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2. Charakteristika a ciele ŠVP 
 
ŠVP záujmového vzdelávania v ŠKD bol vytvorený kolektívom učiteľov a 

vychovávateľky a je inšpirovaný novou reformou /Zákon č. 245 – Zákon o výchove 

a vzdelaní – školský zákon/. 

Kladie dôraz na využitie materiálnych , priestorových, organizačných, 

psychosociálnych a personálnych podmienok pre záujmové vzdelávanie  

vo všetkých činnostiach ŠKD, ktoré vedú k všestrannému a harmonickému rozvoju 

osobnosti dieťaťa, ako po stránke telesnej, tak duševnej. 

 

Ciele sú založené na princípoch podnetného prostredia, ktoré: 

- poskytuje priame a bezprostredné zážitky  

- dáva priestor vlastnej iniciatíve 

- podnecuje a rozširuje vnútornú motiváciu 

- ponúka činnosti, na ktoré je dieťa pripravené 

- má svoje pravidlá 

- je bezpečné fyzicky i psychicky 

 

Vo svojich činnostiach vychádza  vychovávateľka  ŠKD z požiadaviek pedagogiky 

voľného času: 

- požiadavka ovplyvňovania voľného času 

- požiadavka dobrovoľnosti 

- požiadavka záujmu a zaujímavosti 

- požiadavka aktivity 

- požiadavka citlivosti a citovosti 

- požiadavka realizácie 

 

 

3. Poslanie školského klubu detí 
 
Výchova je proces dynamický, menlivý a tvorivý. Dôkazom toho je aj naša 

práca v školskom klube detí. Výchovou mimo vyučovania chápeme čas strávený 

so žiakmi mimo vyučovania, mimo rodiny, v sociálnom prostredí pod vedením 

pedagóga- vychovávateľky. Táto činnosť nadväzuje na výchovné pôsobenie  

po povinnom školskom vyučovaní. 
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Výchova v školskom klube detí je jednou z najznámejších a dokonca 

najvýznamnejších foriem starostlivosti o deti mladšieho školského veku v čase mimo 

vyučovania. Vo výchovno- vzdelávacej práci v školskom klube detí zdôrazňujeme 

potrebu, aby výchova mimo vyučovania sa rozhodne nestala pokračovaním riadneho 

vyučovacieho procesu a nezmenila sa na doučovanie. Rešpektovanie vekových 

osobitostí žiakov, hygienických zreteľov, prihliadanie na intenzitu zaťaženia a časový 

rozsah nepopierajú, že činnosť v školskom klube detí je závislá na školskom 

vyučovaní, pričom je dôležitá organická jednota učebného procesu s výchovou mimo 

vyučovania na základe rovnocenného partnerstva učiteľov a vychovávateľov.  

 

Hodnoty uznávané v školskom klube detí ( ŠKD): 

●sloboda 

●ľudskosť 

●vzdelanie 

 

Tieto tri hodnoty sa vzájomne podmieňujú. Každá z nich predstavuje súbor práv 

a povinností. 

 

●Sloboda pre nás znamená: 

          o každý má právo prejaviť svoju tvorivosť, originalitu, invenciu 

          o nik nesmie svojím konaním ohrozovať a obmedzovať druhých 

          o každý musí rešpektovať integritu ostatných detí, správať sa k nim 

              ohľaduplne 

          o každý má právo podieľať sa na tvorbe pravidiel ŠKD 

          o všetci máme povinnosť rešpektovať pravidlá stanovené 

              v školskom klube detí 

          o každý má právo na vlastný názor a jeho vyjadrenie v primeranej 

              forme 

         o každý má právo na autonómne konanie a zodpovedá za jeho 

             dôsledky 

●Ľudskosť pre nás znamená: 

          o konáme a myslíme bez predsudkov 

          o spoločne budujeme atmosféru priateľstva, spolupráce a tolerancie 

          o každý má právo cítiť sa v ŠKD bezpečne  
          o každý má právo byť pochopený, snažíme sa byť empatickí 

          o každý má právo byť akceptovaný, nerobíme rozdiely v rasách, 

               náboženstve, pohlaví, pôvode 

          o každý má právo na omyl, každý sa snaží svoje chyby naprávať 
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●Vzdelanie pre nás znamená: 

           o každý má právo si zvoliť vlastnú cestu vo vzdelávacích aktivitách 

                a záujmovej činnosti v ŠKD 

           o každý má príležitosť zvládnuť kľúčové kompetencie a rozvíjať ich 

           o každý je povinný rešpektovať vzdelávacie aktivity a záujmové 

               činnosti ostatných, nebrániť im 

 

 

4. Ciele výchovno-vzdelávacej práce 
 

 hlavným cieľom je pestrou a zaujímavou činnosťou v čase mimo vyučovania dopĺňať 

výchovno-vyučovací proces, uspokojovať záujmy žiakov s prevahou činností 

oddychového, rekreačného a záujmového charakteru 

 Vytvoriť centrum kultúry a športu, posilniť výchovné funkcie  prostredníctvom 

záujmových aktivít žiakov 

 Uplatňovať a rozvíjať enviromentálnu výchovu, regionálnu výchovu, vypestovať 

kladný vzťah k ľudovým tradíciám. 

 Zaujímavou a tvorivou činnosťou v rôznych záujmových útvaroch motivovať žiakov 

k radostnému, spokojnému a bezpečnému pobytu v ŠKD 

 Viesť deti ku zdravej komunikácií, zdvorilosti, skúsenosti, vzájomnej pomoci, 

empatii, úcte a radosti z voľne stráveného času po „ťažkej práci“ v školských 

laviciach. 

 Vyzbrojiť žiakov mravnými postojmi, ideálmi, schopnosťami a zručnosťami. 

 Viesť deti k aktívnej aktivite, rozvíjať fyzickú zdatnosť. 

 

Výchovné a vzdelávacie stratégie utvárajú a rozvíjajú u žiakov 

tieto kľúčové kompetencie: 

 

        1. Kompetencie k učeniu 

        2. Kompetencie k riešeniu problémov 

        3. Kompetencie komunikatívne 
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        4. Kompetencie sociálne a interpersonálne 

        5. Kompetencie činnostné 

        6. Kompetencie k tráveniu voľného času 

 
1. Kompetencie k učeniu: 

vyberať vhodné informácie z rôznych zdrojov 

samostatne pozorovať, experimentovať a z výsledkov 

  vyvodzovať závery 

poznávať zmysel a cieľ učenia, posudzovať vlastný pokrok, 

  zhodnotiť svoje výsledky 

vyhľadávať a triediť informácie, využívať v procese učenia 

prejavovať záujem o celoživotné vzdelávanie 

                             

 

2. Kompetencie k riešeniu problémov: 

rozpoznať a pochopiť problém, premýšľať o jeho príčinách 

  a naplánovať spôsob riešenia 

vyhľadávať informácie vhodné k riešeniu problémov, 

  objavovať rôzne varianty riešenia 

samostatne riešiť problémy 

aplikovať riešenie problémov v podobných situáciách 

obhajovať svoje rozhodnutia 

overovať prakticky správnosť riešenia problémov 

 

3. Kompetencie komunikatívne: 

formulovať a vyjadrovať svoje myšlienky a názory, vyjadrovať sa 

  výstižne a súvisle v písomnom a ústnom prejave 

počúvať a porozumieť druhým ľuďom, zapojovať sa do diskusie, 

  obhajovať svoj názor 

rozumieť neverbálnej komunikácii 
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využívať informačné a komunikačné prostriedky 

komunikáciu využívať v spoločenskom styku 

 

4. Kompetencie sociálne a interpersonálne: 

spolupracovať v skupine, podieľať sa na vytváraní pravidiel práce 

  v tíme 

podieľať sa na vytváraní príjemnej atmosféry v tíme, upevňovať dobré 

  medziľudské vzťahy, prispievať do diskusie v skupine 

ovládať svoje jednanie v skupine a zároveň rešpektovať 

  názory a správanie iných 

 

5. Kompetencie činnostné: 

chrániť svoje zdravie, zdravie ostatných a životné 

  prostredie 

vážiť si práce iných 

dodržovať spolužitie medzi žiakmi, vytvárať pravidlá 

  spoločenského spolužitia 

dodržovať svoje práva a povinnosti, ctiť si práva iných 

plniť zodpovedne zverené úlohy, pracovné povinnosti 

  dokončiť 

učiť sa rozvíjať podnikateľské myslenie 

 

6. Kompetencie k tráveniu voľného času: 

rozlišovať vhodné a nevhodné ponuky k tráveniu voľného času 

rozvíjať záujmy v individuálnych aj skupinových činnostiach 

posilňovať svoje slabšie stránky s pomocou iných, rozvíjať 

  svoje nadanie 

rozvíjať schopnosť pracovať v kolektíve 

orientovať sa v možnostiach zmysluplného trávenia voľného 
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  času 

Vzdelávací program školského klubu detí umožňuje osobitný rozvoj každého žiaka 

v prospech jeho osobnostného maxima. 

 

 

Spoločné ciele: 

● nadväzovať kontakt s inými deťmi, (rasová problematika, sociálne slabšie    rodiny) 

● rozvíjať kamarátske a humánne vzťahy 

● stop vulgarizmom 

● prebúdzať vlastnú aktivitu detí a estetické cítenie (pomoc dospelému,    rovesníkovi 

– noví klubáci, skrášľovanie prostredia ŠKD, ŠJ) 

● rozvíjať a upevňovať samostatnosť, sebaobsluhu, poriadkumilovnosť, návyky  

hygienické, zdvorilostné a stolovania, dbať na šetrenie majetku školy i detí, energie 

a vody, na triedenie odpadu 

● pestovať lásku  k materinskému jazyku (slabne úroveň ústneho i písomného 

prejavu  detí), zlepšiť čitateľskú gramotnosť, realizovať  častejšie chvíľky s knihou  

a rozprávania (návštevy školskej knižnice) 

 

Osobné ciele: 

● vytvárať a prispôsobovať vhodné podmienky pre oddych, relax a zábavu detí, 

(prihliadať na v priemere 8-hodinový pobyt v školskom zariadení, únavu, stres, 

podráždenosť, náladovosť, hlučnosť, vek, individuálne potreby a požiadavky) 

● naďalej budovať prirodzenú autoritu 

(založenú na empatii, dôslednosti, vlastných znalostiach a schopnostiach) 

● rozvíjať vzťah vychovávateľ – dieťa na princípe partnerstva (autenticita) 

● rozvíjať kreativitu ako  prejav v každej činnosti  

(myslenie, voľba metód, tvorba úloh a aktivít, komunikácia, riešenie problémov) 

● naďalej spolupracovať s vychovávateľkou, triednymi učiteľmi, špeciálnym 

pedagógom, asistentkami, rodičmi, školskou knižnicou 
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● osobitne pristupovať k najmladším klubákom 

(nový kolektív, prostredie, pravidlá, trpezlivosť – empatia) 

● spisovne sa vyjadrovať 

● nájsť príležitosť k pochvale 

(dieťa problémové, pomalšie, menej zručné – akceptácia) 

● naďalej aktuálne zaraďovať chvíľky pre rozhovor Na slovíčko, 

(pravidlá Vnútorného poriadku ŠKD), zaraďovať interakčné hry a cvičenia pre 

tlmenie agresívneho správania detí (časopis Vychovávateľ ), 

● zapájať sa do akcií a projektov školy 

● pokračovať v sebavzdelávaní 

● využívať dostupnú literatúru a techniku 

 

 

5. Materiálne, personálne a ekonomické podmienky 

Na základe zákona č. 245/ 2008 
Materiálne podmienky: 
školský klub nemá svoje miestnosti, činnosť prebieha po skončení vyučovania 
     v triede 
hygienické zariadenia sú k dispozícii na tej  istej  chodbe  ako trieda 
nábytok v triede  je vhodný, rozmiestnený tak, aby vyhovoval 
     individuálnej aj skupinovej práci, priestory sú vybavené odpočinkovým 
     kobercom 
prostredie je esteticky upravené, dotvárané vlastnoručnými výrobkami detí 
dostatočné množstvo hier, kníh, skladačiek, výtvarný materiál a iné hračky sú 
      uložené vo vkusných skrinkách a kontajneroch 
hračky a športový materiál pravidelne dopĺňame 
v činnostiach detí sa využíva aj počítačová učebňa, učebňa s vybavením audio                                                     
      a videotechniky je v triede ŠKD,telocvičňa a školský dvor 
       
 
Personálne podmienky: 
v školskom klube pracujú  2 vychovávateľky 
vytvárajú deťom bezpečné a komunikatívne prostredie 
pripravujú pestrý výchovný program 
podporujú dodržiavanie školského poriadku, upevňujú hygienické návyky 
udržujú kontakt s rodičmi 
spolupracujú s inými inštitúciami 
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Ekonomické podmienky: 
rodičia prispievajú na činnosť ŠKD sumou  4 eurá mesačne 
finančné prostriedky sú čerpané z rozpočtu ŠKD v priebehu celého školského 
     roka 

 
6. BOZP 
 
Školský klub berie zodpovednosť za bezpečnosť detí, za dodržiavanie 
hygienických podmienok a ochranu ich fyzického a duševného stavu v čase ich 
pobytu v klube. 
Podmienky pre bezpečné pôsobenie: 
priestory ŠKD sú v blízkosti hygienických zariadení 
všetky deti sú stravníkmi školskej jedálne, ktorá pripravuje obedy, vrátane 
     nápojov 
miestnosti ŠKD sú svetlé, vetrateľné, s tečúcou vodou 
s pravidlami BOZP sú deti oboznámené spravidla vždy v prvý vyučovací 
     deň a priebežne pred rôznymi činnosťami, poučenia sa zaznamenávajú do 
     pedagogickej dokumentácie 
pre deti je spracovaný Vnútorný poriadok ŠKD, ktorý je na viditeľnom mieste 
      v    priestoroch ŠKD 
v prípade úrazu je žiakom podaná prvá pomoc, v zložitých prípadoch je 
     kontaktovaný rodič, prípadne lekár, vedie sa záznam o úraze  
školský klub je svojim prostredím ochranou pred násilím, šikanovaním 
     a všetkými patologickými javmi 
dôraz v ŠKD kladieme na rešpekt a naplňovanie potrieb jedinca 
 

                            

7. Metódy a formy výchovnej práce 
 
Záujmové vzdelávanie, ktoré prebieha v našom ŠKD, prebieha predovšetkým 
vlastnou činnosťou detí, ich komunikáciou s okolím a získavaním vlastných 
skúseností. Všetko je založené na priamych zážitkoch z činnosti, vychádzajú 
čiastočne z individuálnej voľby, detskej zvedavosti, potreby zamestnávať sa a baviť 
sa s ostatnými. 
Program je napĺňaný formou pravidelnej činnosti (individuálna, kolektívna, 
skupinová práca), ponukou odpočinkových a spontánnych aktivít. 
 
Metódy používané pri spontánnej, neriadenej činnosti: 
pozorovanie, získavanie skúseností prežívaním 
experimentovanie 
hra, individuálna práca 
       vlastná tvorba, aktivizujúce hry 
práca vo dvojici, v skupine 
samostatné a skupinové riešenie problémov 
hodnotenie, sebahodnotenie 
 
Metódy používané pri riadenej činnosti: 
rozprávanie, dramatizácia, vychádzka 



Školský vzdelávací program ŠKD 

pri Základnej škole Petrova Ves 90 

 

 

vyhľadávanie informácií, riešenie problémových situácií 
rozhovor, diskusia, komunikácia v kruhu 
prezentácia výsledkov a ďalšie... 
 
Formy práce pri spontánnej činnosti: 
odpočinok, čítanie kníh a časopisov 
tematické hry (domov, rodina, škola, doprava...) 
konštruktívne hry so stavebnicou 
stolné hry, skladanie obrázkov 
voľné kreslenie, omaľovánky, doplňovačky, osemsmerovky 
dramatizácia rozprávky 
 
Formy práce pri činnosti riadenej: 
vychádzky s pozorovaním 
technické práce s rôznymi druhmi materiálu 
 práce s využitím rôznych výtvarných techník 
besedy 
práce s knihou 
       súťažné a didaktické hry 
hudobno-pohybové hry 
TV chvíľky 
športové hry 
výukové programy s PC 
Oživením výchovného programu v ŠKD sú príležitostné akcie a projekty, ktoré nie 
sú zahrnuté do týždennej skladby činností. Súčasťou programu je aj príprava na 
vyučovanie: 
Pri všetkých týchto aktivitách sú rešpektované požiadavky na voľný čas dieťaťa: 
požiadavka pedagogického ovplyvňovania voľného času, keď     vychovávateľka 
navodzuje a motivuje činnosť a oceňuje výkony detí 
požiadavka dobrovoľnosti, keď sa dieťa zapojí do jemu primeranej činnosti na 
základe vlastného záujmu a dobrej motivácie 
požiadavka záujmovosti , s prvkami pestrosti 
požiadavka aktivity, kde je činnosť volená tak, aby v nich mohli byť úspešné 
všetky deti, aby sa čiastočne zúčastňovali na tvorbe a príprave činnosti, na 
ich realizácií aj hodnotení 
požiadavka citlivosti, ktorá závisí na prežívaní kladných emócií v priebehu aj 
po hodnotení ukončenej činnosti 
požiadavka sebarealizácie, lebo činnosťou dieťa objavuje svoje dobré stránky,ak 
je jeho snaha a výsledky jeho práce kladne hodnotené okolím
 

8. Obsah výchovnej práce 
 
Obsah výchovnej práce nadväzuje na výuku v škole, rozvíja, prehlbuje 
a upevňuje vedomosti. 
Deti sa snažia objavovať veci z iného uhla pohľadu, získané vedomosti 
analyzovať, dávať ich do súvislostí, riešiť nové situácie, problémy: 
získavajú zručnosti a návyky, základy komunikácie 
rozvíjajú poznanie, že aj keď sme odlišní, musíme si rozumieť 
máme svoje práva, ale aj povinnosti 
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osvojujú si pravidlá spoločenského správania 
pracujú v kolektíve, mladší sa učia od starších 
rozvíjajú svoje vnútorné kvality 
budujú si hodnotový systém 
pestujú zdravý životný štýl 
 
 

9. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 
 
Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 2 oblasti: 
   - Kontrola a hodnotenie žiakov 
   - Kontrola a hodnotenie pedagogickej zamestnankyne ŠKD 
 
Kontrola a hodnotenie žiakov 
Denne kontrolujeme:  
 -     dochádzku žiakov do školského zariadenia 
- prípravu na vyučovanie 
- dodržiavanie školského poriadku ŠKD    

 

                           

                             
 
Kontrola a hodnotenie žiakov 
Cieľom hodnotenia výsledkov žiakov v školskom klube je poskytnúť žiakovi a jeho 
rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, 
kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej 
práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 
Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 
Dbáme na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na 
úspešných a neúspešných. Hodnotenie robíme na základe určitých kritérií, 
prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka. 
Pri hodnotení výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  
berieme do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. 
Odlišujeme hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania. 
 
Kontrola a hodnotenie pedagogickej  zamestnankyne ŠKD 
Kontrolná činnosť spočíva v kontrole: 
      ▪   výchovno – vzdelávacieho procesu 
      ▪   pedagogickej dokumentácie 
      ▪   materiálneho vybavenia a využívania prostriedkov školy 
      ▪   stavu detí v oddeleniach ŠKD 

Na hodnotenie pedagogickej  pracovníčky školského klubu sa používajú  tieto metódy: 
pozorovanie (hospitácie) 
rozhovor 
hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho  
vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. 
vzájomné hodnotenie učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené 

hodiny“)  
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10. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov 
 
Vychovávateľka ŠKD má  potrebnú kvalifikáciu. Bude sa však naďalej vzdelávať – 
samovzdelávanie a samoštúdium, v prípade ponuky ďalšieho vzdelávania pre 
vychovávateľov bude školenia absolvovať. 
 

Ročný výchovný plán: 
 

Obdobie Téma roka Téma týždňa Prierezové témy 

Jeseň IX.Rozlúčka s letom, škola volá 

Poznaj svoju školu,kamaráta 

1.Zážitky z prázdnin-maľba,kresba 

2.Poznaj svoju školu,kto tu pracuje-rozprávanie 

3.Viem kto som a kde bývam-vychádzka 

4.Bezpečne do školy,bezpečne domou 

Dopravná výchova 

OSR 

 EV 

 X.Mesiac úcty k starším 

Dary zeme,oslava zberu úrody 

1.Príprava programu pre starých rodičov 

2.Besiedka pre starých rodičov 

3.Pozorovanie prác na záhradkách, zber úrody 

4.Vyrezávanie tekvíc,výstavka výrobkov k jeseni 

VMR 

MEV 

 XI.Halloween párty 

Naša obec a okolie 

1.Moja cesta do školy 

2.Plán obce, kresba 

3.Halloween výzdoba triedy 

4.Discopárty, súťaže,hry 

OŽZ 

Zima XII.Tešíme sa s Mikulášom 

Vianočné zvyky a obyčaje 

Darčeky pre najbližších 

1.Vitaj v škole Mikuláš,súťaže,zábavný program 

2.Predvianočné prípravy-výrobky,pečenie 

perníkov,koláčov,cukroviniek 

3.Výzdoba školy,triedy,príprava programu na 

jedličkovú slávnosť 

4.Vianočné posedenie 

MV 

TPPZ 

 I.V zdravom tele zdravý duch 

Zima,zima, detičky 

1.Hry so snehom, sánkovanie,modelovanie 

2.Postavím si snehuliaka, súťaž 

3.Sneží,sneží-piesne,riekanky 

4.Najoblúbenejší zimný šport,maľba 

OSR 

MV 

 II. Láska je tu s nami 

Valentín 

Karneval 

1.Môj najlepší kamarát,výroba valentíniek 

2.Valentínska discopárty-hudobno pohybové hry 

3.Výzdoba tried,školy,výtvarné práce detí 

4.Najkrajšia maska,karneval 

TPPZ 

Jar III. Kniha priateľ človeka 

Nový život na jar 

prebúdzanie prírody 

1.Návšteva knižnice-beseda 

2.Moja najoblúbenejšia rozprávka 

3.Mláďatá zvierat-koho je to mláďa? 

4.Zobúdzanie prírody zo zimného spánku 

EV 
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 IV. Mesiac lesov,bezpečnosti 

Deň Zeme 

Veľká noc 

1.Vychádzky do prírody a okolia, kto býva v 

našom dvore? 

2.Beseda s príslušníkom PZ 

3.Úprava triedy, starostlivosť o kvety 

4.Veľkonočné prípravy,výstavka prác 

MV 

 V.Moja rodina 

Deň matiek 

1.Úcta k rodičom, moja mama-kresba 

2.Príprava programu,darčekov,vystúpenie 

3.Kde pracuje mama 

4.Súťažné hry na školskom dvore 

VMR 

Leto VI. Deň detí 

Akadémia,deň otcov,ideme na 

prázdniny 

1.Deň detskej veselosti,športové súťaže 

2.Príprava programu,darčekov 

3.Poznáš dopravné značky? Test 

4.Čo budem robiť v lete,maľba 

OSR 

Použité skratky: OSR- Osobný a sociálny rozvoj 

                              VMR- Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

                              MEV- Mediálna výchova 

                              MV – Multikultúrna výchova 

                              EV – Enviromantálna výchova 

                              TPPZ – Tvorba projektov a prezentčné zručnosti 

                              OŽZ – Ochrana života a zdravia   
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 Výchovné štandardy v jednotlivých oblastiach výchovy v ŠKD 

 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Gramatické a matematické cvičenie Samostatne písať úlohy 

Rozvíjanie vedomostí. 

Čítanie textu,reprodukcia príbehu. 

Poznávať efektívne spôsoby učenia sa  

Posudzovať vlastný pokrok 

Sebavzdelávanie. 

Práca s detskými časopismi 

Vyhľadávať a triediť informácie 

Využívať ich v procese učenia 

Vedenie rozhovoru 

Asertívne správanie 

 

Obhajovať nové názory 

Vypočuť si opačný názor 

Konflikt  

Prečo vzniká 

Čo je jeho príčinou 

Premýšľať o príčinách vzniku konfliktov 

Naplánovať riešenie problému 

Deľba práce 

Spolupráca pri vytváraní pravidiel práce v 

tíme 

Ovládať svoje jednanie 

Rešpektovať názory a počiny iných 

Hodnoty vytvorené inými ľuďmi 

Odbúranie predsudkov v povolaní a  

vzdelaní 

Vážiť si prácu všetkých ľudí 

Záujmy vo voľnom čase 

Zdravý spôsob života 

Rozlišovať vhodné a nevhodné ponuky k 

tráveniu voľného času 

Moja pomoc rodine 

Život detí v harmonickej a rozvrátenej 

rodine 

Vedieť rozlišovať vzťahy v harmonickej a 

rozvrátenej rodine. 

Pomáhať upevňovať rodinnú súdržnosť 
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     Pracovno-technická oblasť 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Tímová práca 

Zodpovednosť za bezpečnosť pri práci 

Dodržiavanie školského poriadku 

Spolurozhodovať,spoluzodpovedať 

za tímovú prácu 

Sebaobsluha , sebakontrola pri činnosti Kultivovať základné sebaobslužné a 

hygienické návyky 

Poznávanie rôznych profesií Vedieť si samostatne vytýčiť cieľ 

Úcta ku každému povolaniu 

Dodržiavanie denného režimu 

Vážiť si človeka podľa výsledkov práce  

Striedať prácu s odpočinkom 

Prejavy hrdosti na výsledky práce Rozumieť významu osobnej zodpovednosti 

za vykonanú prácu 

Práca s rôznym materiálom 

Netradičné techniky 

Stavebnice,papier,kartón,plastelína 

Rozvíjať manuálne a technické zručnosti 

Tvorenie jednotlivých projektov 

Uplatňovanie vlastných zručností 

Rozvíjanie jemnej motoriky 

Maska na karneval 

Kalendár ročných období 

Darček pre mamičku 

Ručné vyšívanie obrázkov 

Výroba dopravných značiek 

Prevencia úrazov pri práci  Poznať a dodržiavať základné bezpečnostné 

pravidlá pri činnosti 

Zveľaďovanie pracovného a životného 

prostredia 

Čistiť školský areál od odpadkov 

Podielať sa na estetickom vzhľade triedy 
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 Prírodovedno-enviromentálna oblasť 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Poznávanie prírody v okolí  

Poznávanie chránených území v regióne 

Aktivity ku Dňu Zeme 

Poznať základné princípy ochrany životného 

prostredia 

Starostlivosť o areál školy 

Význam a podpora triedenia druhotných 

surovín 

Uplatnovať zručnosti pri ochrane životného 

prostredia 

Triediť odpad v triede 

 

 

      Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Umývanie rúk , vetranie, používanie 

hygienických potrieb 

Ovládať základné hygienické návyky 

Škodlivé návyky mladistvých 

Čo je alkohol, nikotín , kofeín 

Uvedomiť si škodlivosť fajčenia a 

návykových látok 

Otužovanie, relaxovanie, pohybové  

cvičenia 

Schopnosť pravidelne cvičiť,relaxovať 

Otázky čistého súťaženia v športe Vedieť súťažiť čestne, nepodvádzať 

Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje 

zdravie, príčiny ochorenia, racionálna strava, 

potravinová pyramída 

Vyjadriť význam dodržiavania základných 

zásad zdravej výživy 

Stravovacie návyky, pitný režim, striedanie 

práce s odpočinkom, prvá pomoc, obliekanie 

podľa ročných období 

Uvedomovať si základné princípy zdravého 

životného štýlu 

Záujmová činnosť, športová súťaž Rozvíjať svoj športový talent a schopnosti 
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Esteticko-výchovná oblasť 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Kultúrne správanie, stolovanie 

Pravidlá spoločenského spávania 

Poznať a vedieť uplatniť pravidlá stolovania 

a spoločenského styku 

Hudba, tanec, recitácia, kultúrne podujatia Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu 

Záujmová činnosť, kultúrne podujatia Nácvik kultúrnych programov 

Úcta k starším 

Vianočná besiedka 

Deň matiek a otcov 

Úprava triedy a školy 

Výtvarné práce podľa ročných období 

Prejaviť pozitívny vzťah k estetickému 

vzhľadu školy 

Veľká noc 

Vianoce 

Deň matiek 

Deň Zeme 

Pripraviť ozdoby, kultúrný program, 

darčeky, výtvarné práce 

Kultúrne pamiatky, knižnica v dedine Prejavovať kladný vzťah ku kultúrnym 

pamiatkam nášho regiónu 

Výtvarné techniky 

Dramatizácia rozprávok 

Hudobné činnosti 

Rozvíjať talent, pohybové a recitačné 

schopnosti detí 
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       Výchovné osnovy v jednotlivých oblastiach výchovy v 

ŠKD 
 

 

Vzdelávacia oblasť 

 

 

 

Výchovno-vzdelávací 

cieľ 

Obsah Metódy, formy 

Rozvíjať autonómnosť v 

príprave na vyučovanie 

Domáce úlohy Individuálny prístup 

Motivácia 

Vysvetlenie 

Zábavné didaktické hry 

Získavať nové vedomosti , 

poznatky 

Čítanie textov s 

porozumením ,práca s 

encyklopédiou 

Individuálny prístup 

Brainstorming 

Rozvíjať plynulé čítanie, 

slovnú zásobu 

Riešenie hádanok, 

doplňovačiek, kvízov 

Individuálny prístup 

Zábavné hry 

Pracovať na 

sebavzdelávaní, získavaní 

poznatkov vlastnou cestou 

Práca s encyklopédiou,  

kvízy, IT 

Individuálny prístup 

Motivácia 
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Spoločensko-vedná oblasť 

 

 

Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah Metódy,formy 

Dodržiavať vnútorný 

poriadok ŠKD 

Spolurozhodovať, 

sebakontrola 

Sebahodnotenie, Tréning 

Zapájať sa do domácich prác 

Pomáhať ostatným členom 

rodiny 

Vlastné zážitky 

Život detí v Harmonickej a 

rozvrátenej rodine 

Rozprávka  

Hranie rolí 

Individuálny prístup 

Vážiť si starších ľudí Vývoj človeka od narodenia Vysvetlenie  

Rozprávka 

Prejaviť ohľaduplnosť k 

handicapovaným deťom a 

dospelým 

Život so zravotným 

postihnutím 

Čo je predsudok 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Poznať práva dieťaťa a 

Detský fond UNICEF 

Ľudské práva  

Práva detí 

Dialóg 

Vysvetlenie 

Materiál  

UNICEF 

Byť hrdý na Slovensko a 

úspechy Slovákov 

Poznávanie SR 

SR a Európa 

Interkulturalita 

Mapa 

Kvíz 

Vysvetlenie 

Výtvarné práce 

Vedieť tlmiť emócie Sebaovládanie  

Sebakontrola 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie  

Hry na „konflikt“ 

Tréning 

Vážiť si rodičov Moja rodina 

Vzťah dieťa – rodič 

Vlastné zážitky 

Rozprávka 

Hry na vciťovanie 

Hranie rolí 

Vedieť sa kultúrne 

vyjadrovať a správať 

Vulgarizmy 

Slang 

Podanie ruky 

Poďakovanie  

Pozdrav 

Stolovanie 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Hry tématické 

Stolovanie v ŠJ 

Dramatizácia 

Vedieť komunikovať, viesť 

dialóg 

Asertívne správanie 

Oslovenie 

Odmietnutie 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Tréning 

Hranie rolí 
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Vedieť riešiť konfliktné 

situácie 

Konflikt 

Prečo vzniká 

Participácia 

Individuálny prístup 

Tréning  

Hranie rolí 

 

Dokázať pracovať v tíme  Zmysel pre kolektív 

Kolektívna zodpovednosť 

Tvorivá dielňa  

Vysvetlenie  

Tréning 

Vážiť si prácu každého 

človeka 

Odbúrať predsudky vo 

vzdelaní a pôvode 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie  

Dramatizácia 

Hranie rolí 

Vedieť účelne využívať 

voľný čas 

Záľuby detí 

Zravý životný štýl 

Individuálny prístup 

Beseda s Odborníkom 

Vysvetlenie 

Komunikačné prostriedky 

 

 

 

 

 

Pracovno-technická oblasť 

 

Výchovno-vzdelávací 

cieľ 

Obsah Metódy, formy 

Vedieť pracovať v kolektíve, 

pre kolektív 

Práca na výrobkoch 

Poznávanie výhod 

spolupráce 

Tvorivé dielne 

Vysvetlenie 

Motivácia 

Aktivizácia 

Tréning 

Hodnotenie 

Využívať sebaobslužné a 

hygienické návyky 

Hygiena rúk  

Používanie vreckovky 

Poriadok v šatni 

Poriadok v triede 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Tréning 

Hodnotenie 

Poznať rôzne profesie 

Vážiť si prácu každého 

Predsudky v povolaniach 

Prínos práce v odboroch 

Rozhovor 

Vysvetlenie 

Vlastná práca  

Hodnotenie 

Vedieť pracovať s rôznym Výrobky z papiera kartónu a Individuálny prístup 
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materiálom plastelíny Motivácia 

Tvorivé dielne 

Uplatniť vlastné. Tvorivé 

nápady 

Vedieť stanoviť cieľ 

Práca s rôznym 

materiálom,netradičné 

pracovné postupy 

Vlastný darček 

Individuálny prístup 

Povzbudenie 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Tvorivá dielňa 

Hodnotenie 

Vlastná práca 

Spolupracovať pri 

zveľaďovaní životného a 

pracovného prostredia 

Starať sa o zelené plochy 

Poriadok v triede 

Vysvetlenie 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Hodnotenie 

Participácia 

Ekologické hry 

Získať základné zručnosti v 

tvorbe jednoduchých 

projektov 

Maska na karneval,kalendár , 

návrh oddychového kútika v 

triede 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Povzbudenie 

Brainstorming 

Tvorivá dielňa 

Kooperačné hry 

Vlastná práca 

Prezentácia 

 

 

  Prírodno-enviromentálna oblasť 

 

 

Výchovno-vzdelávací 

cieľ 

Obsah Metódy, formy 

Poznať prírodu a chránené 

územia v regióne 

Chrániť životné prostredie 

Rastliny, zvieratá v regióne 

Triedenie odpadu 

Tématická rozprávka 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Ekologické hry 

Kvízy 

Starostlivosť o areál školy 

Zber druhotných surovín 

Starostlivosť o izbové kvety, 

čistenie prírody a okolia 

ŠKD, zber papiera, triedenie 

odpadu, využitie odpadu, 

zber prírodnín 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Motivácia 

Aktivizácia 

Prezentácia 

Pochopiť význam 

dodržiavania základných 

Podstata 

zdravia,zodpovednosť za 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 
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zásad zdravej výživy svoje zdravie, príčiny 

ochorenia, racionálna strava, 

potravinová pyramída 

Aktivizácia 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

Súťaž 

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 

Rozprávka 

 

 

 

  Esteticko-výchovná oblasť 

 

Výchovno-vzdelávací 

cieľ 

Obsah Metódy, formy 

 

Upevňovať kultúrne 

správanie a stolovanie 

Stolovanie v ŠJ  

Pozdrav 

Poďakovanie 

Oslovenie 

Cestovanie 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Rozprávka 

Dramatizácia 

Súťaž 

Motivácia 

Hodnotenie 

Vedieť spievať, tancovať, 

recitovať. 

Rozvíjať pozitívny vzťah ku 

kultúre 

Hudba, výtvarné umenie, 

tanec, nácvik programu 

Deň matiek 

Úcta k starším 

Vianočná besiedka 

Kultúrne programy 

Súťaž 

Motivácia 

Hodnotenie 

Podielať sa na estetickej 

úprave triedy 

Vianočné, Veľkonočné 

ozdoby 

Deň Zeme 

MDD 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Výstava prác 

Hodnotenie 

Poznať tradície Vianoc, 

Veľkej noci 

Ako vznikli Tradície  

Tradície v rodine 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Kultúrne programy 

Vysvetlenie 

Poznať kultúrne pamiatky, 

múzeá, galéria a knižnice v 

regióne 

Návšteva galérie,knižnice. 

Povesti o regióne 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Komunikačné prostriedky 
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Osvojiť si výtvarné techniky 

Dramatizácia rozprávok 

Hudobné činnosti 

Výtvarné práce 

Kultúrne programy 

Záujmová činnosť 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Dramatizácia 

Besiedka 

Objavovať a vnímať krásu v 

bežnom živote 

Tematická vychádzka, 

pozorovanie zmien, audio 

nahrávka, rozprávka, vlastná 

skúsenosť 

Povzbudenie 

Pozorovanie 

Ilustrácia zážitku 

 

 

     Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť  
 

 

Výchovno-vzdelávací 

cieľ 

Obsah Metódy, formy 

Dodržiavať základné 

hygienické návyky. 

Hygiena rúk 

Vetranie 

Relaxovanie 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Tréning 

Poznať škodlivosť 

návykových látok 

Čo je nikotín, fajčenie, 

alkohol a zdravie, 

civilizačné choroby 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Beseda 

Výtvarné stvárnenie 

zážitku 

Pochopiť význam 

správneho stravovania, 

pitného režimu 

Zdravý životný štýl Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Motivácia 

Tréning 

Pochopiť význam 

pravidelného cvičenia a 

pohybu 

Kolektívne hry 

Futbal, vybíjaná, 

gymnastika 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Súťaž 

 

 
 


