
Výchovný plán práce ŠKD 
2022/23 

Pri plnení úloh výchovno-vzdelávacieho procesu budeme vychádzať z POP pre školy a 
školské zariadenia v SR na školský rok 2022/23 a tieto v oblasti vlastnej činnosti 
konkretizovať na jednotlivé obdobia. 

Analýza činnosti za školský rok 2021/22 

Práca bola realizovaná v 8 oddeleniach a prihlásených bolo 232 detí so zameraním na 
pestrú záujmovú činnosť rôznych aktivít.  

Pre zlepšenie práce v školskom roku 2022/23 

V tomto školákom roku podujatia a aktivity deti budú realizované na základe pokynov 
ministerstva školstva a  opatrení  Úradu verejného zdravotníctva SR 
- sústavne rozvíjať a usmerňovať záujmy žiakov rozmanitými prostriedkami, aby ich 
zameranie odpovedalo spoločenským a individuálnym potrebám 
- zefektívniť formy a metódy prípravy detí na vyučovanie s dôrazom na pomoc rodinám, 
- výchovno-vzdelávacia činnosť školských klubov detí je zameraná na uspokojovanie 
záujmov detí v čase mimo vyučovania s prevahou oblasti  oddychových a rekreačných . 
 
 
Hlavné úlohy: 

1. Pedagogický prístup orientovať na posilňovanie humánnych, priateľských vzťahov 
medzi rovesníkmi, na rozvíjanie prosociálneho správania žiakov s rešpektovaním ich 
individuálnych osobností, potrieb a záujmov. Zintenzívniť spoluprácu s rodinou. 

2. V rámci ŠKD venovať zvýšenú pozornosť vzdelávacej oblasti. 
3. Zaujímavou a kvalitnou úrovňou rôznych oddychových a relaxačných činnosti 

motivovať deti k radostnému a spokojnému pobytu v školskom klube detí. 
4. Komplex výchovy a vzdelávania zamerať na koncepciu výchovy k manželstvu a 

rodičovstvu. Premysleným výchovným pôsobením formovať základné postoje a 
názory detí, zabezpečiť prostredie, ktoré mu umožní prežívať pocity spolupatričnosti, 
lásky, úspechu a bezpečia. 

5. V spolupráci s koordinátorom školy realizovať projekt Národný program boja proti 
drogám. Vytvárať dostatočný priestor pre primárnu prevenciu závislosti a ochrany 
detí. 

6. V rámci ŠKD venovať zvýšenú pozornosť súvisiacu s výchovou v duchu humanizmu 
a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv a práv dieťaťa. 

7. V pedagogickom procese vytvárať predpoklady pre zdravý fyzický, psychický, 
emocionálny a etický rozvoj detí. Uplatňovať individuálne i skupinové formy práce 
pri rozvíjaní komunikatívnych zručností. 

8. Plniť úlohy z koncepcie environmentálnej výchovy. Posilňovať zdravý životný štýl, 
realizovať programy „Zdravá škola“:  

 

Tradičné akcie roka: 

I. Vzdelávacia oblasť: 

1. V záujme pedagogickej starostlivosti, skvalitnenia prípravy na vyučovanie a ochrany 
pred negatívnymi javmi žiakov zo sociálne znevýhodneného rodinného prostredia 
vyvíjať aktivity smerom k rodičom. 

T: stály Z: všetky vych. 
2. Realizovať rôzne formy aktivít zameraných na podporu rozvoja záujmu o čítanie. 



T: stály Z: všetky vych. 
 

3. Pravidelnou návštevou okresnej a školskej knižnice podnietiť záujem o knihu. 
T: stály Z: všetky vych. 

4. Činnosť organizovať na základe tvorivo humanistického prístupu k deťom. 
T: stály Z: všetky vych. 

5. Na naplnenie výchovno-vzdelávacieho programu využívať netradičné a zaujímavé 
formy práce - dramatizácia, relaxačné hry a prvky širokej škály DH. 

T: stály Z: všetky vych. 
6. Akceptovať základné práva dieťaťa, rozvíjanie zmyslu pre plnenie požiadaviek, 

vytváranie základov osobnej zodpovednosti. 
   T: stály Z: všetky vych. 

7. Viesť detí  k spoločenskému stravovaniu, zásadám zdravej výživy, hygiene a 
stolovaniu, odstraňovať negatívne stravovacie návyky. 

T: stály          Z: všetky vych. 
II. Telovýchovná a prírodovedná oblasť: 
 

• Posilňovať zdravý životný štýl detí, realizovať programy podpory zdravia, 
environmentálnej výchovy, ochrany a tvorby životného prostredia. 

T: stály Z: všetky vych 
• Pri organizovaní voľného času vychádzať z vnútorných potrieb dieťaťa, rešpektovať 

jeho osobnosť, citovú stránku a nezabúdať na záujmy a potreby dieťaťa. 
T: stály           Z: všetky vych. 

 
• Viesť deti k športovým aktivitám, rozvíjaniu ich telesnej zdatnosti, budovaniu vzťahu 

k telesnej kultúre i zapájaniu sa do športových aktivít. 
    T: október    Z: všetky vych. 

 
• Športová vychádzka zameraná na environmentálnu a telovýchovnú oblasť. Kyslíková 

dráha v Lesoparku. 
T: október     Z: všetky vych. 

• Pravidelné využívanie plaváreň podľa harmonogramu. 
T: stály    Z: .všetky vych. 

 
• Súťažné popoludnie na snehu - sánkovačka, motivačné hry, tvorba v snehu. 

T:zima         Z: všetky vych.  
 

• V rámci projektu ROR mať na pamäti  účinnú a efektívnu prevenciu a ochranu zdravia 
deti. 
                                                                                                                 Z: všetky vych. 

• Aktivity zamerané na prevenciu trestnej činnosti a rizikového správania. 
  T: stály         Z: všetky vych. 

 
III. Estetická a technická oblasť: 
- organizovať činnosť v bezprostrednej priateľskej atmosfére, aby bola rozvíjajúca a 
harmonizujúca osobnosť, 
- sebarealizáciou v pracovnom procese osvojovať si zručnosti e vyplývajúci pocit uznania a 
úspešnosti. 
 

 
• Príprava tried, programu a darčekov k slávnostnému zápisu prvákov. 



 T: marec          Z: všetky vych. 
• Príprava aktivít na podujatie Karneval. 

T. február       Z: všetky vych. 
• Plody jesene - výtvarná a pracovná záujmová oblasť 

T: október     Z: všetky vych. 
•  V rámci Dňa detí - týždeň hier a zábavných súťaží. 

     T: jún             Z: všetky vych. 
 
IV. Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 
Výchovno-vzdelávacia činnosť sleduje utváranie základných vedomostí s pomôcť žiakom v 
procese sebauvedomovania a sebaúcty, rozvíjaní tolerancie a  zodpovedností. 
 
Námety výchovnej práce: 
1. Rekreačná činnosť: 
Vychádzky zamerať na poznávanie a vnímanie života v prírode, využívanie netradičných 
pohybových aktivít. Odraz skutočného života, postoja k vlastnej osobe, odreagovanie od 
inštinktívnych prejavov, kamarátstvo, to umožňuje hra. 
2. V rámci odpočinkovej činnosti - voľné rozhovory s deťmi na rôzne témy o rodine, prírode, 
spoločnosti, počúvanie rozprávok , príbehov, situačné hry s cieľom vedieť počúvať druhého, 
vedieť komunikovať, asertívne správanie . 
Projektový zámer je možné sledovať vo všetkých formách výchovno-vzdelávacej činnosti. 
 
Celoklubové podujatia ŠKD : 
 
September: Spoznaj svojho spolužiaka                        Z: Haňová  Bakajsová 
 
 
 
Október :Imatrikulácia - slávnostné uvítanie prvákov Z: Kovalčiková Tomášová Zubeková 
               Úcta k starším                                               Z: Všetky vych. 
 
November : Šarkaniáda                                                 Z: Olejníková Bajerová 
                    Kino                                                           Z: Bakajsová 
 
December : Vianočné posedenie                                   Z: Všetky vych. 
 
Január : Spoznaj svoje bylinky                                      Z: Kašinská Olejníková 
 
Február :    Karneval                                                      Z:  Všetky vych. 
 
Marec : Návšteva Knižnice +Spisovateľka                   Z:  Tomášová Bajerová 
 
Apríl:  Veĺkonočné dielne                                             Z: Kovalčíková Zubeková 
 
Máj  : Deň Matiek                                                          Z: Všetky 
 
Jún  :  Ovocníčkovia                                                      Z: Haňová Kašinská 
           Jánska noc                                                           Z: Všetky                                                     

                
 

 
 



 
V. Zameranie ŠKD: 
 
K silným stránkam ŠKD patrí: 

•  Stabilita kolektívu vychovávateliek 
•  Plná kvalifikovanosť vychovávateliek 
•  Ochota prijímať nové myšlienky a postupy zo strany učiteľov a vedenia školy 
•  Ochota vzdelávať sa a profesionalizovať svoju prácu 
•  Existencia tvorivých osobností v kolektíve 
•  Dobrá spoluprácu s rodičmi, verejnosťou, sponzormi i orgánmi štátnej správy, CVČ, 

MŠ 
 
VI. Úlohy pre vychovávateľky:  
-spolupráca s učiteľmi 1.-4. ročníka, rodičmi, spoločenskými organizáciami, sebavzdelávanie, 
-nástenné noviny a výzdoba školy  – všetky vychovávateľky 
-starostlivosť o kvety:  Haňová 
Na skvalitnenie výchovnovzdelávacej práce v ŠKD zlepšiť materiálne vybavenie. 
 
VII. Organizačná činnosť: 
1.Dokumentácia 
 Vychovávateľka v oddelení vedie dokumentáciu: 
1. Triedna kniha- elektronická 
2. Osobný spis dieťaťa 
3. Rozvrh týždennej činností 
 
Ďalšia dokumentácia : 
1. Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD 
2. Návratky - písomné súhlasy rodičov z aktivít mimo školy 
3. Doklady o preberaní poplatkov od rodičov 
 
 Vedúca vychovávateľka / vedúca MZ/ 
1. Výchovný program   /Obsahuje : Výchovné plány, Výchovné štandardy, Výchovné osnovy/ 
2. Školský poriadok ŠKD / vydáva riaditeľ školy/ 
3. Prehľad o rozsahu výchovnej činnosti  / úväzky/ 
4. Plán práce ŠKD 
 
 Riaditeľ školy: 
1. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do ŠKD 
2. Školský poriadok pre ŠKD 
3. Plán práce ŠKD  /...je súčasťou Plánu práce školy/ 
4. Ročný plán kontrolnej činnosti vedúceho pedag. zamestnanca 
 
 
2. Režim dňa: 
    6.30 – 7.30 hod.   ranné schádzanie                  
 11,30  -13,00 hod.   hygienické návyky, obed, odpočinková a relaxačná činnosť 
 13.00 - 14,00 hod.   rekreačná činnosť 
 14,00 - 15,00 hod.   príprava na vyučovanie 
15.00 –16,00 hod.    odpočinková a relaxačná činnosť, TOV 
16,00 – 17,00 hod.   hry na školskom dvore, v herni, odchod žiakov domov 
 



 
3. Organizačná štruktúra:  
1.odd.- Mgr. Andrea Kovalčiková 
1.odd.- Jana Zubeková 
3.odd.- Lenka Tomášová 
4.odd.- Mária Bajerová 
5.odd.- Mgr. Lucia Bakajsová 
6.odd.- Mgr. Jana Olejníková 
7.odd.-  Jana Haňová 
8.odd.- Monika Kašinská 
 


