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1. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy 

 

1.1. Charakteristika školského zariadenia 

 

       Hlavnou  činnosťou školskom klube detí (ďalej len ŠKD)  je nenáročná záujmová činnosť 

zameraná na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov detí v čase 

mimo vyučovania, ďalej na oddychovú, relaxačnú činnosť a rekreačnú činnosť. 

 

Deti počas pobytu v ŠKD rozvíjajú svoje talenty v záujmových útvaroch, zúčastňujú 

sa rôznych kultúrnych podujatí, umeleckých vystúpení a školských súťaží. 

Vychovávateľka v ŠKD vo svojej činnosti spolupracuje s rodičmi, zriaďovateľom, 

farským úradom,  rodičovskou radou a obecným zastupiteľstvom. 

Školský klub je určený deťom z 0. až 5. ročníka v počte maximálne 25 detí v jednom 

oddelení. Činnosť sa realizuje po vyučovaní v bežných triedach v hlavnej budove školy. 

Školský klub detí navštevujú aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. 

 

1.2. Charakteristika detí 

        Školský klub detí navštevujú prevažne deti I. stupňa – žiaci primárneho vzdelávania z  0. 

- 5.ročníka. V oddelení pracujú aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V 

rámci možností školy a podľa potrieb detí pracuje v ŠKD popri vychovávateľke aj 

pedagogický asistent, ktorý sa venuje najmä deťom so ŠVVP a deťom zo SZP. 

         

1.4.  Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi má pre fungovanie školského klubu detí 

mimoriadny význam z hľadiska  dobrého mena školského zariadenia a spokojnosti rodičov, 

detí a učiteľov. Najviac využíva školské zariadenie pomoc od školy i rodičov. Rodičia sú nám 

nápomocní pri organizovaní viacerých podujatí – fyzická pomoc alebo sponzorská pomoc. 

 

1.3.  Dlhodobé projekty 

       Školský klub detí  sa každoročne aktívne zapája do viacerých projektov a akcií 

organizovaných školou, ktoré sú rozpracované v pláne práce školy. 



(Školská akadémia – úcta k starším, sviatok sv. Mikuláša, vianočná burza, vianočná 

akadémia,  jasličková pobožnosť, program k zápisu žiakov do prvého ročníka, karneval, deň 

matiek a pod.) 

 

1.5. Ciele a poslanie výchovy školského zariadenia 

 

         Špecifikácia cieľov  školského zariadenia  vychádza z výchovného programu školy, 

z cieľov výchovno-vzdelávacieho procesu vo výchove mimo vyučovania . 

• Hlavným cieľom je príťažlivou zameranou činnosťou v čase mimo vyučovania 

dopĺňať výchovno – vyučovací proces, uspokojovať záujmy detí s prevahou činností 

odpočinkového, rekreačného a záujmového charakteru. 

• Prípraviť deti na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní viesť kresťanský 

život, vedeli sa sebakritický ohodnotiť i pochváliť, tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť 

problémy. 

• Pripraviť dieťa rozhľadené, vytrvalé, schopné kooperovať a pracovať v skupine, 

schopné sebamotivácie  k celoživotnému vzdelávaniu. 

• Formovať kresťanské zásady, tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu 

inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. 

• Rozvíjať manuálne zručnosti detí, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, 

využívať aktuálne poznatky a pracovať s nimi na praktických projektoch, osvojiť si základné 

pravidlá prosociálneho správania sa – posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku 

kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, 

k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre, 

•  získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a rešpektovať 

všeľudské etické hodnoty, 

• Rozvíjať enviromentálnu výchovu, regionálnu výchovu, vypestovať kladný vzťah k 

ľudovým tradíciám. 

• Smerovať deti k zmysluplnému využívaniu voľného času a poskytovanie dostatku 

námetov pre zmysluplné využívanie voľného času. 

 

 



1.6.  Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti 

Výchovno-vzdelávacie stratégie školského zariadenia sa zameriavajú na rozvoj 

kľúčových kompetencií detí a sú v súlade so zámermi školy. Súhrn metód, foriem a spoločne 

uplatňovaných  postupov je  uplatňovaný podľa momentálnych požiadaviek a možností detí 

tak, aby smerovali k rozvoju všetkých kompetencií dieťaťa. 

Preferovanými metódami sú tímová práca, projektová metóda, prezentácia, riadený rozhovor, 

súťaživá forma. Pozornosť bude venovaná deťom z málo podnetného prostredia a deťom so 

špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami v spolupráci s učiteľmi, výchovným 

poradcom a zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie: centrom špeciálno-

pedagogického poradenstva a centrom pedagogicko - psychologického poradenstva 

a prevencie. 

Zameranie ŠKD: 

• 1. duchovná činnosť:   

- modlitba pred a po jedle, pred činnosťou 

          - čitanie z detskej biblie 

            - pozeranie alebo čítanie biblických príbehov 

            - piatková duchovná činnosť 

            - Božie slovo pri činnostiach 

• 2. špeciálne činnosti a aktivity: 

       - návšteva kostola a modlitba v školskej kaplnke 

       - školská púť detí 

◦ 3. odpočinková činnosť: 

      - odpočinok na koberci, v tuli vaku 

      - relaxačné cvičenia 

      - počúvanie rozprávok, hudby 

      - sledovanie hodnotného filmu, rozprávky 

      - spontánne rozhovory s deťmi, rozprávani 

      - čítanie rozprávok, prííbehov 

      - práca s detským časopisom Rebrík 

      - spoločenské a stolové hry, námetové hry 

      - rozprávanie vlastných zážitkov, zážitkov z prežitého, počutého 

      - voľný výtvarný prejav 

      - hry s hračkami 

• 4. rekreačná činnosť:     

        - telovýchovné chvíľky 



           - vychádzky s námetmi 

           - pohybové hry 

           - hry vo voľnej prírode 

           - využitie areálu školy, preliezky, hojdačky 

           - pohybové hry so spevom a tancom 

     1.7. SWOT analýza 

Zahŕňa monitorovanie vnútorného aj externého školského prostredia 

Silné stránky: 

 humanistický model výchovy a vzdelávania 

 organizácia podujatí a realizácia školského projektu „ Tvorivé dielne“, 

 kvalifikovanosť a flexibilita vychovávateľky 

 pozitívna klíma a „kultúra“, 

 spolupráca s rodičmi. 

       Slabé stránky: 

 krátenie finančných prostriedkov z podielových daní rozpočtu obce podľa schváleného   

           koeficientu, 

 obmedzené priestorové a materiálne vybavenie školského klubu. 

        Príležitosti: 

 zmena legislatívnych podmienok vo financovaní školských zariadení, 

 možnosť zapojenia sa do výziev MŠ SR na získanie finančných prostriedkov. 

       Ohrozenia: 

 nerovnomerný demografický vývoj, 

 nedostatočné finančné zabezpečenie. 

 

1.8. Kompetencie dieťaťa 

 

Kompetencie detí školského klubu detí nadväzujú na kompetencie žiakov  cirkevnej 

základnej školy sv. Michala Kendice. 

Kompetencie sa v procese výchovno-vzdelávacej činnosti mimo vyučovania rozvíjajú 

a navzájom prelínajú v jednotlivých tematických oblastiach výchovy. Dieťa ich rozvíja 



účasťou na záujmovej a výchovno-vzdelávacej činnosti. Kompetencie dieťaťa sú výsledkom 

obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti a celkového výchovno-vzdelávacieho procesu v 

školskom klube detí. 

        Dieťa školského klubu detí má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni 

zodpovedajúcej jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu v 

školskom klube detí. 

Kompetencie učiť sa učiť 

 rieši nové, neznáme úlohy a situácie 

 zúčastňuje sa vedomostných súťaží 

 prejavuje záujem o nové informácie 

Komunikačné kompetencie 

 zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje svoj názor 

 vypočuje si opačný názor 

 rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT 

 prijíma spätnú väzbu 

Sociálne kompetencie 

 pomenuje svoje potreby, city a pocity 

 zvládne jednoduché stresové situácie 

 vlastným postupom rieši jednoduché konflikty 

 presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti 

 rešpektuje úlohy skupiny 

 efektívne spolupracuje v skupine 

 uvedomuje si potreby žiakov a osôb so zdravotným znevýhodnením 

 uvedomuje si potreby ostatných detí 

 poskytne pomoc alebo pomoc privolá 

Pracovné kompetencie 

 prejavuje samostatnosť vo vypracovaní domácich úloh 

 plánuje a hodnotí svoje činnosti 

 prijíma nové informácie a poznatky 

 dokončí prácu 

 kultivuje svoju vytrvalosť 

 plní si svoje povinnosti 



 ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre 

praktický život 

 rozvíja manuálne zručnosti 

 

Občianske kompetencie 

 uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb 

 uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie 

 je otvorený primeranému participovaniu na živote v oddelení 

 prejavuje úctu k rodičom  a k starším osobám 

 

Kultúrne kompetencie 

 pozná kultúrne pamätihodnosti okolia a regiónu 

 rozlišuje a nekultúrne správanie 

 rešpektuje iné kultúry a zvyky 

 prijíma kultúrne podnety 

 je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach  v skupine 

 ovláda základy kultúrneho správania 

 kultivuje svoj talent 

 

 

2.  Forma a metódy výchovy 

Forma výchovy je poldenná. 

Metódy: tímová práca, projektová výchova, riadený rozhovor, aktivizujúce a motivačné 

metódy prezentácia, súťaž 

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

školskej dochádzky v primárnom vzdelávaní základnej školy. 

 Výchovu mimo vyučovania realizujeme pravidelnými, príležitostnými a priebežnými 

činnosťami v oddelení ŠKD: 

 Pravidelná činnosť- záujmové činnosti dané týždennou skladnou, príprava na vyučovanie 

 Príležitostná činnosť- výlety, vychádzky, exkurzie, návšteva kultúrnych predstavení                                                             

Priebežná činnosť- odpočinkové a relaxačné, rekreačné činnosti, príprava na vyučovanie 

 

Školský klub detí rešpektuje  pedagogický prístup, v ktorom  starostlivosť, výchova 

a vzdelávanie tvoria spolu neoddeliteľný celok. Pedagogické aktivity sú realizované tak, aby 

stimulovali a podporovali výchovu dieťaťa. Činnosti podporujú hru, kreativitu a radosť. 

Súčasne sa posilňuje záujem dieťaťa o zvládnutie nových skúsenosti, znalostí a zručností. 



 

 

 3. Tematické oblasti výchovy 
 

Výchova  a vzdelávanie mimo vyučovania sa v školskom klube detí realizuje v týchto 

tematických oblastiach výchovy: 

 vzdelávacia 

 spoločensko-vedná/ náboženská/ 

 pracovno-technická 

 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, dopravnú a výchovu  k rodičovstvu. Výchovno-vzdelávací proces sa 

realizuje tak, že sa obsah jednotlivých výchovno-vzdelávacích činností aplikuje integrovane 

vo viacerých výchovných  oblastiach  a v záujmovej činnosti naraz, čo umožní komplexnejší 

rozvoj osobnosti detí . 

Kľúčové kompetencie a osobnosť dieťaťa sa rozvíjajú prostredníctvom realizácie 

nižšie uvedených hlavných (vyšších) výchovno-vzdelávacích cieľov. Ich plnenie sa bude 

dosahovať realizovaním nižších, špecializovanejších a konkrétnejších cieľov v jednotlivých 

tematických oblastiach výchovy a aktivitách. 

Konkrétne špecializované ciele sa uvádzajú v pláne výchovno-vzdelávacej činnosti na 

príslušný školský rok. 

 

Vzdelávacia oblasť 

 rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie 

 rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa 

 získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov prostredníctvom didaktických 

hier 

 vedieť sa sústrediť, správne sedieť , dbať na poriadok v školských laviciach 

 učiť sa spolupracovať so spolužiakmi vychovávateľkou, rodičmi 

 získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu 

 

Spoločensko-vedná oblasť/ náboženská 



 spolurozhodovať o živote v skupine 

 viesť detí v kresťanskom duchu 

 spoznať životopisy svätcov 

 modliť sa ružence,litánie 

 rozvíjať základy zručnosti sebahodnotenia,  sebariadenia,  sebamotivácie a empatie 

 prejavovať úctu k rodičom, k 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 

 vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty 

 poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať   

 

Pracovno-technická oblasť 

 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 

 pestovať cit pre estetiku a krásu 

 usilovať sa dokončiť každú začatú prácu 

 získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov 

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť 

 pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia 

 rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia 

 pozorovať zmeny v prírode počas roka 

 poznávanie prírodnín 

 pestovateľské práce, chovateľstvo 

 zber lesných plodov 



 čítanie kníh o prírode 

 domáce zvieratá 

 využívanie eko- hier 

 Boží príkaz 

 

Esteticko-výchovná oblasť 

 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 , k úprave 

svojho zovňajšku 

 dbať o kultivované vyjadrovanie sa, spôsob správania sa 

 starostlivosť o zeleň, kvetinovú výzdobu 

 podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení 

 objavovať krásu v bežnom živote 

 oslavy cirkevných sviatkov, štátnych sviatkov, významných dní 

 viesť deti k úcte a zdvorilosti o rodčom, starým rodičom, učiteľom, snahe pomocť 

mladším a slabším 

 dodržiavanie tradícií školy, obce, rodiny 

 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

 pestovanie základných pohybových schopností 

 uspokojovanie  rozvíjanie telovýchovných, turistických a športových záujmov 

 sezónne športy, pešia turistika, 

 zdravotné cvičenia 

 kultivovať základné hygienické návyky 

 rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom 

 pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog 

 pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy 

 poznať základné princípy zdravého životného štýlu 

 rozvíjať športový talent a schopnosti 

 utváranie rovnováhy medzi duševným a telesným zaťažením organizmu 

 



 4. Výchovný plán 

 Vo výchovnom pláne je stanovený zoznam tematických oblastí výchovy 

s vymedzením najmenšieho počtu výchovno-vzdelávacích činností/aktivít oddelenia 

a najmenší počet hodín záujmovej činnosti výchovného programu na jeden školský rok. 

 Uvedený najmenší počet predstavuje jednu výchovno-vzdelávaciu činnosť denne tak, 

aby sa vystriedali všetky tematické oblasti výchovy počas obdobia dvoch týždňov a záujmovú 

činnosť uskutočnenú raz za dva týždne. 

 Realizujeme výchovno-vzdelávaciu činnosť tak, aby sa v priebehu dňa striedal 

odpočinok a relax so vzdelávaním/príprava na vyučovanie/, či záujmovými a výchovno-

vzdelávacími aktivitami. 

 Projektujeme činnosti tak, aby uspokojovali záujmy a rozvíjali schopnosti všetkých 

detí. To znamená, že počet hodín záujmovej činnosti a počet výchovno-vzdelávacích 

činností/aktivít môže byť vyšší, ako je minimálny počet stanovený vo výchovnom pláne. 

 

 

Tematické oblasti výchovy: 

 

Názov 
Počet výchovno-vzdelávacích 

činností/aktivít ŠKD   

Vzdelávacia oblasť 

 
165 

Spoločensko-vedná oblasť/Náb.oblasť 

 
  33 

Pracovno-technická oblasť 

 
  33 

Prírodno-enviromentálna oblasť 

 
  33 

Esteticko-výchovná oblasť 

 
  33 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

 
  33 

 

5. Výchovný jazyk 
 

Jazyk: slovenský 

Ciele: 

◦ viesť deti k správnemu používaniu materinského jazyka, vedieť sa spisovne vyjadriť 

◦ používať materinský jazyk v hovorenej reči, aj v spisovnej forme 

◦ rozvíjať tvorivé vyjadrovanie cez vlastné zážitky, príbehy, rozprávky 

◦ rozvíjať komunikáciu prostredníctvom hier, rozprávok, dramatizácie 



◦ rozvíjať pamäť, estetika  prejavu 

◦ byť vlastným príkladom pre deti 

 

 6. Personálne zabezpečenie 
 

 Školský klub detí je súčasťou Cirkevnej základnej školy sv. Michala v Kendiciach. 

Výchovnú činnosť zabezpečuje kvalifikovaná vychovávateľka. 

   

7. Materiálno-technické a priestorové podmienky 

 

 Školský klub detí má k svojej činnosti k dispozícii dve kmeňové triedy . Je vybavený 

zodpovedajúcim nábytkom, kobercom, pomôckami a stolnými, spoločenskými, didaktickými  

hrami. Podľa potreby využívame  tiež odbornú učebňu informatiky, knižnicu, školskú 

kaplnku, vonkajší areál školy. 

  Vo vybavení školského klubu detí sú: stolné hry, stavebnice, drobné hračky, 

skladačky, puzzle, CD prehrávač, televízor s DVD prehrávačom. Pre športové a rekreačnú 

činnosť je k dispozícii vybavenie kabinetu TV- lopty, švihadlá, žinenky, lavičky, 

stolnotenisové sady, detské hojdačky a preliezačky. 

 Pre výtvarné a pracovné činnosti sú pomôcky zabezpečované podľa potreby 

a priebežne dopĺňané /farby, výkresy, modelovacia hmota, kriedy, papiere, lepidlá a iný 

vhodný, spotrebný materiál/. 

 Pri činnostiach vediem deti k vhodnému zaobchádzaniu so zverenými pomôckami, 

náčiním a materiálom. Časť potrebných materiálov získavame od rodičov. 

 

 

8. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 
 

 

1. Za bezpečnosť detí počas celého pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka. 

2. Prechod detí do ŠKD v rámci školy zabezpečujú vychovávateľky, prípadne 

zastupujúci učiteľ. Pohyb žiakov mimo práve využívaných priestorov je povolený len so 

súhlasom vychovávateľky. 

3. Prechod dieťaťa do ŠKD zabezpečuje učiteľ, ktorý má poslednú vyučujúcu hodinu. 

Rozsah dennej dochádzky a spôsob odchodu dieťaťa je uvedený na zápisnom lístku. 

4. Pri hrách a  iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť dieťa o bezpečnosti. 

5. Všetky deti musia byť zoznámení s obsahom Vnútorného poriadku školského klubu 

detí. 



6. Pohyb žiakov mimo práve využívaných priestorov je povolený len so súhlasom 

vychovávateľky. 

7. V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, v prípade potreby zavolá 

záchrannú službu, úraz oznámi vedeniu školy, spíše záznam o úraze. 

8. Nosenie drahých a nebezpečných vecí do ŠKD je zakázané. 

9. Žiaci musia mať svoje osobné veci uložené na vyznačenom mieste a označené pre 

prípad odcudzenia. 

10. Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti 

vychovávateľka až do ich rozchodu pred objektom ŠKD. Z miesta konania môže byť dieťa 

uvoľnené len ak ho prevezme zákonný zástupca. 

11. Ak zistí vychovávateľka i dieťaťa zdravotné ťažkosti, teplotu, nevoľnosť, upovedomí 

o tom rodičov. 

 

 9. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí 
 

 Cieľom hodnotenia výsledkov detí v školskom zariadení je poskytnúť deťom a jeho 

rodičom spätnú väzbu o tom, ako dieťa zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde 

má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie, návod, ako 

postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je ohodnotiť správanie sa a aktivitu dieťaťa 

a jeho sociálne spôsobilosti. 

 Jednou z preferovaných foriem hodnotenia a kontroly je vlastné sebahodnotenie, 

možnosť obhájiť svoje správanie či riešenie problému a na základe konzultácie v kolektíve 

prípadná následná korekcia. 

 

Cieľom hodnotenia je: 

 poskytnúť dieťaťu spätnú väzbu pri získavaní požadovaných zručností a vedomostí 

a o tom ako ich dokáže využiť 

 motivuje detí k ďalšiemu sebazdokonaľovaniu 

Kontrola a hodnotenie prebieha priebežne a sústavne, čím sa zabezpečí nielen včasné 

riešenie vzniknutých problémov, ale najmä možnosť predchádzať im a pochvalou usmerňovať 

deti na ceste k vytýčeným cieľom. 

 

 10. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 
 

 



 Hodnotenie pedagogických zamestnancov školy zabezpečuje harmonickú organizáciu 

celého výchovno-vzdelávacieho procesu a ďalších školských aktivít. Na hodnotenie 

pedagogických a odborných zamestnancov školy sa využívajú tieto metódy: 

 Pozorovanie /hospitácie/ 

 Rozhovor 

Kritéria na hodnotenie zamestnancov: 

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

 prístup k deťom a rodičom, 

 tvorivosť a originalita, 

 výsledky v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej 

činnosti a pod. 

 úroveň pedagogických a odborných schopnosti. 

 

 

 11. Požiadavky na profesijný rast pedagogických zamestnancov 
 

Požiadavky na profesijný rast pedagogických zamestnancov sú zahrnuté v školskom 

systéme ďalšieho vzdelávania a uplatňujú sa aj v školskom zariadení. Systém ďalšieho 

vzdelávania vychádza s platnej legislatívy a rešpektuje tieto princípy: 

 ďalšie vzdelávanie je právom i povinnosťou každého pedagogického zamestnanca 

školy, 

 každý pedagogický zamestnanec školy má mať možnosť ďalšieho vzdelávania za 

rovnakých podmienok, 

 ďalšie vzdelávanie a zdokonaľovanie profesionality každého pedagogického 

zamestnanca školy ma mať odraz v jeho finančnom ohodnotení a profesijnej kariére, 

 základnou hodnotou ďalšieho vzdelávania každého pedagogického zamestnanca školy 

má byť kvalita vzdelávania a nie formálne získavanie certifikátov za účasť na školeniach, 

 pedagogickí zamestnanci školy sa aktívne podieľajú na určovaní cieľov, obsahu, 

prostriedkov a vyhodnocovaní efektívnosti školského systému ďalšieho vzdelávania, 

 škola bude spolupracovať s inštitúciami vytvárajúcimi systém ďalšieho vzdelávania 

v školstve a svoju činnosť s nimi bude taktiež koordinovať, 

 efektívnosť školského systému ďalšieho vzdelávania bude pravidelne vyhodnocovaná 

a na základe výsledkov optimalizovaná. 

 

 



 12. 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 školskom klube detí (dieťa nemusí 

chodiť do školského klubu detí celé obdobie) 

 obsahové štandardy, ktoré určujú vedomosť, zručnosť alebo schopnosť, ktorú má 

dieťa ovládať a ktorú má vedieť aj prakticky používať. 

 

Výchovné štandardy v jednotlivých tematických oblastiach výchovy v ŠKD 

 

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, čítanie 

s porozumením, sebavzdelávanie 

Byť otvorený získavať nové poznatky 

a informácie 

Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, 

zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry 

Rozvíjať získané poznatky 

 

 

Spoločensko-vedná oblasť 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie 

pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie 

Školského poriadku ŠKD 

Spolurozhodovať o živote v skupine 

Prejavy úcty k rodičom a ostatým ľuďom, čo 

je tolerancia 

Prejavovať úctu k rodičom , starším 

Emócie, prečo sme nahnevaný, silné a slabé 

stránky osobnosti, trpezlivosť, upokojenie sa, 

ako zvládnuť hnev, pozitívne myslenie, ako 

Ovládať jednoduché zručnosti 

sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie 

a empatie 



pochopiť iných , sebaúcta 

Život so zdravotným postihnutím, čo je 

predsudok, vzťah k handicapovaným deťom 

Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so 

zdravotným postihnutím 

Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, 

diskriminácia, moje práva, tvoje práva, 

spolužitie bez násilia 

Rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie 

ľudských práv a základných slobôd 

Slovensko v Európe, Slovensko vo svete, 

úspechy slovenských športovcov, umelcov, 

mládeže 

Prejavovať základy hrdosti k národným 

hodnotám a tradíciám SR 

Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna 

komunikácia, spolužitie bez násilia 

Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy 

v správaní sa 

Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká, 

správanie, ktoré podporuje konflikt, 

správanie ktoré konfliktu predchádza 

Samostatne a kriticky riešiť jednoduché 

konflikty v oddelení / záujmovom útvare 

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 

Vulgarizmy, slang, gestá,  spolužitie bez 

násilia 

Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy 

v správaní sa 

Práca s počítačom, komunikácia 

s internetom, práca v textovom a grafickom 

editore 

Využívať všetky dostupné formy 

komunikácie 

 

 

 

Pracovno-technická oblasť 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Spolupráca, zodpovednosť, dodržiavanie Spolurozhodovať o živote v skupine 



Školského poriadku ŠKD, moje povinnosti Pracovať v skupine 

Sebaobsluha, poriadok na stole, v oddelení, 

v šatni 

Kultivovať základné sebaobslužné 

a hygienické návyky 

Sebahodnotenie, poznávanie rôznych 

profesií, úcta ku každému povolaniu, 

dodržovanie denného režimu, vývoj 

ľudského života: detstvo, dospelosť, staroba, 

orientácia v čase minulosť, prítomnosť, 

budúcnosť 

Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché 

osobné ciele 

Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy, 

presnosť a čistota práce 

Rozumieť významu osobnej zodpovednosti 

za vykonanú prácu 

Prejavy kladného vzťahu k spolužiakom, 

hrdosť za spoločný výsledok práce 

Vedieť spolupracovať so skupinou 

Práca s rôznym materiálom, netradičné 

pracovné postupy, zhodnotenie darčeka, 

rozvoj jemnej motoriky, manipulačné 

zručnosti, spolupráca 

Rozvíjať základy manuálnych a technických 

zručností 

Varenie, pečenie, studené jedlo, poriadok 

v triede, sebaobslužné činnosti 

Získavať základy zručností potrebných pre 

praktický život 

Získať základné zručnosti v tvorbe 

jednoduchých projektov 

Maska na karneval, kalendár oddelenia, 

návrh oddychového kútika v oddelení 

 

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, múzeum, 

galéria, ľudové tradície, zvyky, povesti, 

názvy ulíc, miestne noviny, história a dnešok 

Prejavovať úctu ku kultúrnym hodnotám 

v blízkom okolí 

Hudba, výtvarné umenie, tanec Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu 

Netradičné výtvarné techniky, hudobné 

činnosti, športové činnosti 

Rozvíjať svoj talent a špecifické schopnosti 

Záujmová činnosť, príprava kultúrneho 

podujatia 

Byť otvorený k tvorivej činnosti 

Úprava oddelenia, netradičné ozdoby, úprava 

zovňajšku 

Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej 

estetickej úprave prostredia a svojej osoby 

Veľká noc, Deň matiek, úcta k starším, 

Vianoce 

Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí 

v skupine 

Tematická vychádzka, pozorovanie zmien, 

audio nahrávka, rozprávka 

Byť otvorený objavovať a vnímať krásu 

v bežnom živote 

 

Telovýchovná,  zdravotná a športová oblasť 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Umývanie rúk, vetranie, telovýchovné 

chvíľky 

Ovládať základné hygienické návyky 

Prechádzka, bicyklovanie, lyžovanie, 

plávanie, cvičenie v telocvični, stolný tenis, 

kolektívne loptové hry 

Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom 

Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, 

civilizačné choroby 

Uvedomovať si škodlivosť fajčenia, alkoholu 

a iných drog 

Otužovanie, relaxačné cvičenia , skupinové 

hry, netradičné športové disciplíny 

Schopnosť pravidelného pohybu a cvičenia 

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 

 



 

 

 

 13. Výchovné osnovy ŠKD 
 

Výchovné osnovy sú súčasťou výchovného programu. Sú vypracované najmenej 

v rozsahu ustanovenom výchovným štandardom školského klubu detí. Sú vypracované 

v jednotlivých tematických oblastiach výchovy. 

Počet výchovno-vzdelávacích činností nesmie byť nižší, ako je stanovený vo 

výchovnom pláne. Počet výchovno-vzdelávacích činností pre oddelenie si školský klub detí 

stanovil podľa výchovného plánu. 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť 

Výchovno-

vzdelávací  cieľ 

Obsah Metódy, formy Počet VVČ 

Rozvíjať autonómnosť 

v príprave na 

vyučovanie 

Domáce úlohy indiv.prístup 

tréning 

motivácia 

vysvetlenie 

zábavné didaktické hry 

45 

Rozvíjať efektívne 

spôsoby učenia sa 

Techniky učenia, ako sa učiť, 

rozvíjanie vedomostí, čítanie 

textu, reprodukcia príbehu 

indiv.prístup 

motivácia 

povzbudenie 

motivačné hodnotenie 

modelové situácie 

prezentácia 

45 

Získavať nové poznatky 

a informácie 

Práca s informačnými zdrojmi, 

čítanie s porozumením, práca s 

encyklopédiou a slovníkom, 

sebavzdelávanie 

indiv.prístup 

aktivizácia 

brainstorming 

riešenie nových úloh 

prezentácia 

45 

Rozvíjať získané 

poznatky 

Rozvíjanie slovnej zásoby, 

jazykolamy, zmyslové hry, 

doplňovačky, didaktické hry 

indiv.prístup 

45 

 

 
   

Spoločensko-vedná oblasť 

Výchovno-

vzdelávací  cieľ 

Obsah Metódy, formy Počet VVČ 

Obhajovať si svoj Asertivita, asertívne Vysvetlenie 2 



názor správanie, jednoduché 

techniky 

povzbudenie 

hranie rolí 

hry na presadzovanie 

aktivační hry 

Vypočuť si opačný 

názor 

Vedenie rozhovoru, dialóg a 

diskusia 

Vysvetlenie 

tréning 

aktivačné hry 

hranie rolí 

dramatizácia 

2 

Spolurozhodovať o 

živote v skupine 

Spolupráca, zodpovednosť, 

vytváranie pozitívnej klímy 

v oddelení, dodržiavanie 

školského poriadku ŠKD, 

moje povinnosti 

indiv.prístup 

motivácia 

aktivizácia 

kooperačné hry 

hry na dôveru 

hranie rolí 

2 

Rozvíjať základy 

zručností, 

sebahodnotenia, 

sebariadenia, 

sebamotivácie 

Emócie, prečo sme 

nahnevaní, silné a slabé 

stránky osobnosti, 

trpezlivosť, upokojenie sa, 

ako zvládnuť hnev, pozitívne  

myslenie, ako pochopiť inýc, 

sebaúcta 

indiv.prístup 

vysvetlenie, 

povzbudenie 

dramatizácia 

hranie rolí 

hry na úprimnosť 

hry na vciťovanie 

2 

Prejavovať úctu k 

rodičom , starším 

Moja rodina, čo je domov, 

vlastné zážitky, rozprávanie 

o domove, prejavy úcty k 

ľuďom, tolerancia 

indiv.prístup 

vysvetlenie 

film 

rozprávka 

hry na vciťovanie 

hranie rolí 

2 

Prejavovať 

ohľaduplnosť k 

osobám so 

zdravotným 

postihnutím 

Život so zdravotným 

postihnutím, čo je 

predsudok, vzťah k deťom s 

handicapom 

indiv.prístup 

vysvetlenie 

film 

rozprávka 

hry na vciťovanie 

hranie rolí 

2 

Pochopiť význam 

dodržiavania 

ľudských práv a 

základných slobôd 

Práva dieťaťa, ľudské práva, 

šikanovanie, diskriminácia, 

moje práva, tvoje práva, 

spolužitie bez násilia 

indiv.prístup 

vysvetlenie 

brainstorming 

hry na riešenie 

konfliktov 

hry na dôveru 

hry na 

sebapresadzovanie 

2 

Posilniť základy 

hrdosti k národnej a 

štátnej príslušnosti 

Slovensko v Európe, 

Slovensko vo svete, úspechy 

slovenských športovcov, 

umelcov 

indiv.prístup 

vysvetlenie 

výtvarná práca 

tvorivá dielňa 

film 

2 



rozprávka 

Kultivovať kultúrne 

návyky a 

vyjadrovanie sa 

Pozdrav, podanie ruky, 

požiadanie, odmietnutie, 

oslovenie, stolovanie 

indiv.prístup 

vysvetlenie 

tréning 

hranie rolí 

dramatizácia 

kurz 

2 

Využívať všetky 

dostupné formy 

komunikácie 

Práca s počítačom, 

komunikácia cez internet, 

práca s textovom a 

grafickom editore 

indiv.prístup 

brainstorming 

tréning 

vlastná práca 

prezentácia 

riešenie úloh 

2 

Rozlíšiť kultúrne a 

nekultúrne prejavy v 

správaní sa 

Vulgarizmy, slang, gestá, 

neformálna komunikácia, 

spolužitie bez násilia 

indiv.prístup 

vysvetlenie 

tréning 

aktivačné hry 

hranie rolí 

2 

Vedieť samostatne a 

kriticky riešiť 

jednoduché konflikty 

Čo je konflikt, z čoho 

konflikt vzniká, správanie, 

ktoré podporuje konflikt, 

správanie, ktoré konfliktu 

predchádza 

indiv.prístup 

vysvetlenie 

hry na riešenie 

konfliktov 

hranie rolí 

dramatizácia 

4 

Pomenovať znaky 

harmonickej a 

problémovej rodiny 

Deľba práce v rodine, 

vlastné zážitky, problémy v 

rodine, život detí v 

rozvrátenej rodine, moja 

pomoc v rodine 

indiv.prístup 

hranie rolí 

dramatizácia 

sociálne hry 

výtvarná práca 

film 

rozprávka 

4 

 

Pracovno – technická oblasť 

Výchovno-

vzdelávací  cieľ 
Obsah Metódy, formy Počet VVČ 

Kultivovať základné 

sebaobslužné a 

hygienické návyky 

Sebaobsluha, poriadok na 

stole, v šatni, umývanie rúk, 

vetranie, telovýchovné 

chvíľky 

indiv.prístup 

vysvetlenie 

motivácia 

aktivizácia 

teéning 

hodnotenie 

5 

Vedieť si samostatne 

vytýčiť jednoduché 

osobné ciele 

Sebahodnotenie, poznávanie 

rôznych profesií, úcta ku 

každému povolaniu, 

dodržiavanie denného 

režimu, vývoj ľudského 

indiv.prístup 

motivácia 

povzbudenie 

rozhovor 

hranie rolí 

4 



života; 

detstvo, dospelosť, staroba, 

orientácia v čase: 

prítomnosť, budúcnosť 

sociálne hry 

hry na 

sebapresadzovanie 

vychádzka 

exkurzi 

Rozumieť významu 

osobnej 

zodpovednosti za 

vykonanú prácu 

Príprava na vyučovanie, 

splnenie úlohy, presnosť a 

čistota práce 

indiv.prístup 

rozhovor 

tréning 

vysvetlenie 

hodnotenia 

hry na dôveru 

vlastná práca 

projekt 

4 

Vedieť spolupracovať 

so skupinou 

Kladný vzťah k 

spolužiakom, hrdosť na 

spoločný výsledok práce 

indiv.prístup 

motivácia 

kooperačné hry 

spoločné podujatua 

besiedka 

súťaž 

 

4 

Rozvíjať základy 

manuálnych a 

technických zručností 

Práca s rôznym materiálom, 

netradičné pracovné postupy, 

zhotovenie darčeka, rozvoj 

jemnej motoriky, 

manipulačné zručnosti, 

spolupráca 

indiv.prístup 

povzbudenie 

vysvetlenie 

aktivizácia 

tvorivá dielňa 

záujmový krúžok 

vlastná práca 

besiedka 

4 

Získavať základy 

zručností potrebných 

pre praktický život 

Varenie, pečenie, studení 

jedlo, poriadok v herni, v 

triede, sebaobslužné činnosti 

indiv.prístup 

tréning 

povzbudenie 

aktivačné hry 

vlastná práca 

výstava 

besiedka 

4 

Získať základné 

zručnosti v tvorbe 

jednoduchých 

projektov 

Maska na karneval, kalendár 

oddelenia, návrh 

oddychového kútika v 

oddelení 

indiv.prístup 

vysvetlenie 

povzbudenie 

brainstorming 

tvorivá dielňa 

kooperačné hry 

vlastná práca 

prezentácia 

5 

 

 

Prírodovedno – enviromentálna oblasť 

Výchovno-

vzdelávací  cieľ 
Obsah Metódy, formy Počet VVČ 



Pochopiť základné 

princípy ochrany 

životného prostredia 

Poznávanie zvierat, rastlín v 

regióne, pozorovanie zmien 

v prírode, šetrenie 

indiv.prístup 

vysvetlenie 

ekologické hry 

8 

Rozvíjať zručnosti pri 

jednoduchej činnosti 

na tvorbe a ochrane 

životného prostredia 

Starostlivosť o izbové kvety, 

čistenie prírody a okolia 

ŠKD, zber papiera, triedenie 

odpadu, využitie odpadu, 

zber prírodnín 

indiv.prístup 

vysvetlenie 

motivácia 

aktivizácia 

prezentácia 

7 

Pochopiť význam 

dodržiavania 

základných zásad 

zdravej výživy 

Podstata zdravia, 

zodpovednosť za svoje 

zdravie, ochorenia, 

racionálna strava, 

potravinová pyramída 

indiv.prístup 

vysvetlenie 

aktivzácia 

hranie rolí 

dramatizácia 

film 

rozprávka 

beseda 

 

 

7 

Poznať základné 

prncípy zdravého 

životného štýlu 

Stravovacie návyky, pitný 

režim, striedanie práce a 

odpočinku 

indiv.prístup 

vysvetlenie 

aktivizácia 

hranie rolí 

dramatizácia 

film 

rozprávka 

beseda s lekárom 

súťaž 

8 

 

Esteticko-výchovná oblasť 

Výchovno-

vzdelávací  cieľ 
Obsah Metódy, formy Počet VVČ 

Posilniť úctu ku 

kultúrnym hodnotám 

v blízkom okolí 

Návšteva kina, galérie, 

múzea, kultúrnych pamiatok 

v obci a v regióne, ľudové 

tradície a zvyky, povesti, 

názvy ulíc, miestne noviny, 

história a dnešok 

indiv.prístup 

vysvetlenie 

aktivizácia 

ukážka 

film 

rozprávka 

výtvarná práca 

dramatizácia 

výstava prác 

súťaž 

vychádzka 

5 

Rozvíjať základy 

vzťahu k umeniu 

Hudba výtvarné umenie, 

tanec, záujmová činnosť, 

nácvik programu 

Moivácia 

ukážka 

povzbudenie 

návšteva kultúrneho 

podujatia 

5 

Rozvíjať talent a Netradičné výtvarné indiv.prístup 4 



špecifické schopnosti techniky, hudobné činnosti, 

športové činnosti 

motivácia 

povzbudenie 

brainstorming 

výstava prác 

súťaž 

Rozvíjať základy 

tvorivých schopností 

a zručností 

Záujmová činnosť, príprava 

kultúrneho vystúpenia 

indiv.prístup 

motivácia 

povzbudenie 

aktivizácia 

brainstorming 

prezentácia 

výstava prác 

 

4 

Prejavovať pozitívny 

vzťah k jednoduchej 

estetickej úprave 

prostredia 

Úprava triedy, netradičné 

ozdoby, úprava zovňajšku 

indiv.prístup 

motivácia 

povzbudenie 

brainstorming 

aktivzácia 

tvorivá dielňa 

4 

Podieľať sa na 

príprave kultúrnych 

podujatí v skupine 

Veľká noc, Deň matiek, Úcta 

k starším, Vianoce 

Indiv. Prístup 

motivácia 

pozbudenie 

aktivizácia 

dramatizácia 

besiedka 

4 

Objavovať a vnímať 

krásu v bežnom 

živote 

Tematická vychádzka, 

pozorovanie zmien, audio 

nahrávka, rozprávka, vlastná 

skúsenosť 

indiv.prístup 

povzbudenie 

pozorovanie 

ilustrácia zážitku 

4 

 

 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

Výchovno-

vzdelávací  cieľ 

Obsah Metódy, formy 
Počet VVČ 

Rozvíjať schopnosť 

relaxovať 

pravidelným 

pohybom 

Prechádzka, bicyklovanie, 

cvičenie v telocvični, stolný 

tenis, kolektívne športové 

hry 

indiv.prístup 

motivácia 

povzbudenie 

aktivizácia 

tréning 

9 

Pochopiť škodlivosť 

fajčenia, alkoholu a 

iných drog 

Čo je nikotín, fajčenie, 

alkohol a zdravie, civilizačné 

choroby 

indiv.prístup 

vysvetlenie 

film 

beseda s odborníkom 

výtvarné stvárnenie 

zážitku 

súťaž 

9 



Pochopiť význam 

pravidelného pohybu 

a cvičenia 

Otužovanie, relaxačné 

cvičenie, skupinové hry, 

netradičné športové 

disciplíny a hry 

indiv.prístup 

vysvetlenie 

motivácia 

povzbudenie 

aktivizácia 

tréning 

9 

Rozvíjať športový 

talent a schopnosti 

Záujmová činnosť, futbal, 

basketbal, stolný tenis 

indiv.prístup 

motivácia 

povzbudenie 

aktivizácia 

súťaž 

10 

 

Náboženská oblasť 

Výchovno-

vzdelávací  cieľ 

Obsah Metódy, formy 
Počet VVČ 

Modliť sa a prosiť o 

milosti v tomto šk. 

roku 

Význam modlitby, prosby, 

poďakovanie, viera 

indiv.prístup 

motivácia 

povzbudenie 

5 

Poznať a modliť s ak 

nášmu patrónovi 

školy 

Poznať sv. Michala, 

archanjela, jeho úlohu 

rozprávanie 

4 

Význam modlitby sv. 

ruženca 

Čo je sv. ruženec, z čoho 

pozostáva, prečo sa ho máme 

modliť, ďakovať, prosiť 

indiv.prístup 

motivácia 

aktivity 

modlitba 

výroba ruženca 

4 

Pochopiť význam 

prvopiatkových sv. 

omší 

Sviatosť oltárna, spoveď, sv. 

prijímanie, získanie milostí 

indiv.prístup 

motivácia 

aktivity 

modlitba 

4 

Poznať život 

najznámejšieho 

biskupa pre deti 

sv.Mikuláš, mučeník a 

dobrodinec, obraz sv. 

Mikuláša 

indiv.prístup 

motivácia 

aktivity 

modlitba 

čítanie 

4 

Vnímať lásku cez 

blížneho 

Čo robí anjel, ako vyzerá, 

ako pomáha a prečo, emócie, 

zážitky 

indiv.prístup 

motivácia 

aktivity 

modlitba 

čítanie 

4 

Pripomenúť si život 

učiteľa mládeže 

Ján Bosco, zakladateľ 

rehoľnej spoločnosti 

saleziánov, staral sa o deti z 

ulice 

indiv.prístup 

motivácia 

aktivity 

modlitba 

čítanie 

4 



Potreba dodržiavať 

Božie prikázania 

Desatoro božích prikázaní, 

ich dodržiavanie, spáchanie 

hriechu, spoveď, Boh 

odpúšťa 

indiv.prístup 

motivácia 

aktivity 

modlitba 

čítanie 

povzbudenie 

 

Neustále pociťovať 

nevyhnutnosť Božej 

prítomnosti v našom 

kažodennom živote 

Rozhovor, emócie, vlastné 

zážitky, pocity, radosť, 

starosti, prekonávanie 

prekážok, ďakovanie za 

milosti 

indiv.prístup 

motivácia 

aktivity 

modlitba 

čítanie 

4 

 

 

Výchovný program Školského klubu detí pri CZŠ sv. Michala v Kendiciach vypracovala:  

 

 

 

 

V Kendiciach, dňa 30.augusta 2019                                                   Darina Šotíková                                                                            

                                                                                                      vychovávateľka 

 

 

 

Schválila:                                                                                   Mgr. Beáta Ďordíková 

                                                                                            riaditeľka školy 

 


