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1. VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA 
VÝCHOVY 

1.1Charakteristika školského klubu detí  

 

Školský klub detí (ŠKD) je súčasťou základnej školy. ŠKD zabezpečuje pre deti, ktoré 

plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa 

výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie, 

uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin 

(podľa § 114 Zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní - školského zákona). Do ŠKD sa 

prijímajú deti 1.-4. ročníka, na báze dobrovoľnosti, na základe písomnej žiadosti zákonného 

zástupcu dieťaťa. 

 

Snažíme sa : 

 poskytnúť deťom priestor pre oddych a relaxáciu, 

 vytvoriť podmienky, aby sa deti mohli kvalitne   pripraviť na vyučovanie, 

 podporovať deti k vytváraniu priateľským vzťahom s rovesníkmi, 

 pomáhať deťom realizovať sa v činnostiach, 

 učiť deti aktívne a oddychovať, 

 podporovať tvorivosť detí. 

 

     Naše  ŠKD je súčasťou plnoorganizovanej základnej školy s materskou školou. 

Poskytujeme  výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania pre deti 1. – 4. ročníka základnej 

školy. Deti do ŠKD prijímame na nasledujúci školský rok do 10.septembra. Upresnenie 

prihlášok je možné do 15. septembra začínajúceho školského roka. V prípade potreby a 

voľnej kapacity prijímame žiakov aj počas školského roka. Celkovo sú v ŠKD  2 oddelenia, 

plánujeme otvoriť tretie oddelenie. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

na činnosti ŠKD je určená všeobecným záväzným nariadením zriaďovateľa ŠKD. 

Spolupracujeme  s rodičmi detí a to v rámci oficiálne vyčlenených konzultačných hodín. 

 

1.2 Vlastné ciele a poslanie  výchovy  
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Budeme realizovať prostredníctvom výchovného programu „CHCEME BYŤ ZDRAVÉ 

A HRAVÉ DETI“. Názov aj motto programu vystihuje význam, ktorý prisudzujeme hodnote 

zdravia a hravosti detí. 

 

1.3 Charakteristika výchovného programu  

 

      Našimi  prioritnými cieľmi  výchovy a vzdelávania mimo vyučovania  je umožniť 

každému  dieťaťu  zaradenému v ŠKD: 

 

1. Rozvíjať svoju osobnosť a zlepšovať si výchovno-vzdelávacie výsledky, 

      a/ nenáročnou záujmovou činnosťou podľa výchovného programu ŠKD,    

      b/ samostatnou prípravou na vyučovanie,   

      c/ rozvíjaním kľúčových kompetencií  v čase mimo vyučovania a v čase školských    

         prázdnin podľa výchovného programu ŠKD. 

 

2. Získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu. 

3. Rozvíjať individuálne záujmy a potreby. 

4. Rozvíjať kompetencie k zmysluplnému tráveniu voľného času. 

5. Rozvíjať komunikačné kompetencie.  

6. Rozvíjať sociálne kompetencie. 

7. Rozvíjať občianske kompetencie. 

8. Rozvíjať kultúrne kompetencie. 

9. Rozvíjať talent a špecifické osobnostné  schopnosti.  

10. Dieťaťu so zdravotným znevýhodnením: vykonávať výchovno-vzdelávacie, 

zdravotno-rehabilitačné, reedukačné a kompenzačné činnosti. 

Konkrétnejšie ciele sú rozpracované v jednotlivých tematických oblastiach výchovy a v pláne 

výchovno-vzdelávacej činnosti na príslušný školský  rok. 

 

1.4 Zameranie  ŠKD 

 

     Vo výchove a vzdelávaní kladieme dôraz na  celkový rozvoj osobnosti dieťaťa, aktívne 

využívania voľného času a zmysluplný rozvoj osobnosti, humanizáciu výchovy, na rozvoj 
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kľúčových kompetencií vedomostí a zručností, schopností  detí získaných  na vzdelávaní 

v základnej škole.     

Medzi špecifické formy činnosti, ktoré realizuje ŠKD patrí záujmová činnosť: 

 športovo-turistická, 

 pracovno-technická, 

 esteticko-výchovná, 

 prírodovedno-environmentálna. 

Kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti chceme ďalej zvyšovať: 

 Zlepšením materiálnych a priestorových  podmienok na realizovanie špecifickej 

záujmovej činnosti. 

 Orientovaním  ďalšieho  vzdelávanie vychovávateľov na problematiku  ochrany 

detských a ľudských práv a  predchádzanie všetkým formám diskriminácie 

a intolerancie. 

     

1.5 Kompetencie dieťaťa  školského   klubu detí 

              

  Výchovou a vzdelávaním mimo vyučovania v nadväznosti na výchovno-vzdelávaciu 

činnosť školy primárneho  vzdelávania umožňujeme individuálny rozvoj osobnosti dieťaťa, 

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

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

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

k porozumeniu a znášanlivosti, k 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  

záujmovej činnosti a účasťou  na  výchovno-vzdelávacích aktivitách. Kľúčové kompetencie 

dieťaťa sú výsledkom obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti  a celkového  výchovno-

vzdelávacieho procesu v ŠKD. Kľúčové kompetencie chápeme ako ideálny plánovaný 

cieľový výstup dosahovaný systematickým a postupným výchovno-vzdelávacím procesom 

počas pobytu dieťaťa v ŠKD. Pri rozvíjaní kľúčových kompetencií uplatňujeme tieto 

pedagogické stratégie: 
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Kľúčové 

kompetencie 

dieťaťa 

 

 

 

Kompetencie učiť 

sa učiť 

 

 

 

- učí sa nové veci s chuťou, 

- dokončí začatú prácu, 

- rieši nové neznáme úlohy a situácie, 

- získava vedomosti z rôznych zdrojov, 

- získané vedomosti dáva do súvislostí. 

     

 

Komunikačné 

kompetencie 

 

- vyjadruje sa zrozumiteľne, 

- obhajuje svoj názor, 

- vypočuje si opačný názor a rozvíja svoje komunikačné zručnosti 

v oblasti moderných IKT, 

- prijíma spätnú väzbu, 

- komunikuje bez hanby s vrstovníkmi i s dospelými, - verbálne 

rieši konflikty,  

- vyjadruje svoje pozitívne pocity a emócie vo vzťahu k sebe 

i okoliu, 

- je schopné písomne koncipovať myšlienky, 

- sústredne počúva druhých počas rozhovoru.  

 

 

Pracovné 

kompetencie 

 

- plánuje a hodnotí svoje činnosti, 

- dokončí začatú prácu, 

- plní si svoje povinnosti, 

-  ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti 

potrebné pre praktický život, 

- rozvíja voje manuálne zručnosti, 

- kriticky hodnotí svoje pracovné výsledky uskutočňuje svoje 

ciele, 

- je schopné prijímať a zvládať inovatívne zmeny, 

- vníma problémy, ktoré ho motivujú k riešeniu podobných 

problémov a situácií, snaží sa konkrétny problém pochopiť. 
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Sociálne 

kompetencie 

 

- pomenúva svoje potreby, city a pocity, 

- zvláda jednoduché stresové situácie, 

- presadzuje vlastnú 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, 

-  poskytuje pomoc alebo pomoc privolá, 

- k svojim úlohám pristupuje zodpovedne, 

- samostatne sa rozhoduje o svojich činnostiach a uvedomuje si, 

že za ne zodpovedá a nesie dôsledky, 

- prejavuje citlivosť a ohľaduplnosť, 

- rozpoznáva vhodné a nevhodné správanie, 

- podieľa sa na vytváraní vhodnej (príjemnej) tímovej atmosféry, 

- spolupracuje v skupine detí, dokáže sa v skupine (vrstovníkov) 

presadiť i podriadiť alebo prijať kompromis, 

- rešpektuje prijaté pravidlá. 

 

 

 

Občianske 

kompetencie  

 

 

- uvedomuje si svoje práva a práva iných detí (ľudí), 

- vníma nespravodlivosť, agresivitu, šikanovanie – dokáže sa im 

brániť, 

- správa sa zodpovedne, 

- dbá na svoje zdravie i zdravie iných,  

- chová sa zodpovedne i s ohľadom na zdravé a bezpečné 

prostredie (prírodné a spoločenské), 

- rešpektuje a posilňuje sociálne a kultúrne prostredie, ktoré je 

formované tradičnými, aktuálnymi i očakávanými hodnotami 

národa, etnika a sociálnej či profesionálnej skupiny,  

- váži si, že tradície a kultúrne dedičstvo, ktoré chráni, prejavuje 

pozitívny postoj k umeleckým dielam a podieľa sa na rozvoji 

kvalitného životného prostredia. 
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Kultúrne 

kompetencie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pozná kultúrne pamätihodnosti okolia a regiónu, 

- rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie, -  

- rešpektuje iné kultúry a zvyky,   

- ovláda základy kultúrneho správania, kultivuje svoj talent,  

- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo 

svojom živote,  

- oceňuje a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové 

tradície,  

- rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť 

svoj názor a postoj na vkus,  

- ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou 

zovňajšku človeka,   

- pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),  

- správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám. 

 

Kompetencie k 

využívaniu 

voľného času  

 

- účelne trávi voľný čas,  

- orientuje sa v možnostiach zmysluplného využitia svojho 

voľného času,   

- vyberá si záujmové činnosti podľa svojich dispozícií, - rozvíja 

svoje záujmy v organizovaných a individuálnych činnostiach,  

- rozvíja schopnosť aktívneho trávenia voľného času ako 

kompenzáciu stresových situácií alebo jednostrannej záťaže zo 

školského vyučovania,  

- odmieta nevhodné ponuky pre trávenie voľného času. 

 

 

 

Dosahovanie stanovených cieľov budeme zabezpečovať individuálnym prístupom, 

preferovaním zážitkových metód a foriem práce, aplikovaním humanistickej výchovy, úzkou 

spoluprácou s vyučujúcimi, s rodinou dieťaťa a  vytváraním pozitívnej emocionálnej klímy 

v oddeleniach ŠKD. 
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2. STRATÉGIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI  
 

Pedagogické stratégie smerujú k rozvíjaniu kľúčových kompetencií, prípadne k utváraniu 

nových kompetencií dieťaťa. Preferujeme individuálny prístup, uplatňovanie zážitkových 

aktivizujúcich metód a foriem práce. aplikovanie humanistickej výchovy (partnerský vzťah ku 

dieťaťu, humanistické hodnotenie dieťaťa), využívanie moderných IKT, úzku spoluprácu s 

rodinou dieťaťa, spolupráca s vyučujúcimi, kontinuálne ďalšie vzdelávanie vychovávateľov. 

Pri napĺňaní obsahu a cieľov školského klubu detí používame nasledovné metódy a formy: 

 

 skupinová práca, 

 výklad, 

 pozorovanie, 

 individuálny prístup, 

 dramatizácia - rozprávanie, 

 rozhovory, besedy, diskusie, 

 praktické činnosti,  

 pohybové aktivity,  

 hry – konštruktívne, stolové, pohybové, tvorivé, 

 relaxácia, 

 prírodovedné a turistické vychádzky. 

 

 

3. FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

 

Dochádzka dieťaťa do ŠKD je pravidelná, alebo nepravidelná, počas plnenia povinnej 

školskej  dochádzky v primárnom vzdelávaní základnej školy. 

Výchovu mimo vyučovania  v ŠKD  uskutočňujeme  pre prihlásené deti ráno od 6.00 do 7.15 

a v čase po vyučovaní od 11.05 do 15.30 hodiny. Deti sú rozdelené spravidla podľa tried do 

oddelení ŠKD, počet detí v oddelení určí riaditeľ školy. 

Výchovu mimo vyučovania  realizujeme pravidelnými, priebežnými a príležitostnými 

činnosťami v oddelení,  alebo v rámci ŠKD: 

- v príprave na vyučovanie a  vzdelávacej činnosti, 
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- záujmovej činnosti, 

- oddychovej a relaxačnej činnosti, 

- výchovno-vzdelávacej činnosti  podľa výchovného programu.  

Vychovávateľky uplatňujú  predovšetkým zážitkové, aktivizujúce  a motivačné  metódy a 

formy  práce, spolupracujú s rodinou dieťaťa a s pedagogickými zamestnancami školy.  Vo 

výchovno-vzdelávacej činnosti preferujú oddychové, rekreačné, záujmové činnosti 

a zážitkové vzdelávanie.  

Základnou organizačnou formou výchovy a vzdelávania v ŠKD je individuálna 

alebo skupinová výchovno-vzdelávacia aktivita v oddelení. 

 

 

        4. TEMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVY  

 

Výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania  realizujeme v týchto oblastiach výchovy: 

- vzdelávacia oblasť výchovy, 

- spoločensko-vedná oblasť výchovy ,   

- pracovno-technická oblasť výchovy, 

- prírodovedno-environmentálna oblasť výchovy,  

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

- telovýchovná oblasť výchovy.  

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

mravnú, ekologickú , telesnú výchovu a výchovu k rodičovstvu, dopravnú. Výchovno-

vzdelávací proces realizujeme tak, že obsah jednotlivých výchovnovzdelávacích činností 

aplikujeme integrovanie vo viacerých výchovných oblastiach a v záujmovej činnosti naraz, čo 

nám umožňuje efektívne a komplexne rozvíjať osobnosť detí. Preferujeme prepojenosť 

jednotlivých oblastí výchovy najmä pri rozvoji osobnosti dieťaťa v oblasti jeho samostatnosti, 

spolupráce, komunikácie a uspokojovania individuálnych záujmov.  

Kľúčové kompetencie a osobnosť dieťaťa rozvíjame prostredníctvom realizácie nižšie 

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

realizovaním nižších, špecializovanejších a konkrétnejších cieľov v jednotlivých výchovných 
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oblastiach a aktivitách. Konkrétne špecializované ciele uvádzame v pláne výchovno-

vzdelávacej činnosti na príslušný školský rok. 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ VÝCHOVY 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- rozvíjať spisovné vyjadrovanie, 

- získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov, 

- rozvíjať autonómnosť v  príprave  na vyučovanie, 

- rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa,  

- získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu. 

SPOLOČENSKO-VEDNÁ OBLASŤ 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- spolurozhodovať o živote v skupine, 

- rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia , sebamotivácie a empatie, 

- prejavovať  úctu k rodičom , starším osobám,  

- prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím, 

- pochopiť význam  dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, 

- posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti, 

- kultivovať  kultúrne návyky a vyjadrovanie sa, 

- vyjadrovať svoj názor, 

- vedieť vypočuť opačný názor, 

- využívať všetky dostupné formy komunikácie, 

- rozlíšiť kultúrne  a nekultúrne prejavy v správaní sa, 

- vedieť samostatne  a kriticky  riešiť jednoduché  konflikty, 

- poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať. 

PRACOVNO-TECHNICKÁ OBLASŤ 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- vedieť samostatne si vytyčovať jednoduché osobné ciele, 

- rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu, 

- vedieť   spolupracovať so skupinou, 

- rozvíjať základy  manuálnych a technických  zručností, 

- získavať základy zručností potrebných  pre praktický život, 

- získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov. 
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PRÍRODOVEDNO-ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ  

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- pochopiť základné princípy  ochrany životného prostredia, 

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

- pozorovať živú a neživú prírodu, 

- oboznamovať sa s významom rastlín, zvierat a ďalších prírodnín pre človeka. 

 ESTETICKO-VÝCHOVNÁ OBLASŤ 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

-    posilniť úctu  ku kultúrnym  hodnotám v blízkom okolí, 

- rozvíjať základy vzťahu  ku klasickému umeniu, 

- rozvíjať  talent a špecifické schopnosti,  

- rozvíjať základy tvorivých schopností  a zručností, 

- prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia, 

- objavovať krásu v bežnom živote. 

TELOVÝCHOVNÁ OBLASŤ 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- kultivovať základné  hygienické návyky, 

- rozvíjať schopnosť  relaxovať pravidelným cvičením a pohybom, 

- pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia, 

- pochopiť význam dodržiavania  základných zásad zdravej výživy, 

- poznať základné princípy zdravého životného štýlu, 

- rozvíjať športový talent a schopnosti. 

   

5. VÝCHOVNÝ PLÁN  

 

Výchovný plán stanovuje skladbu výchovno-vzdelávacej činnosti (VVČ) v 

jednotlivých výchovných oddeleniach na obdobie školského roka. Určuje minimálny počet 

VVČ v jednotlivých oblastiach výchovy ktoré vychovávateľky zrealizujú v školskom roku. 

Určuje minimálny počet VVČ v jednotlivých oblastiach výchovy ktoré vychovávateľky 

zrealizujú v školskom roku. 
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Názvy tematických oblastí 

výchovy 

Počet výchovno-vzdelávacích činností/aktivít 

v jednotlivých ročníkoch za jeden šk. rok  

 
I.ročník II.ročnk III.ročník IV.ročník 

Vzdelávacia oblasť 

 

20 20 20 20 

Spoločensko-vedná oblasť 

 

30 30 30 30 

Pracovno-technická oblasť 

 

33 33 33 33 

Prírodovedná oblasť 

 

30 30 30 30 

Esteticko-výchovná  oblasť 

 

32 32 32 32 

Telovýchovná oblasť 

 

44 44 44 44 

 

 

VVČ: Sebaobslužné činnosti:  

 obed, kultúra stolovania, 

  zásady slušného správania, 

  kultúra obliekania, ochrana zdravia sezónnym oblečením, 

  praktické činnosti.  

Oddychové činnosti:  

 krátkodobé činnosti zamerané na oddych,  

 počúvanie hudby, počúvanie rozprávky,  

 pozeranie rozprávky,  

 čítanie,  

 spoločenské, konštruktívne ,tvorivé hry,  

 relaxačné cvičenia, relaxačné chvíľky,  

 rozhovory, komunitný kruh. 

 Rekreačné činnosti: 

  relaxačný charakter,  

 pobyt vonku, pobyt v prírode, vychádzky, 
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  kolektívne , loptové a pohybové hry,  

 hry s hračkami. 

 Režimové momenty:  

 momenty uplatňované pri zmene činnosti a podľa individuálnych požiadaviek režimu dňa 

detí – individuálny charakter, individuálne činnosti, 

  krúžky v škole,  

 odchod, návrat do umeleckej školy, 

 presuny detí,  

 obliekanie ,vyzliekanie,  

 odchod na vychádzku. 

 

6.  PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 

 

Pre počet prijatých detí potrebujeme dve vychovávateľky. Obe vychovávateľky 

spĺňajú kvalifikačné a odborné predpoklady. Vychovávateľky sa príležitostne  zúčastňuje 

ďalšieho vzdelávanie a sebavzdelávania zameraného  na inováciu výchovno-vzdelávacieho 

procesu a využívanie zážitkových  metód práce. Časť úväzku výchovnej činnosti si dopĺňajú 

vyučovacou činnosťou v škole. 

     

7.  MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ 
PODMIENKY 

 

Školský klub detí je súčasťou ZŠ a má dve oddelenia, ktoré sa nachádzajú 

v prístavnom pavilóne školy. Prvé oddelenie ŠKD  má samostatný priestor. Druhé oddelenie 

nemá svoju samostatnú miestnosť, činnosť prebieha po skončení vyučovania v triede. 

Priestory ŠKD sú vybavené nábytkom, lavicami a miestom s kobercom. V ŠKD majú deti k 

dispozícii hračky, spoločenské hry, stavebnice, lopty a švihadlá. Hygienické zariadenia sú k 

dispozícii na tej istej chodbe ako triedy. Na kultúre vzhľadu a výzdobe priestorov sa  

podieľajú  vychovávateľky a čiastočne aj deti ŠKD svojimi výrobkami. Pre pohybové aktivity 

môžu deti využívať viacúčelové ihrisko s umelým povrchom, basketbalové ihrisko, 

telocvičňu, EKO – triedu a detské ihrisko s preliezkami, hojdačkami  a lavičkami. V činnosti 

detí sa využíva aj počítačová učebňa a školská knižnica. Vychovávateľky majú samostatný 
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kabinet, svoj počítač a kopírovací stroj. Režim dňa zohľadňuje právo detí na odpočinok, 

relaxáciu, nerušenú prípravu na vyučovanie a na záujmovú činnosť. Rozmanitosťou aktivít sa 

vychovávateľky snažia deťom zabezpečiť zmysluplné, účelné a tvorivé využitie času mimo 

vyučovania počas celého školského roka.  

 

8. PODMIENKY PRE ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A 
OCHRANY ZDRAVIA    PRI   VÝCHOVE 

      

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri výchove zabezpečujeme základným poučením  detí 

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

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

permanentne pripomínajú. Všetky deti sú oboznámené so školským poriadkom. 

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

a po vyučovaní. Osvetlenie tried je dostatočné. Vetranie a vykurovanie miestností je 

dostatočné. Priestory ŠKD sú vybavené primeraným  sedacím a pracovným nábytkom. 

Čistota a hygiena prostredia je na dobrej úrovni. V prípade úrazu máme veľmi dobrú 

dostupnosť prvej pomoci. Telefónne čísla rodičov detí máme uvedené v zápisných lístkoch 

detí. Lekárnička I. pomoci je umiestnená v zborovni. V ŠKD a v škole platí písomný zákaz 

fajčenia vo všetkých objektoch. Pravidelnosť kontrol BOZP v ŠKD a odstraňovanie ich 

nedostatkov zabezpečuje riaditeľ  školy  bezpečnostným a požiarnym technikom.  

 

9. VNÚTORNÝ SYSTÉM  KONTROLY A  
HODNOTENIA  ZAMESTNANCOV 

 

Vnútorný systém kontroly pedagogických zamestnancov v našom ŠKD orientujeme 

predovšetkým na zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacej činnosti, najmä na plnenie: 

 cieľov , ktoré sme si stanovili  vo výchovnom programe ŠKD 

 ďalších operatívnych alebo dlhodobých úloh 

Autoevalváciu  ŠKD zameriavame na hodnotenie a zlepšovanie podmienok a kvality všetkých   

činností. Využívame najmä : 

 permanentné sebahodnotenie činnosti vychovávateliek,  
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 motivačný rozhovor,  

 hodnotenie  klímy  a atmosféry v oddelení , 

 analýzu výsledkov detí, ktorých vychovávateľky usmerňujú (dodržiavanie školského  

poriadku ŠKD , zodpovednosť v písaní úloh, správanie a prejavy detí, schopnosť 

participácie, spôsob uspokojovania záujmov  a pod.) - zástupkyňa riaditeľa školy, 

 analýzu plánu výchovno-vzdelávacích  činností vychovávateľa v oddelení (pestrosť, 

zastúpenie všetkých oblastí výchovy, frekvencia, nadväznosť) – zástupkyňa riaditeľa 

školy, 

 hodnotenie výsledkov vychovávateliek v v oblasti ďalšieho vzdelávania, uplatňovania 

inovačných metód práce, aplikovania špecifických zručností, tvorba projektov – 

zástupkyňa riaditeľky školy, 

 vzájomné hodnotenie vychovávateliek, 

 spätná väzba od detí,  

 spätná väzba od rodičov. 

10. POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE 
PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

    

Zameranie a ciele nášho výchovného programu ako aj  analýza súčasného stavu 

ďalšieho vzdelávania vychovávateľov ukazuje potrebu orientácie sa ďalšieho vzdelávania 

vychovávateliek najmä na metódy zážitkovej výchovy, na problematiku netradičných 

nenáročných relaxačných  a záujmových činností, ochranu detských  a ľudských práv  

a predchádzanie všetkým formám diskriminácie a intolerancie. 

Kontinuálne vzdelávanie vychovávateliek  budeme zabezpečovať : 

 umožňovaním rozvoja zručností vychovávateliek potrebných pre vyššie uvedený 

okruh kontinuálneho vzdelávania, 

 sprostredkovaním najnovších  poznatkov z metodiky výchovy jednotlivých oblastí 

výchovy  a neformálneho vzdelávania, 

 podnecovaním tvorivosti vychovávateľov. 


