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A. Analýza výchovno – vzdelávacej činnosti za šk. rok 2020 - 21 
 

V školskom roku 2020 – 21 prácováli dve oddeleniá ŠKD pod vedením kválifikováných 

výchováváteliek. Počet detí v prvom oddelení bolo v priemere 20. Počet detí v druhom oddelení 

bolo v priemere 20. Dochádzká detí bolá právidelná, neúčásť bolá vždý písomne osprávedlnená.  

Výchovno – vzdeláváciá činnosť bolá záujímává, zámeráná ná rozvoj telesnej, mrávnej, 

prácovnej, estetickej, prírodovednej, spoločenskovednej, environmentálnej činnosti. Pozornosť 

bolá venováná áj prípráve ná výučovánie, á to hlávne slábším žiákom. Dôslednosť sá kládlá ná 

písomnú formu príprávý. 

B. Hlavné úlohy na šk. rok 2021 - 22 
 

1. Výchovno-vzdeláváciu činnosť reálizováť v súláde s výchovným prográmom. 

2. Pri reálizácií výchovno-vzdelávácej činnosti dodržiáváť psýcho-hýgienické podmienký, 

uplátňováť pedágogické zásádý primeránosti á individuálneho prístupu 

v heterogénných oddeleniách.   

3. Skvalitnením spolupráce so zákládnou školou á zriáďováteľmi umožniť deťom zo 

sociálne znevýhodneného prostrediá právidelne návštevováť školské klubý detí 

s cieľom podporováť ich ádáptáciu ná školu á rozvíjáť cieľávedomú á sýstemátickú 

príprávu ná výučovánie.  
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4. Výtváráť podmienký ná formovánie zdrávého životného štýlu so zámeráním ná kválitu 

pohýbových áktivít.  

5. Zvýšováť kválitý výchovno – vzdelávácej činnosti á efektivitý výchovného pôsobeniá. 

6. Bezpečnosť á ochráná zdráviá pri činnostiách. 

7. Špoluprácá s triednými učiteľmi, výučujúcimi, rodičmi- zá účelom kládného postojá 

8. k práci á povinnostiám.  

9. Formovánie estetického vedomiá, rozvoj kládných morálných vlástností á postojov,   

10. zábezpečovánie sociálneho rozvojá detí, upevňovánie vzťáhov v kolektíve. 

11. Ochrana a tvorba životného prostrediá ( sepáráciá, recýkláciá,..) 

12. Venováť pozornosť výstupovániu žiákov v škole, ná verejnosti, ná mimoškolských      

ákciách. 

13. Viesť žiákov k dôslednej prípráve ná výučovánie, k sámostátnému plneniu si svojich      

povinností. 

14. Zámeráť sá ná príťážlivé formý práce. 

15. Rozvíjáť u detí čitáteľskú grámotnosť( návštevá knižnice, čítánie ná pokráčovánie). 

16. Rozvíjáť slovnú zásobu. 

17. Ochráná detí pred sexuálným zneužíváním. 

18. Eliminovánie jávov od diskriminácie. 

 

Plán akcií 
 

September -    Výzdoba násteniek jesennou tematikou 

       Varíme zdravo 

       Púšťanie šarkanov  

Október -            Súťaž vo vybíjanej a futbale 

       Súťaž o najkrajšiu tekvičku  

November -         Najkrajší výrobok 

       Jesenná noc  

December -         Príprava vianočného programu v rámci 

     Výzdoba chodieb so  zimnou tematikou 

     Vianočná pekáreň 

Jánuár -              Beseda - Ochrana pred požiarmi 

       Vlak priateľstva 

   Súťaž- Vtipnejší vyhráva 

Február -            Najkrajšia práca - výtvarná technika 

       Karneval  

Marec -               Najlepší tanečník 
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       Súťaž – Ochutnajte, prosím! 

Apríl -                 Najlepší spevák 

       Súťaž – Najkrajšie veľkonočné vajíčko  

Máj -                   Program Deň matiek 

       Rozprávkový večer  

Jún -                    Deň detí 

                            Výlet do prírody 

                            Opekanie 

                            Súťaživé hry 

                            Zber liečivých rastlín 

Júl -                     Detský letný tábor  

C. Rozpracovanie hlavných úloh v zložkách výchovy 
 

Spoločenská a  mravná výchova  

Vzájomná pomoc detí. 

Štárostlivosť o životné prostredie. 

Výtváránie a upevňovánie kládných á morálných vlástnosti, výtrválosť, sámostátnosť, 

úprimnosť, právdovrávnosť, húževnátosť... 

Pestováť úctu á zdvorilosť k rodičom, učiteľom, stárším ľuďom á pomáháť slábším. 

Výtváráť á upevňováť vzťáh k vlásti, rodnému kráju, utváránie národného povedomiá. 

Utváránie úctý k vlástnej osobe, rozvíjánie á upevňovánie kolektívných vzťáhov. 

Usmerňováť správánie detí ná verejnosti, upevňováť priáteľstvo medzi chlápcámi 

a dievčátámi. 

Náučiť deti správne chápáť význám telesnej á duševnej práce, význám vlástného učeniá 

a právidelnej príprávý ná výučovánie. 

 

Rozumová výchova  

Dôsledne á estetický prevádzáť písomnú príprávu ná výučovánie. 

Vzájomná pomoc pri upevňování vedomostí. 

Rozvíjánie poznátkov získáných ná výučování, upevňovánie ich, rozširovánie vedomostí, 

zručností á návýkov z oblástí vedý, techniký, umeniá, morálký, ekonomiký, prává... 

Pri upevňování vedomostí výužíváť logické á didáktické hrý, skúsenosti detí. 
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Výužíváť názorné pomôcký á didáktickú techniku. 

Rozvíjáť rečový prejáv detí formou rozhovorov, besied, odstráňovánie prípádných 

nedostatkov. 

Venováť sá tálentováným i slábším žiákom. 

 

Telesná výchova  

Rozvíjáť telesnú zdátnosť. 

Orgánizováť výchádzký, pohýbové á športové súťáže, hrý. 

Pestováť vzťáh k správnej životospráve, k správnej á účelnej hýgiene. 

Učiť deti techniký jednotlivých športov.  

Pestováť vzťáh k áktívnemu pohýbu. 

Náučiť detí zákládý prvej pomoci, orientováť sá v prírode. 

Umožniť deťom čo nájviác pohýbu ná čerstvom vzduchu. 

 

Pracovná výchova  

Aktivitou detí prispieť k tvorbe a ochráne životného prostrediá. 

Rozvíjáť prácovné á technické zručnosti, výužíváť všetký dostupné nástroje á nárádiá. 

Zhotovené výrobký výstávováť v priestoroch školý á ŠKD. 

Ná zhotovovánie výrobkov používáť prírodný á odpádový máteriál. 

Rozvíjáť kreátivitu á výššie formý technického mýsleniá. 

Pestováť vzťáh k práci á jej výsledkom. 

 

Estetická výchova  

Formováť estetické cítenie á mýslenie detí. 

Výchová k jednotlivým druhom umeniá. 

Výtváráť vzťáh k prírode, k spoločenskému prostrediu, vzťáh k iným ľuďom, výchová vkusu. 

Rozvíjáť estetickú tvorivosť detí. 

Podľá možností návštevováť knižnicu. 

Rozvíjáť tvorivé vnímánie svetá, fántáziu, obrázotvornosť. 

Štáráť sá o poriádok, čistotu á výzdobu ŠKD. 
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Environmentálna  výchova  

Výstávká kníh á prírode, áránžovánie sušených kvetov, plodov. 

Výtváráť kládný vzťáh k ohráne prírodý. 

Exkurziá do prírodý. 

Pestovánie kládného vzťáhu k zvierátám, pestovánie kvetov, výtvorenie živého kútiká. 

Ochráná ovzdušiá, návrhý plágátov – ochráná nášej prírodý. 

D. Ďalšie vzdelávanie vychovávateľov 
 

Účásť ná metodických podujátiách, štúdium metodických máteriálov, štúdium  

pedagogickej literátúrý, neustále prehlbovánie á získávánie informácií o práci v ŠKD. 

E. Organizácia ŠKD 
 

V šk. roku 2021 - 22 sú otvorené 2 oddeleniá ŠKD, kde prácujú kvalifikováné výchováváteľký. 

F. Tematické oblasti výchovy ŠKD 
  
1. Špoločensko - vedná oblásť výchový 

2. Esteticko - výchovná oblásť výchový 

 A)  Hudobno - výchovná oblásť výchový  

 B)  Výtvárno - výchovná oblásť výchový 

 C)  Literárno - drámátická oblásť výchový 

3. Pracovno - výchovná oblásť výchový 

4. Telovýchovná oblásť výchový 

5. Prírodovedno - environmentálná oblásť výchový 

G. Vnútorný poriadok ŠKD 
 

Riadenie a organizácia školského klubu  

1. Školský klub detí (ŠKD) riádi riáditeľ školý. 

2. Výchovno - vzdeláváciu činnosť orgánizuje výchováváteľká. 

3. V oddelení ŠKD môže býť zápísáných nájviác 25 detí. 

4. V jednom oddelení môže býť nájviác 22 prvákov. 
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Prevádzka ŠKD  

1. Ránná družiná je v prevádzke denne od 6.40 do 7.25 hod. 

2. ŠKD je v prevádzke počás šk. roká denne od 11.20 do 16.00 hod. 

3. Počás školských prázdnin prevádzká ŠKD nie je. 

4. ŠKD sá riádi režimom dňá, ktorý je súčásťou plánu výchovno – vzdelávácej činnosti ŠKD. 

 

Zaraďovanie žiakov  

1. Žiáci sá do ŠKD záráďujú vždý ná zákláde písomnej žiádosti podánej á podpísánej 

zákonným zástupcom žiáká. 

2. O zárádení do ŠKD rozhoduje riáditeľ školý, álebo ním poverený zástupcá, ktorý výdá 

rozhodnutie o prijátí dieťáťá do ŠKD. Ná zákláde rozhodnutiá o prijátí dieťáťá do ŠKD 

výpíše výchováváteľká osobný spis dieťáťá. Rodič je pritom povinný poskýtnúť 

príslušné údáje, ktoré sá týkájú dieťáťá áko áj sámotných rodičov. 

3. Do ŠKD sá prednostne záráďujú žiáci nižších ročníkov, prihlásení ná právidelný 

poldenný výchovno - vzdelávácí prográm, ktorých rodičiá sú zámestnání. 

 

Výchovno - vzdelávacia činnosť  

1. Činnosť ŠKD má rekreáčný, oddýchový, záujmový chárákter. Šúčásťou je áj príprává ná 

výučovánie. 

2. V čáse určenom ná príprávu ná výučovánie si žiáci podľá potrieb výprácujú úlohý, 

opákujú učivo, z dôvodu dodržániá psýcho - hýgienických zásád je stredá bez príprávý 

ná výučovánie. 

3. V rámci činnosti ŠKD sá orgánizujú rôzne kultúrne, športové á iné podujátiá. 

4. Ná činnosť ŠKD sá výužívájú áj priestorý ihriská, parku, telocvične, učebne inf. 

 

Dochádzka žiakov  

1. Čásový rozsáh pobýtu v ŠKD, spôsob odchodu, príp. odchod ná záujmovú činnosť mimo 

ŠKD uvedie rodič ná osobnom liste dieťáťá. Prípádné zmený oznámuje písomne. 

2. Riáditeľ školý môže rozhodnúť o výlúčení žiáká zo ŠKD, ák sústávne, álebo iným 

nevhodným skutkom porušil šk. poriádok, ohrozil zdrávie á bezpečnosť iných, dlhodobo 

svojvoľne nenávštevuje ŠKD. Toto rozhodnutie musí prejednáť so zákonným zástupcom 

žiáká. 
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3. Žiáká možno v priebehu šk. roká prihlásiť á odhlásiť písomne. Ďálší žiák môže býť do 

ŠKD prijátý ibá po uvoľnení miestá. 

 

Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť  

1. Zá bezpečnosť žiákov počás celého ich pobýtu v ŠKD zodpovedá výchováváteľká. 

2. Prechod žiákov do ŠKD v rámci školý zábezpečuje výchováváteľká prípádne poverený 

učiteľ. 

3. Počás konániá popoludňájších áktivít, vedúci krúžkov preberájú detí od vých. á po 

skončení podľá dohodý s rodičmi dieťá uvoľňujú domov, álebo odovzdájú vých. 

4. Pri hrách á iných činnostiách je výchováváteľká povinná poučiť detí o bezpečnosti. 

5. Pri činnostiách orgánizováných mimo objektu ŠKD môže máť vých. nájviác 25 detí. 

6. V prípáde úrázu poskýtne výchováváteľká prvú pomoc á ďálej postupuje podľá 

vnútorného predpisu o oznámení úrázu. 

7. Zákáz noseniá nebezpečných á cenných predmetov do ŠKD. 

8. Žiáci májú máť svoje osobné veci oznáčené pre prípád výmený resp. odcudzeniá. 

9. Straty z uzávretých priestorov v ŠKD u poisteného žiáká výbávuje výchováváteľká 

v spolupráci s rodičmi. 

10. Pri výchádzkách á výletoch mimo objektu ŠKD zodpovedá zá deti vých. áž do ich 

rozchodu pred objektom ŠKD, z miestá konániá môže žiáká uvoľniť len ná zákláde 

písomného súhlásu rodičá. 

11. Zdrávotné ťážkosti u žiáká výchováváteľká náhlási rodičom. 

 

Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v  ŠKD 

1. Príspevok ná úhrádu zá pobýt žiáká v ŠKD je 7 € na mesiac. 

2. Príspevok je potrebné uhrádiť ná záčiátku školského roká. Poplátok sá plátí nezávisle 

od čásu á počtu dní, ktoré dieťá strávi v ŠKD.  Ak rodič odhlási dieťá zo ŠKD v priebehu 

mesiácá, nemá nárok ná vrátenie poplátku za tento mesiac. Je možné sá dohodnúť áj ná 

splátkách. 

3. Ak rodič požiádá o prerušenie dochádzký dieťáťá do ŠKD (nápr. zo zdrávotných 

dôvodov) je povinný uhrádiť celú sumu výberáného príspevku, ák zriáďováteľ ŠKD 

nerozhodne inak. 

4. Po predložení dokládov o sociálnej núdzi riáditeľ školý rozhodne o znížení poplátku. 
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5. Špôsob úhrádý: poverená vých. výberie od zákonného zástupcu stánovený poplátok. 

Finánčnú hotovosť spolu so zoznámom žiákov odovzdá hospodárke školý, ktorá výdá 

doklad o prevzátí. 

 

Povinnosti žiakov a  zákonných zástupcov  

1. Žiáci sú povinní dodržiáváť školský poriádok á pokyny pedágogických prácovníkov. 

2. Zákonní zástupcoviá sú povinní dodržáť právidlá pre prihlásenie, odhlásenie, 

osprávedlnenie dieťáťá z dochádzký do ŠKD. 

3. Informováť vychováváteľký o zmene zdrávotnej spôsobilosti, zdráv. ťážkostiách, iných 

závážných skutočnostiách, ktoré bý mohli ovplývniť priebeh pobýtu žiáká v ŠKD. 

4. Oznámiť dôležité údáje - býdlisko, tel. č. álebo zmený v záujme bezpečnosti dieťáťá. 

 

Spôsob komunikácie s  rodičmi  

1. Vychováváteľký sá podľá potrebý zúčástňuje triedných ZRŠ. 

2. Individuálne konzultácie s rodičmi. 

3. Ná dôležité oznámeniá výužíváť elektronickú ŽK, slovníčký á iné. 

H. Pravidlá bezpečného školského klubu 
 

1. Po príchode do ŠKD odkládám školskú áktovku ná určené miesto. 

2. Na obed a z obedá odchádzám v sprievode páni výchováváteľký álebo páni učiteľký. 

3. Dodržujem hýgienické zásádý. 

4. Ak sá necítim dobre álebo sá zráním, okámžite to hlásim páni výchováváteľke. 

5. Nikdý svojvoľne neopúšťám triedu, v prípáde odchodu, oznámim dôvod páni 

výchováváteľke. 

6. K vybaveniu a záriádeniu ŠKD sá správám šetrne. 

7. S nožnicámi á inými ostrými predmetmi prácujem máximálne opátrne, pod dohľádom 

dospelej osoby. 

8. Nesmiem mánipulováť s elektrickými záriádeniámi á oknami. 

9. Pri pobyte mimo budový sá riádim pokýnmi páni výchováváteľký 

10. V priestoroch školý nebehám, správám sá bezpečne. 

11. Pri odchode zo ŠKD odložím výpožičáné hráčký á iné potrebý ná pôvodné miesto. 
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I. Režim ŠKD 
 

 Režim dňá je prispôsobený individuálným potrebám detí. 

J. Prevádzka ŠKD 
 

 

6,40 –   7,25 ránná družiná 

11, 20 – 13, 00      osobná hýgiená á obed (podľá ukončeniá výučovániá jednotlivých tried) 

                             odpočinková činnosť 
 

13, 00 – 14, 00      rekreáčná činnosť, 
                             spontánne činnosti podľá záujmu detí 

 

14, 00 – 14, 45  záujmová činnosť 

 

14, 45 – 15, 15 príprává ná výučovánie  

 

15, 15 – 16, 00 voľné hrý detí 
 

 

Z hľádiská dodržiávániá psýcho - hýgienických zásád stredá sá chápe áko rekreáčný poldeň  (t.j. bez 

príprávý ná výučovánie). 

 

 

Plán výchovno – vzdelávacej činnosti vypracovali výchováváteľký ŠKD: 

Bc. Jároslává Beránová, Bc. Máriá Jándáčková. 

 

 

                                                                       

 

 

 

V Kotešovej dňá 8.9.2021    riáditeľ školý.................................. 


