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Plánu práce MZ ŠKD na šk. rok 2020/2021 bol prerokovaný na prvom zasadnutí dňa: ........ 

 

Plán práce MZ ŠKD bol schválený na pedagogickej rade konanej: ....... 

 

  

Zloženie MZ ŠKD v školskom roku 2020/2021 
 

Vedúca  ŠKD: Bc. Ivana Keményová.                

 
Členovia:        

                   p.  vychovávateľka: Lenka Čurlej                    ................................................... 

                   p. vychovávateľka: Jana Fajnorová                  ................................................... 

                   p .vychovávateľka: Eva Hegyiová                    ................................................... 

                   p. vychovávateľka: Mgr. B. Lipková                ................................................... 

                   p. vychovávateľka: Ramona Mančíková          ....................................................        

                   p. vychovávateľka: Veronika Pittnerová         .....................................................  

 

 

Oboznámení s plánom MZ ŠKD dňa: ..... 
 

Pani riaditeľka : PaeDr. M. Komorníková        ............................................. 

Pani zástupkyňa: Mg. L. Macejková                 ............................................                   

Vedúca ŠKD:   Bc .Ivana Keményová              ............................................                  

P.vychovávateľka:  Lenka Čurlej                      ............................................                   

P.vychovávateľka: Jana Fajnorová            .       ............................................            

P.vychovávateľka:  Eva Hegyiová                     ............................................                

P.vychovávateľka:  Mgr.M.Beňadiková            ............................................                  

P.vychovávateľka:.. Ramona Mančíková          ........................................... 

P.vychovávateľka:.. Veronika Pittnerová           ........................................... 
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.....................................      ...........................................               ......................................... 

Bc .Ivana Keményová        Mgr.Lenka Macejková                 PaeDr.Miroslava Komorníková 

vedúca  ŠKD                            zástupkyňa školy                         poverená riadením školy 

 

 

         

Plán práce vychádza z:  
 

● Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia na školský rok 

2020/20201 zo Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

● Štátneho vzdelávacieho programu  

● Školského vzdelávacieho programu „Tvorivá škola - úspešný žiak“ 

● Plánu práce školy na školský rok 2020/2021 

● UO environmentálnej výchovy v zmysle koncepcie ENV na školách, schválených 

vládou SR 28. 8. 1997  

● Analýzy výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD v šk. roku 2019/2020 
 

 

1. Analýza stavu a úrovne výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD 

 

Podrobná analýza stavu a úrovne výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD bola rozobratá 

v priebehu predchádzajúcich zasadnutí MZ  ŠKD, pracovných porád  a pedagogických rád. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese sme uplatňovali: 

- moderné stratégie VVČ hlavne využívaním metód zážitkového pôsobenia, humanistický 

štýl výchovy, samostatnosť, tvorivosť, kritické myslenie 

- partnerskú komunikáciu vo vzťahu k dieťaťu, v ktorej vychovávateľ: 

✔ diskutoval 

✔ spolupracoval 

✔ pomáhal riešiť problémy 

✔ snažil sa spolu s dieťaťom dospieť k spoločnému záveru 

✔ akceptoval dieťa s jeho vlastnými názormi 

 

Pripravili a zapojili sme deti do športových a výtvarných súťaží. 

Počas celého roka sme sa zamerali na triedenie odpadu a jeho recykláciu. 
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Na našich celoklubových podujatiach deti prezentovali svoje schopnosti, zručnosti a talenty. 

Opatrenia pre školský rok 2020/2021 

● Vytvárať neohrozené prostredie v oddelení 

● Všetky činnosti sústreďovať na dieťa, jeho osobnosť, potreby a záujmy 

● Rozvíjať túžbu dieťaťa po nových informáciách 

● Aktívne sa podieľať na celoškolských projektoch 

● Sústrediť sa na protidrogovú tematiku, rozvoj finančnej a čitateľskej gramotnosti 

● Sústrediť pozornosť na správne a kultúrne stolovanie  

 

2. Úlohy vyplývajúce z POP 

-    venovať pozornosť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia 

-    podpora čitateľskej gramotnosti – čítanie s porozumením 

-    podpora finančnej gramotnosti 

3. Hlavné úlohy MZ ŠKD v školskom roku 2020/2021 

 

- spolupracovať s triednymi učiteľmi, neustále skvalitňovať prípravu detí na vyučovanie 

(celý šk. rok, zodpovední všetci vychovávatelia) 

- spolupodieľať sa na organizácii: Dňa otvorených dverí, zápise žiakov do 

1.ročníka,vianočných trhoch, Dňa detí, vystúpeniach, spolupráci so škôlkami (celý šk. rok, 

zodpovední všetci vychovávatelia) 

- usporiadanie karnevalu( zodpovední všetci vychovávatelia) 

- príprava kultúrnych podujatí – všetci vychovávatelia 

- Halloweenska párty – pochod  

- Vianočné trhy v školskej jedálni (december 20120 zodpovední všetci vychovávatelia) 

- Deň matiek (máj 2021 zodpovední všetci vychovávatelia) 

- spolupracovať s knižnicou pre mládež (celý šk. rok, zodpovední všetci vychovávatelia) 

- tvorba časopisu, výzdoba vestibulu, tvorba pohľadníc (celý šk. rok, zodpovední všetci 

vychovávatelia) 

- spolupráca s rodičmi v rámci rozvoja detských aktivít (celý šk. rok, zodpovední všetci 

vychovávatelia) 

- tvorba projektov zameraných na rozvoj detských zručností a schopností (celý šk. rok, 

zodpovední všetci vychovávatelia) 

- pri organizovaní voľno-časových aktivít dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci a zameriavať sa na prevenciu detskej nehodovosti (celý šk. rok, zodpovední všetci 

vychovávatelia) 

- prispieť k utváraniu lepších predpokladov na všestranný a harmonický rozvoj detí (celý šk. 

rok, zodpovední všetci vychovávatelia) 

- klásť dôraz na prelínanie všetkých výchovno-vzdelávacích činností (celý šk. rok, 

zodpovední všetci vychovávatelia) 
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- pri odpočinkovej a rekreačnej činnosti odreagovať deti striedaním činností a tým odstrániť 

únavu z vyučovania, čo  je nevyhnutné na regeneráciu duševných a fyzických síl (celý šk. 

rok, zodpovední všetci vychovávatelia) 

- pri výchovných činnostiach viesť deti k efektívnemu využívaniu voľného času hlavne 

prostredníctvom hier zameraných na rozvoj fyzických a psychických síl (celý šk. rok, 

zodpovední všetci vychovávatelia) 

- prostredníctvom záujmovej činnosti nenásilne vytvárať túžbu po poznaní a podporovať 

prirodzený talent detí (celý šk. rok, zodpovední všetci vychovávatelia) 

 

Plán pedagogických porád:  

 

Plán pracovných porád:  

 

Plán triednych aktívov:  

 

4. Plán jednotlivých akcií MZ  ŠKD v školskom roku  2020/2021 

 

September:  

● Hry zamerané na spoznávanie, hra „Kto je za dekou?“ - zodpovední všetci vychovávatelia 

●  oboznámiť deti so školským poriadkom v ŠKD - zodpovední všetci vychovávatelia 

● dbať na bezpečnosť detí - zodpovední všetci vychovávatelia 

●  viesť deti k hygiene a správnemu stolovaniu, zaviesť pravidlá pri stolovaní - zodpovední 

všetci vychovávatelia 

● Naučiť deti šetriť vodou a energiami- zodpovední všetci vychovávatelia 

● Európsky týždeň športu – hry vonku – zodpovední v všetci 

Október:  

● vychádzky do prírody- zodpovední všetci vychovávatelia 

● pasovanie prvákov – knižnica na Sekurisovej (...) –zodpovedná I. Keményová 

● zber jesenných plodov, listov + výrobky - zodpovední všetci vychovávatelia 

● mesiac úcty k starším + darčeky pre starých rodičov - zodpovední všetci vychovávatelia 

● týždeň zdravej výživy- Deň jablka (košík plný ovocia) – zodpovední všetci 

vychovávatelia 

● výstava tekvíc – zodpovední všetci vychovávatelia 

 

 

November:  
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● jesenná výzdoba školy- zodpovedná  Bc.Keményová Ivana 

● výroba tekvičiek z papiera + výzdoba školy – zodpovední všetci 

● Martin na bielom koni - didaktické hry – Jana Fajnorová 

● výroba darčekov na vianočnú burzu - zodpovední všetci vychovávatelia  

December: 

● Vianočné zvyky a tradície – zodpovedná Eva Hegyiová 

● Mikuláš v ŠKD – zodpovedná Lenka Čurlej 

● vianočná burza - zodpovední všetci vychovávatelia 

● výroba darčekov pod stromček- zodpovední všetci vychovávatelia                                                                                                                                                      

● výroba Adventného venca – zodpovedná Beáta Lipková 

 

Január 

● najkrajší snehuliak, súťaž – zodpovední všetci vychovávatelia 

● novoročné pohľadnice – zodpovedná Hegiyová Eva 

● zimné hry a súťaže (guľovačka, sánkovačka) - zodpovední všetci vychovávatelia  

Február 

● darčeky pre budúcich prvákov – zodpovední všetci vychovávatelia 

● výroba valentínskych pozdravov – zodpovední všetci vychovávatelia 

● Eko kvíz- zodpovedná- Eva Hegyiová 

● karneval dňa: ......- výzdoba školy za spolupráce triednych učiteľov– zodpovední všetci 

vychovávatelia 

 

Marec 

 

● výzdoba školy- „Noc v knižnici“- zodpovední všetci vychovávatelia 

● výtvarná súťaž „Z rozprávky do rozprávky“ – zodpovední všetci vychovávatelia 

● nacvičovanie besiedky ku príležitosti Dňa matiek– zodpovední všetci vychovávatelia 

● Svetový deň vody v ŠKD – zodpovedná Čurlej Lenka 

● výroba veľkonočných dekorácií– zodpovední všetci vychovávatelia 

● výroba darčekov pre deti na zápis do I. ročníkov – zodpovední všetci vychovávatelia 

 

Apríl 

● malí kuchári, výroba nátierok a ochutnávka – zodpovedná   

● nacvičovanie besiedky ku príležitosti Dňa matiek – zodpovední všetci vychovávatelia 

● Deň Zeme: jarná brigáda a upratovanie v areáli školy – zodpovední všetci vychovávatelia 

 

 

 

Máj 



 

Základná škola Nejedlého 8, 841 02 Bratislava  
 

● besiedka ku príležitosti Dňa matiek – zodpovední všetci vychovávatelia 

● výrobky pre mamičky – zodpovední všetci vychovávatelia 

● deň športu, spolupráca s triednymi učiteľkami- zodpovední všetci vychovávatelia 

● dopravná výchova, športové súťaže – zodpovedná Ramona Mančíková 

 

Jún: 

● Deň detí v ŠKD– zodpovední všetci 

● Celoročný projekt - vyhodnotenie 

● Rozlúčka so školským rokom – Deň otcov – opekačka zodpovedná Ivana Keményová 

 

 

                    6.    Harmonogram zasadnutí MZ ŠKD v školskom roku  20120/2021 

V školskom roku 2019/2020 uskutočníme 5 zasadnutí: september, november, január, marec a 

jún. 

1. zasadnutie MZ september 2020 

- otvorenie MZ ŠKD v školskom roku 2020/2021 a privítanie nových vychovávateľov 

ŠKD 
- oboznámenie vychovávateľov s dokumentáciou ŠKD a odsúhlasenie termínu 

odovzdania dokumentácie  
- monitorovanie obedovania detí  
- vypisovanie triednej knihy elektronickou formou 
- určenie pravidiel pri stolovaní v školskej jedálni 
- rôzne, diskusia a uznesenie 
- záver 

 

2. zasadnutie MZ november 2020 

- kontrola uznesení 
- informácia a skúsenosti so zaškolením detí 1. ročníka 
- rozdelenie úloh a príprava vianočnej burzy 
- riešenie problémov 
- rôzne a uznesenie 
- záver 

 

3. zasadnutie MZ január 2021 

- kontrola uznesení 
- zhodnotenie spolupráce s triednou učiteľkou  
- zhodnotenie správania sa detí za I. polrok (problémové deti) 
- vyhodnotenie činnosti za I. polrok šk. roka 2017/2018 
- rôzne 
- uznesenie 
- záver 
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4. zasadnutie MZ marec 2021 

- kontrola uznesení 
- rozdelenie úloh na jarnú brigádu a výzdobu školy 
- nacvičovanie programu ku Dňu matiek 
- rôzne 
- uznesenie a záver 

 

5. zasadnutie MZ jún 2021 

- kontrola uznesení 
- vyhodnotenie činnosti za II. polrok šk. roka 2020/2021 
- ukončenie dokumentácie 
- kontrola financií 
- celkové zhodnotenie MZ 
- uznesenia a záver  

 

 

                                 7.   Organizácia  ŠKD v školskom roku  2020/2021 
 

Plán práce sa riadi pokynmi MŠ – zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský 

zákon). V školskom roku je zriadených 7 oddelení v ktorých je 185 prijatých detí. Prevádzka 

ŠKD je zabezpečená v čase školského vyučovania v ranných hodinách od 6:30 do 7:30 a po 

vyučovaní v čase 11:45 h do 17:00 h. VVČ s deťmi vykonáva 7 vychovávateľov z toho 5 na 

plný a 2 na skrátený úväzok. V školskom roku 2020/2021 sú deti zaradené do jednotlivých 

oddelení nasledovne:  

 

Zadelenie detí v ŠKD šk. rok 2020/2021   

I. oddelenie Beáta Lipková ŠKD v triede 1.A + 3.B 20 detí  + 7 detí 

II. oddelenie Eva Hegyiová ŠKD v triede 1.B +3.B 20 detí + 6 detí 

III. oddelenie Jana Fajnorová ŠKD v triede 1.C +3.B 15 detí + 9 detí 

IV. oddelenie Ivana Keményová ŠKD v triede 2.A  + 4.B 22 detí + 5 detí 

V. oddelenie Lenka Čurlej ŠKD v triede 2.B  + 4.B 21 detí + 6 detí 

VI. oddelenie Veronika Pittnerová ŠKD v triede 3.A + 4.A 3.A 19 detí  

3.B    8 detí 

VII. oddelenie Ramona Mančíková ŠKD v triede 4. C + 4.A 4.A 6 detí 

4.C 21 detí 

 

 

 

                                                8.     Pedagogická dokumentácia ŠKD  

Pedagogickú dokumentáciu ŠKD tvoria: 

a) Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD 

b) Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do ŠKD 
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c) Osobný spis dieťaťa 

d) Triedna kniha 

e) Skladba týždňa 

f) Výchovno-vzdelávací plán 

  

 

                                                         

                                                 9.    Školský poriadok ŠKD 

 

Charakteristika ŠKD 

 

Školský klub detí,  ďalej  ŠKD,  podľa   Zákona č. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zabezpečuje pre deti, ktoré plnia 

povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa 

výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich  prípravu na vyučovanie a na 

uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania. 

ŠKD   pracuje  podľa  výchovného  programu,   ktorý vypracovali vychovávateľky ŠKD,  

schvaľuje a vydáva riaditeľ školy. 

V prípade  vyberania dieťaťa cudzou osobou, je rodič povinný odovzdať vychovávateľovi 

splnomocnenie.  

Ak konkrétna osoba  má právne upravený styk s dieťaťom, musí byť táto skutočnosť doložená 

súdnym rozhodnutím. Nie je akceptované verbálne a ani telefonické oznámenie. 

V čase  trvania krúžku, na ktoré je dieťa prihlásené, je rodič povinný počkať na dieťa do času 

ukončenia krúžku. 

Úhrada za ŠKD : Poplatok 22€ (VZN č.3/2019), treba uhradiť najneskôr do 14. dňa v danom 

mesiaci. Poplatok sa bude uhrádzať bankovým prevodom na číslo účtu : 

SK36 0200 0000 0016 3442 1557. V poznámke treba uviesť: meno dieťaťa a variabilný 

symbol, ktorý je dieťaťu pridelený vždy pri odovzdaní prihlášky do ŠKD, počas 

navštevovania  ŠKD je nemenný. 

Poplatok za ŠKD v plnej výške (22,00€) sa považuje za uhradený až v momente pripísania na 

hore uvedený účet. Z toho dôvodu nie je potrebné posielať potvrdenie o úhrade.  

Dieťa sa do ŠKD  prihlasuje na základe písomnej žiadosti (tlačivo) rodiča alebo zákonného 

zástupcu. Rozhodnutie o prijatí na základe žiadosti udeľuje p. riaditeľka.  

Odhlasovanie dieťaťa z ŠKD môže byť realizované len na základe písomnej žiadosti 

(tlačivo) koncom mesiaca s platnosťou na nasledujúci kalendárny mesiac.  

 

 

 

 

Organizácia činnosti,  režim dňa 

ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku ŠKD: 
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6,30   –  8,00 hod ranná služba  

11,40 – 14,00 hod obed podľa rozpisu, oddych a relaxačná           

činnosť 

 aktivity na čitateľskú gramotnosť 

14,00 – 15,00 hod pobyt vonku, vychádzky, rekreačná činnosť  

15,00 – 15,30hod              olovrant  

      15,30 – 16,00 hod            záujmová činnosť ŠKD 

 príprava na vyučovanie 

      16,00 – 17,00hod              hry v herni, tvorivé dielne, odchod detí z ŠKD 

 

ŠKD je organizovaný v triedach, na školskom dvore, v jedálni, v telocvični. Denné aktivity 

zabezpečujú vyvážené striedanie činností (optimálny biorytmus) dodržiavajú zásady zdravej 

životosprávy, vytvárajú časový priestor pre hru a učenie detí. Denné aktivity sa prispôsobujú 

záujmom a potrebám detí. 

Súčasťou školského poriadku sú:  rekreačné a oddychové činnosti 

 záujmové činnosti 

 vzdelávacia činnosť 

 

I. Práva a povinnosti dieťaťa a jeho zákonného zástupcu 

 

 

1. Zákonný zástupca má právo  byť informovaný vychovávateľom o správaní svojho 

dieťaťa  v oddelení a činnosti ŠKD. 

2. Zákonný zástupca je povinný oboznámiť vychovávateľku o zdravotnom stave 

dieťaťa, vrátane krátkodobých oslabení a ďalších indispozíciách dieťaťa. 

3. V záujme zdravia a bezpečnosti dieťaťa je zákonný zástupca povinný dať svojmu 

dieťaťu olovrant a na rekreačnú činnosť v ŠKD primeranú obuv i oblečenie (podľa 

ročných období). 

4. Zákonný zástupca je povinný vychovávateľovi odovzdať písomné poverenie  pre 

ďalšie osoby, ktoré môžu dieťa vydvihovať z ŠKD a upozorniť vedenie školy na 

okruh ľudí, ktorí na základe úradného rozhodnutia  nemôžu prísť do kontaktu 

s dieťaťom. 

5. Zákonný zástupca si žiakov preberá priamo v škole. Žiak môže opustiť budovu 

školu len na základe písomného vyžiadania zákonného zástupcu. SMS, ani 

telefonické vyžiadanie žiaka domov, nie je relevantný doklad.  

 

 

II. Povinnosti vychovávateľky  ŠKD 

1. Vychovávateľ ŠKD je povinný byť v škole v čase určenom jeho úväzkom a rozvrhom. Do 

práce prichádza minimálne 15 minút pred začiatkom jeho výchovnej činnosti a čipom pri 
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vstupe do školy označí svoju prítomnosť na pracovisku. Ak nastupuje na výchovnú činnosť 

po 4. vyučovacej hodine (11.40 hod) a stravuje sa v ŠJ naobeduje sa spolu so žiakmi. Inak 

sa naobeduje pred začatím výchovnej činnosti.  

2. Vychovávateľ ŠKD je zodpovedný za bezpečnosť zverených žiakov. Žiaci v žiadnom 

prípade nemôžu zostať bez pedagogického dozoru od doby, keď ich vychovávateľ(ka) 

preberie od zákonného zástupcu, alebo triedneho učiteľa až do odchodu žiaka z ŠKD 

domov. 

3. Pri pobyte žiakov mimo budovy, t.j. na školskom dvore alebo mimo areálu školy, nesmie 

byť (zostať)  iba jedno oddelenie z dôvodu dodržania BOZP žiakov.  

4. Od triedneho učiteľa vychovávateľ  preberá žiakov po skončení vyučovania. 

5. Vychovávateľ ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou „Poriadku školského klubu 

detí pri ZŠ Nejedlého 8, 841 02 Bratislava“.  

6. O aktuálnom pobyt detí bude informovať informačná  tabula ŠKD pri vchode školy.     

Vychovávateľ sa počas výchovnej činnosti, na vychádzkach, či na školskom ihrisku 

nevzďaľuje od žiakov. Na školskom ihrisku sa žiaci pohybujú v určenom a bezpečnom 

priestore. Monitoruje ich pri všetkých  hrách a snaží sa zabrániť nevhodnej, či agresívnej 

aktivite. Žiaci pri svojich hrách, na školskom ihrisku, nesmú používať žiadne nebezpečné 

predmety ako: palice, kamene, drôt, sklo a iné ostré predmety, ktoré by mohli spôsobiť úraz. 

Telesne ich netrestá. Vychovávateľ hry koordinuje podľa odporúčanej didaktiky hier 

v ŠKD. 

Pri hrách a iných činnostiach v ŠKD pedagogický zamestnanec (vychovávateľ, učiteľ) musí 

mať prehľad o bezpečnosti vyhradeného priestoru, v ktorom sa žiaci pohybujú. 

7. Počas svojej výchovnej činnosti v ŠKD dbá o celkovú bezpečnosť žiakov, predchádza 

úrazovosti dodržiavaním BOZP a PO, tým že žiakov ústne poučí pred každým pobytom na 

čerstvom vzduchu o bezpečnom a nekonfliktnom správaní. Zdržuje sa neustále v ich 

blízkosti pri každej činnosti - rekreačnej, športovej, relaxačnej v interiéri aj exteriéri. 

8. Pri činnosti v ŠKD spolupracuje s triednym učiteľom príslušnej triedy. Hravými formami 

a didaktickými hrami pomáha utvrdzovať prebrané učivo. Pri týchto činnostiach môže 

využívať  priestory ZŠ.  

9. Počas stravovania v ŠJ vedie deti k správnym návykom pri stolovaní, dbá na to, aby sa žiaci 

nesprávali hlučne počas pobytu v ŠJ. 

10. Pri spájaní oddelení v ŠKD napíše menný zoznam žiakov s určením času odchodu domov 

a odovzdá ho preberajúcemu pedagógovi.  

11. Denne sleduje dochádzku žiakov v ŠKD a zapisuje do internetovej TK. 

12. Kontroluje žiakov odchádzajúcich do záujmových krúžkov v rámci ZŠ, odovzdáva ich 

vedúcemu záujmového krúžku osobne. Vedúci krúžku prevezme deti priamo z oddelenia 

na základe menného zoznamu, ktorý priebežne aktualizuje. Žiak nesmie opustiť ŠKD na 

základe SMS, alebo vyžiadania cez mobil.  

13. Uvoľniť žiaka mimo vyznačených termínov na zápisnom lístku môže len na základe 

písomného dokladu (žiadosti) zákonného zástupcu, s jeho podpisom a jasne vyznačeným 

časom odchodu  a tiež dátumom. Doklad je potrebné archivovať. 

14. Vychovávateľ koordinuje pohyb žiakov na toalety a brejky. Zabezpečí kontrolu týchto 

žiakov. 
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15. Vychovávateľ sa zúčastňuje triednych aktívov ZRŠ v príslušných triedach, z ktorých má vo 

svojom oddelení žiakov. 

16. V čase rannej služby má pohotovostnú povinnosť a v prípade potreby supluje neprítomného 

vyučujúceho. 

17. Pri premiestňovaní sa mimo areál ZŠ z bezpečnostných dôvodov používa dopravný terčík. 

18. Pri úraze zamestnanec, ktorý má pedagogický dozor nad zverenými žiakmi postupuje 

nasledovne: 

a) poskytne prvú pomoc zranenému, 

b) zabezpečí ochranu a bezpečnosť  ostatných žiakov, 

c) v prípade potreby zavolá RZP, 

d) telefonicky nahlási úraz vedúcej ŠKD alebo vedeniu školy, ktorí v prípade 

potreby zabezpečia náhradný dozor nad ostatnými žiakmi,  

e) úraz okamžite zapíše do zošita Záznamu úrazov žiakov a elektronicky ho 

zaregistruje do troch pracovných dní. 

http://www.uips.sk/ Úr (MŠVVŠ SR) 1-01 Výkaz o úrazovosti žiakov a študentov 

19. Po skončení svojej pracovnej doby zapíše zostávajúcich žiakov službukonajúcemu 

vychovávateľovi s aktuálnym termínom ich odchodov domov a s vyznačením tých, ktorí 

odchádzajú domov sami. 

20. Dozor konajúci vychovávateľ riadi a koordinuje odchody žiakov z ŠKD. 

21. Vedie príslušnú dokumentáciu oddelenia ŠKD. 

22. Pri nástupe žiakov, alebo inej činnosti nie je dovolené používať píšťalku. Povolená je  

neverbálna komunikácia.                          

23. Fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a psychotropných látok v priestoroch ZŠ    

       pre zamestnancov je zakázané. 

24. Vychovávateľ nesmie využívať žiakov na žiadne súkromné záležitosti. Neposiela žiakov  

       mimo budovy ZŠ. 

25. Voda na čaj a kávu sa môže variť len na mieste pre to  určenom. 

26. Zvyšuje si odbornú spôsobilosť podľa potrieb zamestnávateľa. 

 

 

 

III. Záverečné ustanovanie 

Dodržiavanie školského poriadku ŠKD je záväzné pre všetky deti zapísané do ŠKD.  

 

 

Sankcie za porušovanie školského poriadku: 

a. Písomné napomenutie vychovávateľom:  

- porušovanie školského poriadku ŠKD aj po verbálnych upozorneniach 
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- nerešpektovanie pokynov vychovávateľa 

- hrubé alebo vulgárne správanie voči iným deťom 

- verbálne obťažovanie, šikanovanie 

b. Pokarhanie riaditeľom školy:  

- závažné porušenie školského poriadku ŠKD, úmyselné poškodenie školského majetku 

- hrubé alebo vulgárne správanie voči zamestnancom školy 

- pretrvávajúce problémy po písomnom napomenutí vychovávateľom 

c. Vylúčenie zo ŠKD:  

- závažné porušenie školského poriadku ŠKD a BOZP 

- ubližovanie a ohrozovanie zdravia detí 

- pretrvávajúce opakované problémy po písomnom pokarhaní riaditeľom školy 

 

Školský poriadok ŠKD, prijatý pedagogickou radou dňa: 

Platí od: 2.9. 2020  

 

 

 

Vypracovala: Bc. Ivana Keményová             Schválila: PaeDr. Miroslava Komorníková 

        poverená riadením školy  
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10.      Výchovné štandardy 

 

Nadväzujú na vzdelávacie štandardy žiakov v škole. Určujeme v nich súbor požiadaviek na 

vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré majú deti získať, aby si mohli rozvíjať vedomosti, 

zručnosti a schopnosti získané v škole. Delia sa na: výkonové a obsahové štandardy. 

Výkonovými štandardami stanovujeme kritéria úrovne zvládnutia obsahových štandardov. 

Obsahovými štandardami určujeme vedomosť, zručnosť alebo schopnosť, ktorú má dieťa 

ovládať a ktorú má vedieť aj prakticky použiť. 

                                                

Vzdelávacia oblasť 
 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Techniky učenia, rozvíjanie vedomostí, čítanie 

 

textu, reprodukcia príbehu 

Poznávať efektívne spôsoby učenia sa 

Gramatické a matematické cvičenia Samostatne písať úlohy 

Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, 

 

Zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry 

Rozvíjať získané poznatky 

Práca s informačnými zdrojmi, čítanie 

 

 s porozumením, sebavzdelávanie 

Byť otvorený získavať nové poznatky 

 

a informácie 

Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy Rozvíjať osobnú zodpovednosť 

 

za vykonanú prácu 

Angličtina hrou Hravou formou rozvíjať znalosť anglického 

jazyka 
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Prírodovedno-environmentálna oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pozorovanie prírody, fauny a flóry v okolí 

 

školy a mesta, pozorovanie zmien v prírode, 

 

starostlivosť o izbové kvety, šetrenie 

 

energiami, vodou 

Poznať základné princípy ochrany 

 

životného prostredia 

Čistenie prírody a okolia školy, zber 

papiera, 

 

triedenie odpadu, tvorivé využitie odpadu 

Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej 

 

činnosti na tvorbe a ochrane životného 

 

prostredia 

Starostlivosť o domáce zvieratá Poznať druhy domácich zvierat 

 

a ich život 

 

Esteticko-výchovná oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Kultúrne pamiatky v obci/meste, múzeum, 

galéria, ľudové tradície a zvyky, povesti, 

názvy ulíc, miestne noviny, história 

a dnešok 

Prejavovať úctu a vzťah ku kultúrnym 

hodnotám v blízkom okolí 

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

Netradičné výtvarné techniky, hudobné 

činnosti, športové činnosti 

Rozvíjať svoj  talent a špecifické schopnosti 

Záujmová činnosť,  tvorivé dielne Byť otvorený k tvorivej činnosti, krásu treba 

nielen  vnímať, ale aj tvoriť 

Úprava oddelenia, netradičná  výzdoba, 

úprava zovňajšku, estetické 

sebavyjadrovanie 

Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej 

estetickej úprave prostredia a svojej osoby, 

prejavovať estetický cit a vkus 

Vianoce, Deň matiek, MDD, príprava 

kultúrnych podujatí 

Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí 

v skupine 

Tematická vychádzka, pozorovanie zmien, 

audio nahrávka, rozprávka 

Byť otvorený, objavovať a vnímať krásu 

v bežnom živote, chápať ju a prežívať 
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Pracovno-technická oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Spolupráca 

  

Zodpovednosť 

  

Dodržiavanie školského poriadku ŠKD 

  

Moje povinnosti 

Spolurozhodovať o živote v skupine 

  

Pracovať v skupine 

Úcta k starším Zhotovenie darčekov 

Sebaobsluha 

  

Poriadok na stole, v oddelení, v šatni 

Kultivovať základné sebaobslužné 

a hygienické návyky 

Kolektívna práca 

  

Hrdosť na spoločný výsledok práce 

Vedieť spolupracovať so skupinou 

  

Oceniť prácu 

Práca s rôznym materialom 

  

Netradičné pracovné postupy 

  

Zhotovovanie darčeka 

  

Rozvoj jemnej motoriky 

  

Manipulačné zručnosti 

  

Spolupráca 

Rozvíjaťzáklady manuálnych a technických 

zručností 

Varenie 

  

Pečenie 

  

Studené jedlo 

  

Poriadok v herni, 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 
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Spoločensko–vedná oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vytváranie pozitívnej klímy v oddelení, 

spolupráca, zodpovednosť, uvedomelá 

disciplína, dodržiavanie školského poriadku 

ŠKD 

Spolurozhodovať o živote v skupine, 

vytvárať priateľské vzťahy 

Prejavy kladného vzťahu k spolužiakom, 

hrdosť na spoločný výsledok práce 

Vedieť spolupracovať so skupinou 

Prejavy úcty k rodičom a ostatným ľudom, 

čo je tolerancia 

Prejavovať úctu k rodičom, starším ľuďom, 

spoznávať význam odpúšťania 

Pocity, emócie, prečo sme nahnevaný, silné 

a slabé stránky osobnosti, trpezlivosť, 

upokojenie sa, ako zvládnuť hnev, pozitívne 

myslenie, ako pochopiť iných, sebaúcta, 

sebaovládanie 

Ovládať jednoduché zručnosti 

sebahodnotenia, sebariadenia, 

sebamotivácie a empatie, uvedomiť si 

rozdiel medzi pozitívnymi a negatívnymi 

citmi 

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, slangové slová, gestá, 

neformálna komunikácia, spolužitie bez 

násilia 

Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy 

v správaní sa 

Čo je konflikt, z čoho vzniká, 

správanie, ktoré podporuje konflikt, 

správanie, ktoré konfliktu predchádza 

Samostatne a kriticky riešiť jednoduché 

konflikty oddelení 

Asertivita, asertívne správanie Vedieť vyjadriť svoj názor a obhájiť ho 

Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg, 

Monológ 

Vypočuť si opačný názor 
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Moja rodina, domov, hlasné zážitky, 

rozprávanie o domove, prejavy úcty 

k ľuďom, čo je tolerancia 

Prejavovať úctu k rodičom, starším 

Uvedomiť si hodnoty rodiny a rodičovskej 

lásky 

Deľba práce v rodine, problémy v rodine, 

život detí v rozvrátenej rodine, moja pomoc 

v rodine 

Rozlišovať a porovnávať vzťahy 

v harmonickej a v rozvrátenej rodine 

Práca s počítačom, komunikácia 

s internetom, práca v textovom a grafickom 

editore 

Využívať všetky dostupné formy 

komunikácie 

 

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 cvičenie, 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 

 

 

Plán práce MZ ŠKD je platný od: 2.9.2020 

Je otvorený a možno ho aktuálne dopĺňať. 

 

 


