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Školský klub detí ako súčasť Katolíckej spojenej školy, 

 Duklianska 16, Prešov 
 
 
 
 
 

„Malými krokmi k svätosti“ 
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2. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy 
 

1) Charakteristika ŠKD 

 

 Školský klub detí je súčasťou Základnej školy sv. Mikuláša. Má 6 oddelení s počtom detí 184. 

Oddelenia sú umiestnené v triedach ZŠ. Pracuje tu päť vychovávateliek a jeden vychovávateľ 

na plný úväzok. 

 

2) Charakteristika detí 

 

 Väčšina detí je z mesta Prešov, ostatné dochádzajú do školy z okolitých obcí vzdialených od 

Prešova približne do 20 km. Deti sú prevažne z úplných rodín, v ktorých dominuje kresťanská 

výchova. 

 

3) Dlhodobé projekty 

 

 ŠKD sa zapája do prípravy kultúrnych podujatí- Vianočnej burzy pri príležitosti sviatku sv. 

Mikuláša a Škola rodine – rodina škole. Zúčastňuje sa náboženských aktivít- Sv. omša, Detská 

krížová cesta, Putovný ruženec a charitatívnych akcií pre sociálne slabších. Podieľa sa na skráš-

ľovaní a upratovaní okolia, zbere Sabi viečok a triedení odpadkov. Organizuje Pasovačku klub-

káčika,,  Hitparádu ŠKD alebo Malý poslucháč – veľký čitateľ, Športovú olympiádu.  

 

4) Spolupráca 

 

 ŠKD spolupracuje s prešovským profesionálnym neštátnym divadlom Portál, s rodičovskou ra-

dou školy, s rodičmi. 

 

5) Hlavné ciele ŠZ 

 

 vychovať dobrého a mravného človeka schopného žiť v dnešnej spoločnosti podľa kresťan-

ských princípov, 

 rozvíjať osobnosť dieťaťa posilňovaním kľúčových kompetencií podľa výchovného programu 

po stránke emotívnej aj rozumovej, 

 získať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu, 

 podporovať zdravý životný štýl, 

 viesť deti k zmysluplnému využívaniu ich voľného času, 

 podporovať environmentálnu výchovu, 

 zlepšiť čitateľskú gramotnosť, 

 podporovať prosociálne správanie detí, 

 posilňovať komunikačné zručnosti, 

 ctiť si národnú i regionálnu kultúru a históriu. 

 

6) Východiská VPŠZ 

 

Programové zmeny: 

 aktivizácia a motivácia k celoživotnému vzdelávaniu 

 zážitková výchova 

 humanistická výchova 

 
 Strategické  ciele: 

 posilniť  motiváciu  vychovávateľov,  ich  profesijný a odborný rast 

 podporovať záujmy, osobnosť a schopnosti každého dieťaťa, aby každé dieťa zažilo úspech 

 skvalitniť spoluprácu s rodičmi 

 zlepšiť estetiku prostredia školy a jej okolia 

 zaviesť nové formy a metódy práce 
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Špecifické ciele: 

 Špecifické ciele sú rozpracované v jednotlivých tematických oblastiach výchovy. 

 

7) Zameranie ŠKD  

Náš školský klub detí je súčasťou katolíckej školy a vlastné ciele a poslanie výchovy realizujeme pro-

stredníctvom Výchovného programu : „Malými krokmi k svätosti“. 

Uprednostňujeme: 

 kresťanské, etické a mravné zásady  v duchu evanjelia, 

 zodpovednosť za svoje konanie, 

 zručnosti v oblasti komunikácie, 

 cieľavedomú a systematickú prípravu na vyučovanie, 

 prípravu na riešenie konkrétnych životných situácií, 

 zmysluplné využívanie voľného času.  

 

Školský klub je miestom odpočinku a rekreácie, kde sa deti nielen hrajú a tvoria, ale zároveň nenásilnou formou 

rozširujú svoje poznatky z vyučovania. Nie je to ale výchovné zariadenie, v ktorom by si deti mali robiť len úlohy a 

pripravovať sa na vyučovanie, hoci i túto funkciu plní. Má oveľa širšie výchovno-vzdelávacie poslanie. Učí deti odpo-

čívať a rekreovať sa tak, aby to zodpovedalo zdravotno-hygienickým zásadám, učí ich ušľachtilo sa zabávať, pomáha 

uspokojovať ich záujmy, vedie ich k samoobsluhe, učí ich primerane sa zúčastňovať na spoločensky prospešnej činnosti 

a pod. (§114 ods.1 školského zákona). 

Individuálne schopnosti detí rozvíjame v rôznych činnostiach v rámci tematických oblastí výchovy.Režim dňa 

v ŠKD rešpektuje potrebu deti na oddych, relax a preto kladieme dôraz na správne striedanie organizovanej a voľnej 

činnosti . 

 

8) Stratégie výchovno–vzdelávacej činnosti 

Naše pedagogické stratégie smerujú k rozvíjaniu kľúčových kompetencií, prípadne k utváraniu nových kompe-

tencií dieťaťa . Preferujeme:  

 

 individuálny prístup 

 uplatňovanie zážitkových aktivizujúcich metód a foriem práce  

 uplatňovanie humanistickej výchovy  

 spoluprácu s rodičmi dieťaťa 

 spoluprácu s vyučujúcimi  

 kontinuálne vzdelávanie vychovávateľov 

 Na dosiahnutie stanovených cieľov a rozvíjanie kľúčových spôsobilostí vo výchovno-vzdelávacích činnostiach 

využívame rôzne metódy, formy, zásady a pravidlá.  

Správnou a primeranou motiváciou vzbudzujeme záujem detí o získavanie ďalších vedomostí. Rôznymi čin-

nosťami ich podnecujeme  ku komunikácii, slovnému popisu a tematickým rozhovorom, rozvíjame čitateľskú gramot-

nosť vedením detí k čítaniu. Učíme deti hodnotiť, posudzovať a stanovovať osobné ciele zážitkovým učením, v rôznych 

modelových situáciách. Pravidelným sebahodnotením navádzame dieťa k zodpovednosti, vytrvalosti a praktickej zruč-

nosti. Priamym prenosom informácií, vychádzkami, exkurziami, relaxačnými pobytmi v prírode vytvárame, posilňu-

jeme kultúrne, umelecké a pracovné činnosti. 

Školské kluby detí sú charakterizované ako výchovno-vzdelávacie zariadenia, ktoré nadväzujú na kľú-

čové kompetencie žiakov v školských programoch primárneho vzdelávania základných škôl a ďalej rozvíjajú: 

Kompetencie k učeniu (schopnosti efektívneho učenia a získavania informácií)  

Kompetencie k riešeniu problémov (vie sa rozhodovať, rozlišuje správne a chybné riešenia)  
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Kompetencie komunikačné (kultivovaná komunikácia)  

Kompetencie sociálne a interpersonálne (spolupracuje, dokáže sa presadiť a prispôsobiť)  

Kompetencie občianske (uvedomuje si svoje povinnosti a práva)  

Kompetencie k tráveniu voľného času (orientuje sa v možnostiach zmysluplného vyžívania voľného 

času, vie povedať nie nevhodným ponukám)  

Kompetencie sú špecificky integrované vzdelávacie ciele. Je to multifunkčný súbor znalostí, schopností 

a postojov potrebných pre vlastnú realizáciu a začlenenie sa do spoločnosti a do zamestnania. KK sú definované 

ako súhrn schopností a znalostí a s nimi súvisiacich postojov a hodnotových orientácií.  

Kľúčové kompetencie sú určujúce pre formulácie cieľov v programoch ŠKD: 

 Rozvíjať kombináciu vedomostí, zručností a postojov – t. j. rozvoj dieťaťa, jeho učenie a po-

znanie   

 Osvojovať u dieťaťa základy spoločenských hodnôt  

 Získavať u dieťaťa vedomosti, zručnosti a postoje osobnej samostatnosti a schopnosti preja-

vovať sa ako samostatná osobnosť pôsobiaca vo svojom okolí  

 Vychovávať dieťa k zmysluplnému využívaniu voľného času a získavať dostatok námetov pre 

napĺňanie voľného času 

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

jednotlivých tematických oblastiach výchovy.  

Odpočinkové činnosti: Slúžia k odstráneniu únavy. Nie sú psychicky a fyzicky náročné. Majú charakter 

prechádzok, voľných rozhovorov, individuálnej záujmovej činnosti – čítanie, zberateľstvo, hudobné činnosti, 

pracovné činnosti. Do režimu ŠKD sú zaraďované kedykoľvek, podľa potreby detí, aj individuálne.  

Rekreačné činnosti: Obsahujú pohybovo náročnejšie aktivity. Slúžia k odstráneniu únavy z vyučovania 

a k odreagovaniu. Mali by sa realizovať vonku. Zaraďujeme sem telovýchovné aktivity, športové, turistické 

aktivity a manuálne práce. Sú dôležité pre zdravý duševný a telesný vývoj.  

Tematické oblasti výchovy zaraďujeme podľa konkrétnej činnosti (spoločenskovedná, prírodovedná, 

pracovno-technická, telovýchovná, športová a esteticko-výchovná činnosť) medzi odpočinkové alebo rekreačné 

činnosti. Ich cieľom je uspokojovanie, rozvíjanie a kultivácia záujmov, uspokojovanie potrieb a rozvoj špeci-

fických schopností a výchovné úlohy.  

Sebaobslužné činnosti: Sú zamerané na výcvik detí k samostatnosti v starostlivosti o vlastnú osobu a 

osobný majetok. Patria sem návyky osobnej hygieny, účelného a vkusného obliekania, návyky starostlivosti o 

poriadok a čistotu prostredia, práca s informáciami, spoločenské správanie. Podmienkou je pravidelnosť, denný 

režim, dôslednosť a vytrvalosť.  

Verejnoprospešné činnosti: Deti vedieme k dobrovoľnej práci v prospech druhých ľudí, jednotlivcov, 

skupín. Patria sem ochrana životného prostredia, kultúrne a osvetové činnosti, pomoc chorým, starším, slabším 

a pod. Úlohou týchto činností je formovať charakterové vlastnosti a podporovať dobré sociálne vzťahy. 

 

3. Formy výchovy a vzdelávania 

Forma výchovy a vzdelávania v ŠKD je celodenná: 

 Pred vyučovaním - ranný klub- deti, ktoré sú prihlásené do ranného klubu  

 Po vyučovaní -základné kluby- pevné rozdelenie detí podľa veku a tried  

-stretávacie kluby- spájanie oddelení  

 

4. Tematické oblasti výchovy 

 

Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa v ŠKD realizuje v týchto tematických oblastiach výchovy: 

• vzdelávacia  

• spoločensko-vedná, náboženská  

• pracovno-technická  
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• prírodovedno-environmentálna 

• esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická)  

• telovýchovná, zdravotná a športová (turistická)  

 
 

Tematické oblasti v sebe zároveň obsahujú ďalšie oblasti výchovy najmä: rozumovú, mravnú, ekologickú, regio-

nálnu, dopravnú a výchovu k rodičovstvu. 
 

Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje tak, že sa obsah jednotlivých výchovno-vzdelávacích činností aplikuje in-

tegrovane vo viacerých výchovných oblastiach naraz, čo umožňuje komplexnejší rozvoj osobností detí . 
 

Kľúčové kompetencie a osobnosť dieťaťa sa rozvíjajú prostredníctvom realizácie nižšie uvedených hlavných (vyš-

ších) výchovno-vzdelávacích cieľov. Ich plnenie sa bude dosahovať realizovaním nižších, špecializovanejších a kon-

krétnejších cieľov v jednotlivých tematických oblastiach výchovy a aktivitách. 

 

Vzdelávacia oblasť 
Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

• rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie  

• rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa  

• získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov  

• získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu  

• posilňovať finančnú gramotnosť 

• zlepšovať čitateľskú gramotnosť 

 

Spoločensko-vedná,náboženská oblasť 
Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 

• uplatňovať kresťanské princípy v živote skupiny 

• 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 regionálnej, 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 si samostatne vytýčiť 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  

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť 
Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 
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• pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia   

• rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia  

 

 

Esteticko-výchovná oblasť 
Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 
 

• posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí  

• rozvíjať základy vzťahu k umeniu  

• rozvíjať talent a špecifické schopnosti  

• rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností 

• prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia  

• podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení  

• objavovať krásu v bežnom živote  

 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 
Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 
• kultivovať základné hygienické návyky  

• rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom 

• pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog  

• pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia  

• rozvíjať športový talent a schopnosti  

• opísať základy prvej pomoci 

• vysvetliť základné pravidlá bezpečnosti na cestách 

 

 

5. Výchovný plán 
 

Názov 

tematických 

 oblastí výchovy : 

Počet výchovno-vzdelávacích činností/aktivít v jednotlivých oddeleniach 

ŠKD: 

 I. II. III. IV. V. VI. 

Vzdelávacia oblasť vý-

chovy 
165 165 165 165 165 165 

Spoločensko-vedná oblasť 

výchovy 
33 33 33 33 33 33 

Esteticko-výchovná oblasť 

výchovy 
33 33 33 33 33 33 

Pracovno-technická ob-

lasť výchovy 
33 33 33 33 33 33 

Prírodovedno-environ-

mentálna oblasť výchovy 
33 33 33 33 33 33 

Telovýchovna oblasť vý-

chovy 
33 33 33 33 33 33 

6. Výchovný jazyk 
 

Výchovným jazykom v našom školskom klube detí je štátny jazyk- slovenský jazyk. 

 

7. Personálne zabezpečenie 
 

V ŠKD pracuje päť vychovávateliek a jeden vychovávateľ. Všetci spĺňajú kvalifikačné požiadavky, čo je predpo-

kladom kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu. 
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8. Materiálno- technické a priestorové podmienky 
 

ŠKD nemá svoje vlastné priestory, činnosť prebieha po skončení vyučovania v triedach. Nábytok je vhodne 

rozmiestnený na prácu a oddych, na individuálnu a skupinovú prácu. Prostredie v triedach je esteticky upravené, na 

chodbách sú kvety, výzdoba je primeraná k jednotlivým ročným obdobiam a sviatkom, čo navodzuje príjemnú pohodu 

pre zdravý pobyt v ŠKD. 

 Hračky, stolové hry, stavebnice sú uložené v skriniach. Knihy sú na policiach. Vychovávateľky majú k dispo-

zícii rádiomagnetofón. Môžu využívať interaktívnu tabuľu a detské hudobné nástroje zapožičané zo školských pomô-

cok. Pri pohybových aktivitách využívame školský areál a športové náčinie. V triedach koberec na relaxáciu a telový-

chovné chvíľky.Deti si odkladajú šatstvo a obuv do skriniek na chodbe . V každom oddelení je umývadlo s pitnou 

vodou. Sociálne zariadenie máme na chodbe. 

V školskom klube chýba herňa a tiež možnosť využitia telocvične. 

 

9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri výchove mimo vyučovania zabezpečujeme poučením deti o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci v ŠKD, na ihrisku, na vychádzkach,  pri presunoch detí na podujatia organizované mimo areálu školy. 

Deti sú oboznámené s Vnútorným poriadkom ŠKD vždy pravidelne na začiatku školského roka, čo je zaznamenané 

v triednej knihe, a pred každou činnosťou vyžadujúcou osobitné poučenie. V ŠKD je zabezpečená nepretržitá starostli-

vosť o deti. Osvetlenie tried je klasickými neónmi. Vykurovanie priestorov je plynové a dostatočné. Deti majú celo-

denný prístup k pitnej vode. Telefónne čísla rodičov detí máme uvedené na žiadostiach o zaradenie do ŠKD. Lekárnička 

prvej pomoci je umiestnená v kabinete. V ŠKD platí zákaz hrania hier na mobiloch. Kontrolu BOZP zabezpečuje ma-

nažment školy. 

 

10. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí 

Cieľom hodnotenia výsledkov detí v školskom klube je poskytnúť dieťaťu a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako 

dieťa zvládlo 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. 

Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných.  

 

11. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školského zariadenia 

Na hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov školy budeme využívať tieto metódy: 

 Pozorovanie/hospitácie/ 

 Rozhovor 

Kritéria na hodnotenie zamestnancov: 

 

• napĺňanie stanovených výchovných cieľov a úroveň ich zvládnutia u zverených detí, 

• prístup k deťom a k rodičom, 

• tvorivosť a originalita, 

• výsledky v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. 

• úroveň pedagogických a odborných schopnosti.  

 

12. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov: ciele a za-

meranie ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, plán ďalšieho vzde-

lávania. 
 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov je jedným z rozhodujúcich faktorov, ktoré pôsobia na cel-

kovú úroveň kvality výchovno-vzdelávacieho procesu vo výchove mimo vyučovania. Naša ZŠ má vypracovaný svoj 

systém ďalšieho vzdelávania pedagogických, prípadne  odborných zamestnancov a každý rok ho aktualizuje. Po-

drobný a konkrétny plán ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov je súčasťou ročného plánu ZŠ. Tento 

systém  má tieto ciele: 
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• udržiavať a zvyšovať kompetenciu (spôsobilosť efektívne vychovávať a vzdelávať) pedagogických zamest-

nancov, 

• motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále vzdelávanie a sebavzdelávanie, 

• umožňovať skvalitňovanie spôsobilostí pedagogických zamestnancov pre tvorbu efektívnych vzťahov, mo-

tivačné hodnotenie detí a žiakov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod., 

• sprostredkovať pedagogickým zamestnancom najnovšie poznatky (inovácie) z metodiky výchovy jednotli-

vých oblastí výchovy, pedagogiky a príbuzných vied, 

• rozvíjať špecifické zručnosti pedagogických zamestnancov nevyhnutných pre uspokojovanie záujmov detí 

a žiakov, 

• podporovať rozvíjanie zručnosti pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálmi a mate-

riálnymi prostriedkami:  výpočtovou technikou, multimédiami a pod., 

• rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov 

Systém ďalšieho vzdelávania v súlade s platnou legislatívou by mal rešpektovať tieto princípy: 

• ďalšie vzdelávanie je právom i povinnosťou každého pedagogického a odborného zamestnanca , 

• každý pedagogický i odborný zamestnanec  má mať možnosť ďalšieho vzdelávania  za rovnakých podmie-

nok, 

• ďalšie vzdelávanie a zdokonaľovanie profesionality každého pedagogického a odborného zamestnanca ZŠ 

má mať odraz v jeho finančnom ohodnotení a profesijnej kariére, 

• základnou hodnotou ďalšieho vzdelávania každého pedagogického a odborného zamestnanca ZŠ má byť 

kvalita výchovy a vzdelávania a nie formálne získavanie certifikátov a čiarok za účasť na školeniach, 

• pedagogickí a odborní zamestnanci  sa aktívne podieľajú na určovaní cieľov,  obsahu, prostriedkov a vy-

hodnocovaní efektívnosti systému ďalšieho vzdelávania, 

• ZŠ spolupracuje s inštitúciami vytvárajúcimi systém ďalšieho vzdelávania v školstve (najmä s metodicko-

pedagogickými centrami) a svoju činnosť s nimi koordinuje, 

• efektívnosť ďalšieho vzdelávania je pravidelne vyhodnocovaná a na základe výsledkov optimalizovaná. 

 

13. Výchovné štandardy 

Nadväzujú na vzdelávacie štandardy v škole. 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. 

Delia sa na: 

 

• výkonové štandardy, ktoré určujú kritériá úrovne zvládnutia obsahových štandardov.Sú to cieľové výstupy, 

ktoré má dosiahnuť dieťa na konci pobytu v školskom klube detí primerane svojim možnostiam a dĺžke jeho 

pobytu v ŠKD (dieťa nemusí chodiťdo ŠKD celé obdobie), 

• obsahové štandardy, ktoré určujú vedomosť, zručnosť alebo schopnosť, ktorú má dieťa ovládať a ktorú má 

vedieť aj prakticky používať. 
 

• Vzdelávacia oblasť 

Obsahový štandard  Výkonový štandard  

Gramatické a matematické cvičenie Samostatne  písať úlohy 

Techniky učenia, ako sa učiť, rozvíjanie 

vedomostí, čítanie textu, reprodukcia príbehu  
Poznávať efektívne spôsoby učenia sa  

Práca s informačnými zdrojmi, tiché štúdium, 

sebavzdelávanie 

Byť otvorený k získavaniu  nových 

poznatkova informácií, zlepšovať sa v čítaní s 

porozumením 

Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, 

zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry 
Aplikovať získané poznatky 

Plánovanie a hospodárenie s financiami Urobiť si osobný finančný plán 
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• Spoločensko-vedná, náboženská oblasť 

Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Detská sv. omša, modlitba ruženca, osobná 

modlitba 

Uplatňovať kresťanské princípy v živote skupiny 

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie pozitív-

nej klímy v oddelení, dodržiavanie školského 

poriadku ŠKD 

Spolurozhodovať o živote v skupine 

Emócie, silné a slabé stránky osobnosti, 

trpezlivosť, ako zvládnuť hnev, sebaúcta 

Ovládať jednoduché zručnosti sebahodnotenia, 

sebariadenia, sebamotivácie a empatie 

Život so zdravotným postihnutím, čo je 

predsudok, vzťah k handicapovaným deťom 

Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so 

zdravotným postihnutím 

Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, dis-

kriminácia, moje práva, tvoje práva, spolužitie 

bez násilia 

Rozlíšiť  dodržiavanie a porušovanie ľudských 

práv a základných slobôd 

 Slovensko vo svete, úspechy slovenských špor-

tovcov, umelcov, mládeže 

Prejavovať základy hrdosti k regionálnym a ná-

rodným hodnotám a tradíciám SR   

Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna komuni-

kácia, spolužitie bez násilia 

Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy v sprá-

vaní sa 

Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká, správa-

nie, ktoré podporuje konflikt, správanie, ktoré 

konfliktu predchádza 

Samostatne a kriticky riešiť jednoduché  konflikty 

v skupine 

Asertivita, asertívne správanie  Obhajovať svoje názory 

Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg, monológ Vypočuť si opačný názor 

Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky, 

rozprávanie o domove, prejavy úcty k ľuďom, 

čo je tolerancia 

Prejavovať  úctu k rodičom, starším  

Deľba práce v rodine, problémy v rodine, život 

detí v rozvrátenej rodine, moja pomoc v rodine 

Rozlišovať a porovnávať vzťahy v harmonickej 

a rozvrátenej  rodine 

Životné hodnoty Zostaviť rebríček hodnôt, zvážiť vplyv peňazí na 

utváranie životných hodnôt 

 

• Pracovno-technická oblasť 

Obsahový štandard  Výkonový štandard  

Sebahodnotenie, poznávanie rôznych 

profesií, úcta ku každému povolaniu, 

dodržovanie denného režimu, vývoj 

ľudského života: detstvo, dospelosť, staroba, 

orientácia v čase minulosť, prítomnosť, 

budúcnosť 

 

Samostatne si vytyčovať jednoduché osobné ciele 

 

 

 

 

 

Spolupráca, kooperácia, vytváranie kladného 

vzťahu k ostatným, hrdosť na spoločný výsledok 

práce 

Byť otvorený, spolupracovať so skupinou 

 

 

Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy, presnosť 

a čistota práce 

Rozumieť významu osobnej zodpovednosti 

 

Návrh oddychového kútika, vianočná  

burza, karnevalové masky 

 

Získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých 

projektov 

Práca s rôznym materiálom, netradičné pracovné 

postupy, zhotovenie darčeka 

Rozvíjať základy manuálnych a technických  

zručností 

Poriadok v oddelení, na svojom stole, 

sebaobslužné činnosti 

Získavať základy zručností potrebných  pre 

praktický život 
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• Prírodovedno-environmentálna oblasť 

Obsahový štandard  Výkonový štandard  

Pozorovanie prírody, fauny a flóry v okolí 

obce/mesta, pozorovanie zmien v prírode, 

šetrenie energiami, vodou, tematická rozprávka 

Poznať základné princípy ochrany životného 

prostredia 

Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody a 

okolia ŠKD, zber papiera, triedenie odpadu, 

tvorivé využitie odpadu 

Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej činnosti na 

tvorbe a ochrane životného prostredia 

 

 

• Esteticko- výchovná oblasť 

Obsahový štandard  Výkonový štandard  

Kultúrne pamiatky v obci/meste, ľudové tradície 

zvyky, povesti, názvy ulíc, miestne noviny, 

história a dnešok 

Prejavovať záujem ku kultúrnym hodnotám v 

blízkom okolí 

Hudba, výtvarné umenie, tanec, divadlo Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu 

Netradičné výtvarné techniky, hudobné činnosti, 

športové činnosti 

Rozvíjať svoj  talent a špecifické schopnosti  

Tvorivé dielne, veľkonočná a vianočná výzdoba, 

príprava na rôzne podujatia 

Byť otvorený  tvorivej činnosti, spolupodieľať sa 

na živote v skupine 

Úprava oddelenia, netradičné ozdoby, úprava 

zovňajšku, správne stolovanie 

Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej 

estetickej úprave prostredia a svojej osoby 

Mikulášsky program, vianočné posedenie, úcta 

k starším 

Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí  

Tematická vychádzka, pozorovanie zmien, audio 

nahrávka, rozprávka 

Byť otvorený objavovaniu krásy v bežnom 

živote, zdokonaľovať svoje komunikačné 

schopnosti 

 

• Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

Obsahový štandard  Výkonový štandard  

Prechádzka,telovýchovné chvíľky, stolný tenis, 

tenis, kolektívne loptové hry , sezónne športy 

Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom 

Vplyv fajčenia a pitia alkoholu na zdravie, 

civilizačné choroby  

Pomenovať škodlivé vplyvy fajčenia,  alkoholu 

a iných drog 

Prvá pomoc, ľahké poranenia, odreniny, 

krvácanie z nosa , popáleniny 

Opísať základy prvej pomoci 

Dopravné predpisy, dopravné značky, vidieť 

a byť videný 

Priradiť správne dopravnú značku, vysvetliť 

základné pravidlá bezpečnosti 

Akrobatické cvičenia, rytmické cvičenia, 

prípravné cvičenia, orientácia v priestore,  

športová súťaž  

Predviesť svoj športový talent a schopnosti 

Skupinové hry, relaxačné cvičenie, prekonávanie 

prekážok v teréne 

Pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia 

Stravovacie návyky, pitný režim, striedanie práce 

a odpočinku, otužovanie, prvá pomoc 

Formulovať základné princípy zdravého 

životného štýlu 

Podstata zdravia, zodpovednosť za zdravie, 

vitamíny 

Pochopiť význam dodržiavania zásad zdravej 

výživy 

 

 

 



 

11 

 

1
1 

14. Výchovné osnovy ŠKD 
 

 

 

Vzdelávacia oblasť výchovy VOV 

 

Výchovno-vzdelávací 

cieľ 
Obsah 

 

 

Metódy 

a formy 

 

 

 

 

I.
 o

d
d

el
en

ie
 

II
. 

o
d

d
el

en
ie

 

II
I.

 o
d

d
el

en
ie

 

IV
. 

o
d

d
el

en
ie

 

V
. 

o
d

d
el

en
ie

 

V
I.

 o
d

d
el

en
ie

 

Rozvíjať autonómnosť 

v príprave na vyučovanie 

Domáce úlohy Individu-

álny prístup 

Motivácia 

Vysvetlenie 

83 83 83 83 83 83 

Rozvíjať efektívne spô-

soby učenia sa 

Techniky učenia, čítanie textu, reprodukcia 

príbehu 

Motivácia 

Povzbude-

nie 

Motivačné 

hodnotenie 

Prezentácia 

Modelové 

situácie 

13 13 13 13 13 13 

Rozvíjať a upevňovať 

získané poznatky 

Slovné hry, logické hry, numerické zručnosti 

detí, zmyslové hry, rébusy, sudoku, doplňo-

vačky, správna výslovnosť,  jazykolamy, di-

daktické hry 

Individu-

álny prístup 

Motivácia 

43 43 43 43 43 43 

Získavať nové poznatky 

a informácie 

Práca s informačnými zdrojmi, s encyklopé-

diou a slovníkom, čítanie s porozumením, 

sebavzdelávanie, príslovia a porekadlá, pra-

nostiky 

Brainstor-

ming 

Argumentá-

cia 

Riešenie 

nových 

úloh 

Aktivizácia 

23 23 23 23 33 33 

Vysvetliť a aplikovať dô-

ležitosť plánovania 

a hospodárenia s finan-

ciami 

Hospodárenie v rodine, môj finančný plán Vysvetlenie 

Hranie rolí 

Prezentácia 

Diskusia 

6 6 6 6 6 6 

 

 

Spoločensko-vedná oblasť výchovy SVOV 

 

Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah 

 

 

Metódy 

a formy 

 

 

 

 

I.
 

o
d

d
el

en
ie

 

II
. 

o
d

d
el

en
ie

 

II
I.

 
o

d
d

el
en

ie
 

IV
. 
o

d
d

el
en

ie
 

V
. 
o

d
d

el
e-

n
ie

 
V

I.
 o

d
d

el
en

ie
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Spolurozhodovať o živote 

v skupine  

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie 

pozitívnej klímy, moje  práva a povin-

nosti, dodržiavanie školského poriadku 

Motivácia 

Aktivizácia 

Individuálny 

prístup 

Hry na vci-

ťovanie 

3 3 3 3 3 3 

Rozvíjať základy zručností 

sebahodnotenia, sebariadenia, 

sebamotivácie a empatie 

Sebahodnotenie, silné a slabé stránky 

osobnosti, emócie, sebamotivácia 

k zlepšeniu, empatia k sociálne slabším 

Individuálny 

prístup 

Hranie rolí 

Povzbudenie 

Vysvetlenie 

Hry na 

úprimnosť 

5 5 5 5 5 5 

Aplikovať základné kresťan-

ské princípy 

Modlitba ruženca, krížová cesta, osobná 

modlitba, cesta k svätosti,ľútosť,odpus-

tenie, milosrdenstvo 

Motivácia 

Vlastný prí-

klad 

Život svä-

tých 

7 7 7 7 7 7 

Kultivovať kultúrne  návyky 

a vyjadrovanie sa, samostatne 

riešiť vzniknuté konflikty 

a predchádzať im 

 

Neformálna komunikácia, slang, náre-

čové výrazy, vulgarizmy, gestá, mimika, 

pozdrav, oslovenie, stolovanie, konflikt: 

prečo vznikol, ako ho zvládnuť 

Hranie rolí 

Vysvetlenie 

Diskusia 

Sebahodno-

tenie 

Techniky 

zvládnutia 

hnevu 

5 5 5 5 5 5 

Vedieť samostatne a kriticky 

riešiť jednoduché konflikty 

Konflikt a ako vzniká Individuálny 

prístup 

Hranie rolí 

1 1 1 1 1 1 

Pochopiť význam dodržiava-

nia ľudských práv a základ-

ných slobôd 

Práva dieťaťa, diskriminácia, spolužitie 

bez násilia, šikanovanie 

Individuálny 

prístup 

Brainstor-

ming 

Hry na dô-

veru 

Hry na rieše-

nie konflik-

tov 

4 4 4 4 4 4 

Posilniť základy hrdosti k re-

gionálnej, národnej a štátnej 

príslušnosti 

Úspechy našich športovcov, ľudové tra-

dície, môj región- osobnosti 

 

Práca s infor-

mačnými 

zdrojmi 

Ukážka 

Tvorivá 

dielňa 

3 3 3 3 3 3 

Vypočuť si názor iného a ob-

hájiť si svoj 

Počúvanie s porozumením, vedenie roz-

hovoru, dialóg, asertívne správanie 

Vysvetlenie 

Tréning 

Povzbudenie 

2 2 2 2 2 2 

Prejavovať úctu k rodičom, 

k starším a byť ohľaduplný k 

ľuďom s hendikepom 

Deľba práce, moja pomoc, starí rodičia, 

vzťah k deťom s hendikepom 

Individuálny 

prístup 

Hranie rolí 

Biblické prí-

behy 

Priamy kon-

takt 

3 3 3 3 3 3 
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Pracovno–technická oblasť výchovy PTOV 

 

Výchovno -vzdelá-

vací cieľ 
Obsah 

 

 

Metódy a formy 

 

 

 

 

I.
o

d
d

el
en

ie
 

II
.o

d
d

el
en

ie
 

II
I.

o
d

d
el
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ie

 

IV
.o

d
d

el
en

ie
 

V
.o

d
d

el
en

ie
 

V
I.

 o
d

d
el

en
ie

 

Samostatne si vytyčo-

vať jednoduché osobné 

ciele 

Poznávanie rôznych profesií, dodržiava-

nie denného režimu, orientácia v čase: 

minulosť, prítomnosť, budúcnosť 

Individuálny prí-

stup 

Motivácia 

Rozhovor 

Hranie rolí 

Internet 

3 3 3 3 3 3 

Byť otvorený spolu-

práci so skupinou 

Kladný vzťah k spolužiakom, hrdosť na 

spoločný výsledok práce- výzdoba, tvore-

nie projektov  

Individuálny prí-

stup 

Motivácia 

Kooperačné hry 

Súťaž 

8 8 8 8 8 8 

Rozumieť významu 

osobnej zodpovednosti 

Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy, 

presnosť a čistota práce 

Individuálny prí-

stup 

Vysvetlene 

Hodnotenie 

3 3 3 3 3 3 

Získať základné zruč-

nosti v tvorbe jedno-

duchých projektov 

Maska na karneval, návrh oddychového 

kútika, vianočná burza, projekt o regióne 

Individuálny prí-

stup 

Vysvetlenie 

Tvorivá dielňa 

Vlastná práca 

Prezentácia 

3 3 3 3 3 3 

Rozvíjať základy ma-

nuálnych a technic-

kých zručností 

Práca s rôznym materiálom, netradičné 

pracovné postupy, zhotovenie darčeka 

Individuálny prí-

stup 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Tvorivá dielňa 

Vlastná práca 

Výstava prác 

11 11 11 11 11 11 

Získavať základy zruč-

ností potrebných pre 

praktický život 

Sebaobslužné činnosti- poriadok na lavici 

a v jej okolí, v skrinke, stolovanie, hygie-

nické návyky 

Individuálny prí-

stup 

Tréning 

Povzbudenie 

Hodnotenie 

5 5 5 5 5 5 

 

 

 

Prírodovedno -environmentálna oblasť výchovy PEOV 

 

Výchovno - vzdelávací 

cieľ 
Obsah 

 

 

Metódy a formy 

 

 

 

 

I.
o

d
d

el
en

ie
 

II
.o

d
d

el
en

ie
 

II
I.

o
d

d
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ie

 

IV
.o

d
d
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ie
 

V
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d
d
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ie
 

V
I.
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d

d
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Pochopiť základné pri-

ncípy ochrany životného 

prostredia 

Poznávanie rastlín a stromov, zvierat, 

vtákov, hmyzu v regióne, pozorova-

Vysvetlenie 

Motivácia 

Argumentácia 

20 20 20 20 20 20 
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nie zmien v prírode, šetrenie ener-

giami, vodou, potravinové reťazce, 

stopy zvierat 

Brainstorming 

Rozvíjať zručnosti pri 

jednoduchej činnosti na 

tvorbe a ochrane život-

ného prostredia 

Starostlivosť o izbové kvety, čistenie 

prírody okolia školy, recyklácia od-

padu, zber papiera, sabi viečok, zber 

prírodnín 

Individuálny prí-

stup 

Názorná ukážka 

Aktivizácia 

Spätná väzba 

Tematická vy-

chádzka 

13 13 13 13 13 13 

 

Esteticko–výchovná oblasť výchovy EVOV 

 

Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah 
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Posilniť úctu ku kultúrnym hodno-

tám v blízkom okolí 

Kultúrne pamiatky 

v obci/meste, ľudové tradície 

zvyky, povesti, názvy ulíc, 

miestne noviny 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Zážitkové akti-

vity 

5 5 5 5 5 5 

Rozvíjať základy vzťahu k umeniu Hudba, výtvarné umenie, tanec, 

divadlo, nácvik programu 

Motivácia 

Výstava prác 

Zážitkové akti-

vity  

3 3 3 3 3 3 

Rozvíjať  talent a špecifické 

schopnosti 

Netradičné výtvarné techniky, 

hudobné činnosti, športové čin-

nosti, výtvarné činnosti 

Individuálny 

prístup 

Povzbudenie 

Motivácia 

Súťaž 

10 10 10 10 10 10 

Rozvíjať základy tvorivých schop-

ností a zručností 

Veľkonočná a vianočná vý-

zdoba, príprava na rôzne podu-

jatia 

Individuálny 

prístup 

Brainstorming 

Výstava prác 

Tvorivé dielne 

5 5 5 5 5 5 

Prejavovať pozitívny vzťah k jed-

noduchej estetickej úprave pro-

stredia a svojej osoby 

Úprava oddelenia, netradičné 

ozdoby, úprava zovňajšku, este-

tika stolovania 

Motivácia 

Aktivizácia 

Tvorivé dielne 

1 1 1 1 1 1 

Podieľať sa na príprave 

kultúrnych podujatí v skupine 

Vianočná besiedka, Karneval, 

Škola rodine – rodina škole 

Individuálny 

prístup 

Dramatizácia 

Aktivizácia 

Povzbudenie 

Motivácia 

3 3 3 3 3 3 

Objavovať a vnímať krásu 

v bežnom živote 

Tematická vychádzka, pozoro-

vanie zmien, audio nahrávka, 

rozprávka, vlastná skúsenosť 

Motivácia 

Brainstorming 

Diskusia 

Ilustrácia zá-

žitku 

6 6 6 6 6 6 

 

 

Telovýchovná oblasť výchovy TVOV 
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Relaxovať pravidelným cvičením 

a pohybom 

Prechádzka, telovýchovné chvíľky, 

kolektívne loptové hry, sezónne hry 

Individu-

álny prístup 

Motivácia 

Povzbude-

nie 

Aktivizácia 

Tréning 

5 5 5 5 5 5 

Pochopiť význam pravidelného po-

hybu a cvičenia 

Skupinové hry, relaxačné cvičenia, 

prekonávanie prekážok v teréne 

Individu-

álny prístup 

Motivácia 

Vysvetle-

nie 

2 2 2 2 2 2 

Rozvíjať športový talent a schop-

nosti 

Akrobatické cvičenia, rytmické 

cvičenia, štafetové hry, prípravné 

cvičenia, kolektívne športy 

Individu-

álny prístup 

Povzbude-

nie 

Aktivizácia 

Tréning 

Súťaž 

16 16 16 16 16 16 

Pomenovať škodlivé vplyvy fajče-

nia,  alkoholu a iných drog (hranie 

hier) 

Vplyv fajčenia a pitia alkoholu 

na zdravie 

Individu-

álny prístup 

Vysvetle-

nie 

Brainstor-

ming 

Diskusia 

1 1 1 1 1 1 

Formulovať základné princípy 

zdravého životného štýlu 

Prvá pomoc, stravovacie návyky, 

pitný režim, striedanie práce 

s odpočinkom, otužovanie 

Vysvetle-

nie 

Zážitkové 

aktivity 

Vlastná 

skúsenosť 

5 5 5 5 5 5 

Pochopiť význam dodržiavania 

zásad zdravej výživy 

Podstata zdravia a zodpovednosť za 

svoje zdravie, vitamíny, príčiny 

ochorení 

Individu-

álny prístup 

Beseda 

s odborní-

kom 

Vysvetle-

nie 

2 2 2 2 2 2 

Osvojiť si zásady bezpečného 

správania sa v cestnej premávke 

a aplikovať návyky v praktickom 

živote 

Účastník cestnej premávky, 

dopravné značky, pravidlá 

Vysvetle-

nie 

Vlastná 

skúsenosť 

Motivácia 

2 2 2 2 2 2 

 

 


