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1. CHARAKTERISTIKA ZARIADENIA A DETÍ
Školský klub detí (ďalej aj ŠKD) je školské zariadenie, ktoré je organizačnou súčasťou základnej školy, navštevujú ho deti školy.
ŠKD je umiestnený na prvom poschodí základnej školy v triedach, v ktorých sa počas dopoludnia uskutočňuje vzdelávanie žiakov v škole.
Priestor klubu pozostáva z časti oddychovej a pracovnej.
Pri výchovno-vzdelávacej činnosti je využívaná herňa, telocvičňa, školské ihrisko, školská knižnica a učebňa informatiky.
Školský klub detí zabezpečuje odpočinok po vyučovaní, rekreáciu a zmysluplné využitie voľného času.
ŠKD navštevujú najmä deti z lokality Dvory, Lúky, Kopčany, ale aj deti z iných školských obvodov a mestských častí.
Deti sa učia žiť v kolektíve, spolupracovať a tolerovať sa navzájom.
Jednotlivé činnosti výchovy mimo vyučovania rozvíjajú u nich dôležité zručnosti a vedomosti, posilňujú osobnosť každého jedinca,
dávajú priestor vlastnej iniciatíve.
Počet oddelení ŠKD sa odvíja od počtu prihlásených žiakov.
V súčasnom období sú to 3 oddelenia na 1. stupni, v ktorých je stabilný počet detí a 1oddelenie pre deti s pervazívnymi poruchami správania.
V oddelení s pervazívnymi poruchami správania je výchovno vzdelávací proces zameraný na rozvíjanie kľúčových spôsobilostí
( komunikácie, vedomostí, skúseností a postojov) na úrovni, ktorá je pre tieto deti dosiahnuteľná a na ich maximálne možné
integrovanie sa do spoločnosti.
ŠKD sa podieľa na realizácii všetkých projektov, do ktorých je škola zapojená.
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2. CIELE A POSLANIA VÝCHOVY
SWOT ANALÝZA
Silné stránky
prezentácia školy na verejnosti- internetová stránka,
zapájanie sa do projektov,
široké spektrum školských podujatí,
ponuka športovej prípravy v tenise,
spolupráca so Súkromnou umeleckou školou,
dobrá úroveň spolupráce s rôznymi organizáciami,
dobrá materiálno-technická vybavenosť ŠKD,
odbornosť pedagogických zamestnancov,
ich ďalšie vzdelávanie
Príležitosti
zapájať žiakov do čo najväčšieho počtu športových
súťaží s cieľom viesť žiakov ku zdravému životnému
štýlu,
venovať pozornosť talentovaným žiakom,
zapájať ich do vedomostných aj športových súťaží,
napomáhať slabo prospievajúcim žiakom (konkrétna pomoc),
zvyšovať počítačovú gramotnosť,
prezentovať aktivity ŠKD aj vo forme mediálnej propagácie.

Slabé stránky
časovo náročná dochádzka žiakov,
momentálne nevyhovujúci areál školy,

Ohrozenia
nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých
rodinách,
nedostatočný záujem zo strany rodičovskej verejnosti.
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2.1. Poslanie školského klubu detí
Hlavným cieľom výchovy školského zariadenia je výchovné pôsobenie na dieťa v súčinnosti s cieľmi základnej školy, ktorej je
školský klub detí súčasťou tak, aby podporil rozvíjanie dieťaťa smerom k pozitívnej a aktívnej prosocionálnej osobnosti, ktorá bude
schopná uplatniť sa v reálnom živote súčasnej otvorenej a informačnej spoločnosti.
Pestrou a zaujímavou činnosťou v čase mimo vyučovania dopĺňať výchovno-vyučovací proces, uspokojovať záujmy detí
s prevahou oddychového, rekreačného a vzdelávacieho charakteru.
V jednotlivých činnostiach bude dominovať zážitková, humanistická výchova, ktorej úlohou je podporiť rozvoj osobnosti
každého dieťaťa, jeho schopností i záujmov.

2.2. Dlhodobé strategické ciele ŠKD:
 Rozvíjať kompetencie detí získané vo výchovno – vzdelávacej činnosti
Konkrétne strategické ciele:
 učiť sa učiť,
 komunikačné kompetencie,
 pracovné kompetencie,
 sociálne kompetencie,
 občianske kompetencie,
 kultúrne kompetencie.
 Vytvoriť podmienky pre rozvoj osobnosti každého dieťaťa
Konkrétne strategické ciele:
 individuálnych schopností dieťaťa,
 individuálnych záujmov dieťaťa,
 talentu dieťaťa.
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Vytvárať vhodné podmienky pre ďalší profesijný rast vychovávateliek
Dopĺňať materiálové vybavenie ŠKD a vylepšovať tak estetizáciu prostredia jednotlivých oddelení
Naďalej sa zapájať do projektov školy
Spolupracovať s rodičmi, zapájať ich do aktivít ŠKD
Zúčastňovať sa na rôznych školských a mimoškolských aktivitách s cieľom dosiahnuť dobré výsledky a reprezentovať školu na
verejnosti, v médiách a na webovej stránke

2.3. Dlhodobé strategické ciele orientované na osobnosť dieťaťa
 Pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti
 v duchu porozumenia a znášanlivosti,
 v duchu rovnosti muža a ženy
 v duchu priateľstva medzi národmi, národnosťami a etnickými skupinami
 v duchu náboženskej tolerancie
 Získať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu
 Rozvíjať schopnosti a talent
 Rozvíjať manuálne zručnosti
 Rozvíjať sociálne, občianske a kultúrne postoje
 Prejavovať úctu k rodičom a k starším osobám
 Utvárať si kladné citové vzťahy k prírodnému a spoločenskému prostrediu, k sebe samému
 Ovládať a kultivovať citové prejavy
 Vedieť samostatne riešiť jednoduché konfliktné situácie
 Vedieť potláčať nevhodné impulzívne správanie
 Samostatne a iniciatívne riešiť rôzne úlohy a situácie
 Rozvíjať trpezlivosť, vytrvalosť, dôslednosť, presnosť, spoľahlivosť, cieľavedomosť a sebaovládanie
 Osvojovať si bežné spoločenské zvyky a pravidlá kultúrneho správania, vzory správania, rolové pozície v skupinách
 Rozvíjať reč a komunikatívne schopnosti
 Spolupracovať v skupine žiakov, vzájomne si pomáhať
 Posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám
4
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Konkrétne strategické ciele orientované na osobnosť dieťaťa sú uvedené vo výchovných osnovách a sú zároveň výchovno-vzdelávacími
cieľmi jednotlivých tematických oblastí výchovy.
Hodnoty uznávané v školskom klube detí :
 SLOBODA
 ĽUDSKOSŤ
 VZDELANIE
Tieto tri hodnoty sa vzájomne podmieňujú. Každá z nich predstavuje súbor práv a povinností.
SLOBODA pre nás znamená:
 každý má právo prejaviť svoju tvorivosť, originalitu, invenciu,
 nik nesmie svojím konaním ohrozovať a obmedzovať druhých,
 každý musí rešpektovať integritu ostatných detí, správať sa k ním ohľaduplne,
 každý má právo podieľať sa na tvorbe pravidiel ŠKD,
 všetci máme povinnosť rešpektovať pravidlá stanovené v školskom klube detí,
 každý má právo na vlastný názor a jeho vyjadrenie v primeranej forme,
 každý má právo na autonómne konanie a zodpovedá za jeho dôsledky.
ĽUDSKOSŤ pre nás znamená:
 konáme a myslíme bez predsudkov,
 spoločne budujeme atmosféru priateľstva, spolupráce a tolerancie,
 každý má právo cítiť sa v ŠKD bezpečne,
 každý má právo byť pochopený, snažíme sa byť empatickí,
 každý má právo byť akceptovaný, nerobíme rozdiely v rasách, náboženstve, pohlaví, pôvode,
 každý má právo na omyl, každý sa snaží svoje chyby naprávať.
VZDELANIE pre nás znamená:
 každý má právo si zvoliť vlastnú cestu vo vzdelávacích aktivitách
 každý má príležitosť zvládnuť kľúčové kompetencie a rozvíjať ich,
 každý je povinný rešpektovať vzdelávacie aktivity a nebrániť im.
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3. FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA
Výchovný proces v školskom klube detí je poldenný.
ŠKD navštevujú predovšetkým žiaci 1. až 4. ročníka.
Vo výchovno-vzdelávacej činnosti uplatňujeme metódy, formy a prostriedky tvorivo-humanistického modelu výchovy, ktoré sledujú základný
cieľ, a tým je vhodná forma uplatnenia a sebarealizácie každého dieťaťa.
Preferujú sa najmä zážitkové, aktivizujúce, motivačné, heuristické, problémové, demonštračné a inscenačné metódy.
Formy výchovy a vzdelávania, ktoré sú realizované v jednotlivých činnostiach, sú rôznorodé a pestré.
Dôležité miesto má zážitok.
V etickej a citovej výchove vedie k zlepšeniu sebapoznania a upevneniu vzájomných vzťahov, svoje miesto má aj v oblasti rozumovej
výchovy.
Formy uplatňované vo VVČ:















vychádzka,
súťaž,
návšteva knižnice, čítanie, práca s knihou, ilustrácie,
kultúrne programy a vystúpenia,
športové súťaže a zápasy,
dramatizácia, nácvik piesní, básní,
kreslenie, maľovanie, modelovanie,
vychádzka,
hra,
beseda, diskusné kruhy,
práca s IKT
súťaž, kvíz
exkurzia
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Po obsahovej stránke je výchova mimo vyučovania v ŠKD zameraná na tieto činnosti:
Oddychová činnosť

Rekreačná činnosť

Výchovná činnosť

Príprava
na vyučovanie

uskutočňuje sa bezprostredne po vyučovaní, je pokojná, duševne a pohybovo nenáročná.
Optimálnym riešením odpočinku je voľba činnosti deťmi podľa individuálnych potrieb.
Najviac preferované sú kolektívne, stolové a námetové hry, hry so stavebnicami, počúvanie hudby, voľný
výtvarný prejav, čítanie a sledovanie rozprávok, neformálne rozhovory.
je nevyhnutná na regeneráciu duševných síl, odreagovanie sa a odstránenie únavy z vyučovania.
Prebieha spravidla na školskom dvore alebo v telocvični. Hlavnou zložkou tejto činnosti sú rôzne pohybové
hry, súťaže, loptové hry, vychádzky, skrývačky a naháňačky.
je najdôležitejšou súčasťou obsahu výchovy mimo vyučovania. Slúži na rozvoj vedomostí, schopností
a zručností detí.
Zameriava sa na rozvoj vzdelávacej, prírodovednej, spoločenskovednej, estetickej, pracovnej, športovej
a dopravnej činnosti.
je zameraná na systematické a pravidelné plnenie školských povinností, na upevnenie učiva hravou formou
pomocou didaktických hier. Deti sú vedené k samostatnosti pri práci, sústredenosti, dbá sa na grafickú
úpravu písma, šetrné zaobchádzanie so školskými pomôckami, učia sa poriadku v laviciach a osobných
veciach.

Pravidelná činnosť

je týždenným rozvrhom zamestnania a predstavuje väčšinou organizované aktivity.

Príležitostné akcie

presahujú spravidla rámec jedného oddelenia a nie sú zahrnuté do týždenného plánu činností.
Sú to besiedky, oslavy, výlety, exkurzie, návštevy divadelných predstavení a príležitostné akcie.
Tieto akcie sa pripravujú pre všetky oddelenia ŠKD a niekedy sa sú určené aj pre rodičov- verejnosť.

Spontánne aktivity

zahrňujú každodenné individuálne oddychové činnosti po obede, pri pobyte vonku (po organizovanej časti
pobytu v ŠKD), spontánne hry v rámci ranného pobytu detí a pred odchodom z ŠKD, kedy sú spojené
oddelenia.
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Základným výchovným prostriedkom je hra:
 prináša kladné emócie, navodzuje nové zážitky a využíva prvky zážitkovej pedagogiky,
 motivuje k sebavýchove, vedie k sebapoznávaniu, rozširovaniu horizontov, pomáha pri hľadaní miesta vo svete,
 ponúka priestor pre sociálne učenie, získavanie dôvery v seba i ostatných ľudí, pomáha prekonávať hranice fyzických
i psychických možností dieťaťa,
 je jedinečnou možnosťou získať spoločné zážitky v skupine.

4.TEMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVY
Výchovno - vzdelávacie ciele sa realizujú v týchto tematických oblastiach výchovy:







vzdelávacia
spoločensko-vedná
pracovno-technická
prírodovedno-environmentálna
esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická)
telovýchovná, zdravotná a športová (turistická)

Tematické oblasti v sebe súčasne obsahujú ďalšie oblasti výchovy, najmä: rozumovú, mravnú, ekologickú, dopravnú a výchovu
k rodičovstvu.
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4.1. Cieľové zameranie v tematických oblastiach výchovy
Spoločensko-vedná oblasť
Cieľové zameranie:
posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti
pochopiť význam dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd
prejavovať úctu k rodičom, starším osobám
spolurozhodovať o živote v skupine
rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie
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
prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím
vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty
poznať bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu)

Vzdelávacia oblasť:
Cieľové zameranie:
rozvíjať získané vedomosti a zručnosti z VVČ
rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa
získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov
získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu
podporovať tvorivé myslenie, cvičiť postreh
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Pracovno-technická oblasť
Cieľové zameranie:
rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu
vedieť spolupracovať so skupinou
rozvíjať základy manuálnych a technických zručností
získať základy zručností potrebných pre praktický život
získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov
Prírodovedno - environmentálna oblasť
Cieľové zameranie:
pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia
rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia
Esteticko-výchovná oblasť
Cieľové zameranie:
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:
rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom
pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog
pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia
poznať základné princípy zdravého životného štýlu
rozvíjať športový talent a schopnosti
vedieť správne reagovať v nebezpečenstve, poskytnúť, alebo privolať prvotnú pomoc
10
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4.2.Stratégie výchovno-vzdelávacieho procesu
Metódy používané pri spontánnej, neriadenej činnosti:
pozorovanie, získavanie skúseností prežívaním,
experimentovanie,
hra, individuálna práca,
vlastná tvorba, aktivizujúce hry,
práca vo dvojici, v skupine, partnerská „výučba“,
samostatné a skupinové riešenie problémov
hodnotenie, sebahodnotenie.
Metódy používané pri riadenej činnosti
rozprávanie, dramatizácia, vychádzka,
vyhľadávanie informácií, riešenie problémových situácií,
rozhovor, diskusia, komunikácia v kruhu,
prezentácia výsledkov a ďalšie
odpočinok, čítanie kníh a časopisov,
tematické hry (domov, rodina, škola doprava...)
konštruktívne hry so stavebnicou,
stolné hry, skladanie obrázkov,
voľné kreslenie, maľovanky, doplňovačky,
dramatizácia rozprávky
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Formy práce pri činnosti riadenej
vychádzky s pozorovaním,
technické práce s rôznymi druhmi materiálu,
ručné práce s využitím rôznych výtvarných techník,
besedy,
práce s knihou,
súťaživé hry, didaktické hry,
hudobne pohybové hry,
TV chvíľky,
športové hry,
výukové programy na PC.
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5. VÝCHOVNÝ PLÁN
Pri zostavovaní aktivít Výchovno-vzdelávacieho plánu vychádzame z princípov výchovy a zo štyroch pilierov učenia, ktoré formulovala
OSN pre vedu, výchovu a kultúru UNESCO:

UČIŤ SA POZNÁVAŤ:

UČIŤ SA „ AKO NA TO ”:

UČIŤ SA ŽIŤ SPOLOČNE:

UČIŤ SA BYŤ:

• získať vedomosti a poznatky
• objavovať nové veci, analyzovať ich
a dávať ich do súvislostí
• riešiť problémy
• získavať rôzne vedomosti a návyky potrebné
pre život
• komunikovať
• rozvíjať porozumenie s inými ľuďmi
• poznávať svoje práva, ale i povinnosti
• osvojiť si pravidlá spoločenského
správania sa
• rozvíjať empatiu
• spoločne riešiť problémy
• pracovať ako člen tímu

• rozvíjať vnútorné kvality jedinca
• budovať jeho hodnotový systém
• pestovať zdravý životný štýl
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Tematické oblasti výchovy:

Názov tematických oblastí výchovy:

Počet hodín výchovno - vzdelávacích činností v jednotlivých oddeleniach ŠKD:

I. odd.

II. odd.

III. odd.

IV. odd.

Vzdelávacia oblasť

152

152

152

152

Spoločensko - vedná oblasť

19

19

19

19

Pracovno - technická oblasť

38

38

38

38

Prírodovedno-environmentálna
oblasť

19

19

19

19

Esteticko- výchovná oblasť

38

38

38

38

Telovýchovná, zdravotná
a športová oblasť

38

38

38

38
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6. KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE
Výchovné a vzdelávacie stratégie sa v procese výchovno-vzdelávacej činnosti mimo vyučovania rozvíjajú a navzájom prelínajú
v jednotlivých oblastiach výchovy, utvárajú a rozvíjajú u žiakov tieto kľúčové kompetencie.
Sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)
 vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania,
 dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor,
 uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými
prichádza do kontaktu,
 rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne
reagovať,
 na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie,
 chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti,
 v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť
texty, týkajúce sa bežných životných situácií,
Kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia
 používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v každodenných situáciách a je schopný (na
rôznych úrovniach) používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely)
 je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú k systematizácii poznatkov,
 vytvára si pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu a aktívne sa podieľa na ich ochrane
Kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií
 vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa,
 ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií,
 dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete,
 vie používať rôzne vyučovacie programy, aby získal základy algoritmického myslenia,
 chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,
 vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT.
Kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa
 má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov,
 uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov ,
 vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných činnostiach
15
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Kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy
 vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí adekvátne svojej úrovni navrhuje riešenia podľa svojich
vedomostí a skúseností z danej oblasti,
 pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia problému, overuje správnosť riešenia
a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch,
 pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim) spôsobom,
Osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)

má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere,

uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti,

dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,

uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym trávením voľného času

dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,

uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti,

má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine,

dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri spoločnej práci,

uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom,
Kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,

dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania),

uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,

cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,

rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový postoj,

ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,

pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),

správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,

má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr
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7. VÝCHOVNÉ OSNOVY

III. oddelenie
Počet VVČ

IV. oddelenie
Počet VVČ

Obsah

II. oddelenie
Počet VVČ

Výchovno- vzdelávací cieľ

I. oddelenie
Počet VVČ

Spoločenskovedná činnosť

4

2

2

2

Individuálny prístup
Aktivizácia
Hry na riešenie konfliktov
Výtvarná práca

2

2

2

2

Individuálny prístup
Vysvetlenie
Brainstorming
Hry

1

1

1

1

Metódy, formy

Spolurozhodovať o živote
v skupine

Pravidlá v ŠKD
Spolupráca
Zodpovednosť
Vytváranie pozitívnej klímy
v oddelení

Individuálny prístup
Vysvetlenie
Kooperačné hry
Motivácia

Ovládať jednoduché zručnosti
sebahodnotenia, sebariadenia,
sebamotivácie a empatie

Emócie
Silné a slabé stránky osobnosti
Trpezlivosť
Ako zvládnuť hnev
Pozitívne myslenie
Sebaúcta

Prejavovať ohľaduplnosť
k osobám so zdravotným
postihnutím

Život so zdravotným postihnutím
Čo je predsudok
Vzťah
k handicapovaným deťom
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Symboly SR
Úspechy slovenských športovcov,
umelcov
Kultúrne pamiatky v regióne
História mesta
Štátne sviatky
Rozlišovať kultúrne a
Vulgarizmy, slang, gestá
nekultúrne prejavy v správaní sa Neformálna komunikácia
Rozlíšiť dobro a zlo
Spolužitie bez násilia
Poznať bežné pravidlá
Kultúra stolovania
spoločenského kontaktu
Abeceda slušného správania
(etiketu)
Ideme do spoločnosti

Súťaž
Obrázky
IKT

Samostatne a kriticky riešiť
Konflikt – riešenie konfliktov,
jednoduché konflikty v oddelení predchádzanie konfliktom
Obhajovať svoje názory
Asertivita, asertívne správanie
Vypočuť si opačný názor

Modelové situácie
Situačné hry

Individuálny prístup
Vysvetlenie
Rozhovor
Príbeh
Dialóg
Modelové situácie

Vedenie rozhovoru
Diskusia
Dialóg
Monológ

IV. oddelenie.
Počet VVČ

Prejavovať základy hrdosti
k národným hodnotám
a tradíciám SR

III. oddelenie
Počet VVČ

Metódy, formy

Obsah

II. oddelenie
Počet VVČ

Výchovno- vzdelávací cieľ

I. oddelenie
Počet VVČ
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3

3

3

3

2

2

2

2

2

3

3

3
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Moja rodina, čo je domov, vlastné
zážitky, rozprávanie o domove
Prejavy úcty k ľuďom
Deľba práce v rodine, moja pomoc
v rodine

Využívať všetky dostupné
formy komunikácie
Vyberať si vhodný program,
stráviť účelne čas pri PC

Práca s počítačom, komunikácia
na internete
Škodlivý vplyv TV a PC na vývin
dieťaťa

Fotografie
Kresba
Rozprávanie
Kresba
Rozhovor
Hry na vciťovanie
Práca s PC
Rozhovor

IV. oddelenie.
Počet VVČ

Prejavovať úctu k rodičom,
starším
Uvedomiť si svoje postavenie
v rodine

Metódy, formy

III. oddelenie
Počet VVČ

Obsah

II. oddelenie
Počet VVČ

Výchovno- vzdelávací cieľ

I. oddelenie
Počet VVČ
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3

4

4

4

2

2

2

2
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Pomoc pri úprave okolia školy
Triedenie odpadu
Využitie odpadových materiálov
Šetrenie energiami a vodou

Pochopiť prírodné zákony, vedieť Ročné obdobia a ich charakteristika
ich vysvetliť
Prírodné javy

IV. oddelenie
Počet VVČ

Aktívne chrániť životné
prostredie

Poznávanie rastlín a zvierat
Pozorovanie zmien v prírode

III. oddelenie
Počet VVČ

Vytvárať kladný vzťah
k životnému prostrediu a prírode

Obsah

II. oddelenie
Počet VVČ

Výchovno- vzdelávací cieľ

I. oddelenie
Počet VVČ

Prírodovedno - environmentálna oblasť

7

6

6

7

Individuálny prístup
Aktivizácia
Prezentácia
Motivácia

4

5

5

5

Individuálny prístup
Vysvetlenie
Prezentácia
Ekologické hry

2

3

3

3

Metódy, formy

Individuálny prístup
Vysvetlenie
Ekologické hry
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Rozvíjať základné znalosti
o chránených a ohrozených
druhoch rastlín a živočíchov

Poznávanie chránených
a ohrozených druhov rastlín
a živočíchov
Správanie sa v prírode

Individuálny prístup
Vysvetlenie
Environmentálne hry
Filmy
Aktivizácia

Poznať zásady správneho
stolovania
a zdravej výživy

Stravovacie návyky
Pitný režim
Zdravé potraviny

Vysvetlenie
Dramatizácia
Súťaž
Aktivizácia

IV. oddelenie
Počet VVČ

Metódy, formy

III. oddelenie
Počet VVČ

Obsah

II. oddelenie
Počet VVČ

Výchovno- vzdelávací cieľ

I. oddelenie
Počet VVČ
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2

3

3

3

4

2

2

2
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Vlastná práca
Individuálny prístup
Vysvetlenie
Povzbudenie

Rozumieť významu osobnej
Príprava na vyučovanie
zodpovednosti za vykonanú prácu Splnenie úlohy
Presnosť a čistota práce

Rozhovor
Vysvetlenie
Hodnotenie
Hry na dôveru
Vlastná práca

Rozvíjať základy manuálnych
a technických zručností

Individuálny prístup
Povzbudenie
Aktivizácia

Práca s rôznym materiálom
a nástrojmi
Netradičné pracovné postupy
Zhotovenie darčeka

IV. oddelenie
Počet VVČ

Kultúra stolovania
Príprava jednoduchých studených
jedál v školskej kuchynke
Poriadok v herni, v triede
Sebaobslužné činnosti

Metódy, formy

III. oddelenie
Počet VVČ

Získavať základy zručností
potrebných pre praktický život

Obsah

II. oddelenie
Počet VVČ

Výchovno- vzdelávací cieľ

I. oddelenie
Počet VVČ

Pracovno-technická oblasť

3

3

4

4

3

2

3

3

20

20

20

20
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Prejavy kladného vzťahu
k spolužiakom
Tolerancia
Kooperácia

Individuálny prístup
Povzbudenie
Vysvetlenie
Aktivizácia
Vlastná práca
Kooperačné hry

Vedieť konštruovať podľa
vlastnej
predstavy i podľa vlastne
zostrojenej predlohy

Práca so stavebnicami
a odpadovým materiálom

Individuálny prístup
Motivácia
Tréning
Hodnotenie

Získať základné zručnosti
v tvorbe jednoduchých projektov

Výzdoba priestorov
Práca s rôznym materiálom
Vlastný návrh na tvorbu

Individuálny prístup
Brainstorming
Prezentácia
Tvorivá dielňa
Vlastná práca

IV. oddelenie
Počet VVČ

Metódy, formy

III. oddelenie
Počet VVČ

Vedieť spolupracovať
so skupinou

Obsah

II. oddelenie
Počet VVČ

Výchovno- vzdelávací cieľ

I. oddelenie
Počet VVČ
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2

2

2

2

5

6

6

6

6

5

3

3
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Rozvíjať vzťah k umeniu

Rozvíjať talent a špecifické
schopnosti, dokázať uvoľniť sa
a relaxovať

Návšteva kina, galérie, múzea,
kultúrnych pamiatok
v obci a v regióne
Ľudové tradície a zvyky
Ľudové tance, povesti
História a dnešok

Individuálny prístup
Vysvetlenie
Aktivizácia
Ukážka
Výtvarná práca
Vychádzka
IKT
Projekt

Moderné a klasické umenie
Koncert
Vernisáž

Návšteva kultúrneho podujatia
Zapájanie sa do projektov
Vlastná práca

Netradičné a tradičné výtvarné
techniky
Hudobné činnosti
Základy rytmiky
Hudba a pohyb

Výtvarná práca
Dramatizácia
Výstava prác

IV. oddelenie
Počet VVČ

Upevňovať
vzťah k tradíciám

Metódy, formy

III. oddelenie
Počet VVČ

Získať a prejavovať úctu
ku kultúrnym hodnotám
v blízkom okolí

Obsah

II. oddelenie
Počet VVČ

Výchovno- vzdelávací cieľ

I. oddelenie
Počet VVČ

Esteticko-výchovná činnosť

6

6

6

6

2

2

2

2

26

24

24

24

24

Povzbudenie
Výstava prác
Kooperácia
Individuálny prístup
Motivácia
Aktivizácia
Dramatizácia
Besiedka

IV. oddelenie
Počet VVČ

Príprava kultúrneho vystúpenia
Vlastná tvorba
Úcta k starším
Vianoce
Veľká noc
Deň matiek

Metódy, formy

III. oddelenie
Počet VVČ

Prebúdzať záujem o zapájanie sa
do prípravy spoločenských
podujatí

Obsah

II. oddelenie
Počet VVČ

Výchovno- vzdelávací cieľ

I. oddelenie
Počet VVČ
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4

6

6

6
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Rozvíjať športový talent
a schopnosti

Pochopiť negatívne vplyvy
fajčenia, alkoholu,
drog na zdravie

Futbal
Vybíjaná
Prehadzovaná
Basketbal

Alkohol
Fajčenie
Drogy a zdravie

Individuálny prístup
Motivácia
Povzbudenie
Aktivizácia
Tréning
Hra
Tréning
Individuálny prístup
Motivácia

Individuálny prístup
Vysvetlenie
Riadený rozhovor
Výtvarné stvárnenie
Súťaž

IV. oddelenie
Počet VVČ

Rozvíjať schopnosť relaxovať
Turistika
pravidelným cvičením a pohybom Kolektívne športové hry
Sezónne športy
Pohybové hry

Metódy, formy

III. oddelenie
Počet VVČ

Obsah

II. oddelenie
Počet VVČ

Výchovno- vzdelávací cieľ

I. oddelenie
Počet VVČ

Telovýchovná, zdravotná a športová činnosť

15

13

13

13

10

12

12

12

3

3

4

4
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Získavať a zdokonaľovať základy Zdravá výživa
zdravého životného štýlu
Voľný čas a jeho využitie
Starostlivosť o svoje zdravie
Otužovanie, relaxačné cvičenie

Povzbudenie
Aktivizácia
Súťaž
Kooperačné hry
Hry
Vysvetlenie

Vedieť reagovať
v nebezpečenstve,
zvládnuť prvú pomoc

Individuálny prístup
Vysvetlenie
Film
Povzbudenie
Kresba
Súťaž

Záchranné zložky
Praktické cvičenie jednoduchých
ošetrení

IV. oddelenie
Počet VVČ

Metódy, formy

III. oddelenie
Počet VVČ

Obsah

II. oddelenie
Počet VVČ

Výchovno- vzdelávací cieľ

I. oddelenie
Počet VVČ
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8

8

7

7

2

2

2

2
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Čítanie s porozumením
Reprodukcia textu
Rozvoj slovnej zásoby
Rozvoj logického myslenia
Rozvoj predstavivosti
Príprava do školy

Individuálny prístup
Motivácia
Povzbudenie
Motivačné hodnotenie
Modelové situácie
Dramatizácia
Hranie rolí
Súťaže
Samostatná práca

Domáce úlohy
Didaktické hry
Práca s encyklopédiami
a literatúrou
Doprava, správanie sa na cestných
komunikáciách

Didaktické hry
Súťaže
Povzbudenie
Kvíz
Motivácia
Individuálny prístup
Povzbudenie

IV. oddelenie
Počet VVČ

Rozvíjať získané vedomosti
a zručnosti z VVČ

Metódy, formy

III. oddelenie
Počet VVČ

Rozvíjať efektívne spôsoby
učenia sa

Obsah

II. oddelenie
Počet VVČ

Výchovno- vzdelávací cieľ

I. oddelenie
Počet VVČ

Vzdelávacia činnosť

52

36

36

36

76

76

76

76
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Rozvíjanie slovnej zásoby
Jazykolamy
Zmyslové hry
Doplňovačky

Motivácia
Individuálny prístup
Povzbudenie
Brainsorming
Projekt
Prezentácia
Súťaž
Kvíz
Hra
Aktivizácia
Vysvetlenie
Braintorming

IV. oddelenie
Počet VVČ

Podporovať tvorivé myslenie,
cvičiť postreh

Samostatná práca
Vyhľadávanie informácií
Práca s knihou
Navštevovanie vzdelávacích
a kultúrnych inštitúcií

Metódy, formy

III. oddelenie
Počet VVČ

Získať vzťah k celoživotnému
vzdelávaniu

Obsah

II. oddelenie
Počet VVČ

Výchovno- vzdelávací cieľ

I. oddelenie
Počet VVČ
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9

10

10

10

15

30

30

30
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8. VÝCHOVNÉ ŠTANDARDY

Kľúčové kompetencie

Spoločenskovedná oblasť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Stratégie výchovnovzdelávacieho pôsobenia

Sociálne komunikačné.
Uvedomuje si význam sociálnoemočnej klímy v triede
a prispieva svojim konaním
k dobrým medziľudským
vzťahom.
Má osvojené základy pre
efektívnu spoluprácu v skupine.

Pravidlá v ŠKD
Spolupráca, zodpovednosť
Vytváranie pozitívnej klímy
v oddelení

Spolurozhodovať o živote
v skupine

Individuálny prístup
Vysvetlenie
Kooperačné hry
Motivácia

Sociálne komunikačné.
Má základy pre smerovanie
k pozitívnemu seba obrazu
a sebadôvere.
Dokáže sústredene počúvať.,
náležite reagovať, používať
vhodné argumenty a vyjadriť
svoj názor.
Uplatňuje ústretovú
komunikáciu pre vytváranie
dobrých medziľudských vzťahov.

Emócie, prečo sme nahnevaní
Silné a slabé stránky osobnosti
Ako zvládnuť hnev
Pozitívne myslenie
Sebaúcta

Ovládať jednoduché zručnosti
sebahodnotenia, sebariadenia,
sebamotivácie a empatie
Vyjadriť a pomenovať svoje
pocity a emócie

Individuálny prístup
Aktivizácia
Hry na riešenie konfliktov
Výtvarná práca

Prejavovať ohľaduplnosť
k osobám so zdravotným
postihnutím

Individuálny prístup
Vysvetlenie
Brainstorming
Hry

Život so zdravotným postihnutím
Sociálne komunikačné.
Uplatňuje ústretovú komunikáciu Čo je predsudok
pre vytváranie dobrých vzťahov
Vzťah k handicapovaným deťom
so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi
a s ďalšími ľuďmi.
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Kľúčové kompetencie

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Stratégie výchovnovzdelávacieho pôsobenia

Vnímať a chápať kultúru
a vyjadrovať sa nástrojmi
kultúry.
Cení si a rešpektuje úspechy
krajiny, kultúrno-historické
dedičstvo.

Symboly SR
Úspechy slovenských
športovcov, umelcov
Kultúrne pamiatky v regióne
História mesta
Štátne sviatky

Prejavovať základy hrdosti k
národným hodnotám a tradíciám

Súťaž
Obrázky
IKT
Vychádzka

Vnímať a chápať kultúru
a vyjadrovať sa nástrojmi
kultúry.
Správa sa kultúrne, primerane
okolnostiam a situáciám.

Vulgarizmy, slang, gestá,
Neformálna komunikácia
Spolužitie bez násilia
Kultúra stolovania
Abeceda slušného správania
Ideme do spoločnosti

Rozlišovať kultúrne a nekultúrne
prejavy v správaní sa
Rozlíšiť dobro a zlo

Individuálny prístup
Vysvetlenie
Rozhovor
Príbeh
Dialóg
Modelové situácie

Riešiť problémy.
Pokúša sa problémy a konflikty
vo vzťahoch riešiť primeraným
(chápavým a spolupracujúcim)
spôsobom.

Konflikt – riešenie konfliktov,
predchádzanie konfliktom
Asertivita, asertívne správanie

Samostatne a kriticky riešiť
jednoduché konflikty v oddelení
Obhajovať svoje názory
Vypočuť si opačný názor

Pri riešení problémov hľadá
a využíva rôzne informácie,
skúša viaceré možnosti riešenia
problému, overuje správnosť
riešenia a osvedčené postupy
aplikuje pri podobných alebo
nových problémoch.

Uplatňovať bežné pravidlá
spoločenského kontaktu (etiketu)

Modelové situácie
Situačné hry
Vedenie rozhovoru
Diskusia
Dialóg
Monológ
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Kľúčové kompetencie

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Stratégie výchovnovzdelávacieho pôsobenia

Sociálne komunikačné.
Uplatňuje ústretovú
komunikáciu pre vytváranie
dobrých vzťahov s rodičmi
a s ďalšími ľuďmi, s ktorými
prichádza do kontaktu.

Moja rodina, čo je domov,
vlastné zážitky, rozprávanie
o domove
Prejavy úcty k ľuďom
Tolerancia
Deľba práce v rodine, moja
pomoc v rodine

Prejavovať úctu k rodičom,
starším
Uvedomiť si svoje postavenie
v rodine

Fotografie
Kresba
Rozprávanie
Kresba
Rozhovor

Učiť sa učiť.
Vyberá a hodnotí získané
informácie, spracováva ich
a využíva ich.
Oblasť informačných
a komunikačných technológii.
Adekvátne veku vyhľadáva
informácie na internete.

Práca s počítačom, komunikácia
na internete
Škodlivý vplyv TV a PC
na vývin dieťaťa

Využívať všetky dostupné formy
komunikácie
Vyberať si vhodný program,
stráviť účelne čas pri PC

Vysvetľovanie
Rozhovor
Práca s PC
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Prírodovedná činnosť
Kľúčové kompetencie

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Stratégie výchovnovzdelávacieho pôsobenia

Kompetencia matematického
a prírodovedného myslenia
Rozvíja schopnosť objavovať,
pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré
smerujú k systematizácii
poznatkov.
Oblasť IKT technológií
Dokáže adekvátne k veku
vyhľadávať informácie na
internete.

Poznávanie rastlín, zvierat
Pozorovanie zmien v prírode

Vytvárať kladný vzťah
k životnému prostrediu

Individuálny prístup
Vysvetlenie
ekologické hry
Projekt
Súťaž
IKT

Osobné a sociálne a občianske
Chápe vplyv ľudskej činnosti na
životné prostredie.
Kompetencia matematického
a prírodovedného myslenia
Vytvára si pozitívny vzťah
k prírode a životnému prostrediu,
aktívne sa podieľa na ich ochrane.

Pomoc pri úprave okolia školy
Triedenie odpadu
Využívanie odpadových
materiálov
Šetrenie energiami a vodou

Aktívne chrániť životné
prostredie

Individuálny prístup
Aktivizácia
Motivácia
Interaktívna tabuľa
Prezentácia

Učiť sa učiť
Prijíma nové informácie
a poznatky.
Sociálne komunikačné
Vyjadruje sa formou adekvátnou
primárnemu stupňu vzdelania.

Ročné obdobia a ich
charakteristika
Prírodné javy

Pochopiť prírodné zákony, vedieť
ich vysvetliť

Vysvetlenie
Individuálny prístup
Pozorovanie
Prezentácia
Práca s literatúrou
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Kľúčové kompetencie

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Stratégie výchovnovzdelávacieho pôsobenia

Kompetencia matematického
a prírodovedného myslenia
Vytvára si pozitívny vzťah
k prírode a životnému prostrediu
a aktívne sa podieľa na ich
ochrane.
Učiť sa učiť
Vyberá a hodnotí získané
informácie, spracováva ich
a využíva ich v učení a iných
činnostiach
Riešiť problémy.
Navrhuje riešenia podľa svojich
vedomostí a skúseností z danej
oblasti.

Poznávanie chránených
a ohrozených druhov rastlín
a živočíchov
Správanie sa v prírode

Rozvíjať základné znalosti
o chránených druhoch rastlín
a živočíchov
Pestovať v deťoch úctu voči
všetkému živému

Vysvetlenie
Aktivizácia
Individuálny prístup
Vychádzka
Eko - hry
Filmy
Literatúra

Osobné, sociálne a občianske
kompetencie
Uvedomuje si dôležitosť ochrany
svojho zdravia
Učiť sa učiť
Vyberá a hodnotí získané
informácie, spracováva
a využíva ich.

Stravovacie návyky
Pitný režim
Zdravé potraviny

Poznať zásady správneho
stolovania a zdravej výživy

Vysvetlenie
Dramatizácia
Aktivizácia
Súťaž
Projekt
Situačné hry
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Estetickovýchovná činnosť
Kľúčové kompetencie

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Stratégie výchovnovzdelávacieho pôsobenia

Vnímať a chápať kultúru
a vyjadrovať sa nástrojmi
kultúry
Správa sa kultúrne, primerane
okolnostiam a situáciám
Cení si a rešpektuje kultúrnohistorické dedičstvo a ľudové
tradície.

Návšteva kina, galérie, múzea,
kultúrnych pamiatok
v obci a v regióne
Ľudové tradície a zvyky
Ľudové tance, povesti
História a dnešok

Získať a prejavovať úctu
ku kultúrnym hodnotám
v blízkom okolí
Upevňovať vzťah k tradíciám

Individuálny prístup
Vysvetlenie
Aktivizácia
Ukážka
Výtvarná práca
Vychádzka
IKT
Projekt

Vnímať a chápať kultúru
a vyjadrovať sa nástrojmi
kultúry
Má osvojené základy pre
tolerantné a empatické vnímanie
prejavov iných kultúr.
Správa sa kultúrne, primerane
okolnostiam a situáciám cení si
a rešpektuje kultúrno-historické
dedičstvo.
Vie pomenovať druhy umenia,
ich hlavné nástroje
a vyjadrovacie prostriedky (na
úrovni primárneho vzdelávania).

Moderné a klasické umenie
Koncert
Vernisáž

Rozvíjať vzťah k umeniu

Návšteva kultúrneho podujatia
Zapájanie sa do projektov
Vlastná práca
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Kľúčové kompetencie
Vnímať a chápať kultúru
a vyjadrovať sa nástrojmi
kultúry
Dokáže sa vyjadrovať na úrovni
základnej kultúrnej gramotnosti
prostredníctvom umeleckých
a iných vyjadrovacích
prostriedkov.

Obsahový štandard
Netradičné a tradičné výtvarné
techniky
Hudobné činnosti, základy
rytmiky
Hudba a pohyb

Príprava kultúrneho vystúpenia
Vlastná tvorba
Úcta k starším
Vianoce
Veľká noc
Dokáže prijímať nové nápady Deň matiek
alebo aj sám prichádza s novými
nápadmi a postupmi pri spoločnej
práci.
Osobné, sociálne a občianske
kompetencie
Uvedomuje si vlastné potreby
a tvorivo využíva svoje možnosti.

Výkonový štandard

Stratégie výchovnovzdelávacieho pôsobenia

Rozvíjať talent a špecifické
schopnosti, dokázať uvoľniť sa
a relaxovať

Výtvarná práca
Dramatizácia
Výstava prác

Prebúdzať záujem o zapájanie sa
do prípravy spoločenských
podujatí

Povzbudenie
Výstava prác
Kooperácia
Individuálny prístup
Motivácia
Aktivizácia
Dramatizácia
Besiedka

Vnímať a chápať kultúru
a vyjadrovať sa nástrojmi
kultúry
Dokáže sa vyjadrovať na úrovni
základnej kultúrnej gramotnosti
prostredníctvom umeleckých
a iných vyjadrovacích
prostriedkov.
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Telovýchovná, športová a zdravotná činnosť
Kľúčové kompetencie

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Stratégie výchovnovzdelávacieho pôsobenia

Turistika
Kolektívne športové hry
Sezónne športy
Pohybové hry

Rozvíjať schopnosť relaxovať
pravidelným cvičením a
pohybom

Individuálny prístup
Motivácia
Povzbudenie
Aktivizácia
Tréning
Hra
Vychádzka
Súťaže
Loptové hry
Hra

Osobné, sociálne a občianske.
Osvojuje si základy pre efektívnu
spoluprácu v skupine.
Dokáže odhadnúť svoje silné
a slabé stránky ako svoje
rozvojové možnosti.
Má základy pre smerovanie
k pozitívnemu seba obrazu
a sebadôvere.

Futbal
Vybíjaná
Prehadzovaná
Basketbal

Rozvíjať športový talent
a schopnosti

Tréning
Individuálny prístup
Motivácia
Loptové hry
Súťaže

Osobné, sociálne a občianske.
Uvedomuje si dôležitosť ochrany
svojho zdravia.
Učiť sa učiť. Vyberá a hodnotí
získané informácie, spracováva
a využíva ich.

Alkohol
Fajčenie
Drogy a zdravie

Pochopiť negatívne vplyvy
fajčenia, alkoholu,
drog na zdravie

Individuálny prístup
Vysvetlenie
Sociálne aktivity
Riadený rozhovor
Výtvarné stvárnenie
Súťaž

Osobné, sociálne a občianske.
Uvedomuje si dôležitosť ochrany
svojho zdravia a jeho súvislosť
s vhodným a aktívnym trávením
voľného času.
Má osvojené základy
pre spoluprácu v skupine.

37

ŠKD pri ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava
Kľúčové kompetencie
Riešiť problémy.
Pri riešení problémov hľadá
a využíva rôzne informácie,
skúša viaceré možnosti riešenia
a aplikuje osvedčené postupy.

Obsahový štandard

Osobné, sociálne a občianske.
Uvedomuje si dôležitosť ochrany
svojho zdravia a jeho súvislosť
s vhodným a aktívnym trávením
voľného času.

Stratégie výchovnovzdelávacieho pôsobenia

Záchranné zložky
Praktický nácvik jednoduchých
ošetrení

Vedieť reagovať
v nebezpečenstve,
zvládnuť prvú pomoc

Zdravá výživa
Voľný čas a jeho využitie
Starostlivosť o svoje zdravie
Otužovanie
Relaxačné cvičenie

Získavať a zdokonaľovať základy Rozhovor
zdravého životného štýlu
Povzbudenie
Aktivizácia
Súťaž
Kooperačné hry
Hry
Vysvetlenie
Projekt
Sezónne športy
Pohybové hry

Osobné, sociálne a občianske.
Ovláda jednoduché manuálne
zručnosti a samoobslužné
činnosti potrebné pre život.
Učiť sa učiť.
Vyberá a hodnotí získané
informácie a spracováva ich.

Výkonový štandard

Individuálny prístup
Vysvetlenie
Film
Povzbudenie
Kresba
Súťaž
Modelové hry
Manipulácia s predmetmi
Súťaž
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Vzdelávacia činnosť
Kľúčové kompetencie

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Stratégie výchovnovzdelávacieho pôsobenia

Učiť sa učiť.
Vyberá a hodnotí získané
informácie, spracováva ich
a využíva vo svojom učení
a iných činnostiach.
Oblasť informačných
a komunikačných technológii.
Vie používať vybrané informačné
technológie pri vyučovaní
a učení sa.

Čítanie s porozumením
Reprodukcia textu
Rozvoj slovnej zásoby
Rozvoj logického myslenia
Rozvoj predstavivosti
Príprava do školy

Rozvíjať efektívne spôsoby
učenia sa

Individuálny prístup
Motivácia
Povzbudenie
Motivačné hodnotenie
Modelové situácie
Dramatizácia
Hranie rolí
Súťaže
Samostatná práca
Práca s časopismi,
s literatúrou, IKT.

Učiť sa učiť.
Uplatňuje základy rôznych
techník učenia sa a osvojovania si
poznatkov.
Vyberá a hodnotí získané
informácie.
Riešiť problémy.
Pri riešení problémov hľadá
a využíva rôzne informácie,
skúša viaceré možnosti riešenia
problému, overuje si správnosť
riešenia a osvedčené postupy
aplikuje ich pri podobných, alebo
nových problémoch.

Domáce úlohy
Didaktické hry
Práca s encyklopédiami
a literatúrou
Doprava, správanie sa
na cestných komunikáciách

Rozvíjať získané vedomosti
a zručnosti z VVČ

Didaktické hry
Súťaže
Povzbudenie
Kvíz
Motivácia
Individuálny prístup
Povzbudenie
Situačné hry
Pracovné listy
Vychádzka
Dopravné hry
Súťaže
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Kľúčové kompetencie

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Stratégie výchovnovzdelávacieho pôsobenia

Učiť sa učiť.
Rozvíja si schopnosť objavovať,
pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré
smerujú k systematizácii
poznatkov.
Prejavuje záujem o nové
informácie.
Uvedomuje si význam vytrvalosti
a iniciatívy pre svoj pokrok.

Samostatná práca
Vyhľadávanie informácií
Práca s knihou
Navštevovanie vzdelávacích
a kultúrnych inštitúcií

Získať vzťah k celoživotnému
vzdelávaniu

Motivácia
Individuálny prístup
Povzbudenie
Brainstorming
Projekt
Prezentácia
Exkurzia
Manipulácia
s predmetmi

Riešiť problémy.
Pri riešení problémov hľadá
a využíva rôzne informácie,
skúša viaceré možnosti riešenia
problému, overuje si správnosť
riešenia a osvedčené postupy
aplikuje pri podobných, alebo
nových problémoch.

Rozvíjanie slovnej zásoby
Jazykolamy
Zmyslové hry
Doplňovačky
Rébusy

Podporovať tvorivé myslenie,
cvičiť postreh

Edukačné aktivity
Súťaž
Kvíz
Hra
Aktivizácia
Vysvetlenie
Brainstorming
Hry
Pracovné listy
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Pracovno technická oblasť
Stratégie výchovnovzdelávacieho pôsobenia

Kľúčové kompetencie

Obsahový štandard

Učiť sa učiť.
Vyberá a hodnotí získané
informácie, spracováva ich
a využíva ich.
Osobné, sociálne a občianske
Uvedomuje si vlastné potreby
a tvorivo využíva svoje možnosti
a schopnosti.

Príprava jednoduchých studených
jedál v školskej kuchynke
Poriadok v herni, v triede
Sebaobslužné činnosti

Získavať základy zručností
potrebných pre praktický život

Učiť sa učiť
Uvedomuje si význam vytrvalosti
a iniciatívy pre svoj pokrok
Osobné, sociálne a občianske
Má základy pre smerovanie
k pozitívnemu sebaobrazu
a sebadôvere.

Príprava na vyučovanie
Splnenie úlohy
Presnosť a čistota práce

Rozumieť významu osobnej
Rozhovor
zodpovednosti za vykonanú prácu Vysvetlenie
Hodnotenie
Hry na dôveru
Vlastná práca

Učiť sa učiť.
Vyberá a hodnotí získané
informácie, spracováva ich
a využíva ich.
Matematického a
prírodovedného myslenia
Používa základné matematické
myslenie na riešenie rôznych
praktických problémov
v každodenných situáciách a je
schopný (na rôznych úrovniach)

Práca s rôznym materiálom
a nástrojmi
Netradičné pracovné postupy
Zhotovenie darčeka

Rozvíjať základy manuálnych
a technických zručností

Výkonový štandard

Individuálny prístup
Vysvetlenie
Povzbudenie
Vlastná práca

Individuálny prístup
Povzbudenie
Motivácia
Aktivizácia
Tvorivá dielňa
Samostatná práca
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Kľúčové kompetencie

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Stratégie výchovnovzdelávacieho pôsobenia

používať matematické modely
logického a priestorového
myslenia.
Osobné, sociálne a občianske
Uvedomuje si vlastné potreby
a tvorivo využíva
svoje možnosti a schopnosti.

Práca s rôznym materiálom
a nástrojmi
Netradičné pracovné postupy
Zhotovenie darčeka

Rozvíjať základy manuálnych
a technických zručností

Individuálny prístup
Povzbudenie
Motivácia
Aktivizácia
Tvorivá dielňa
Samostatná práca

Osobné, sociálne a občianske
Uvedomuje si význam pozitívnej
klímy v triede a svojim konaním
prispieva k dobrým
medziľudským vzťahom
Má osvojené základy pre
efektívnu spoluprácu v skupine
Dokáže prijímať nové nápady
alebo sám prichádza s novými
nápadmi pri spoločnej práci.

Prejavy kladného vzťahu
k spolužiakom
Kooperácia
Tolerancia

Vedieť spolupracovať
so skupinou

Individuálny prístup
Povzbudenie
Vysvetlenie
Aktivizácia
Vlastná práca
Kooperačné hry

Učiť sa učiť.
Vyberá a hodnotí získané
informácie, spracováva ich
a využíva ich.
Rozvíja schopnosť objavovať,
pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré
smerujú k systematizácii
poznatkov.

Výzdoba priestorov
Práca s rôznym materiálom
Vlastný návrh na tvorbu
Projekty s mimoškolskými
inštitúciami

Získať základné zručnosti v tvorbe
jednoduchých projektov

Motivácia
Aktivizácia
Vlastná práca
Kooperácia
Individuálny prístup
Brainstorming
Prezentácia
Tvorivá dielňa
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Kľúčové kompetencie
Matematického
a prírodovedného myslenia
Používa základné matematické
myslenie na riešenie problémov
schopnosť používať logické
a priestorové myslenie.
Učiť sa učiť
Uplatňuje základy rôznych
techník učenia a osvojovania
poznatkov.

9. VÝCHOVNÝ JAZYK :

Obsahový štandard
Práca so stavebnicami
a odpadovým materiálom

Výkonový štandard
Vedieť konštruovať podľa
vlastnej predstavy i podľa vlastne
zhotovenej predlohy

Stratégie výchovnovzdelávacieho pôsobenia
Individuálny prístup
Brainstorming
Prezentácia
Tvorivá dielňa
Vlastná práca

Slovenský jazyk
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10. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
Všetky vychovávateľky spĺňajú podmienky vyhlášky o odbornej a pedagogickej spôsobilosti.
Náplň práce vychovávateliek:
 Zaisťovať vzdelávanie žiakov podľa ŠVP pri dodržiavaní zásad psychohygieny a stanoveného denného režimu ŠKD.
 Dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia, dbať na bezpečnosť pri práci so žiakmi, dbať na ochranu životného prostredia.
 Vytvárať pestrú a zaujímavú skladbu činností a nachádzať pre ne v dennej skladbe vhodný časový priestor, pre zaujímavé aktivity
využívať svoju odbornú prípravu a zameranie, navodenými činnosťami kompenzovať únavu detí z vyučovania.
 Navodzovať radostné a komunikatívne prostredie, posilňovať v deťoch kladné city, vytvárať pocit bezpečia, zvolenými
činnosťami v deťoch budovať zdravé sebavedomie, vytvárať dobrý kolektív.
 Upevňovať hygienické návyky a podporovať dodržiavanie pravidiel spoločenského správania sa.
.
 Zoznámiť sa s učivom žiakov svojho oddelenia a na ich predchádzajúce znalosti a vedomosti nadväzovať a rozširovať ich.
 Zodpovedať sa za výsledky pedagogického pôsobenia, priebeh činností zaznamenávať do pedagogickej dokumentácie.
 Zodpovedne sa pripravovať na výchovno - vzdelávaciu činnosť, mať vždy prichystané vhodné pomôcky.
 Priebežne komunikovať s rodičmi a zoznamovať ich s výsledkami práce dieťaťa v ŠKD.
 Aktívne sa zúčastňovať na pedagogických poradách, školeniach a schôdzach podľa plánu školy, spolupracovať s triednymi
učiteľkami, výchovným poradcom, školským psychológom, atď.
Práca vychovávateliek zahrňuje priame výchovné pôsobenie určené nariadením vlády SR 229/1994, v znení neskorších uznesení v rozsahu
27 hodín týždenne, ktoré riaditeľ konkretizuje na začiatku školského roka a nepriamou výchovnou činnosťou a to tak, aby bol naplnený
týždenný pracovný úväzok v rozsahu 42 hodín.
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Nepriama pracovná činnosť zahrňuje:
 vypracovávanie plánov výchovnej činnosti,
 prípravu na výchovnú prácu,
 vedenie pedagogickej dokumentácie,
 prípravu a zaisťovanie materiálov pre výchovnú činnosť,
 starostlivosť o zverený materiál (pomôcky, didaktická technika, ...),
 účasť na rôznych a pedagogických poradách, na školeniach a seminároch, kultúrnych podujatiach organizovaných školou a účasť
na rodičovských stretnutiach,
 vedenie administratívy.
Dokumentácia vychovávateliek:
1. Školský výchovný program.
2.

Osobný list dieťaťa.

3.

Triedna kniha.

4. Mesačný plán.
Na škole pracuje jeden výchovný poradca s dlhoročnou pedagogickou praxou, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg.
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11. MATERIÁLNO - TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ PODMIENKY
Výchovný proces v ŠKD prebieha v štandardných triedach, kde je v dopoludňajších hodinách vyučovací proces.
Triedy sú vybavené kobercami, ktoré sú využívané na oddychovú, relaxačnú a rekreačnú činnosť v ŠKD.
K dispozícii je herňa, zariadená novým nábytkom, LCD televízorom, DVD prehrávačom a modernou audio súpravou s CD, DVD, MP3.
V nej množstvo hračiek, spoločenských hier, stavebníc, pracovné kútiky.
Vychovávateľky využívajú pri práci knižnicu, učebňu informatiky, telocvičňu.
Telovýchovná činnosť prebieha v 2 telocvičniach. Na realizáciu športovej činnosti je klub vybavený loptami, švihadlami,
bedmintonovými raketami a iným športovým náradím a náčiním.
Negatívom je momentálne nevyhovujúci stav školského ihriska, ktorý sa rekonštruuje na viacúčelový športový areál.
Žiaci majú zabezpečené priestory na odkladanie odevov a obuvi, spoločné priestory na hygienu vrátane WC, spoločné stravovanie
v školskej jedálni.
Prevádzka ŠKD:
ranná prevádzka: 6:30 – 8:00 hod
popoludňajšia prevádzka: 11:45 – 17:30 hod.
Príchod detí do ŠKD : individuálny, v sprievode rodičov
Odchod detí z ŠKD : v sprievode rodičov, individuálny.
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Prihlasovanie a odhlasovanie detí do ŠKD:
Deti prihlasujú rodičia, alebo zákonný zástupca formou Žiadosti o prijatie a vyplnením Osobného listu dieťaťa – o prijatí dieťaťa
do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy.
Odhlásiť dieťa zo ŠKD žiadajú rodičia, alebo zákonný zástupca písomne, o vylúčení žiaka zo ŠKD rozhoduje riaditeľ školy.
Mesačné poplatky ŠKD:
13,50 - € na mesiac
6,50 - € na mesiac /skrátený poplatok/
Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD
Ak rodič odhlási dieťa zo ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.
Riaditeľ školy, ktorej je Školský klub detí súčasťou, môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca predloží
doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu č. 32.
Poplatky je nutné vždy zaplatiť do 10. dňa v príslušnom mesiaci.
Zmeny oznamujú rodičia, alebo zákonný zástupca vopred písomne.
V prípade nevyzdvihnutia dieťaťa z ŠKD budú rodičia telefonicky vyzvaní, aby tak učinili
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12. PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI VÝCHOVE
Školský klub má zabezpečené bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky na výchovnú činnosť.
Pravidelne na začiatku školského roka, priebežne na triednických hodinách sa prevádza poučenie o bezpečnosti a ochrane pri práci.
Pri aktivitách školského klubu detí škola zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri výchove podľa platných noriem – odpovedajúce
svetlo, teplo, nehlučnosť, čistota, vetranie, hygienické vybavenie priestorov.
Pravidelne sú prevádzané predpísané kontroly a revízie z oblasti bezpečnosti .
Nevyhnutné je dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používanie iných škodlivín v škole.
Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú podrobne rozpracované v prevádzkovom a školskom poriadku školy.

13.VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA DETÍ A ŽIAKOV:
Hodnotenie žiakov sa uskutočňuje ako priebežné hodnotenie. Uskutočňuje sa v rámci výchovných činností.
Dbá sa na to , aby sa žiaci prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali na úspešných a neúspešných.
Hodnotenie sa uskutočňuje na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka.
Na hodnotenie výchovných výsledkov žiakov sú využívané metódy:





vlastné sebahodnotenie detí - možnosť obhájiť svoje správanie či riešenie problému,
slovné hodnotenie spĺňajúce výchovný efekt - pochvaly, pokarhania a pod.,
písomné hodnotenie na požiadanie rodiča,
v mimoriadnych výchovných prípadoch kolektívne posedenie s cieľom rozboru výchovných aspektov v danom kolektíve žiakov.
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Cieľom tohto hodnotenia je:






poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o jeho správaní
naznačiť návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov v správaní
motivovať žiaka k lepším výkonom, samostatnosti, príp. podporiť sebavedomie žiaka
povzbudiť v aktívnej a prospešnej činnosti
prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami dieťaťa.

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.

14.VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ZAMESTNANCOV ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA
Hodnotenie zamestnancov bude vychádzať z Plánu vnútroškolskej kontroly.
Hodnotenie zamestnancov sa bude zabezpečovať na základe:
pozorovania (hospitácie)
rozhovoru
hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania,
tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.
hodnotenia pedagogických zamestnancov manažmentom školy.
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15. POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
Vzdelávanie vychovávateliek súvisí priamo s ich pracovným zaradením.
Vedenie školy podporuje vzdelávanie zamestnancov školy .
Vzdelávanie a realizuje sa formou e-learningových a cyklických školení na základe ponuky vzdelávacích inštitúcií (MPCMB),
štúdiom odbornej literatúry, zamestnanci majú prístup do virtuálnej knižnice.
Podrobný a konkrétny plán vzdelávania je súčasťou ročného plánu školy.
Tento systém má tieto ciele:
uvádzať začínajúcich učiteľov (vychovávateľky) do pedagogickej praxe
udržiavať a zvyšovať kompetenciu (spôsobilosť efektívne vychovávať a vzdelávať) pedagogických zamestnancov
motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, zdokonaľovanie profesijnej
spôsobilosti
zdokonaľovať osobnostné vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie
konfliktov, komunikáciu a pod.
pripravovať pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj školského systému, napr.
pedagogický výskum, tvorba Školského výchovného programu, tvorba štandardov, tvorba pedagogickej dokumentácie
pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi prostriedkami: videotechnikou,
výpočtovou technikou, multimédiami a pod.
rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov.
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Príloha č. 1

V N Ú T O R N Ý P O R I A D O K ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

Riadenie a organizácia ŠKD.

Školský klub detí (ŠKD) riadi riaditeľka školy.
Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje vedúca ŠKD, ktorá je zároveň členkou vedenia školy.
Riaditeľka školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených žiakov na pravidelnú dochádzku.
Počet žiakov v oddelení je spravidla zhodný s počtom žiakov v príslušnej triede, najviac však 25.

Prevádzka ŠKD.

Školský klub je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov
denne od 6,30 hod. do 17,30 hod.
Počas školských prázdnin je prevádzka v ŠKD, ak sa prihlási najmenej 15 detí.

Zaraďovanie detí.

Deti sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok, na základe písomnej žiadosti podanej zákonnými zástupcami
na vedenie školy.
O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy.

Výchovno – vzdelávacia činnosť.

Činnosť ŠKD je zameraná na: pútavé a pestré aktivity oddychového, rekreačného, relaxačného charakteru,
rozvoj fyzického a duševného zdravia žiaka, prípravu na vyučovanie.
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V oblasti rekreačného charakteru vychádzkami, športom a cvičením umožňujeme deťom čo najviac voľného času stráviť
pohybom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o ich dobrý telesný rozvoj.
V čase určenom na prípravu na vyučovanie si žiaci podľa pokynov starostlivo vypracujú úlohy, opakujú učivo.
V rámci činnosti v ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné hradia rodičia.
Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie žiakov. Žiaci prichádzajú do jedálne čistí, slušne sa správajú
a správne stolujú.
Vychovávateľky 1.ročníka učia žiakov postupom pri stravovaní, hygienickým návykom a v prvých dňoch školského roka
deťom pomôžu v ŠSZ pri obsluhe.
Po skončení obeda celé oddelenie odchádza z jedálne spoločne. Stravné lístky zabezpečujú rodičia v zmysle pokynov
vedúcej Školskej jedálne.
Na činnosť v ŠKD sa môže využívať aj špeciálna učebňa, dielňa, ihrisko a iné objekty školy.

Dochádzka detí

Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, uvedie rodič v Osobnom liste.
Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne.
Aby sa nenarúšala výchovno-vzdelávacia činnosť, dieťa môže byť /ak to nie je v osobnom liste uvedené/ zo ŠKD
uvoľnené po naobedovaní len na základe písomného požiadania rodičov. Inak až od 15,30 hod.

Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť detí.

Za bezpečnosť žiakov počas ich celého pobytu v ŠKD zodpovedá príslušná p. vychovávateľka.
Prechod žiakov do ŠK v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka.
Počas popoludňajšieho vyučovania (nepovinných predmetov i náboženstva) vyučujúci preberajúci deti a tým aj
zodpovednosť za nich od vychovávateľky a po skončení, podľa dohody s rodičom, dieťa uvoľňujú domov, alebo
odovzdávajú vychovávateľke.
Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť žiakov o bezpečnosti.
V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi úraz vedeniu školy a zapíše udalosť do Knihy úrazov.
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Nosiť drahé a nebezpečné predmety do ŠKD je zakázané.
Dieťa musí mať počas pobytu v ŠKD zdravotne vyhovujúcu obuv a svoje osobné veci (vrchné ošatenie, prezuvky,
topánky) označené.
Straty z priestorov ŠKD u poisteného žiaka vybavuje vychovávateľka v spolupráci s rodičmi a vedením školy.
Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať vychovávateľka najviac 25 detí a zodpovedá za deti až do
ich rozchodu pred objektom ZŠ.
Z miesta mimoškolskej akcie môže byť žiak uvoľnený len na základe písomného súhlasu rodičov.
Ak zistí vychovávateľka u žiaka nevoľnosť, prípadne teplotu, upovedomí o tom rodičov a dohodne sa s nimi na spoločnom
postupe.

Príspevok na úhradu pobytu dieťaťa v ŠKD.
Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je 13,50 € mesačne na dieťa.
Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný zástupca vždy do desiateho v mesiaci.
Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
Ak rodič odhlási dieťa zo ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.
Spôsob úhrady za pobyt žiaka v ŠKD sa uskutočňuje nasledovne : vychovávateľka ŠKD vyberie od zákonného zástupcu
stanovený poplatok, písomne potvrdí prevzatie poplatku a odovzdá celú sumu aj so zoznamom žiakov vedeniu školy.
Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí stanovený príspevok za pobyt žiaka v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné
spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení z klubu.
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Tento vnútorný poriadok ŠKD nadobúda účinnosť od 01.09.2013

Príloha č.2.

PRAVIDLÁ BEZPEČNÉHO ŠKOLSKÉHO KLUBU.
Po príchode do ŠKD odkladám školskú aktovku na určené miesto.
Na obed a z obeda odchádzam v sprievode pani vychovávateľky, alebo pani učiteľky.
Dodržujem hygienické zásady.
Ak sa necítim dobre, alebo sa zraním, okamžite to hlásim pani vychovávateľke.
Nikdy svojvoľne neopúšťam triedu, v prípade odchodu oznámim dôvod pani vychovávateľke.
K vybaveniu a zariadeniu ŠKD sa správam šetrne.
S nožnicami a inými ostrými predmetmi pracujem maximálne opatrne, pod dohľadom dospelej osoby.
Nesmiem manipulovať s elektrickými zariadeniami, so žalúziami a oknami.
Pri pobyte mimo budovy sa riadim pokynmi pani vychovávateľky.
V priestoroch školy nebehám, správam sa bezpečne.
Pri odchode zo ŠKD odložím vypožičané hračky a iné potreby na pôvodné miesto.
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