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1 ZAMERANIE ŠKOLSKÉHO VÝCHOVNO-

VZDELÁVACIEHO ZARIADENIA 

1.1 Charakteristika školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia 

(školský klub detí) – súčasný stav  

Školský klub detí (ŠKD) je školské výchovno-vzdelávacie zariadenie zriadené obcou 

Bystričany 1. 9. 2002 ako súčasť základnej školy s materskou školou a poskytuje výchovu pre 

žiakov tejto školy.  

Výchova v ŠKD je čiastočne hradená príspevkom zákonného zástupcu žiaka. Výška 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD je   určená všeobecným 

záväzným nariadením zriaďovateľa ŠKD. Konkrétna výška príspevku  je uvedená 

v rozhodnutí  riaditeľa  ŠKD na príslušný školský rok. 

ŠKD ako súčasť základnej školy sídli v priestoroch školy. Základná škola disponuje hlavnou 

budovou, v ktorej sa nachádzajú kmeňové učebne tried a školského klubu detí, odborné 

učebne (laboratórium, multimediálna učebňa, informatická učebňa), kabinety a kancelárie. 

V blízkosti hlavnej budovy sú dve vedľajšie budovy, stavebne s hlavnou budovou 

neprepojené. V jednej je umiestnená školská kuchyňa, jedáleň a výtvarný ateliér, v druhej sa 

nachádza telocvičňa, dve šatne, školská dielňa, školská a obecná knižnica a technické 

zázemie. Škola je umiestnená vo veľkom areáli, využívanom na športové a relaxačné účely. 

Pre žiakov aj verejnosť je k dispozícii multifunkčné ihrisko, klzisko s vlastnou šatňou 

a zázemím v správe externého správcu, doskočisko na atletiku. Na vzdelávanie slúži aj 

okrasná výsadba, kvetinová záhrada a ovocná záhrada. Predovšetkým na relaxačné účely sa 

využíva veľký altánok a rozsiahle trávnaté plochy v celom areáli školy. 

Takmer všetci žiaci navštevujúci ŠKD majú trvalé bydlisko v obci Bystričany vrátane častí 

Vieska a Chalmová. Školský obvod základnej školy Bystričany má pôsobnosť aj pre obec 

Čereňany, odkiaľ sporadicky dochádza niekoľko žiakov, ktorí tiež navštevujú ŠKD. Do ŠKD 

sú prijímaní aj žiaci zdravotne znevýhodnení, integrovaní a žiaci zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, ktorým sú upravované podmienky na výchovnú a vzdelávaciu činnosť v zmysle 

ich Individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu, resp. podľa odporúčaní špecializovaných 

zariadení. 

Výchovu v ŠKD zabezpečujú pedagogickí zamestnanci – vychovávatelia. Ďalšie 

špecializované činnosti v oblasti starostlivosti o žiakov so zdravotným znevýhodnením 

zabezpečuje výchovný poradca, školský špeciálny pedagóg a asistenti učiteľa, ktorí 

spolupracujú pri plnení cieľov výchovy v ŠKD s vychovávateľmi.  

V škole je v zmysle zákona 596/2008 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

zvolená rada školy plniaca úlohy podľa toho istého zákona. 

Spoluprácu so zákonnými zástupcami zabezpečuje Rada rodičov pri ZŠ s MŠ Bystričany, 

ktorá reprezentuje občianske združenie združujúce zákonných zástupcov detí a žiakov ZŠ 

s MŠ Bystričany.  
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1.2 Zameranie školského klubu detí 

Výchovný program má predovšetkým kvalitne naplňovať výchovné ciele a podporovať rozvoj 

kompetencií definovaných v školskom vzdelávacom programe, zároveň však využíva 

aktuálne možnosti školy a pedagogického zboru, rešpektuje prostredie, v ktorom sa škola 

nachádza, a predovšetkým sa snaží vyjsť v ústrety požiadavkám rodičov a žiakov v súlade 

s potrebami a požiadavkami zriaďovateľa.  

ŠKD poskytuje výchovu a vzdelávanie ako modul sociálnej služby pre rodičov (zákonných 

zástupcov) a pre žiakov základnej školy. Všeobecné a špecifické ciele oboch modulov sú 

rozpracované v časti 2 Ciele a poslanie výchovy v ŠKD  pri ZŠ s MŠ Bystričany.   

Činnosť ŠKD je poldenná (popoludňajšia), v dvoch oddeleniach podľa veku detí (ročníka). 

Ranné oddelenie je zmiešané.    

Uvedomujeme si, že naši žiaci majú v rámci svojej individuality veľmi rôznorodé vzdelávacie 

a výchovné potreby, ktoré chceme zohľadňovať. Usilujeme sa o rozvoj osobnosti každého 

žiaka na základe pochopenia a prijatia všeobecným platných mravných noriem a princípov 

s dôrazom na zdravý životný štýl s ovplyvňovaním využitia voľného času žiakov. 

Nezanedbateľnou súčasťou je práca s modernými informačno-komunikačnými 

technológiami, ktorá plynule nadväzuje na ostatné komunikačné schopnosti a vedomosti 

vštepované žiakom.  

Výchovné pôsobenie v ŠKD nadväzuje na vzdelávanie a výchovu poskytovanú základnou 

školou, preto kladieme dôraz na rešpektovanie štyroch pilierov, obsahujúcich základné 

strategické ciele tak, aby sme dosiahli jednotu výchovného pôsobenia a vzdelávania na žiaka. 

Spoločným úsilím žiakov a pedagógov je napĺňanie cieľov jednotlivých pilierov vzdelávania 

v ZŠ s MŠ Bystričany:  
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2 CIELE A POSLANIE VÝCHOVY V ŠKD PRI ZŠ S MŠ 

BYSTRIČANY 

Ciele výchovy v školskom klube detí pri ZŠ s MŠ Bystričany vychádzajú z cieľov výchovy 

a vzdelávania deklarovaných v Štátnom vzdelávacom programe a zamerania školy podľa 

Inovovaného školského vzdelávacieho programu ISCED 1 a ISCED 2 ZŠ s MŠ Bystričany. 

2.1 Všeobecné ciele výchovy  

 rozvíjať individualitu každého žiaka, posilňovať úctu k jednotlivcom i skupinám, 

pripraviť žiaka na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia 

a znášanlivosti 

 naučiť chápať a tolerovať rozdiely kultúrne, náboženské a etnické  

 podporovať zdravý životný štýl, posilňovať bezpečné správanie, rozoznávať 

a vyvarovať sa  protispoločenskému správaniu 

 poskytnúť deťom priestor na oddych a relaxáciu 

 vytvoriť podmienky na kvalitnú prípravu na vyučovanie 

 učiť deti aktívne oddychovať  

 rozvíjať nadanie a talent detí v umeleckej, športovej, záujmovej a tvorivej oblasti. 

2.2 Špecifické ciele výchovy  

Špecifické ciele výchovy sú rozpracované v zmysle názvu výchovného programu Každý deň 

slnko v srdci a umožňujú každému dieťaťu rozvíjať kľúčové kompetencie uplatňovaním 

vybraných pedagogických stratégií podľa príslušných tematických oblastí výchovy. 

VZDELÁVACIA OBLASŤ 

Cieľ: dopĺňať poznatky získané vo vyučovacom procese, posilňovať medzipredmetové 

vzťahy a komplexné vnímanie reality, rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie, 

rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa, získavať nové poznatky z rôznych informačných 

zdrojov, vedieť ich spracovať a kriticky posúdiť, získať a posilniť pozitívny vzťah 

k celoživotnému vzdelávaniu, viesť deti k pravidelnému a sústavnému plneniu školských 

povinností, k opakovaniu, precvičovaniu a utvrdzovaniu poznatkov nadobudnutých v škole, 

pomôcť dieťaťu zvládať problémy s učením spôsobené zdravotným znevýhodnením. 

 Prostriedky: vedomostné hry a súťaže, didaktické hry, súťaže, projekty, vypracovanie 

písomných zadaní domácich úloh, práca s detskou literatúrou a detskými časopismi. 

  Realizácia: návšteva školskej a obecnej knižnice, vytvorenie čitateľského 

kútika v priestoroch ŠKD, spoločné čítanie detskej literatúry, posedenia s knižkou, besedy 

o knihách, predplatné detského časopisu, spoločné čítanie detských časopisov, vypracovanie 

projektových zadaní a ich prezentácia, pomoc pri vypracovaní zadaní domácich úloh, účasť 

pedagogických asistentov pri práci v ŠKD a pomoc žiakom so zdravotným znevýhodnením. 
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SPOLOČENSKO-VEDNÁ OBLASŤ 

Cieľ: spolurozhodovať o živote v skupine, rozvíjať základy zručnosti sebahodnotenia a 

empatie, prejavovať úctu k rodičom, starším osobám, prejavovať ohľaduplnosť k osobám so 

zdravotným postihnutím, pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, 

kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa, vyjadriť svoj názor a vypočuť opačný názor, 

využívať všetky formy komunikácie, rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy správania sa, 

vedieť samostatne riešiť jednoduché konflikty, viesť k národnej hrdosti a štátnej príslušnosti, 

viesť deti k poznaniu významných osobností, historických pamiatok a pamätných dní, 

poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať. 

Prostriedky: príprava spoločných podujatí v ŠKD, spolupráca detí, vychovávateliek, 

rodičov a ďalších osôb, krátkodobé a dlhodobé aktivity s dôrazom na vzájomnú spoluprácu, 

nácvik správania sa na pri rôznych aktivitách, návšteva pamätných miest obce a regiónu, 

stretnutie a besedy s vedením školy a obce, prvky dopravnej výchovy. 

 Realizácia: stretnutia v ŠKD s vybranými skupinami alebo jednotlivcami pri 

rôznych príležitostiach (mesiac úcty k starším, Deň matiek, Deň otcov, Deň rodiny), výroba 

darčekov a spomienkových predmetov, klubové akcie pri príležitosti významných dní 

a výročí, návšteva u starostu obce, beseda s kronikárkou, vychádzka do obce, nácvik 

správania sa chodca a cyklistu v cestnej premávke. 

PRACOVNO-TECHNICKÁ OBLASŤ 

Cieľ: kultivovať základné hygienické návyky, rozvíjať základy manuálnych a technických 

zručností primeraných veku a bezpečnosti detí, získať základné zručnosti pre praktický život, 

rozvíjať technické myslenie, predstavivosť, technické schopnosti a záujmy, tvorivú aktivitu, 

viesť deti k uvedomovaniu, chápaniu a významu techniky v  živote človeka, naučiť deti niesť 

zodpovednosť za vykonanú prácu, viesť deti k spolupráci v skupine, vedieť si samostatne 

vytýčiť jednoduché osobné ciele, pracovať s netradičným materiálom, využiť netradičné 

spôsoby a techniky práce. 

 Prostriedky: samostatná a skupinová práca pri tvorbe vlastných výrobkov, poznávanie 

potravín a ich spracovania, jednoduché varenie a stolovanie, práca s rôznymi materiálmi, 

technikami a náradím, prezentácia výrobkov. 

  Realizácia: tvorba dekorácií na rôzne príležitosti (jesenné, vianočné, zimné, 

jarné, veľkonočné, fašiangové a pod.), výstavky prác v škole, tvorivé dielne s rôznymi 

témami, návšteva a spolupráca s miestnymi remeselníkmi, návšteva výstav v obci, zbieranie 

a príprava prírodných a netradičných materiálov, príprava stolovania a jedál. 

PRÍRODOVEDNO-ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ 

Cieľ: pochopiť význam ochrany životného prostredia, rozvíjať zručnosti pri tvorbe a  ochrane 

životného prostredia, naučiť deti chápať význam fauny a flóry v živote človeka a ich vzájomné 

vzťahy, naučiť deti chápať vzťahy živej a  neživej prírody a ich vplyv na človeka. 
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 Prostriedky: besedy na tému poznávania prírody a jej ochrany, aktívne poznávanie 

prírody v okolí obce, poznávanie prírodnín, rastlín a živočíchov a ich ochrana, porozumenie 

nevyhnutnosti šetrenia prírodných zdrojov a ekologizácie výroby a dopravy, poznávanie 

možností šetrenia energie v domácnostiach, pochopenie dôležitosti zdravého životného 

prostredia a jeho vplyvu na zdravotný stav, spolupráca s podnikmi, jednotlivcami v obci pri 

plnení cieľov oblasti. 

  Realizácia: pozorovanie prírody v areáli školy, vychádzky do okolia školy 

a obce, besedy s lesníkom, včelárom, pestovateľom plodín a chovateľom, návšteva u včelára, 

v poľnohospodárskom podniku, exkurzia do čističky odpadových vôd, starostlivosť o izbové 

rastliny v ŠKD a v škole, zber prírodnín, separácia odpadu v ŠKD, starostlivosť o výsadbu 

okrasných a úžitkových rastlín v školskom areáli. 

ESTETICKO-VÝCHOVNÁ OBLASŤ 

Cieľ: naučiť deti vnímať umenie, rozvíjať základy vzťahu  umeniu, rozvíjať  talent 

a špecifické schopnosti, rozvíjať základy tvorivých schopností  a zručností, posilniť úctu  ku 

kultúrnym  hodnotám v blízkom okolí, prejavovať pozitívny vzťah   k jednoduchej estetickej 

úprave prostredia, podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v skupine, objavovať a vnímať 

krásu v bežnom živote. 

Prostriedky: poznávanie a uvedomenie si vlastných umeleckých možností a talentu, 

rozvoj vlastného umeleckého talentu, poznávanie rôznych umeleckých prejavov, vnímanie 

umenia a významu umenia v živote jednotlivca a spoločnosti, vytváranie a  upevňovanie 

pocitu zodpovednosti za ochranu kultúrnych, technických a prírodných pamiatok, prezentácia 

vlastných umeleckých prejavov, spolupráca so záujmovými útvarmi v škole s umeleckým 

zameraním, spolupráca s elokovanými pracoviskami pôsobiacimi v škole. 

Realizácia: návšteva divadelných a hudobných podujatí, koncerty v ŠKD, 

výstavy vlastných umeleckých prác v škole, nácvik vystúpení pre žiakov a verejnosť pri 

rôznych príležitostiach (mesiac úcty k starším, Deň matiek, Vianoce, a pod.), vychádzky do 

obce a poznávanie umeleckých diel, návšteva ateliérov miestnych umelcov, tvorivé dielne 

s miestnymi umelcami v ŠKD. 

TELOVÝCHOVNÁ, ZDRAVOTNÁ, ŠPORTOVÁ, REKREAČNÁ A DOPRAVNÁ 

OBLASŤ 

Cieľ: naučiť deti oddychovať, odstrániť únavu z vyučovania, regenerovať duševné a fyzické 

sily pohybom, byť na čerstvom vzduchu, rozvíjať pohybové aktivity telovýchovného a  

športového rázu, pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a drog, viesť deti k zdravému 

životnému štýlu, rozvíjať športový talent, poznať základné princípy zdravého životného štýlu, 

osvojiť si pravidlá cestnej premávky, dodržiavať bezpečnosť na ceste do školy, orientovať sa  

v  okolí školy a  domov, bezpečnosť pri jazde na detských dopravných prostriedkoch, 

pochopiť význam dopravy v živote človeka, rozvíjať a upevňovať návyky v individuálnych a 

kolektívnych športoch: športové hry, turistika, atletika, plávanie, cyklistika a pod., rozvíjať 

schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom.  
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Prostriedky: aktívne športovanie v telocvični a na školských športoviskách, vychádzky 

do prírody, poznávanie netradičných športov, kolektívne športy, poznávanie a rešpektovanie 

dopravných predpisov pre chodca a cyklistu, nácvik orientácie v obci a dopravnej situácie po 

ceste jednotlivca do školy, dopravná výchova na školskom dvore, poznávanie a porozumenie 

dôležitosti ochrany vlastného zdravia, škodlivosti požívania legálnych a nelegálnych drog, 

spolupráca s odborníkmi v oblasti zdravého životného štýlu, relaxačné aktivity a hry 

v kolektíve, poznávanie zásad správania sa v prírode. 

  Realizácia: prechádzky a vychádzky do okolia školy a obce, športové súťaže pre 

jednotlivcov a skupiny, pravidelné športovanie na exteriérových ihriskách a v telocvični, 

cyklistické vychádzky do okolia školy a obce, relaxačné cvičenia, zavedenie oddychových 

chvíľok po práci v škole, besedy s odborníkmi na tému zdravého životného štýlu, návšteva 

v ambulancii praktického lekára a lekárne v obci, besedy o rôznych zdravotných problémoch 

a ochrane zdravia pred chorobami, príprava jedál zodpovedajúcich požiadavkám na zdravé 

stravovanie. 

2.3 Kompetencie dieťaťa v školskom výchovno-vzdelávacom zariadení 

Výchovou a vzdelávaním mimo vyučovania v nadväznosti na výchovno-vzdelávaciu činnosť 

školy primárneho  vzdelávania sa umožňuje individuálny rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho 

vedomostí, záujmov, základy spôsobilostí, zručností, postojov a  hodnôt. Podporujeme 

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

Posilňujeme úctu k rodičom, rovnako aj k ľudským právam a základným slobodám, 

k porozumeniu a znášanlivosti, tolerancii, kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu.  

Kľúčové kompetencie sa v procese výchovno-vzdelávacej činnosti rozvíjajú  a navzájom 

prelínajú v jednotlivých tematických  oblastiach výchovy. Dieťa ich  rozvíja   účasťou  na  

výchovno-vzdelávacích aktivitách. Kľúčové kompetencie dieťaťa sú výsledkom obsahu 

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

Kľúčové kompetencie považujeme za ideálny plánovaný cieľový výstup dosahovaný 

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

Dieťa ŠKD má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúce jeho 

individuálnym  osobnostným možnostiam a dĺžke pobytu v ŠKD: 

 Kompetencia učiť sa učiť 

 Rieši nové, neznáme úlohy a situácie 

 Zúčastňuje sa vedomostných súťaží 

 Prejavuje záujem o nové informácie  

 Vyhľadáva nové informácie z viacerých adekvátnych zdrojov 

 Komunikačné kompetencie 

 Vie aktívne počúvať, argumentovať a diskutovať 

 Dokáže porozumieť textu a obrázkovému materiálu 

 Vie správne formulovať otázku 
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 Vystupuje pred publikom 

 Využíva prostriedky neverbálnej komunikácie 

 Rozvíja sa komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT 

 Vie využiť všetky dostupné formy komunikácie 

 Sociálne kompetencie 

 Vypočuje si opačný názor 

 Prijíma spätnú väzbu 

 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 detí a osôb so zdravotným znevýhodnením 

 Uvedomuje si potreby ostatných detí 

 Poskytne pomoc alebo pomoc privolá 

 Pracovné kompetencie 

 Prejavuje samostatnosť vo vypracovaní domácich úloh 

 Plánuje a hodnotí svoje činnosti 

 Dokončí prácu 

 Kultivuje svoju vytrvalosť 

 Plní si svoje povinnosti 

 Ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti pre praktický život 

 Rozvíja manuálne zručnosti 

 Občianske a osobné 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 
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2.4 Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom výchovno-

vzdelávacom zariadení 

Pedagogické stratégie  využívanie v ŠKD smerujú k rozvíjaniu kľúčových kompetencií 

definovaných v časti 2.3. Kompetencie detí ŠKD nadväzujú na kompetencie žiakov podľa 

školského vzdelávacieho programu ISCED 1 a ISCED 2 platných pre ZŠ s MŠ Bystričany.   

Kompetencie sa v procese výchovno-vzdelávacej činnosti mimo vyučovania rozvíjajú a  

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

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

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

ideálny plánovaný cieľový výstup dosahovaný systematickým a postupným výchovno-

vzdelávacím procesom počas pobytu dieťaťa v ŠKD. Dieťa v ŠKD má osvojené tieto kľúčové 

kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym osobnostným možnostiam a  dĺžke 

jeho pobytu v ŠKD.   

Pri rozvíjaní kľúčových kompetencií sa uplatňujú tieto pedagogické stratégie: 

Kompetencie Uplatňované pedagogické stratégie 

Učiť sa učiť 

 podpora zvedavosti a záujem detí o nové informácie,  

 uplatňovanie brainstormingu na vyjadrenie a realizáciu vlastných 

a vhodných nápadov detí,  

 uplatňovanie a podpora sebahodnotiacich prvkov prostredníctvom 

hier a dramatizácie,   

 motivácia deti k účasti na vedomostných súťažiach  

 humanistické hodnotenie ako predpoklad na zažívanie úspechu 

každého dieťaťa, 

 didaktickými hrami ako motivácia deti riešiť nové, neznáme úlohy 

a situácie 

 projektové zadania a ich realizácia na podporu snahy získavať 

a spracovávať nové informácie, 

Komunikačné 

 podpora a posilňovanie želaného správania detí ku vhodnej 

komunikácii so  spolužiakmi, zamestnancami školy a inými ľuďmi, 

 podpora detí pri primeranom  využívaní všetkých dostupných foriem 

komunikácie, 

 dôraz na otvorenú kultúrnu komunikáciu medzi deťmi v kolektíve 

ŠKD,  

 vytváranie podmienok pre prezentáciu a obhajobu osobných názorov 

v diskusii a v rozhovore, 

 podpora kritického myslenia detí a posilňovanie žiaduceho 

správania, 

 tréning trpezlivého a aktívneho počúvania, prijímania 

a odovzdávania spätnej väzby, 

 podpora a posilňovanie priateľských vzťahov v oddelení. 
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Sociálne 

 individuálnym prístupom viesť deti k rešpektovaniu školského  

poriadku a ďalších vnútorných školských noriem,  

 zámerné vytváranie situácií, v ktorých sa deti učia pomáhať si 

navzájom, 

 využívanie dramatizácie a hier, v ktorých si deti rozvíjajú základy 

emocionálnej inteligencie: sebavedomie, sebariadenie, sebamotivácia, 

 povzbudzovanie detí k efektívnej spolupráci,   

 vysvetľovanie, zaznamenávanie a eliminácia znakov šikanovania, 

zneužívania, týrania a tréning spôsobov, ako sa proti nemu brániť, 

 podpora autonómie každého dieťaťa v skupine individuálnym 

prístupom, zdôrazňovanie rešpektovania úlohy skupiny, 

 využívanie hier na rozvoj a podporu empatického správania,  

 vytváranie situácií pri spoločných podujatiach, súťažiach, hrách, ktoré 

dieťa učia tvoriť kvalitné medziľudské vzťahy s dôrazom na spoločné 

riešenie problémov, 

 tréning empatického správania a efektívnej asertívnej komunikácie,  

 spoluprácou s miestnou komunitou podporovať žiaduce správanie a 

posilňovať sociálne väzby.  

Pracovné 

 využívanie takých pracovných činností, v ktorých si deti môžu osvojiť 

alebo rozvinúť jednoduché manuálne zručnosti potrebné pre praktický 

život,  

 motivácia ako podpora na ceste k samostatnosti a zodpovednosti za 

prípravu na vyučovanie, výsledky vlastnej práce a práce kolektívu,  

 humanistické hodnotenie umožňujúce deťom uvedomiť  si svoje 

ďalšie  rozvojové  možnosti,  

 široká ponuka rôznorodých výchovno-vzdelávacích činnosti so 

zámerom vytvárania optimálnej klímy a pocitu pohody v kolektíve 

detí ŠKD aj v školskom prostredí. 

Občianske a 

osobné 

 výber takých spoločných aktivít, ktoré  pomáhajú deťom orientovať sa 

v základných humanistických hodnotách (pravda, zodpovednosť, 

tolerancia, spolupráca), 

 povzbudzovanie a motivácia detí k participácii na vytváraní 

spoločných pravidiel v oddelení,   

 tréning a modelové situácie na poznávanie a domáhanie sa svojich 

práv kultúrnou formou, 

 rozhovor, diskusia, vychádzky, exkurzie ako prostriedok na 

vytváranie prirodzenej hrdosti na miestne, regionálne a slovenské 

kultúrne a historické pamiatky, zvyky a tradície, 

 zámerne vytváranie takých modelových situácií, ktoré deťom umožnia 

učiť sa rešpektovať názory ostatných ľudí. 

 vysvetľovanie, besedy s odborníkmi, spoločné projekty a zážitkové 

aktivity ako prostriedok na uvedomelé budovanie environmentálneho 
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povedomia, ochranu životného prostredia, šetrenie zdrojmi a 

energiami, potravinami, k triedeniu odpadu a ochrane životného 

prostredia. 

Kultúrne 

 motivácia detí k prezentácii kultúrnych prejavov v styku s ostatnými 

ľuďmi,  

 tréning základných zásad spoločenskej  etikety,  aktivizácia 

a posilňovanie modelov žiaduceho správania,  

 vychádzky, výtvarné a iné umelecké činnosti, diskusia, prežívanie ako 

motivácia na  hľadanie krásy v bežných každodenných veciach, na 

ochranu kultúrneho a historického dedičstva,  

 poskytovanie, využívanie a sprostredkovanie informácií o  iných 

kultúrach, kultúrnych tradíciách a náboženstvách rôznymi formami, 

podporou kultúrnej a náboženskej tolerancie, 

 motiváciou a povzbudzovaním detí k spolupráci na príprave, nácviku 

a realizácii kultúrneho podujatia v skupine, v ŠKD  

 motiváciou a aktívnym prístupom podporiť záujem detí o vytváranie 

kultúrneho prostredia vo svojom najbližšom okolí. 
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3 TEMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVY 

3.1 Vzdelávacia oblasť 

Vzdelávacia oblasť sa realizuje formou prípravy detí na vyučovanie v ŠKD a tiež formou 

didaktických hier a kvízov. Je zameraná na precvičovanie, opakovanie, upevňovanie 

poznatkov získaných na vyučovaní, ďalej na upevňovanie návykov, získaných zručností a na 

ich využívanie v praxi. Didaktické hry pomáhajú upevňovať prebraté učivo formou hry. 

Súčasťou obsahu Vzdelávacej oblasti je aj spolupráca s vyučujúcimi príslušných žiakov, 

vytvorenie podmienok na vypracovanie zadaní domácich úloh. V rámci oblasti sa na práci 

ŠKD zúčastňujú asistenti učiteľa, ktorí poskytujú podporu pri vypracovaní zadaní domácich 

úloh resp. opakovaní a utvrdzovaní učiva žiakom s Individuálnym výchovno-vzdelávacím 

plánom. Činnosti uskutočňované v rámci Vzdelávacej oblasti sú úzko prepojené s ďalšími 

tematickými oblasťami výchovy, najmä Spoločensko-vednou a Prírodovedno-

environmentálnou oblasťou. Realizácia činností oblasti je rozpracovaná v prílohách tohto 

výchovného programu (časť Výchovné osnovy, Obsah tematických oblastí výchovy 

v pravidelných, priebežných a príležitostných činnostiach). 

3.2 Spoločensko-vedná oblasť 

Spoločensko-vedná oblasť sa rozlišuje na etickú a národopisnú. Cieľom je rozvíjať u detí 

primerane veku záujem o spoločenský život, viesť k národnej hrdosti a k empatii so 

zameraním na významné a pamätné dni, spoločenské aktivity, národných hrdinov, významné 

osobnosti, miesta, národné kultúrne pamiatky, pomoci, úcte, kultúrne návyky. Snahou je 

pomáhať deťom pri formovaní ich spoločenského a sociálneho cítenia. Oblasť rozvíja základy 

zručností sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie. Prostredníctvom tejto 

oblasti výchovy vedieme deti k úcte k rodičom, starým rodičom. Obsah Spoločensko-vednej 

oblasti sa napĺňa aj nenásilnou formou prostredníctvom každodenných činností v ŠKD, 

zavedením a dodržiavaním Vnútorného poriadku ŠKD a ďalších vnútorných zásad pri práci 

a komunikácii v ŠKD. Súčasťou obsahu oblasti sú aktivity doplňujúce Vzdelávaciu oblasť – 

súťaže, kvízy, vychádzky, exkurzie, besedy a pod. Realizácia činností oblasti je rozpracovaná 

v prílohách tohto výchovného programu (časť Výchovné osnovy, Obsah tematických oblastí 

výchovy v pravidelných, priebežných a príležitostných činnostiach). 

3.3 Pracovno-technická oblasť 

Pracovno-technická oblasť je zameraná na rozširovanie pracovno-technických zručností a 

vedomostí, na rozvoj motoriky, poznávanie netradičných materiálov a schopnosť využiť ich 

vo svojej práci. V  tejto oblasti deti získavajú poznatky, počnúc prácou s papierom až po 

konštrukčné práce, práce s jednoduchým náradím a nástrojmi. Zvýšenú pozornosť treba 

venovať dodržiavaniu bezpečnostných predpisov a hygiene pri práci. Obsahom Pracovno-

technickej oblasti je samostatná a skupinová práca, výroba rôznych druhov výrobkov –  

dekoračných, úžitkových, darčekových a pod., výstavky prác, výzdoba priestorov ŠKD 
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a školy. Ciele oblasti sa napĺňajú aj prostredníctvom exkurzií a návštev u miestnych 

podnikateľov, príležitostných výstav v obci. Realizácia činností oblasti je rozpracovaná 

v prílohách tohto výchovného programu (časť Výchovné osnovy, Obsah tematických oblastí 

výchovy v pravidelných, priebežných a príležitostných činnostiach). 

3.4 Prírodovedno-environmentálna oblasť 

Rozvíja záujem detí o prírodu, vedie ich k ohľaduplnému a šetrnému vzťahu k nej. Deti 

získavajú teoretické vedomosti, ktoré si môžu aj prakticky vyskúšať s cieľom rozvíjania 

environmentálneho povedomia detí, vštepenia zásad správania, trvalo udržateľného rozvoja, 

ochrany prírody a prírodných pamiatok. Dieťa sa učí poznávať, pozorovať a šetrne využívať 

prírodné zdroje, hodnotiť prírodné objekty, okolitú prírodu, rozlišovať a chápať rôzne zvuky. 

Súčasťou oblasti sú vychádzky do prírody s cieľom pozorovania, poznávania a zbierania 

plodov, liečivých rastlín, spoznávania ich účinkov a možného využitia. Na vychádzkach do 

okolia obce sa deti naučia základným zásadám pohybu a pobytu v prírode. Obsahom 

Prírodovedno-environmentálnej oblasti sú aj aktivity zamerané na tvorbu životného 

prostredia: starostlivosť o rastliny v priestoroch ŠKD, školy, v školskom areáli. Realizácia 

činností oblasti je rozpracovaná v prílohách tohto výchovného programu (časť Výchovné 

osnovy, Obsah tematických oblastí výchovy v pravidelných, priebežných a príležitostných 

činnostiach). 

3.5 Esteticko-výchovná oblasť 

Esteticko-výchovnú oblasť tvoria výtvarná, hudobná, literárna a dramatická oblasť. Zmyslom 

je viesť deti k poznaniu, vnímaniu a prežívaniu krásy v každodennom živote či už v literatúre, 

hudbe alebo výtvarnom umení. Oblasť je úzko prepojená s Pracovno-technickou oblasťou 

zvlášť pri výtvarných činnostiach. Obsah Esteticko-výchovnej oblasti sa realizuje 

prostredníctvom praktických aktivít zameraných na rozvoj umeleckého nadania detí, nácvik 

hudobných a hudobno-dramatických vystúpení, tvorba umeleckých artefaktov. Výstavy prác 

detí umožňujú ich prezentáciu pre spolužiakmi a verejnosťou a budovanie pocitu vlastnej 

úspešnosti. Napĺňanie cieľov obsahu je umožnené aj spoluprácou s miestnymi spoločenskými 

a záujmovými organizáciami a združeniami. Realizácia činností oblasti je rozpracovaná 

v prílohách tohto výchovného programu (časť Výchovné osnovy, Obsah tematických oblastí 

výchovy v pravidelných, priebežných a príležitostných činnostiach). 

3.6 Telovýchovná, zdravotná, športová, rekreačná a dopravná oblasť 

Táto oblasť pomáha rozširovať priestor pre pohybovú aktivitu, relaxáciu, pobyt na čerstvom 

vzduchu, upevňuje kolektívne vzťahy, učí deti  aktívne oddychovať. Je jedným z hlavných 

prostriedkov pri formovaní zdravého telesného rozvoja žiakov. Pomáha pri utváraní a 

upevňovaní morálnych vôľových vlastností. Zlepšuje telesnú kondíciu a odstraňuje psychickú 

únavu. V tejto oblasti sa rozvíja vytrvalosť, obratnosť, rýchlosť. Kolektívne aktivity v telesnej, 

zdravotnej a športovej tematickej oblasti výchovy upevňujú kolektívne vzťahy v skupine. 

V časti zameranej na šport a telovýchovu sa ciele napĺňajú pravidelnými aj mimoriadnymi 
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športovými aktivitami, ktoré sa realizujú na školských športoviskách aj s využitím celého 

areálu. Zdravotná oblasť sa realizuje v súčinnosti s Prírodovedno-environmentálnou 

oblasťou, pričom sa kladie dôraz na výchovu k zdravému spôsobu života, návykom 

k zdravému stravovaniu, prevencii civilizačných chorôb a užívaniu návykových látok, 

legálnych a nelegálnych drog. V tejto oblasti spolupracujeme s miestnou ambulanciou 

praktického lekára a lekárňou, aj s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Prievidzi. 

Aplikácia poznatkov sa uskutočňuje prostredníctvom praktických zručností, prípravy jedál 

a nápojov. Rekreačná činnosť sa využíva na oddych a regeneráciu síl detí po práci v škole, 

využívajú sa oddychové zóny v priestoroch ŠKD a v školskom areáli. V dopravnej oblasti je 

hlavným zameraním poznávanie dopravných predpisov pre chodcov a cyklistov, nácvik 

praktických zručností v cestnej premávke. Realizácia činností oblasti je rozpracovaná 

v prílohách tohto výchovného programu (časť Výchovné osnovy, Obsah tematických oblastí 

výchovy v pravidelných, priebežných a príležitostných činnostiach). 
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4 VÝCHOVNÝ PLÁN 

Tematická oblasť výchovy 

Počet výchovno-vzdelávacích 

činností (minimum) 

I. oddelenie 

ŠKD 

II. oddelenie 

ŠKD 

Vzdelávacia oblasť 140 140 

Spoločensko-vedná oblasť 40 40 

Pracovno-technická oblasť 35 35 

Prírodovedno-

environmentálna oblasť 
35 35 

Esteticko-výchovná  oblasť 35 35 

Telovýchovná, zdravotná, 

športová, rekreačná 

a dopravná   oblasť 

40 40 

 

Poznámky k výchovnému plánu 

Stanovený  počet výchovno-vzdelávacích činností (VVČ) predstavuje jednu VVČ denne tak, 

že sa všetky  tematické oblasti výchovy vystriedajú počas dvoch týždňov. 

VVČ sa projektujú tak, aby sa v priebehu dňa striedal odpočinok a relax so vzdelávaním 

(príprava na vyučovanie), či záujmovými a výchovno-vzdelávacími aktivitami. 

Vychovávateľka projektuje činnosti tak, aby uspokojovala záujmy a rozvíjala schopnosti 

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

Maximálny ani minimálny počet detí v ŠKD nie je určený. Pri plánovaní špecifických činností 

(vychádzky, športové aktivity a pod.) sa rešpektujú požiadavky na organizáciu vychádzok 

v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR 320/2008 o základnej škole a Vnútornej smernice 

o organizovaní vychádzok, výletov, exkurzií a školských súťaží ZŠ s MŠ Bystričany.  

Vychovávateľky môžu plánovať jednotlivé VVČ a iné  aktivity ako spoločné pre obe 

oddelenia ŠKD, v takom prípade sa počty žiakov pri aktivite sčítavajú.  
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5 MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ 

PODMIENKY 

Školské výchovno-vzdelávacie zariadenie ŠKD je súčasťou základnej školy s materskou 

školou a má k dispozícii všetky rovnaké priestorové vybavenie ako základná škola, ktoré pri 

svoje činnosti ak využíva. Škola disponuje priestorovým vybavením pre žiakov, 

pedagogických aj nepedagogických zamestnancov a vedenie školy. Niektoré priestory školy 

sú k dispozícii aj pre návštevníkov školy, podujatí v škole a v areáli školy, športových 

zariadení. 

 Učebné priestory 

 dve učebne pre oddelenia školského klubu 

 odborné učebne: laboratórium, učebňa informatiky, multimediálna učebňa, školská 

dielenská učebňa, výtvarný ateliér 

 telocvičňa 

 ihriská: multifunkčné ihrisko s umelým povrchom, zimný štadión, doskočisko. 

Učebne pre oddelenia školského klubu sú vybavené nábytkom zodpovedajúcim potrebám 

a činnostiam detí. Súčasťou učební je aj nábytok slúžiaci na uloženie pomôcok, materiálu, 

didaktickej a inej techniky využívanej pri práci v ŠKD. V učebniach je vytvorený priestor na 

relaxačné aktivity, oddychová zóna a čitateľský kútik. Vychovávatelia využívajú všetky 

priestory pre zamestnancov v škole. ŠKD má k dispozícii na požiadanie a v spolupráci so 

správcami kabinetov a učební aj všetky odborné učebne a kabinety pomôcok. 

 Informačno-komunikačné priestory 

 školská a obecná knižnica vybavená knižničným fondom a priestormi na tvorivé 

a čitateľské aktivity žiakov a verejnosti. 

 Priestory pre zamestnancov školy 

 kancelárie riaditeľa a zástupcu riaditeľa 

 kancelária pre ekonomický úsek 

 zborovňa 

 šatňa pre nepedagogických zamestnancov. 

 Hygienické priestory 

 sociálne zariadenia pre chlapcov a dievčatá 

 sociálne zariadenia pre mužov a ženy 

 dve šatne a sociálne zariadenia pre žiakov a užívateľov telocvične a športovísk 

 chodby so skrinkami pre žiakov na odkladanie šatstva, obuvi.  

 Odkladacie a úložné priestory 

 kabinety na ukladanie a prípravu pomôcok: fyziky, biológie a chémie, geografie 

a dejepisu, matematiky, pre 1. – 4. ročník, telesnej a športovej výchovy, dielenského 

náradia, pracovného náradia a záhradnej techniky 

 skladové priestory: učebníc, pomôcok pre záujmové útvary 
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 archív. 

 Spoločné priestory 

 školská kuchyňa a jedáleň s hygienickým zázemím pre zamestnancov a pre žiakov 

 školský dvor 

 školské budovy 

 školský areál: je prispôsobený potrebám žiakov i návštevníkov školy. Okrem 

športovísk a ihrísk sa tu nachádzajú ďalšie relaxačné priestory, príležitostne využívané 

aj na výchovné a vzdelávacie aktivity: 

 altánok s možnosťou vyučovania triedy alebo skupiny 

 okrasná záhrada s kvetinovou výsadbou  

 ovocný sad 

 okrasná výsadba a náučný chodník  

 trávnaté plochy s oddychovými zónami s lavičkami 

 dopravné ihrisko na vyučovanie dopravnej výchovy.   
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6 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 

DETÍ A ŽIAKOV 

Kontrola a hodnotenie detí a žiakov je neoddeliteľnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov 

v ZŠ s MŠ Bystričany a jeho systém, zásady, metódy a formy vychádzajú z nasledovných 

dokumentov: 

 zákon č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) 

 Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej školy. 

Ciele kontroly a hodnotenia detí  

 objektívne zistiť úroveň splnenia výchovných štandardov dieťaťom 

 motivovať dieťa k zlepšovaniu výkonov 

 poskytnúť zákonnému zástupcovi dieťaťa informáciu o výchovných a vzdelávacích 

výsledkoch dieťaťa 

 poskytnúť vychovávateľovi spätnú väzbu vo vzťahu plánovania a kontroly výchovno-

vzdelávacích činností 

 získať podklady na hodnotenie prospechu a správania dieťaťa. 

Zásady kontroly a hodnotenia detí 

 objektívny prístup hodnotiteľa (pedagóga) k žiakovi   

 zohľadnenie individuálnych schopností a možností dieťaťa, vekových osobitostí, 

aktuálnej fyzickej a psychickej výkonnosti, primeranosť metód kontroly a hodnotenia   

 právo dieťaťa na oboznámenie s kritériami, podmienkami a výsledkami hodnotenia 

 právo zákonného zástupcu na oboznámenie s kritériami, podmienkami a výsledkami 

hodnotenia 

 rešpektovanie ochrany osobných údajov pri oboznamovaní výsledkov hodnotenia. 

Predmet kontroly a hodnotenia dieťaťa 

Predmetom hodnotenia dieťaťa v ŠKD sú výchovné výsledky dieťaťa nadobudnuté v priebehu 

príslušného hodnotiaceho obdobia, úroveň osvojenia príslušných kompetencií, prístup 

k povinnostiam a osobnostný rast. 

Formy kontroly a hodnotenia dieťaťa 

Formy hodnotenia sú vonkajším prejavom hodnotiaceho procesu a spôsobom vyjadrenia jeho 

výsledkov vo vzťahu vychovávateľ – žiak.  

Kontrola a hodnotenie žiakov sa vykonávajú: 

 priebežne – počas vyučovacieho procesu s využitím kvalitatívneho spôsobu hodnotenia: 

slovnou obsahovou analýzou výkonu, zhodnotením úrovne práce, sebahodnotenie, 

hodnotenie deťmi navzájom (rovesnícke hodnotenie), hodnotenie vychovávateľom, 

portfólio.  

Slovné hodnotenie môže mať formu ústnu, spravidla okamžite po kontrole práce žiaka 

alebo skončení výkonu.  
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Písomné slovné hodnotenie sa zaznamenáva do žiackej knižky žiaka alebo do 

školského elektronického systému (tzv. internetová žiacka knižka). 

 celkovo – v rámci príslušného klasifikačného obdobia v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z.  

V ZŠ s MŠ Bystričany uplatňujeme stratégiu diverzifikácie spôsobov hodnotenia v priebehu 

celého klasifikačného obdobia s dôrazom na posilňovanie kvalitatívnych foriem hodnotenia. 

Vo vyučovacom procese podporujeme sebahodnotiace prvky, s cieľom osobnostného rozvoja 

jednotlivca a zvyšovania sociálnych kompetencií.  

Podrobnosti o podmienkach, spôsobe hodnotenia a klasifikácie prospechu a správania sú 

rozpracované vo Vnútornej smernici o hodnotení prospechu a správania žiakov a opatreniach 

vo výchove. 
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7 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 

ZAMESTNANCOV  

Kontrola a hodnotenie zamestnancov, ich systém, zásady, metódy a formy vychádzajú 

z nasledovných dokumentov: 

 zákon č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) 

 zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 

Kontrola a hodnotenie zamestnancov školy je súčasťou autoevalvačného procesu v ZŠ s MŠ 

Bystričany a jedným z podkladov pre kontrolu a hodnotenie kvality školy a Správy 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach v ZŠ s MŠ Bystričany 

v príslušnom školskom roku. 

Podrobný systém, zásady, metódy a formy hodnotenia zamestnancov školy je rozpracovaný v 

internom dokumente Vnútorná smernica o kontrole a hodnotení zamestnancov. 

Ciele kontroly a hodnotenia zamestnancov 

 získať podklady pre odmeňovanie zamestnancov 

 získať podklady pre revíziu školského vzdelávacieho programu a koncepcie rozvoja 

školy 

 získať podklady pre revíziu ročného plánu práce, plánu profesijného rozvoja 

 podporiť sebahodnotiaci proces pedagogického zamestnanca a jeho osobnostný 

a kariérny rast. 

Zásady kontroly a hodnotenia zamestnancov 

 objektívny prístup hodnotiteľa k zamestnancovi   

 rovnaký prístup hodnotiteľa k zamestnancom v procese hodnotenia 

 právo zamestnanca na oboznámenie s kritériami, podmienkami a výsledkami hodnotenia 

 rešpektovanie ochrany osobných údajov pri oboznamovaní výsledkov hodnotenia. 

Predmet kontroly a hodnotenia zamestnancov 

Predmetom kontroly a hodnotenia zamestnancov sú výsledky, náročnosť a kvalita výkonu 

pracovnej činnosti, osvojenie si a využívanie profesijných kompetencií.  

Výsledkami výkonu pracovnej činnosti sú dôkazy o úrovni dosahovania cieľov výchovy a 

vzdelávania alebo dôkazy o úrovni pracovnej činnosti. Úroveň dosahovania cieľov výchovy 

a vzdelania sa sleduje na úrovni triedy alebo skupiny.  

Kvalitou výkonu pracovnej činnosti je miera správnosti, účelnosti a efektívnosti pracovnej 

činnosti. Kvalita výkonu pracovnej činnosti sa sleduje na úrovni žiaka.  

Osvojenie a využívanie profesijných kompetencií sa hodnotí v súlade s profesijným 

štandardom a potrebami školy a školského zariadenia.  

Pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca hodnotí priamy nadriadený jedenkrát 

ročne, najneskôr do konca školského roka. Začínajúceho pedagogického zamestnanca hodnotí 
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uvádzajúci pedagogický zamestnanec a začínajúceho odborného zamestnanca hodnotí 

uvádzajúci odborný zamestnanec priebežne a na konci adaptačného obdobia. 

Formy kontroly a hodnotenia zamestnancov 

Kontrola a hodnotenie zamestnancov sa vykonáva  

 priebežne počas školského roka ako 

 neformálna – s hlavným cieľom okamžitej kontroly a nápravy rôznych prvkov 

výchovy, vzdelávania, organizácie, dodržiavanie pracovného a organizačného 

poriadku, výsledkom neformálnej kontroly je zvyčajne pohovor alebo upozornenie 

bez písomného zápisu 

 formálna – hlavným cieľom je získať informácie o priebehu procesu, o jave, 

aktuálnom stave a momentálnej výkonnosti zamestnanca. Formálne hodnotenie 

diagnostikuje prípadné nedostatky, odchýlky a typické chyby tak, aby bolo možné 

včas poskytnúť spätnú väzbu, urobiť potrebné zmeny a odstrániť prípadné nedostatky. 

Formálne hodnotenie je písomné, s navrhovanými opatreniami a kontrolou ich 

vykonania. 

 raz ročne v zmysle § 70 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch podľa 

vopred stanovených kritérií. O hodnotení zamestnanca podľa tohto predpisu sa vyhotoví 

písomný záznam v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane hodnotený zamestnanec.  
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PRÍLOHY  

A Výchovné štandardy ŠKD pri ZŠ s MŠ Bystričany 

B Výchovné osnovy ŠKD pri ZŠ s MŠ Bystričany 

C Obsah tematických oblastí výchovy v pravidelných, priebežných a príležitostných 

činnostiach v ŠKD pri ZŠ s MŠ Bystričany  
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A VÝCHOVNÉ ŠTANDARDY ŠKD PRI ZŠ S MŠ 

BYSTRIČANY 

Výchovné štandardy ŠKD pri ZŠ s MŠ Bystričany nadväzujú na vzdelávacie štandardy 

jednotlivých predmetov v zmysle príslušných učebných plánov školských vzdelávacích 

programov ISCED 1 a ISCED 2 ZŠ s MŠ Bystričany. Určuje sa 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.  

VZDELÁVACIA OBLASŤ 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Techniky učenia, ako sa učiť, rozvíjanie 

vedomostí, sebavzdelávanie. 

Žiak dokáže / vie: 

- efektívne techniky učenia sa vzhľadom na 

svoj vek a možnosti 

Práca s informačnými zdrojmi, čítanie s 

porozumením, reprodukcia príbehu. 

- možnosti získavania nových poznatkov 

a informácií, 

- vyhľadať v texte informácie podľa zadania, 

- reprodukovať prečítaný text. 

Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, 

zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry. 

-aplikovať získané poznatky v rôznych 

situáciách, 

- riešiť rôzne typy úloh. 

Rozvíjanie, utvrdzovanie a upevňovanie 

získaných vedomostí a zručností. 

-samostatne riešiť zadania domácich úloh, 

dôležitosť pravidelnej prípravy na 

vyučovanie, 

- efektívne využiť čas na prípravu na 

vyučovanie. 

 

SPOLOČENSKO-VEDNÁ OBLASŤ 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie 

pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie 

školského poriadku ŠKD. 

Žiak dokáže / vie: 

-spolurozhodovať o živote v skupine 

-pochopiť a zvnútorniť dodržiavanie 

pokynov školského poriadku  

-prevziať zodpovednosť za vytváranie 

pozitívnych vzťahov v skupine, 

-prispievať k pozitívnym vzťahom 

v skupine. 

Prejavy úcty k rodičom a starším  ľuďom. 

Úcta k človeku. 

-prejavovať úctu k rodičom, starším ľuďom, 

spolužiakom, spoluobčanom. 

Práva dieťaťa, ľudské práva, povinnosti, 

diskriminácia, šikanovanie. 

Čo je diskriminácia, moje práva, tvoje práva, 

vychádzanie s ostatnými bez násilia. 

-rozlišovať dodržiavanie a porušovanie práv 

a základných slobôd 

-netolerovať akékoľvek prejavy šikanovania 

a diskriminácie. 
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Život so zdravotným postihnutím, čo je 

predsudok, tolerancia. 

-prejaviť ohľaduplnosť k osobám so 

zdravotným postihnutím, 

-poskytnúť pomoc osobe so zdravotným 

postihnutím, 

-posúdiť vhodné a nevhodné správanie voči 

osobám so zdravotným postihnutím. 

Emócie,  prečo sme nahnevaní. 

Silné a slabé stránky osobnosti, trpezlivosť, 

upokojenie sa, ako zvládnuť hnev, pozitívne 

myslenie, ako pochopiť iných, sebaúcta. 

-rozpoznať vlastné silné a slabé stránky 

osobnosti, 

-ovládať jednoduché zručnosti 

sebahodnotenia, 

sebariadenia, sebamotivácie a empatie. 

Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg, 

prezentácia, aktívne počúvanie. 

-vypočuť názor iných, 

-tolerovať iný názor, 

-v diskusii použiť argument. 

Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká, 

správanie, ktoré podporuje konflikt, 

správanie, ktoré konfliktu predchádza. 

-samostatne  a kriticky  riešiť jednoduché  

konflikty v oddelení, 

-vyvarovať sa správaniu, ktoré spúšťa 

konflikty medzi deťmi 

Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna 

komunikácia, vychádzanie s ostatnými bez 

násilia. 

-rozlišovať kultúrne  a nekultúrne prejavy 

v správaní sa. 

Pozdrav, podanie ruky, požiadanie, 

odmietnutie, oslovenie. 

-ovláda základné  kultúrne návyky, etiketu 

a vyjadrovanie sa. 

Asertivita, asertívne jednoduché techniky. -obhajovať svoje názory. 

Moja rodina, čo je domov, rodina ako 

inštitúcia, rozprávanie o domove, prejavy 

úcty k členom rodiny. 

-pochopiť funkciu rodiny v spoločnosti, 

pomenovať znaky harmonickej 

a problémovej rodiny. 

Deľba práce v rodine, problémy v rodine. 

život detí v rozvrátenej rodine, moja pomoc 

v rodine, generácie v rodine. 

-pochopiť svoju pozíciu v rodine, dôležitosť 

spolupráce v rodine, 

-pozná členov svojej rodiny. 

Plánovanie a hospodárenie s peniazmi, 

sporenie. 

-využívať vedomosti a zručnosti finančnej 

gramotnosti, 

-rozumie základným pojmom finančnej 

gramotnosti, 

-uvedomuje si dôležitosť sporenia. 

Človek a spoločnosť. -rešpektovať princípy a hodnoty občianskej 

spoločnosti. 

Slovensko v Európe, Slovensko vo svete, 

úspechy slovenských športovcov, umelcov, 

žiakov. 

-prejaviť základy hrdosti k národným 

hodnotám a tradíciám SR, 

-základné atribúty SR.   

Moja obec. -základné obecné insígnie, povinnosti 

a práva občana, základné funkcie 

samosprávy. 

Tradície. Veľká noc, Fašiangy, Vianoce. -poznať, rozvíjať a zachovávať tradície. 

 

PRACOVNO-TECHNICKÁ OBLASŤ 
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Obsahový štandard Výkonový štandard 

Spolupráca, zodpovednosť, dodržiavanie 

školského poriadku ŠKD. 

Žiak dokáže / vie: 

-spolurozhodovať o živote v skupine, 

-pracovať v skupine 

Sebaobsluha, poriadok na stole, v oddelení, 

v šatni, hygienické návyky pri práci. 

-dodržiavať poriadok a základné hygienické 

návyky pri práci. 

Sebahodnotenie, poznávanie rôznych 

profesií, úcta ku každému povolaniu. 

-pomenovať a charakterizovať bežné 

povolania. 

Práca s rôznym materiálom, netradičné 

pracovné postupy, rozvoj jemnej motoriky, 

manipulačné zručnosti. 

-pripraviť potrebné pracovné náradie 

a materiál, 

-pracovať a dodržiavať  pracovný postup 

Prejavy kladného vzťahu k spolužiakom, 

hrdosť na spoločný výsledok práce. 

-prevziať zodpovednosť za výsledok práce, 

-prezentovať výsledok svojej práce a práce 

skupiny. 

Darčekové, úžitkové a dekoračné predmety. -vytvoriť jednoduchý darčekový, úžitkový 

a dekoračný predmet. 

Ľudové remeslá. -pozná tradičné ľudové remeslá a ich 

výrobky. 

Príprava jedál a stolovanie. -pripraviť jednoduché jedlo a stolovanie. 

 

PRÍRODOVEDNO-ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pozorovanie prírody, fauny a flóry, 

pozorovanie zmien v prírode.  

Žiak dokáže / vie: 

-popísať pozorované objekty a zmeny 

v prírode. 

Starostlivosť o izbové kvety, čistenie 

prírody a okolia ŠKD. 

-uplatňovať  zručnosti pri jednoduchej 

činnosti na tvorbe a ochrane životného 

prostredia. 

Šetrenie zdrojmi a energiami, vodou, 

tematická rozprávka. 

-poznať základné princípy  ochrany 

životného prostredia. 

Využitie druhotných surovín, zber papiera, 

triedenie odpadu, využitie neekologického 

odpadu. 

-zdôvodniť dôležitosť šetrenia zdrojov 

a energie, 

-pozná základné spôsoby separácie 

a recyklácie odpadu. 

Ovocie a zelenina, konzervovanie. Zásady 

zdravého stravovania. 

-pomenovať niektoré druhy zeleniny a 

ovocia, poznať ich význam vo výžive 

človeka. 

Podstata zdravia, príčiny ochorenia, 

racionálna strava, stravovacie návyky, pitný 

režim, prvá pomoc, obliekanie podľa 

ročných období.  

-poznať a rešpektovať základné zásady 

zdravej výživy. Uplatňovať základné 

princípy zdravého životného štýlu. 

Liečivé rastliny. Zber, účinky, použitie. -pozná základné druhy liečivých rastlín a ich 

použitie a spracovanie, účinky. 

Zvieratá domáce, lesné, hospodárske chovy,  

ZOO. 

-pomenovať zvieratá žijúce voľne a chované 

na hospodárske účely. 

Les a lesné spoločenstvo. -pozná dôležitosť lesov pre ekosystém 
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Vesmír. -vymenovať základné prvky Slnečnej 

sústavy. 

Prírodné úkazy, počasie. -podstatu prírodných úkazov (hrom, blesk, 

dúha) a prejavov počasia (zrážky, vietor). 

 

ESTETICKO-VÝCHOVNÁ OBLASŤ 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Kultúrne pamiatky  v obci, ľudové tradície,  

zvyky, povesti, názvy ulíc,  história 

a dnešok.  

Žiak dokáže / vie: 

-pomenovať kultúrno-historické 

pamätihodnosti obce, 

-prerozprávať povesť z regiónu, 

-prejaviť úctu voči historickým artefaktom 

v okolí. 

Hudba, hudobné činnosti, vokálny prejav. -prejaviť pozitívny vzťah k hudobnému 

umeniu,  

-zúčastniť sa na spoločnom nácviku 

hudobného alebo speváckeho diela. 

Tanec, tanečný prejav. -prejaviť pozitívny vzťah k tanečnému 

umeniu. 

Výtvarné umenie, výtvarná tvorba, vlastný 

výtvarný prejav, netradičné výtvarné 

techniky. 

-prejaviť pozitívny vzťah k výtvarnému 

umeniu, 

-vytvoriť vlastné výtvarné dielo na danú 

tému alebo voľne. 

 

Kultúrne podujatie. Dramatické činnosti. -zúčastniť sa na nácviku a prezentácii 

kultúrneho podujatia, 

-spolupracovať pri príprave, nácviku 

a prezentácii dramatického diela. 

Úprava a udržiavanie životného priestoru. 

Skrášľovanie priestorov učebne, školy. 

Úprava zovňajšku.  

-spolupracovať pri úprave priestorov, 

v ktorom sa pohybuje, 

-základné požiadavky na estetický vzhľad 

učební a školy, 

-základné požiadavky na estetickú úpravu 

vlastného zovňajšku. 

Veľká noc, Vianoce, Fašiangy, Deň matiek, 

Mesiac úcty k starším. 

-zúčastňuje sa na príprave podujatí pre 

verejnosť. 

Poznávanie kultúrnych a umeleckých 

prejavov vo svojom okolí. 

-pochopiť, poznávať a vnímať krásu 

v bežnom živote. 

 

TELOVÝCHOVNÁ, ŠPORTOVÁ, ZDRAVOTNÁ, REKREAČNÁ A DOPRAVNÁ 

OBLASŤ 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Telovýchovné a športové aktivity 

v exteriéri. Vychádzky, pobyt v prírode. 

Žiak dokáže / vie: 

-relaxovať pobytom v prírode, pohybovými 

aktivitami v kolektíve aj individuálne. 
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Individuálne a kolektívne športy vonku. 

Netradičné športy v exteriéri. 

 

 

Telovýchovné a športové aktivity v interiéri. -rozvíjať svoje športové nadanie 

v kolektívnych aj individuálnych 

športových aktivitách. 

Civilizačné choroby, škodlivosť legálnych 

drog, fajčenie, alkohol a ich vplyv na 

zdravie. 

-uvedomiť si negatívny vplyv užívania 

legálnych drog na zdravie jednotlivca, 

-pozná základné prvky zdravého životného 

štýlu.  

Relaxačné cvičenia, oddych, otužovanie. 

Striedanie práce a odpočinku. 

-význam pravidelnej relaxácie na telesné 

a duševné zdravie, 

-význam otužovania pre zdravie. 

Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje 

zdravie, príčiny ochorenia. 

-význam starostlivosti o vlastné zdravie. 

Stravovacie návyky, pitný režim. 

Racionálna strava, potravinová pyramída. 

- význam dodržiavania základných zásad 

zdravej výživy. 

Dopravná výchova. Pravidlá správania sa 

chodca a cyklistu. 

-základné dopravné predpisy pre chodca 

a cyklistu, 

-pohybovať sa na dopravnej komunikácii 

v súlade s bezpečnostnými a dopravnými 

predpismi. 
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B VÝCHOVNÉ OSNOVY ŠKD PRI ZŠ S MŠ BYSTRIČANY 

VZDELÁVACIA OBLASŤ 

Výchovno-vzdelávací 

cieľ 

Obsah výchovno-

vzdelávacej 

činnosti 

Stratégie, 

metódy a 

formy 

Počet výchovno-

vzdelávacích činností 

I. 

oddelenie 

ŠKD 

II. 

oddelenie 

ŠKD 

Dopĺňať poznatky získané 

vo vyučovacom procese, 

posilňovať 

medzipredmetové vzťahy 

a komplexné vnímanie 

reality. 

Rozvíjanie 

vedomostí 

nadobudnutých 

v rôznych 

predmetoch.  

Kooperatívne 

učenie. 

Skupinová 

práca. 

Rozhovor, 

diskusia. 

Vedomostné 

súťaže a hry. 

15 20 

Rozvíjať autonómnosť 

v príprave na vyučovanie. 

Domáce úlohy, 

príprava na 

vyučovanie. 

Individuálny 

prístup. 

Vysvetlenie. 

33 30 

Rozvíjať efektívne 

spôsoby učenia sa. 

Čítanie textov, 

reprodukcia. 

Techniky učenia 

sa. 

Samostatná 

a skupinová 

práca. 

Rozhovor, 

diskusia. 

16 10 

Získavať nové poznatky 

z rôznych informačných 

zdrojov, vedieť ich 

spracovať a kriticky 

posúdiť. 

Práca 

s informačnými 

zdrojmi. 

Sebavzdelávanie. 

Individuálna 

práca. 

Skupinová 

práca. 

Prezentácia. 

10 20 

Pomôcť dieťaťu zvládať 

problémy s učením 

spôsobené zdravotným 

znevýhodnením. 

Domáce úlohy, 

príprava na 

vyučovanie. 

Individuálny 

prístup. 

Vysvetlenie. 
33 30 

Viesť deti k pravidelnému 

a sústavnému plneniu 

školských povinností, k 

opakovaniu, precvičovaniu 

a utvrdzovaniu poznatkov 

nadobudnutých v škole. 

Domáce úlohy, 

príprava na 

vyučovanie. 

Individuálna 

práca. 

Motivácia. 

Riadený 

rozhovor. 

33 30 

spolu 140 140 
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SPOLOČENSKO-VEDNÁ OBLASŤ 

Výchovno-vzdelávací 

cieľ 

Obsah výchovno-

vzdelávacej 

činnosti 

Stratégie, 

metódy a 

formy 

Počet výchovno-

vzdelávacích činností 

I. 

oddelenie 

ŠKD 

II. 

oddelenie 

ŠKD 

Prejavovať úctu k 

rodičom, starším osobám, 

prejavovať ohľaduplnosť k 

osobám so zdravotným 

postihnutím. 

Moja rodina, čo je 

domov, vlastné 

zážitky, 

rozprávanie 

o domove , prejavy 

úcty k ľuďom, čo 

je tolerancia. Život 

so zdravotným 

postihnutím, čo je 

predsudok, vzťah 

k handicapovaným 

deťom. 

Individuálny 

prístup. 

Rolová hra, 

vciťovanie. 

Rozhovor, 

diskusia. 

Rozprávanie. 

Riešenie 

modelových 

situácií. 

6 5 

Pochopiť význam 

dodržiavania ľudských 

práv a základných slobôd. 

Práva dieťaťa, 

ľudské práva, 

šikanovanie. Čo je 

diskriminácia, 

osobné práva. 

Brainstor-

ming.  

Diskusia. 

Vysvetlenie. 

4 6 

Kultivovať kultúrne 

návyky a vyjadrovanie sa, 

využívať všetky formy 

komunikácie, rozlišovať 

kultúrne a nekultúrne 

prejavy správania sa. 

Pozdrav, podanie 

ruky , požiadanie, 

odmietnutie, 

oslovenie, 

stolovanie. 

Riešenie 

modelových 

situácií. 

Rolové hry. 

Dramatizácia. 

Kurz, tréning. 

5 4 

Vedieť samostatne riešiť 

jednoduché konflikty, 

vyjadriť svoj názor a 

vypočuť opačný názor, 

rozvíjať základy zručnosti 

sebahodnotenia a empatie. 

Asertivita, 

asertívne správanie, 

jednoduché 

techniky zvládania 

konfliktov. 

Riešenie 

modelových 

situácií. 

Hry na 

vciťovanie. 

Tréning. 

3 3 

Viesť k národnej hrdosti a 

štátnej príslušnosti, viesť 

deti k poznaniu 

významných osobností, 

historických pamiatok a 

pamätných dní. 

Slovensko 

v Európe, 

Slovensko vo 

svete, úspechy 

slovenských 

športovcov, 

umelcov, vedcov. 

Rozprávanie. 

Vyhľadáva-

nie 

a spracovanie 

informácií. 

Vedomostné 

hry a súťaže. 

7 7 

Poskytnúť pomoc alebo 

pomoc privolať. 

Záchranné zložky. 

Prvá pomoc. 

Tréning, 

modelové 

situácie. 

4 4 

Spolurozhodovať o živote 

v skupine. 

Spolupráca, 

zodpovednosť, 

vytváranie 

pozitívnej klímy 

Rolové hry, 

tréning. 

Skupinová 

práca. 

7 7 
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v oddelení, 

dodržiavanie 

školského poriadku 

ŠKD, moje 

povinnosti. 

Diskusia. 

Riadený 

rozhovor. 

Prezentácia. 

Vedieť zaobchádzať 

s malou finančnou 

hotovosťou. Poznať 

hodnotu peňazí, spôsoby 

zarábania peňazí.  

Euro, bankovky 

a mince. 

Nakupovanie. 

Finančná hotovosť, 

šetrenie, rozpočet. 

Rolové hry. 

Diskusia, 

riadený 

rozhovor. 

Exkurzia. 

4 4 

spolu 40 40 

 

PRACOVNO-TECHNICKÁ OBLASŤ 

Výchovno-vzdelávací 

cieľ 

Obsah výchovno-

vzdelávacej 

činnosti 

Stratégie, 

metódy a 

formy 

Počet výchovno-

vzdelávacích činností 

I. 

oddelenie 

ŠKD 

II. 

oddelenie 

ŠKD 

Rozvíjať základy 

manuálnych a technických 

zručností primeraných 

veku a bezpečnosti detí, 

získať základné zručnosti 

pre praktický život. 

Práca s prírodnými, 

odpadovými 

a netradičnými 

materiálmi. Výroba 

úžitkových, 

darčekových 

predmetov. 

Rozvoj jemnej 

motoriky. 

Samostatná 

a skupinová 

práca. 

Prezentácia.  

Motivácia. 

Povzbudenie. 

Vysvetlenie, 

ukážka. 

13 13 

Rozvíjať technické 

myslenie, predstavivosť, 

technické schopnosti a 

záujmy, tvorivú aktivitu. 

Rozvoj 

technického 

myslenia. 

Základy 

technického 

kreslenia. 

Samostatná 

a skupinová 

práca. 

Technické 

a logické hry.  

Hlavolamy, 

stavebnice 

a skladačky. 

3 3 

Viesť deti k 

uvedomovaniu, chápaniu a 

významu techniky v  

živote človeka. 

Ochrana 

a poznávanie 

technických 

pamiatok.  

Uvedomenie si 

významu 

technického 

pokroku. 

Diskusia. 

Didaktické 

hry, 

vedomostné 

súťaže. 

Technická 

tvorba 

a prezentácia. 

 

3 3 

Vedieť si samostatne 

vytýčiť jednoduché osobné 

ciele. 

Stanovenie 

reálnych osobných 

cieľov. 

Brainstor-

ming. 

Diskusia. 

Motivácia, 

povzbudenie. 

2 2 
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Riadený 

5rozhovor. 

Naučiť deti niesť 

zodpovednosť za 

vykonanú prácu, viesť deti 

k spolupráci v skupine. 

Dôležitosť 

spolupráce 

v kolektívoch.  

Zodpovednosť za 

vykonanú prácu. 

Povzbudenie. 

Tréning. 

Diskusia 

a riadený 

rozhovor. 

3 3 

Pracovať s netradičným 

materiálom, využiť 

netradičné spôsoby a 

techniky práce. 

Poznávanie 

a využívanie 

rôznych 

materiálov. 

Ľudové remeslá. 

Samostatná 

práca. 

Technická 

tvorba. 

Prezentácia 

vlastných 

výrobkov. 

Exkurzia, 

beseda. 

5 5 

Rozvíjať základné 

zručnosti v oblasti 

prípravy jedál 

a spracovania potravín. 

Poznávanie 

potravín 

a spôsobov ich 

spracovania. 

Stolovanie 

a príprava 

stolovania. 

Kolektívna 

a skupinová 

práca. 

Motivácia. 

Hry a súťaže. 

 

4 4 

Kultivovať základné 

hygienické návyky pri 

práci v rôznom prostredí, 

v bežnom živote, 

v domácnosti. 

Domáce práce, 

deľba práce. 

Samoobslužné 

činnosti. Dôležitosť 

hygieny a poriadku 

pri práci 

a v bežnom živote. 

Motivácia. 

Riadený 

rozhovor 

a diskusia. 

Tréning 

a názorné 

ukážky. 

2 2 

spolu 35 35 

 

PRÍRODOVEDNO-ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ 

Výchovno-vzdelávací 

cieľ 

Obsah výchovno-

vzdelávacej 

činnosti 

Stratégie, 

metódy a 

formy 

Počet výchovno-

vzdelávacích činností 

I. 

oddelenie 

ŠKD 

II. 

oddelenie 

ŠKD 

Pochopiť význam ochrany 

životného prostredia, 

rozvíjať zručnosti pri 

tvorbe a  ochrane 

životného prostredia. 

Starostlivosť 

o izbové kvety, 

čistenie prírody a 

okolia ŠKD. 

Šetrenie zdrojmi a 

energiami, vodou. 

Využitie 

druhotných 

surovín, zber 

papiera, triedenie 

odpadu, využitie 

Rozprávanie, 

diskusia, 

riadený 

rozhovor. 

Vychádzka 

a exkurzia. 

Samostatná 

práca, 

skupinová 

práca. 

10 10 
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neekologického 

odpadu. 

Prezentácia, 

poster. 

Naučiť deti chápať 

význam fauny a flóry v 

živote človeka a ich 

vzájomné vzťahy. 

Pozorovanie 

prírody, fauny 

a flóry, 

pozorovanie zmien 

v prírode. Ovocie 

a zelenina, 

konzervovanie. 

Zásady zdravého 

stravovania. 

Liečivé rastliny. 

Zvieratá domáce, 

lesné, hospodárske 

chovy,  ZOO. 

Les a lesné 

spoločenstvo. 

Rozprávanie, 

diskusia, 

beseda. 

Vychádzka 

a exkurzia. 

Samostatná 

práca. 

Tvorivé 

činnosti. 

Motivácia, 

vysvetlenie. 

Vedomostné 

súťaže 

a didaktické 

hry. 

15 15 

Naučiť deti chápať vzťahy 

živej a  neživej prírody a 

ich vplyv na človeka. 

Podstata zdravia, 

príčiny ochorenia, 

racionálna strava, 

stravovacie 

návyky, pitný 

režim, prvá pomoc, 

obliekanie podľa 

ročných období. 

Vesmír. 

Prírodné úkazy, 

počasie. 

Vysvetlenie, 

beseda, 

diskusia. 

Exkurzia. 

Vyhľadá-

vanie 

a spracovanie 

informácií. 

Výtvarné 

činnosti 

a prezentácia. 

10 10 

spolu 35 35 

 

ESTETICKO-VÝCHOVNÁ OBLASŤ 

Výchovno-vzdelávací 

cieľ 

Obsah výchovno-

vzdelávacej 

činnosti 

Stratégie, 

metódy a 

formy 

Počet výchovno-

vzdelávacích činností 

I. 

oddelenie 

ŠKD 

II. 

oddelenie 

ŠKD 

Naučiť deti vnímať 

umenie, rozvíjať základy 

vzťahu  k umeniu. 

Objavovať a vnímať krásu 

v bežnom živote. 

Umenie a jeho 

význam pre 

človeka. 

Poznávanie 

kultúrnych 

a umeleckých 

prejavov vo svojom 

okolí. 

Návšteva 

kultúrneho 

podujatia. 

Beseda. 

Exkurzia. 

Vychádzka. 

Pozorovanie. 

Diskusia. 

5 5 

Rozvíjať  talent 

a špecifické schopnosti, 

rozvíjať základy tvorivých 

schopností  a zručností. 

Hudba, hudobné 

činnosti, vokálny 

prejav. 

Samostatná 

práca, 

skupinová 

práca. 

10 10 
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Tanec, tanečný 

prejav. 

Výtvarné umenie, 

výtvarná tvorba, 

vlastný výtvarný 

prejav, netradičné 

výtvarné techniky. 

Prezentácia. 

Exkurzia 

a vychádzka. 

Beseda, 

diskusia. 

Nácvik 

hudobného, 

tanečného 

prejavu. 

Vlastný 

výtvarný 

prejav. 

Posilniť úctu  ku 

kultúrnym  hodnotám 

v blízkom okolí. 

Kultúrne pamiatky  

v obci, ľudové 

tradície,  zvyky, 

povesti, názvy ulíc,  

história a dnešok. 

Exkurzia, 

vychádzka. 

Beseda. 

Diskusia. 

Pozorovanie. 

Film, povesť, 

rozprávka. 

5 5 

Prejavovať pozitívny 

vzťah   k jednoduchej 

estetickej úprave 

prostredia. 

Úprava 

a udržiavanie 

životného priestoru. 

Skrášľovanie 

priestorov učebne, 

školy. Úprava 

zovňajšku.  

Motivácia. 

Pozorovanie, 

diskusia. 

Aktivizácia, 

samostatná 

práca.  

Beseda.  

5 10 

Podieľať sa na príprave 

kultúrnych podujatí 

v skupine. 

Kultúrne podujatie. 

Dramatické 

činnosti. 

Veľká noc, 

Vianoce, Fašiangy, 

Deň matiek, Mesiac 

úcty k starším. 

Skupinová 

a samostatná 

práca. 

Motivácia. 

Aktivácia. 

Prezentácia. 

10 5 

spolu 35 35 

 

TELOVÝCHOVNÁ, ŠPORTOVÁ, ZDRAVOTNÁ, REKREAČNÁ A DOPRAVNÁ 

OBLASŤ 

Výchovno-vzdelávací 

cieľ 

Obsah výchovno-

vzdelávacej 

činnosti 

Stratégie, 

metódy a 

formy 

Počet výchovno-

vzdelávacích činností 

I. 

oddelenie 

ŠKD 

II. 

oddelenie 

ŠKD 

Naučiť deti oddychovať, 

odstrániť únavu z 

vyučovania, regenerovať 

duševné a fyzické sily 

pohybom, rozvíjať 

schopnosť relaxovať 

Relaxačné cvičenia, 

oddych, 

otužovanie. 

Striedanie práce 

a odpočinku. 

Motivácia. 

Aktivizácia. 

Praktická 

aktivita. 

Tréning. 

Beseda. 

8 8 
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pravidelným cvičením a 

pohybom. 

 

Rozvíjať pohybové 

aktivity telovýchovného a  

športového rázu. 

Telovýchovné 

a športové aktivity. 

Individuálne 

a kolektívne športy. 

Športové hry 

a súťaže. 

Tréning. 

Motivácia. 

Kolektívna 

hra. 

Súťaž. 

10 10 

Rozvíjať športový talent, 

rozvíjať a upevňovať 

návyky v individuálnych a 

kolektívnych športoch: 

športové hry, turistika, 

atletika, plávanie, 

cyklistika a pod. 

Telovýchovné 

a športové aktivity 

v exteriéri. 

Vychádzky, pobyt 

v prírode. 
Netradičné športy 

v exteriéri. 

 

Tréning. 

Motivácia. 

Kolektívna 

hra. 

Súťaž. 

 

10 10 

Pochopiť škodlivosť 

fajčenia, alkoholu a drog. 

Civilizačné 

choroby, 

škodlivosť 

legálnych drog, 

fajčenie, alkohol 

a ich vplyv na 

zdravie. 

Beseda. 

Rozhovor. 

Diskusia. 

Projektové 

činnosti, 

prezentácia. 

3 3 

Viesť deti k zdravému 

životnému štýlu, poznať 

základné princípy 

zdravého životného štýlu. 

Podstata zdravia, 

zodpovednosť za 

svoje zdravie, 

príčiny ochorenia. 

Stravovacie 

návyky, pitný 

režim. Racionálna 

strava, potravinová 

pyramída. 

Vysvetlenie. 

Diskusia. 

Vedomostný 

kvíz a súťaže, 

didaktické 

hry.  

Praktická 

aplikácia, 

projektové 

zadanie. 

6 6 

Osvojiť si pravidlá cestnej 

premávky, dodržiavať 

bezpečnosť na ceste do 

školy, orientovať sa  v  

okolí školy a  domov, 

bezpečnosť pri jazde na 

detských dopravných 

prostriedkoch, pochopiť 

význam dopravy v živote 

človeka 

Dopravná výchova. 

Pravidlá správania 

sa chodca 

a cyklistu. 

Poznávanie 

dopravných 

značiek. Práva 

a povinnosti 

cestujúcich 

v dopravných 

prostriedkoch. 

Reakcie pri 

dopravnej nehode. 

Tréning. 

Didaktické 

hry. Rolové 

hry. 

Diskusia. 

Beseda. 

Súťaž. 

Vedomostné 

hry, 

didaktické 

hry.  

Výtvarný 

prejav. 

3 3 

spolu 40 40 
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C OBSAH TEMATICKÝCH OBLASTÍ VÝCHOVY V 

PRAVIDELNÝCH, PRIEBEŽNÝCH A 

PRÍLEŽITOSTNÝCH ČINNOSTIACH V ŠKOLSKOM 

KLUBE DETÍ 

VZDELÁVACIA OBLASŤ 

Pravidelné činnosti Priebežné činnosti Príležitostné činnosti 

Príprava na vyučovanie. Čítanie s porozumením Vedomostné kvízy. 

Vypracovanie domácich 

zadaní. 

Práca s detskými časopismi Jazykové hry. 

Rozvíjanie slovnej zásoby. Práca s detskou literatúrou Matematické a logické hry. 

 Získavanie informácií, práca 

so slovníkmi. 

Hlavolamy. 

Rozvíjanie a dopĺňanie 

vedomostí. 

  

 

SPOLOČENSKO-VEDNÁ OBLASŤ 

Pravidelné činnosti Priebežné činnosti Príležitostné činnosti 

Učenie sa spolupráci. Vzájomná pomoc pri 

rôznych úlohách. 

Príprava spoločných 

podujatí v ŠKD: Halloween, 

Vianoce, Fašiangy, MDD. 

Osvojovanie a dodržiavanie 

zásad slušného správania. 

Nácvik slušného správania 

pri rôznych príležitostiach. 

Sledovanie kalendára. 

Pri akých príležitostiach 

ľuďom blahoželáme. 

Blahoželáme spolužiakom 

k sviatku. 

Písanie pohľadnice, listu. 

Vytváranie pozitívnej klímy 

v ŠKD. 

Stanovenie vlastných 

klubových pravidiel 

správania. 

Vytvorenie posteru 

o pravidlách správania sa 

v klube. 

Dodržiavanie princípov 

demokracie. 

Nacvičovanie spôsobov 

zdvorilej, komunikácie 

a empatického správania.  

Rozprávanie o pravidlách 

spolužitia v malých 

skupinách ľudí a národmi 

a štátmi. 

Besedy na rôzne témy. 

Diskusia na aktuálne 

spoločenské témy.  

Čítanie príbehov. 

Využívanie výtvarných 

techník. 

 Vytvorenie plagátu, 

blahoželania, posteru. 

 

PRACOVNO-TECHNICKÁ OBLASŤ 

Pravidelné činnosti Priebežné činnosti Príležitostné činnosti 

Práca s rôznymi materiálmi. Zber a príprava prírodnín. 

Príprava rôznych 

materiálov. 

Ručné práce s jednoduchým 

námetom. 
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Nácvik pracovných 

postupov a návykov. 

Práca so školskými 

pomôckami a potrebami. 

Beseda, exkurzia. 

Správne využívanie času. 

Dodržiavanie zadaného 

času. 

Upratovanie v klubových 

priestoroch, udržiavanie 

poriadku. 

Dodržiavanie denného 

a týždenného režimu. 

Spolupráca na týždňových 

plánoch činnosti. 

Tvorba rôznych predmetov, 

vlastná tvorivá činnosť. 

 Torba príležitostných 

námetov: Vianoce, Veľká 

noc, Deň matiek... 

Výstava a prezentácia 

vlastnej tvorby. 

 Dekorácie v klubových 

a školských priestoroch. 

Poznávanie pracovného 

prostredia dospelých. 

Čítanie príbehov, povestí, 

rozprávok. 

Besedy o povolaniach, 

pracovnom trhu, 

možnostiach štúdia a práce. 

Poznávanie práce rodičov 

a starých rodičov. 

Návšteva ľudového 

remeselníka.  

Hry s pracovnými námetmi. 

Návšteva obchodu, dielne, 

iného pracoviska. 

Samoobslužné činnosti 

v bežnom živote. 

Stolovanie. 

Stravovací a pitný režim. 

Kultúra stolovania. 

Zdravé stravovanie a jeho 

význam pre človeka. 

Pitný režim a jeho zásady. 

Príprava jedál pri rôznych 

príležitostiach: ovocie, 

zelenina, Vianoce... 

Beseda o význame zdravého 

stravovania. 

Príprava stolovania. 

 

PRÍRODOVEDNO-ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ 

Pravidelné činnosti Priebežné činnosti Príležitostné činnosti 

Vychádzky do prírody, 

okolia školy a obce, 

sledovanie prírody, zmien 

v prírode. 

Zbieranie prírodného 

materiálu, rastlín. Sušenie 

rastlín, liečiviek, gaštanov. 

 

Výroba predmetov 

z prírodnín. Výstavka 

predmetov. Tvorba herbára. 

Beseda s lesníkom. 

Pozorovanie prírody. Poznávanie rastlín, 

nerastov, zvierat. 

Starostlivosť o rastliny 

v interiéri. 

Skúmanie vesmíru. 

Návšteva ZOO. 

Beseda s odborníkom 

o živote zvierat. 

Návšteva chovateľa 

exotických zvierat. 

Návšteva hvezdárne. 

Vedomostné kvízy, hry. 

Sledovanie počasia. 

 

Zaznamenávanie zmien 

počasia. 

Poznávanie pranostík 

o počasí. 

Vytvorenie záznamu. 

Vedomostné kvízy. 

Zábavné aktivity a hry. 

Výtvarné techniky.  

Experimentálne činnosti. 

Príprava, realizácia 

a vyhodnotenie pokusu. 

Vytvorenie kalendára 

ročných  období a počasia. 

Výroba a púšťanie 

šarkanov. 

Umelecké činnosti: čítanie 

a učenie sa básničiek, 

hádaniek, riekaniek s témou 

 Návšteva knižnice. 

Príprava divadelného 

predstavenia. 
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prírody, dramatizácia 

rozprávok. 

Čítanie a vyhľadávanie 

informácií. 

Práca s odbornou 

literatúrou: časopisy, detské 

encyklopédie, internetové 

zdroje. 

Návšteva knižnice. 

Pozorovanie životného 

prostredia vo svojom 

najbližšom okolí. 

Zbieranie, separácia 

a recyklácia odpadov. 

Zbieranie námetov na 

zlepšenie a udržiavanie 

životného prostredia. 

Tvorba výrobkov 

z odpadového materiálu. 

Výstavka prác. 

Beseda. 

Návšteva čističky 

odpadových vôd. 

 

ESTETICKO-VÝCHOVNÁ OBLASŤ 

Pravidelné činnosti Priebežné činnosti Príležitostné činnosti 

Výtvarné práce, tradičné 

a netradičné techniky, práca 

s výtvarným materiálom. 

Jednoduché techniky 

spracovania materiálu: 

strihanie, lepenie, maľba, 

kresba. 

Príprava výstaviek 

s rôznymi témami. 

Výtvarné súťaže. 

Literárne aktivity: čítanie, 

práca s detskou literatúrou, 

časopismi, vnímanie 

umeleckého slova. 

Nákup detskej literatúry. 

Čítanie s rôznymi námetmi. 

Recitačné súťaže. 

Čitateľské aktivity. 

Návšteva knižnice. 

Tvorba vlastných kníh. 

Beseda o knihách. 

Výstava kníh. 

Dramatické činnosti.  Čítanie príbehov. 

Dramatizácia. Nácvik 

programov. 

Príprava dramatického 

materiálu, výroba bábok, 

hranie príbehu. 

Návšteva divadelného 

predstavenia.  

Príprava kultúrneho 

vystúpenia, účasť na 

kultúrnom programe. 

Hudobné činnosti.  Počúvanie hudby. Nácvik 

piesní a hudobných 

vystúpení. Správanie sa na 

koncerte a umeleckých 

vystúpeniach. 

Spevácke vystúpenia 

a súťaže. 

Návšteva koncertu. 

Masovokomunikačné 

prostriedky. Vnímanie 

informácií, kritické 

posúdenie informácií. 

Vyhľadávanie informácií, 

diskusie a rozhovory 

o nájdených informáciách. 

 

Kultúra a jej prejavy okolo 

nás. Pozorovanie obce a jej 

zmien. Poznávanie histórie 

obce, regiónu a Slovenska. 

Poznávanie kultúrnych 

pamiatok, utvrdzovanie 

vedomostí. 

Vedomostné kvízy 

a didaktické hry. 

Exkurzie a vychádzky. 

Beseda. 

Výtvarné práce, výstava. 

Návšteva múzea. 
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TELOVÝCHOVNÁ, ŠPORTOVÁ, ZDRAVOTNÁ, REKREAČNÁ A DOPRAVNÁ 

OBLASŤ 

Pravidelné činnosti Priebežné činnosti Príležitostné činnosti 

Športové aktivity v interiéri 

a vonku. Vychádzky. 

Udržiavanie aktívneho 

životného štýlu. 

Športové súťaže 

individuálne a kolektívne. 

Starostlivosť o zdravie. 

Vyhľadávanie informácií 

o ľudskom tele, nemociach, 

zdravom spôsobe života. 

Nácvik a precvičovanie 

modelových situácií, 

a bezpečného správania sa 

v rôznych situáciách. 

Beseda s odborníkmi. 

Výtvarné aktivity. 

Výstava prác. 

Návšteva ambulancie 

praktického lekára 

a lekárne. 

Dopravná výchova, pohyb 

v cestnej premávke. 

Dodržiavanie zásad cestnej 

premávky, nácvik 

a precvičovanie pohybu 

chodca a cyklistu na 

komunikáciách. 

Beseda s príslušníkom PZ. 

Vedomostné kvízy, 

didaktické hry. 

Výtvarné práce, výstavka. 

Film. 

Činnosti na dopravnom 

ihrisku. 

 

 


