Prezentácia 

 
 
 

       10 

Získavať nové 
poznatky 
a informácie 

Práca 
s informačnými 
zdrojmi  

Individuálny 
prístup 
Aktivizácia 
Brainstor-ming 
Riešenie 
nových úloh 
Prezentácia 

 
 

 
      10 

 
 
 

Rozvíjať získané 
poznatky 

Rozvíjanie 
slovnej zásoby, 
jazykolamy, 
zmyslové hry, 
doplňovačky  

Individuálny 
prístup 
Povzbudenie 
Motivačné 
hodnotenie 
Modelové 
situácie 

 
 

        10 
 

Rozvíjať schopnosť 
rozumieť čítanému 
textu 

Čítanie 
s porozumením, 
sebavzdelávanie 

Individuálny 
prístup 
Tréning 
Motivácia 
Vysvetlenie 
 

 
 
       12 

Zábavnou formou 
nadobúdať 
a upevňovať získané 
poznatky 

Didaktické hry Individuálny 
prístup 
Tréning 
Motivácia 
Vysvetlenie 
Zábavné 
didaktické hry  

 
 
 
 
        25 
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Hodnotenie 
Súťaž 

Rozvíjať 
vyjadrovacie 
schopnosti 
a uplatňovať 
spisovnú podobu 
materinského jazyka 

Tvorivosť 
v rečovom 
prejave 

Individuálny 
prístup 
Tréning 
Motivácia 
Vysvetlenie 
Rozprávanie 
Hodnotenie 

 
 
 
         15 

Rozvíjanie záujmu o 
sebavzdelávanie 

Práca 
s detskými 
časopismi a 
encyklopédiami 

Individuálny 
prístup 
Povzbudenie 
Motivačné 
hodnotenie 
Prezentácia 
Hodnotenie 
Rozhovor 

 
 
 
         10 

Zdokonaliť sa vo 
využívaní 
koordinácii zraku a 
ruky 

Grafomotorika Individuálny 
prístup 
Tréning 
Motivácia 
Vysvetlenie 
Ukážka 
Hodnotenie 
Prezentácia 
Súťaž 

 
 
 
 
         10 

Rozširovať si 
pasívnu a aktívnu 
slovnú zásobu 

Aktívna 
a pasívna 
slovná zásoba 

Individuálny 
prístup 
Tréning 
Motivácia 
Vysvetlenie 
Rozprávanie 
Hodnotenie 

 
 
 
        10 
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XIII.2.  Spoločensko-vedná oblasť 
 

Výchovno-
vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy 

Počet VVČ 
v oddelení 
ŠKD 

Obhajovať si svoj 
názor 

Asertivita, 
asertívne 
správanie, 
jednoduché 
techniky 

 

Vysvetlenie 
Povzbudenie 
Hranie rolí 
Hry na 
presadzovanie 
Aktivačné hry 

          
 
          1 

Vypočuť si opačný 
názor 

Vedenie 
rozhovoru, 
diskusia, dialóg 
a monológ 

Vysvetlenie 
Tréning 
Aktivačné hry 
Hranie rolí 
Dramatizácia 

 
 

           2 

Spolurozhodovať 
o živote v skupine 

Spolupráca, 
zodpovednosť, 
vytváranie 
pozitívnej 
klímy 
v oddelení, 
dodržiavanie 
školského 
poriadku ŠKD, 
moje povinnosti 

Individuálny 
prístup 
Motivácia 
Aktivizácia 
Kooperačné hry 
Hry na dôveru 
Hranie rolí 

 
 
 
2 

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 
pochopiť iných, 
sebaúcta 

Individuálny 
prístup 
Vysvetlenie 
Povzbudenie 
Dramatizácia 
Hranie rolí 
Hry na 
úprimnosť 
Hry na 
vciťovanie 
 

 
 
 
 
3 

Pochopiť význam 
rodiny a partnerstva  

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

Individuálny 
prístup 
Rozprávka 
Hranie rolí 
Hry na 
vciťovanie 

 
 
2 

Prejavovať úctu 
k rodičom a starším 

Prejavy úcty 
k rodičom 
a ostatným 
ľudom čo je 
tolerancia 

Individuálny 
prístup 
Hranie rolí 
Hry na 
vciťovanie 
Rozprávanie 

 
 
1 

Pochopiť význam 
dodržiavania 

Práva dieťaťa, 
ľudské práva, 

Individuálny 
prístup 
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ľudských práv 
a základných slobôd 

šikanovanie,  
diskriminácia, 
moje práva, 
tvoje práva, 
spolužitie bez 
násilia 

Vysvetlenie 
Brainstor-ming 
Hry na riešenie 
konfliktov 
Hry na dôveru 
Hry na 
sebapresadzova
nie 

 
           2 

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 
Rozprávka 

 
 
2 

Kultivovať kultúrne 
návyky 
a vyjadrovanie sa 

Delenie, 
Pomoc, 
Obdarovanie 
Pozdrav, 
podanie ruky, 
Požiadanie, 
Odmietnutie, 
Oslovenie, 
stolovanie 

Individuálny 
prístup 
Vysvetlenie 
Tréning 
Hranie rolí 
Dramatizácia 
Tvorivá práca 

 
 
 
4 
 

Komunikovať 
otvorene bez bariér a 
predsudkov 

Otvorená 
komunikácia 

Vysvetlenie 
Tréning 
Aktivačné hry 
Hranie rolí 

 
          1 

Rozlíšiť kultúrne  
a nekultúrne prejavy 
v správaní sa 

Vulgarizmy, 
slang, gestá, 
neformálna 
komunikácia 
spolužitie bez 
násilia 

Individuálny 
prístup 
Vysvetlenie 
Tréning 
Aktivačné hry 
Hranie rolí 

 
 
2 

Vedieť samostatne  
a kriticky riešiť 
jednoduché konflikty 

Čo je konflikt, z 
čoho konflikt 
vzniká, 
správanie, ktoré 
podporuje 
konflikt, 
správanie, ktoré 
konfliktu 
predchádza 

Individuálny 
prístup 
Individuálny 
prístup 
Hry na riešenie 
konfliktov 
Hranie rolí 
Dramatizácia 

 
 
 
3 

Poznať a v hrách 
napodobniť prácu 
rodičov, pochopiť 
význam práce na 
základe rozmanitých 
druhov pracovných 
činností 

Ľudské činnosti 
a ich umelecké 
stvárnenie, 
význam práce 

Individuálny 
prístup 
Rozhovor 
Individuálny 
prístup 
Aktivačné hry 
Hranie rolí 
 

 
 
 
2 

Oboznámiť sa Významné Individuálny  
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s významom týchto 
objektov a činnosťou 
aká sa v nich 
vykonáva 

objekty, 
pamätné miesta 
v okolí 

prístup 
Práca 
s knihami, 
Kvíz 
Rozhovor 
Vychádzka 

 
 
           2 

Oboznámiť sa 
s jednotlivými 
sviatkami 
a upevňovať ľudové 
tradície 

Kultúrne 
dedičstvo, 
sviatky a ich 
oslavy 

Rozhovor 
Práca s knihou 
Počúvanie 
hudby s danou 
tematikou 

           
 
 
           5 
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XIII.3.  Pracovno-technická oblasť 
 

Výchovno-
vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy 

Počet VVČ 
v oddelení 

ŠKD 
Oboznámiť deti 
s pravidlami ŠKD 
a ich povinnosťami 

Dodržiavanie 
školského 
poriadku , moje 
povinnosti 
 

Individuálny 
prístup 
Vysvetlenie 
rozhovor 

 
1 

Zhotoviť výtvory 
z rozmanitého 
materiálu, rôznymi 
technikami 
a uplatňovať pri tom, 
tvorivosť a fantáziu, 
rozvoj jemnej 
motoriky 

Výrobky na 
zhotovenie, 
ktorých sa 
využíva jemná 
motorika 

Individuálny 
prístup 
Motivácia 
Povzbudenie 
Rozhovor 
Hranie rolí 
Sociálne hry 
Hodnotenie prác 
Výstava prác 

 
 
 
3 

Vedieť využiť 
druhotné suroviny 

Odpadový 
materiál 

Individuálny 
prístup 
Rozhovor 
Motivácia 
Vysvetlenie 
Hodnotenie 
Vlastná práca 
Výstava prác 

 
 
 
3 

Vedieť vnímať rôzne 
vlastnosti materiálov 

Práca zameraná 
na poznávanie 
materiálov a ich 
možnosti 
kombinovania 

Individuálny 
prístup 
Motivácia 
Kooperačné hry 
Vysvetlenie 
Povzbudenie 
Hodnotenie 
Vlastná práca 
Výstava prác 

 
 

          2 

Rozvíjať základy 
manuálnych 
a technických 
zručností 

Zhotovenie 
darčeka 
manipulačné 
zručnosti, 
spolupráca  

Individuálny 
prístup 
Povzbudenie 
Vysvetlenie 
Aktivizácia 
Tvorivá dielňa 
Vlastná práca 
Výstava prác 
Besiedka 

 
 
 
2 

Oboznámiť deti 
so širšou škálou 
pracovných postupov 

Netradičné 
pracovné 
postupy, 

Individuálny 
prístup 
Tréning 
Povzbudenie 
Aktivačné hry 
Vlastná práca 
Výstava 

 
 
 
2 
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Získať základné 
zručnosti v tvorbe 
jednoduchých 
projektov 

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

Individuálny 
prístup 
Vysvetlenie 
Povzbudenie 
Brainstor-ming 
Tvorivá dielňa 
Kooperačné hry 
Vlastná práca 
Prezentácia 

 
 
 
4 

Oboznámiť deti 
s vlastnosťami 
papiera, zdokonaliť sa 
v strihaní, skladaní 
(origami), lepení  

Výrobky z 
papiera 

Individuálny 
prístup 
Brainstor-ming 
Rozhovor 
Motivácia 
Povzbudenie 
Tvorivá dielňa 
Vlastná práca 
Prezentácia 

 
 
 
           4 

Oboznámiť deti 
s typickými znakmi 
a predmetmi daných 
sviatkov – Vianoce, 
Veľká noc. Deň 
matiek.. 

Tematické 
výrobky 

Individuálny 
prístup 
Rozhovor 
Motivácia 
Povzbudenie 
Hranie rolí 
Aktivačné hry 
Vlastná práca  
Výstava prác 

 
 
 
 
 
          4 

Vedieť využiť 
a skombinovať rôzne 
druhy prírodnín 

Prírodný 
materiál 

Individuálny 
prístup 
Vysvetlenie 
Povzbudenie 
Brainstor-ming 
Motivácia 
Vlastná práca 
Hodnotenie 
Výstava prác 

 
 
 
 
 
        3 

Rozvíjať zručnosť 
a senzomotorickú 
koordináciu 

Montážne, 
demontážne 
a konštrukčné 
práce 

Individuálny 
prístup 
Vysvetlenie 
Povzbudenie 
Motivácia 
Hranie rolí 
Vlastná práca 
Prezentácia 

 
 
 
 
 
 
 
          2 

Šetriť spoločný 
majetok 

Oprava hračiek, 
lepenie škatúľ a 
uloženie 

Individuálny 
prístup 
Vysvetlenie 
Povzbudenie 
Motivácia 
Hranie rolí 

 
 
 
 
         2 

 
 



 

 31 

XIII.4.  Esteticko-výchovná oblasť 

Výchovno-
vzdelávací cieľ 

Obsah Metódy, formy 
Počet VVČ 
v oddelení 

ŠKD 
Spievať primerane 
charakteru detskej 
ľudovej a umelej 
piesne 

Spev piesní Individuálny 
prístup 
Aktivizácia 
Motivácia 
Ukážka 
Rozprávka 
Výtvarná práca 
Dramatizácia 
Výstava prác 
Súťaž 

 
 
 
 

          4 

Vedieť zladiť 
pohybovú 
a hudobnú stránku 

Súlad pohybu 
a hudby 

Individuálny 
prístup 
Aktivizácia 
Motivácia 
Ukážka 
Povzbudenie 
Dramatizácia 

 
 

 
          2 

 

Učiť sa rytmizovať 
riekanky a detské 
ľudové a umelé 
piesne hrou na telo 
alebo 
prostredníctvom 
Orffovho 
inštrumentára 

Rytmizácia 
riekaniek a piesní 

Individuálny 
prístup 
Motivácia 
Povzbudenie 
Ukážka 
Vlastná tvorba 
Hranie rolí 
Hodnotenie 

 
 
 
 

          2 

Počúvať detská 
hudobné skladby 
s citovým 
zaangažovaním 

Počúvanie piesní 
a hudby 

Individuálny 
prístup 
Aktivizácia 
Motivácia 
Ukážka 
Rozprávka 
Výtvarná práca 
Prezentácia 
Výstava prác 

 
 
 

          3 

Zdokonaliť sa 
v kreslení 
a využívať pri tom 
vlastnú fantáziu a 
tvorivosť 

Kreslenie Individuálny 
prístup 
Motivácia 
Povzbudenie 
Aktivizácia 
Vlastná práca  
Výstava prác 

           
 
 
          4 

Zdokonaliť sa 
v modelovaní 
a využívať pri tom 
vlastnú fantáziu a 
tvorivosť 

modelovanie Individuálny 
prístup 
Motivácia 
Povzbudenie 
Aktivizácia 
Hranie rolí 
Vlastná práca  

 
 
 

          2 
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Zdokonaliť sa 
v maľovaní, 
experimentovať 
s vlastnosťami 
farieb a uplatňovať 
ich tvorivo vo svojej 
práci, vedieť pokryť 
celú plochu 
rozmanitými 
farbami 

Maľovanie, 
experimentovanie 
s farbami 

Individuálny 
prístup 
Motivácia 
Povzbudenie 
Aktivizácia 
Vysvetlenie 
Ukážka 
Vlastná práca  
Hodnotenie 
Výstava prác 

 
 
 
 
 

          3 

Vedieť priradiť, 
pomenovať 
a rozoznať farby, 
uplatňovať 
individuálne farebné 
videnie a farebnú 
rozmanitosť vo 
vlastných 
výtvarných 
produktoch 

Farby, farebná 
rozmanitosť vo 
vlastných 
produktoch 

Individuálny 
prístup 
Aktivizácia 
Motivácia 
Ukážka 
Výtvarná práca 
Hranie rolí 
Výstava prác 

 
 
 
 
 
 
          2 

Rozvíjať svoj  talent 
a špecifické 
schopnosti 

Netradičné 
výtvarné techniky 

Individuálny 
prístup 
Motivácia 
Povzbudenie 
Aktivizácia 
Ukážka 
Vlastná práca  
Hodnotenie 
Výstava prác 

 
 
 
 
 
 
         2 

Podieľať sa na 
príprave kultúrnych 
podujatí v skupine 

Veľká noc, Deň 
matiek, , Vianoce 

Individuálny 
prístup 
Motivácia 
Povzbudenie 
Aktivizácia 
Dramatizácia 
Ilustrácia zážitku 
Besiedka 

 
 
 
 
 
 
          3 

Počúvať i čítať 
s porozumením 
detskú ľudovú 
a autorskú poéziu, 
rozprávky a príbehy 

Detská ľudová 
i a autorská poézia 
a próza 

Individuálny 
prístup 
Aktivizácia 
Motivácia 
Ukážka 
Rozprávka 
Výtvarná práca 
Dramatizácia 
Výstava prác 

 
 
 
 
 
 
 
          4 

Zapamätať si 
a prednášať krátke 
literárne útvary 

Prednes literárnych 
útvarov 

Individuálny 
prístup 
 Motivácia 
Ukážka 
Vlastná činnosť 
detí 

 
 
         2 
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XIII.5.  Prírodovedno-environmentálna oblasť 
 

Výchovno-
vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy 

Počet VVČ 
v oddelení 

ŠKD 

Pochopiť základné 
princípy ochrany 
životného prostredia 

šetrenie 
energiami, 
vodou, tematická 
rozprávka 

Individuálny 
prístup 
Vysvetlenie 
Ekologické hry 

 
 
           2 

Rozvíjať zručnosti pri 
jednoduchej činnosti 
na tvorbe a ochrane 
životného prostredia 

Čistenie prírody 
a okolia ŠKD, 
zber papiera, 
triedenie odpadu, 
využitie odpadu 

Individuálny 
prístup 
Vysvetlenie 
Motivácia 
Aktivizácia 
Prezentácia 

 
 

           2 

Pochopiť význam 
dodržiavania 
základných zásad 
zdravej výživy 
 

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

Individuálny 
prístup 
Vysvetlenie 
Aktivizácia 
Hranie rolí 
Dramatizácia 
Rozprávka 
Súťaž 

 
 
 
2 

Poznať základné 
princípy zdravého 
životného štýlu 
 
 
 

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

Individuálny 
prístup 
Vysvetlenie 
Aktivizácia 
Hranie rolí 
Dramatizácia 
Rozprávka 
Súťaž 

 
 
 
2 

Pozorovanie živej 
prírody v priebehu 
ročných období 

Živá príroda Individuálny 
prístup 
Vysvetlenie 
Aktivizácia 
Hranie rolí 
Dramatizácia 
Rozprávka 
Súťaž 
Kvíz 

 
 
 

            4 

Získavanie záujmu 
o horniny a nerasty 

Neživá príroda Individuálny 
prístup 
Motivácia 
Vysvetlenie 
Rozprávka 
Kvíz 

 
 
2 

Poznať, opísať, 
rozlíšiť prírodne javy 
ovplyvnené počasím 

Počasie Individuálny 
prístup 
Motivácia 
Vysvetlenie 
Aktivizácia 

 
 
 
3 
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Hranie rolí 
Rozprávka 
Súťaž 
Kvíz 

Poznať, opísať 
a rozlíšiť niektoré 
kvety. Uvedomiť si 
význam starostlivosti 
o rastliny 

Kvety 
a starostlivosť o 
rastliny 

Individuálny 
prístup 
Motivácia 
Vysvetlenie 
Aktivizácia 
Rozhovor 
Rozprávka 

 
 
 
2 

Poznať, rozlíšiť 
a určiť na základe 
priameho alebo 
sprostredkovaného 
pozorovania rôzne 
druhy živočíchov 

Živočíchy Individuálny 
prístup 
Motivácia 
Rozhovor 
Vysvetlenie 
Aktivizácia 
Hranie rolí 
Dramatizácia 
Rozprávka 
Kvíz 

 
 
 

          7 

Uvedomovať si 
škodlivosť fajčenia,  
alkoholu a iných drog 

Drogy Individuálny 
prístup 
Rozhovor 
Vysvetlenie 
Aktivizácia 
Beseda 

 
 
2 

Prejaviť vzťah 
a ochranárske postoje 
k prírodnému 
prostrediu, prakticky 
uplatniť návyky 
starostlivosti o 
prírodu 

Ochranárske 
postoje k prírode 

Individuálny 
prístup 
Motivácia 
Vysvetlenie 
Aktivizácia 
Praktická 
činnosť 
Rozprávka 
Kvíz 

 
 
 
2 

Poznať a rozlíšiť 
základne druhy 
ovocia a zeleniny 

Ovocie a 
zelenina 

Individuálny 
prístup 
Motivácia 
Vysvetlenie 
Aktivizácia 
Hranie rolí 
Praktická 
činnosť 
Rozprávka 
Kvíz 

 
 
 
 
          3 
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XIII.6.  Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 
 

Výchovno-vzdelávací 
cieľ Obsah Metódy, formy 

Počet VVČ 
v oddelení 

ŠKD 
Rozvíjať schopnosť  
relaxovať pravidelným 
cvičením a pohybom 

Prechádzka, 
korčuľovanie 

Individuálny 
prístup 
Motivácia 
Povzbudenie 
Aktivizácia 
Tréning 

 
 
2 

Vytvárať kladný vzťah 
k pohybovým 
aktivitám 
a dodržiavanie 
pravidiel 

Ochrana zdravia 
a bezpečnosť pri 
hrách 

Individuálny 
prístup 
Vysvetlenie 

 
1 

Pochopiť význam 
pravidelného pohybu 
a cvičenia 

Otužovanie, 
relaxačné 
cvičenie,  

Individuálny 
prístup 
Vysvetlenie 
Motivácia 
Povzbudenie 
Aktivizácia 

 
 
2 
 

Schopnosť 
pravidelného pohybu 
a cvičenia 

Skupinové hry, 
netradičné 
športové 
disciplíny 

Individuálny 
prístup 
Motivácia 
Povzbudenie 
Aktivizácia 
Súťaž 

 
 
4 

Ovládať základné  
hygienické návyky 

Umývanie rúk, 
vetranie, 
telovýchovné 
chvíľky 

Individuálny 
prístup 
Vysvetlenie 
 

 
V priebehu 
celého roka 

Vedieť zdôvodniť 
význam dodržiavania 
pravidiel cestnej 
premávky vzhľadom 
na bezpečnosť, poznať 
základné dopravne 
značky 

Bezpečnosť 
cestnej premávky 

Individuálny 
prístup 
Motivácia 
Vysvetlenie 
Aktivizácia 
Praktická činnosť 
Rozprávka 
Kvíz 

 
 
 
          3 

Základy poskytovania 
prvej pomoci 

Prvá pomoc pre 
deti - ako sa 
zachovať 
v núdzových 
situáciách 

Individuálny 
prístup 
Motivácia 
Vysvetlenie 
Rozhovor  
Praktická činnosť 
Dramatizácia 
Hranie rolí 
Hodnotenie 

 
 
 
 
         3 
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Rozvíjať svoj športový 
talent a schopnosti, 
posilňovať vôľové 
vlastnosti ako 
trpezlivosť, vytrvalosť, 
presnosť, dôslednosť 

Športová súťaž Individuálny 
prístup 
Motivácia 
Povzbudenie 
Aktivizácia 
Súťaž 

 
 
 
          3 

Ovládať základné 
lokomočné pohyby, 
vedieť zaujať rôzne 
postavenia podľa 
pokynov 
 

Základné 
lokomočné 
pohyby chôdza, 
beh, skok, lezenie 

Individuálny 
prístup 
Motivácia 
Povzbudenie 
Praktická činnosť 
Aktivizácia  
Tréning 
Súťaž 

 
 
 
          5 

Rozvoj šikovnosti 
a obratnosti, 
prekonávanie strachu 
z neobyčajných polôh 

Cvičenie na 
preliezkach 

Individuálny 
prístup 
Motivácia 
Povzbudenie 

 
 
          2 

Viesť deti k otužovaniu 
a k radosti zo snehu 

Zimné hry Individuálny 
prístup 
Motivácia 
Povzbudenie 
Aktivizácia 
Súťaž 

 
 
          4 

Ovládať základné 
lokomočné pohyby 
s loptou hádzanie, 
chytanie, dribling 

Manipulácia s 
loptou 

Individuálny 
prístup 
Motivácia 
Povzbudenie 
Aktivizácia 
Tréning 

 
 
          4 

 


