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 1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 

Názov školského zariadenia: ŠKD pri Základnej škole, Školská 389, Sačurov 

Adresa: Školská 389, Sačurov, 094 13 

Druh školského zariadenia: štátne  

Výchovný jazyk: slovenský 

Riaditeľ školy: Mgr. Mariana Bančanská 

Zástupkyne riaditeľky: PaedDr. Jana Humeníková, RNDr. Marta 

Megyesiová 

Koordinátor tvorby VP: Lenka Megyesi 

 

Zriaďovateľ školy: Obec Sačurov 

Adresa zriaďovateľa: Osloboditeľov 385, Sačurov, 094 13 

 

VP bol prerokovaný v pedagogickej rade : august 2016 

VP bol prerokovaný v rade školy : september 2016 

 

Platnosť dokumentu: 1. september 2016 – 31. august 2020 
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2    VYMEDZENIE VLASNÝCH CIEĽOV A POSLANIA VÝCHOVY 

2. 1   Charakteristika zariadenia a detí 

Školský klub detí (ďalej ŠKD) je školským výchovným zariadením, zabezpečujúcim pre 

deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú 

činnosť zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich 

záujmov v čase mimo vyučovania. Učí žiakov odpočívať a relaxovať, aby to zodpovedalo 

zdravotným a hygienickým zásadám striedania práce a odpočinku a prispievalo 

k odstráneniu únavy po predchádzajúcej školskej činnosti. Pomáha uspokojovať, kultivovať 

a rozvíjať potreby a rozmanité záujmy žiakov. Zároveň ich orientovať tak, aby sa dosiahla 

zhoda osobných a spoločenských záujmov. Edukačné činnosti vedú deti k samostatnosti, 

k primeranej účasti na spoločensky prospešnej činnosti, rozvíjajú prosociálne 

a environmentálne správanie. Deti sa učia žiť v kolektíve, pracovať v tíme a tolerovať sa 

navzájom. Jednotlivé činnosti výchovy mimo vyučovania rozvíjajú u nich dôležité zručnosti 

a vedomosti, posilňujú osobnosť každého jedinca, dávajú priestor vlastnej iniciatíve. 

V ŠKD obohacujeme výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky, o objavovanie a skúmanie 

pamätihodností, flóry a fauny v regióne. Výchovný program nášho ŠKD vychádza zo 

všeobecných cieľov a princípov výchovy a vzdelávania, z kľúčových kompetencií žiaka 

základnej školy a z vlastnej koncepcie. Vo výchove a vzdelávaní kladieme dôraz na celkový 

rozvoj osobnosti dieťaťa, permanentnú humanizáciu výchovy, na rozvoj kľúčových 

kompetencií, na rozvoj vedomostí, zručností a schopností detí získaných na vzdelávaní v 

základnej škole. Denný poriadok v ŠKD zohľadňuje striedanie činností, pričom rešpektuje 

najmä potrebu detí na oddych, relaxáciu, osobnostný rozvoj, uspokojovanie záujmov a 

pokoj pri písaní školských úloh. 

 Kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti chceme ďalej zvyšovať zlepšením materiálnych a 

priestorových podmienok. 

Školský klub detí je súčasťou základnej školy, má dve oddelenia, navštevujú ho deti 

mladšieho školského veku z  1. - 5. ročníka. ŠKD je v triedach prvého stupňa a má aj 

špeciálnu učebňu – klubovňu na relaxačnú činnosť. Pre svoju činnosť využíva všetky 

priestory školy, ktoré svojím vybavením zodpovedajú potrebám a zameraniu jednotlivých 

aktivít – triedy, školská knižnica, počítačové učebne, telocvične, školské ihriská, školská 

záhrada.  
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 Náš školský klub ponúka:  

 rozmanitý program, 

 aktivity rozvíjajúce kreativitu, 

 činnosti podporujúce tímovú prácu, 

 bezpečný a priateľský priestor, 

 otvorenosť a toleranciu, 

 nestresujúce, estetické prostredie, 

 podporu iniciatívy, nápaditosti a samostatnosti. 

 2.2   Ciele a poslanie výchovy 

Hlavným cieľom je výchovné pôsobenie na dieťa v súčinnosti s cieľmi základnej školy, 

ktorej je školský klub detí súčasťou tak, aby sa podporilo rozvíjanie dieťaťa smerom k 

pozitívnej a aktívnej, prosociálnej osobnosti, ktorá bude schopná uplatniť sa v reálnom 

živote súčasnej otvorenej  informačnej spoločnosti. 

Ciele školského klubu detí: 

 skvalitniť spoluprácu s rodičmi, verejnosťou a inými školskými zariadeniami, 

 spolupracovať s triednymi učiteľmi pri organizovaní podujatí mimo vyučovania 

 prehlbovať spoluprácu s materskou školou v záujme zníženia problémov adaptácie 

detí v l. ročníku, 

 vytvoriť pre deti také podmienky, aby malo každé dieťa možnosť v čase mimo 

vyučovania rozvíjať poznatky získané v škole, rozvíjať svoje nadanie, talent, získať 

zručnosti, 

 motivovať žiakov k radostnému a spokojnému pobytu v zariadení zaujímavou 

a pestrou ponukou činností, 

 zvyšovať podiel samostatnej práce dieťaťa, motivovať ho k aktívnej účasti na 

svojom rozvoji 

 podporovať originalitu a sebarealizáciu, 

 posilniť humánne, priateľské vzťahy medzi rovesníkmi, 

 pestovať kladný vzťah k ľudovým tradíciám, 

 eliminovať agresivitu a chrániť pred násilím, 

 upevňovať postoje, ktoré vedú k spolupráci a pomoci druhému, 

 rešpektovať záujmy detí, 

 zlepšiť kultúru prostredia školského klubu detí. 
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 2.3   Kľúčové kompetencie 

Výchovou a vzdelávaním mimo vyučovania v nadväznosti na výchovno-vzdelávaciu 

činnosť školy primárneho vzdelávania umožňujeme individuálny rozvoj osobnosti dieťaťa 

jeho vedomostí, záujmov, základov spôsobilostí, zručností, postojov a hodnôt. Podporujeme 

vytváranie vzťahu k celoživotnému vzdelávaniu a k aktívnemu tráveniu voľného času. 

Posilňujeme úctu k rodičom a starším ľuďom, učíme úcte k ľudským právam a základným 

slobodám, k porozumeniu a znášanlivosti, tolerancii, kultúrnym a národným hodnotám a 

tradíciám štátu. Kľúčové kompetencie sa v procese výchovno-vzdelávacej činnosti rozvíjajú 

a navzájom prelínajú v jednotlivých tematických oblastiach výchovy.   V školskom klube 

detí sa rozvíjajú kľúčové kompetencie, ktoré deti/žiaci získavajú vo vzdelávaní v škole. 

Úroveň osvojenia kľúčových kompetencií zodpovedá individuálnym osobitostiam dieťaťa 

a dĺžke jeho pobytu v školskom klube detí. 

Aktívnou účasťou na činnostiach školského klubu detí získa dieťa kompetencie:  

 kompetencie učiť sa učiť 

 komunikačné 

 sociálne 

 pracovné 

 občianske 

 kultúrne  

Kompetencie učiť sa učiť 

- rieši nové, neznáme úlohy a situácie 

- zúčastňuje sa vedomostných súťaží 

- prejavuje záujem o nové informácie 

- uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok 

Komunikačné kompetencie 

- vyjadruje a komunikuje svoje myšlienky a osvojené poznatky 

- obhajuje svoj názor 

- dokáže primeraný čas sústredene načúvať a náležite reagovať 

- vypočuje opačný názor 

 - dokáže používať vybrané informačné a komunikačné technológie 



Základná škola, Školská 389, Sačurov, 094 13, www.zssacurov.edupage.sk 

Sociálne kompetencie 

-  samostatne rieši jednoduché konflikty 

- dokáže pomenovať svoje potreby a pocity 

- presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti 

- dokáže si uvedomiť potreby ostatných detí 

- dokáže efektívne spolupracovať v skupine 

- dokáže poskytnúť alebo privolať pomoc 

- uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov 

Pracovné kompetencie 

- prejavuje samostatnosť pri vypracovaní domácich úloh 

- plánuje a hodnotí svoju činnosť 

- ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre 

   praktický život 

- rozvíja manuálne zručnosti 

- dokončí začatú prácu 

Občianske kompetencie 

- uvedomuje si svoje práva a povinnosti 

- uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb 

- uvedomuje si zodpovednosť za svoje správanie a konanie 

- prejavuje úctu a rodičom a starším osobám 

Kultúrne kompetencie 

     - pozná kultúrne pamätihodnosti okolia a regiónu 

     - rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie 

     - rešpektuje iné kultúry a zvyky 

     - prijíma kultúrne podnety 

     - je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine 

     - ovláda základy kultúrneho správania 
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3    FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

Výchova a vzdelávanie v školskom klube detí sa uskutočňuje poldennou formou po pobyte 

dieťaťa na školskom vyučovaní. Činnosť v ŠKD prebieha formou pravidelných, 

 príležitostných, záujmových a spontánnych aktivít, pričom uplatňujeme predovšetkým 

zážitkové, aktivizujúce a motivačné metódy a spoluprácu s učiteľmi a rodičmi. Realizujeme 

ju prostredníctvom oddychovej a rekreačnej činnosti, záujmovej činnosti a prípravy na 

vyučovanie. Uskutočňuje sa skupinovou frontálnou a individuálnou formou práce. 

 4    TEMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVY 

 Vzdelávacia oblasť 

 Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 rozvíjať autonómnosť v príprave  na vyučovanie 

 rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa 

 získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov 

 získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu 

 Spoločensko-vedná oblasť 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 spolurozhodovať o živote v skupine 

 prejavovať úctu k rodičom, starším osobám 

 prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím 

 pochopiť význam  dodržiavania ľudských práv a základných slobôd 

 posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti 

 kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa 

 vyjadrovať svoj názor 

 vypočuť opačný názor 

 využívať všetky dostupné formy komunikácie 

 rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa 

 samostatne a kriticky riešiť jednoduché  konflikty 

 poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať 

Pracovno-technická oblasť 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele 

 rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu 

 vedieť  spolupracovať so skupinou 

 rozvíjať základy manuálnych a technických zručností 
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 získavať základy zručností potrebných pre praktický život 

 získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov 

Prírodovedno-environmentálna oblasť 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia 

 rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia 

Esteticko-výchovná oblasť 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí 

 rozvíjať základy vzťahu k umeniu 

 rozvíjať talent a špecifické schopnosti 

 rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností 

 prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia 

 podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení 

 objavovať krásu v bežnom živote 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

 Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 kultivovať základné hygienické návyky 

 rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom 

 pochopiť škodlivosť fajčenia alkoholu a iných drog 

 pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia 

 pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy 

 poznať základné princípy zdravého životného štýlu 

 rozvíjať športový talent a schopnosti 
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5    VÝCHOVNÝ PLÁN 

  

 

Názov 

tematickej 

oblasti 

výchovy 

Časová dotácia výchovnovzdelávacích aktivít 

v jednotlivých ročníkoch 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

VZDELÁVACIA 183 183 183 183 

SPOLOČENSKO – 

VEDNÁ 
39 39 39 39 

PRACOVNO – 

TECHNICKÁ 
39 39 39 39 

PRÍRODOVEDNO – 

ENVIROMENTÁLNA 
37 37 37 37 

ESTETICKO – 

VÝCHOVNÁ 
37 37 37 37 

TELESNÁ, 

ZDRAVOTNÁ                   

A ŠPORTOVÁ 

35 35 35 35 

 

6   VÝCHOVNÝ JAZYK 

Výchovným jazykom školského zariadenia je štátny jazyk – slovenský jazyk. 

  

7   PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 



Základná škola, Školská 389, Sačurov, 094 13, www.zssacurov.edupage.sk 

  

ŠKD je súčasťou základnej školy, má už stabilne dve oddelenie. Výchovnovzdelávaciu 

činnosť zabezpečujú vychovávateľky. (Jedna má ukonšenú strednú pedagogickú školu 

a druhá ju v tomto školskom roku ukončí.) 

  

 8   MATERIÁLNO - TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ PODMIENKY 

  

Školský klub okrem klubovne nemá vlastné priestory. Výchovnovzdelávacia činnosť 

prebieha v štandardných triedach na prízemí. V triedach je oddychový koberec a ďalšia 

oddychová činnosť môže prebiehať aj v klubovni. K dispozícii sú hračky, spoločenské hry 

a stavebnice, rozprávkové knihy a detské encyklopédie, interaktívna tabuľa a televízor  

s DVD prehrávačom. Na realizáciu rekreačnej a športovej činnosti využívame lopty, 

švihadlá a ostatné náradie telocvične.  ŠKD pre svoju činnosť využíva všetky priestory 

školy, ktoré svojím vybavením zodpovedajú potrebám a zameraniu jednotlivých aktivít – 

triedy, školská knižnica s bohatým knižným fondom, počítačové učebne, telocvične, školské 

ihriská, dvor a školskú záhradu, odbornú učebňu hudobnej výchovy s klavírom, 

syntetizátorom a rytmickými hudobnými nástrojmi. K dispozícii pre deti v ŠKD sú aj 

relaxačné oddychové súpravy, kuchynka a detská dielňa, terapeutický bazén s guľôčkami, 

ktoré sú umiestnené v klubovni.  

Potrebné dokumenty pre rodičov a svoju činnosť prezentuje ŠKD na webovej stránke školy 

v sekcii ŠKD: https://zssacurov.edupage.org/text1/? a na facebookovej stránke školy. 

Deti sa stravujú v školskej jedálni. 

 

  9   PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA   

 

 Škola, ktorej je ŠKD súčasťou, realizuje pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia 

a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií s cieľom vytvoriť bezpečné a zdraviu 

vyhovujúce prostredie. 

https://zssacurov.edupage.org/text1/?
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Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní sú 

podrobne rozpracované v prevádzkovom a školskom poriadku školy, ktorej je ŠKD 

súčasťou. 

 10    VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA  

10.1   Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí 

Pri hodnotení dieťaťa sledujeme úroveň dosahovania očakávaných výstupov v jednotlivých 

oblastiach výchovy (kompetencie). Rešpektujeme individualitu dieťaťa, zmeny v 

osobnostnom vývoji a právo na omyl. Dominujú metódy pozitívneho slovného hodnotenia 

(pochvala, milé slovo, povzbudenie, vyslovenie dôvery) a  formy sociálnej odmeny 

(pozornosť, výstavka, vystúpenie, potlesk, podanie ruky). Hodnotenie činnosti prevádzame 

bezprostredne po jej skončení. Na konci týždňa, v stanovenom čase,  pravidelne hodnotíme 

týždenné činnosti rozhovorom s deťmi. 

10.2   Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov  

Filozofia kontroly a hodnotenia je identická so systémom evalvácie školy, ktorej je školský 

klub detí súčasťou. Systém hodnotenia prebieha v dvoch rovinách: neformálnej  

a formálnej.  

Neformálne hodnotenie je priebežného a príležitostného charakteru, prebieha formou 

rozhovoru, často býva súčasťou aj autoevalvácia vychovávateliek. 

Formálne hodnotenie je vykonávané v pravidelnom intervale, sledované sú praktické 

výstupy práce vychovávateliek, plnenie cieľov výchovy, efektívne a inovatívne metódy a 

formy výchovy, pedagogická dokumentácia, záujem o ďalšie vzdelávanie ale aj osobný 

vzťah zamestnanca k práci, škole ako pracovisku, k deťom, kolegom ap.    

  

11    KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV  

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa riadi podľa plánu kontinuálneho 

vzdelávania školy, ktorej je školský klub súčasťou. Vyplýva s cieľov výchovy a vzdelávania 
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školy a školského zariadenia.  

  12    VÝCHOVNÉ ŠTANDARDY  

Vzdelávacia oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Gramatické a matematické cvičenie Samostatne  písať úlohy 

Techniky učenia, ako sa učiť, rozvíjanie 

vedomostí, čítanie textu, reprodukcia 

príbehu 

Poznávať efektívne spôsoby učenia sa 

Práca s informačnými zdrojmi, čítanie 

s porozumením, sebavzdelávanie 

Byť otvorený novým poznatkom 

a informáciám 

Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, 

zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry 

Rozvíjať získané poznatky 

Spoločensko-vedná oblasť 

 Obsahový štandard Výkonový štandard 

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie pozitívnej 

klímy v oddelení, dodržiavanie školského 

poriadku ŠKD 

Spolurozhodovať o živote 

v skupine 

Prejavy úcty k rodičom a ostatným  ľuďom, čo je 

tolerancia 

Prejavovať úctu k rodičom, starším 

Emócie, prečo sme nahnevaní, silné a slabé 

stránky osobnosti, trpezlivosť, upokojenie sa, ako 

zvládnuť hnev, pozitívne myslenie, ako pochopiť 

iných, sebaúcta 

Ovládať jednoduché zručnosti 

sebahodnotenia, sebariadenia,  

sebamotivácie a empatie 

Život so zdravotným postihnutím, čo je 

predsudok, vzťah k handicapovaným deťom 

Prejavovať ohľaduplnosť k osobám 

so zdravotným postihnutím 

Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, 

diskriminácia, moje práva, tvoje práva, spolužitie 

Rozlíšiť  dodržiavanie 

a porušovanie ľudských práv 
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bez násilia a základných slobôd 

Slovensko v Európe, Slovensko vo svete, úspechy 

slovenských športovcov, umelcov, mládeže 

Prejavovať základy hrdosti 

k národným hodnotám a tradíciám 

SR  

Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna 

komunikácia, spolužitie bez násilia 

Rozlišovať kultúrne a nekultúrne 

prejavy v správaní sa 

Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká, správanie, 

ktoré podporuje konflikt, správanie, ktoré 

konfliktu predchádza 

Samostatne a kriticky riešiť 

jednoduché  konflikty 

v oddelení/záujmovom útvare 

Asertivita, asertívne správanie Obhajovať svoje názory 

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

Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky, 

rozprávanie o domove, prejavy úcty k ľuďom, čo 

je tolerancia 

Prejavovať  úctu k rodičom, starším 

Deľba práce v rodine, problémy v rodine, život 

detí v rozvrátenej rodine, moja pomoc v rodine 

Rozlišovať a porovnávať vzťahy v 

harmonickej a rozvrátenej  rodine 

Práca s počítačom, komunikácia s internetom, 

práca v textovom a grafickom editore 

Využívať všetky dostupné formy 

komunikácie 

Pracovno-technická oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Spolupráca, zodpovednosť, dodržiavanie školského 

poriadku ŠKD, moje povinnosti 

Spolurozhodovať o živote 

v skupine 

Pracovať v skupine 

Sebaobsluha, poriadok na stole, v oddelení, v šatni Kultivovať základné 

sebaobslužné a hygienické 

návyky 

Sebahodnotenie, poznávanie rôznych profesií, úcta ku 

každému povolaniu, dodržovanie denného režimu, vývoj 

ľudského života: detstvo, dospelosť, staroba, orientácia 

Vytýčiť si  jednoduché 

osobné ciele 



Základná škola, Školská 389, Sačurov, 094 13, www.zssacurov.edupage.sk 

v čase minulosť, prítomnosť, budúcnosť 

Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy, presnosť a čistota 

práce 

Rozumieť významu 

osobnej zodpovednosti za 

vykonanú prácu 

Prejavy kladného vzťahu k spolužiakom, hrdosť na 

spoločný výsledok práce 

Vedieť   spolupracovať so 

skupinou 

Práca s rôznym materiálom, netradičné pracovné postupy, 

zhotovenie darčeka, rozvoj jemnej motoriky, manipulačné 

zručnosti spolupráca 

Rozvíjať základy 

manuálnych a technických  

zručností 

Varenie, pečenie, studené jedlo, poriadok v herni, v triede, 

sebaobslužné činnosti 

Získavať základy zručností 

potrebných  pre praktický 

život 

Maska na karneval, kalendár oddelenia, návrh 

oddychového kútika v oddelení 

Získavať základné 

zručnosti v tvorbe 

jednoduchých projektov 

Prírodovedno-environmentálna oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pozorovanie prírody, fauny a flóry v okolí 

obce/mesta, pozorovanie zmien v prírode, 

šetrenie energiami, vodou, tematická 

rozprávka 

Poznať základné princípy ochrany 

životného prostredia 

Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody a 

okolia ŠKD, zber papiera, triedenie odpadu, 

tvorivé využitie odpadu 

Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej 

činnosti na tvorbe a ochrane životného 

prostredia 

Pestovanie, pozorovanie klíčenia a rastu Získavať základy manuálnych 

zručností, poznať základné princípy 

pestovania a starostlivosti o rastliny 
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Esteticko-výchovná oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Kultúrne pamiatky v obci/meste, múzeum, 

galéria, ľudové tradície zvyky, povesti, 

názvy ulíc, miestne noviny, história 

a dnešok 

Prejavovať úctu ku kultúrnym hodnotám 

v blízkom okolí 

Hudba, výtvarné umenie, tanec Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu 

Netradičné výtvarné techniky, hudobné 

činnosti, športové činnosti 

Rozvíjať svoj  talent a špecifické 

schopnosti 

Záujmová činnosť, príprava kultúrneho 

podujatia 

Byť otvorený k tvorivej činnosti 

Úprava oddelenia, netradičné ozdoby, 

úprava zovňajšku 

Prejavovať pozitívny vzťah 

k jednoduchej estetickej úprave 

prostredia a svojej osoby 

Veľká noc, Deň matiek, úcta k starším, 

Vianoce, Rodičovská akadémia 

Podieľať sa na príprave kultúrnych 

podujatí v skupine 

Tematická vychádzka, pozorovanie zmien, 

audio nahrávka, rozprávka 

Objavovať a vnímať krásu v bežnom 

živote 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Umývanie rúk, vetranie, telovýchovné chvíľky Ovládať základné  hygienické 

návyky 

Prechádzka, bicyklovanie, 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 
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Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové hry, 

netradičné športové disciplíny 

Realizovať pravidelný pohyb 

a cvičenia 

Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje zdravie, 

príčiny ochorenia, racionálna strava, potravinová 

pyramída 

Vyjadriť význam dodržiavania 

základných zásad zdravej výživy 

Stravovacie návyky, pitný režim, striedanie práce 

s odpočinkom, prvá pomoc, obliekanie podľa 

ročných období  

Uvedomovať si základné 

princípy zdravého životného 

štýlu 

Záujmová činnosť, športová súťaž Rozvíjať svoj športový talent 

a schopnosti 

   

13    VÝCHOVNÉ OSNOVY  

Vzdelávacia oblasť 

Výchovnovzdelávací 

cieľ 

Obsah Metódy, formy Počet 

VVČ 

Rozvíjať autonómnosť 

v  príprave na 

vyučovanie 

Domáce úlohy Individuálny prístup        

Tréning 

Motivácia 

Vysvetlenie 

Zábavné didaktické hry 

  

    96 

  

  

Rozvíjať efektívne 

spôsoby učenia sa 

Techniky učenia, 

ako sa učiť, 

rozvíjanie 

vedomostí, čítanie 

textu, reprodukcia 

príbehu 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Motivačné hodnotenie 

Modelové situácie 

Prezentácia 

 

30 
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Získavať nové 

poznatky a informácie 

Práca 

s informačnými 

zdrojmi, čítanie 

s porozumením, 

práca 

s encyklopédiou a 

slovníkom, 

sebavzdelávanie 

Individuálny prístup 

Aktivizácia 

Brainstorming 

Riešenie nových úloh 

Prezentácia 

  

35 

Rozvíjať získané 

poznatky 

Rozvíjanie slovnej 

zásoby, 

jazykolamy, 

zmyslové hry, 

doplňovačky, 

didaktické hry 

Individuálny prístup   

22 

Spoločensko-vedná oblasť 

Výchovnovzdelávací 

cieľ 

Obsah Metódy, formy Počet 

VVČ 

Obhajovať si svoj názor Asertivita, 

asertívne 

správanie, 

jednoduché 

techniky 

  

Vysvetlenie 

Povzbudenie 

Hranie rolí 

Hry na presadzovanie 

Aktivačné hry 

  

2 

Vypočuť si opačný 

názor 

Vedenie 

rozhovoru, 

diskusia, dialóg a 

monológ 

Vysvetlenie 

Tréning 

Aktivačné hry 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

  

2 

Spolurozhodovať 

o živote v skupine 

Spolupráca, 

zodpovednosť, 

vytváranie 

pozitívnej klímy 

v oddelení, 

dodržiavanie 

školského 

poriadku ŠKD, 

moje povinnosti 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Aktivizácia 

Kooperačné hry 

Hry na dôveru 

Hranie rolí 

  

2 

Rozvíjať základy 

zručností 

sebahodnotenia, 

Emócie,  prečo 

sme nahnevaní, 

silné a slabé 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Povzbudenie 

  

2 
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sebariadenia, 

sebamotivácie 

a empatie 

stránky 

osobnosti, 

trpezlivosť, 

upokojenie sa, 

ako zvládnuť 

hnev, pozitívne 

myslenie, ako 

pochopiť iných, 

sebaúcta 

Dramatizácia 

Hranie rolí 

Hry na úprimnosť 

Hry na vciťovanie 

  

Prejavovať úctu 

k rodičom, starším 

Moja rodina, čo 

je domov, vlastné 

zážitky, 

rozprávanie 

o domove, 

prejavy úcty 

k ľuďom, 

tolerancia 

Individuálny prístup 

Film 

Rozprávka 

Hranie rolí 

Hry na vciťovanie 

  

4 

Prejavovať 

ohľaduplnosť k osobám 

so zdravotným 

postihnutím 

Život so 

zdravotným 

postihnutím, čo 

je predsudok, 

vzťah k deťom s 

handicapom 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Film 

Rozprávka 

Hry na vciťovane 

Hranie rolí 

  

3 

Pochopiť význam 

dodržiavania ľudských 

práv a základných 

slobôd 

Práva dieťaťa, 

ľudské práva, 

šikanovanie,  

diskriminácia, 

moje práva, tvoje 

práva, spolužitie 

bez násilia 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Brainstorming 

Hry na riešenie 

konfliktov 

Hry na dôveru 

Hry na 

sebapresadzovanie 

  

3 

Posilniť základy hrdosti 

k národnej a štátnej 

príslušnosti 

Slovensko 

v Európe, 

Slovensko vo 

svete, úspechy 

slovenských 

športovcov, 

umelcov 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Výtvarná práca 

Tvorivá dielňa 

Film 

Rozprávka 

  

3 

Kultivovať kultúrne 

návyky a vyjadrovanie 

sa 

Pozdrav, podanie 

ruky, požiadanie, 

odmietnutie, 

oslovenie, 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Tréning 

Hranie rolí 

  

3 
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stolovanie Dramatizácia 

Kurz 

Využívať všetky 

dostupné formy 

komunikácie 

Práca 

s počítačom, 

komunikácia 

s internetom, 

práca v textovom 

a grafickom 

editore 

Individuálny prístup 

Braisntor-ming 

Tréning 

Vlastná práca 

Prezentácia 

Riešenie úloh 

  

          5 

  

Rozlíšiť kultúrne  

a nekultúrne prejavy 

v správaní sa 

Vulgarizmy, 

slang, gestá, 

neformálna 

komunikácia 

spolužitie bez 

násilia 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Tréning 

Aktivačné hry 

Hranie rolí 

  

4 

  

Samostatne  a kriticky 

riešiť jednoduché 

konflikty 

Čo je konflikt, z 

čoho konflikt 

vzniká, 

správanie, ktoré 

podporuje 

konflikt, 

správanie, ktoré 

konfliktu 

predchádza 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Hry na riešenie 

konfliktov 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

  

3 

Pomenovať znaky 

harmonickej 

a problémovej rodiny 

Deľba práce 

v rodine, vlastné 

zážitky, 

problémy 

v rodine, život 

detí v rozvrátenej 

rodine, moja 

pomoc v rodine 

Individuálny prístup 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

Sociálne hry 

Výtvarná práca 

Film 

Rozprávka 

  

3 

Pracovno-technická oblasť 

Výchovnovzdelávací 

cieľ 

Obsah Metódy, formy Počet VVČ 

Kultivovať základné 

sebaobslužné a 

hygienické návyky 

Sebaobsluha, 

poriadok na stole, 

v šatni, umývanie 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Motivácia 

  

5 
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  rúk, vetranie, 

telovýchovné 

chvíľky 

Aktivizácia 

Tréning 

Hodnotenie 

Samostatne  si vytýčiť 

jednoduché osobné 

ciele 

Sebahodnotenie, 

poznávanie 

rôznych profesií, 

úcta ku každému 

povolaniu, 

dodržovanie 

denného režimu, 

vývoj ľudského 

života: detstvo, 

dospelosť, 

staroba, orientácia 

v čase: minulosť,  

prítomnosť, 

budúcnosť 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Rozhovor 

Hranie rolí 

Sociálne hry 

Hry na 

sebapresadzovanie 

Vychádzka 

Exkurzia 

  

4 

Rozumieť významu 

osobnej zodpovednosti 

za vykonanú prácu 

Príprava na 

vyučovanie, 

splnenie úlohy, 

presnosť a čistota 

práce 

Individuálny prístup 

Rozhovor 

Tréning 

Vysvetlenie 

Hodnotenie 

Hry na dôveru 

Vlastná práca 

Projekt 

  

4 

Spolupracovať               

v skupine 

Kladný vzťah 

k spolužiakom, 

hrdosť na 

spoločný 

výsledok práce 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Kooperačné hry 

Spoločné podujatia 

Besiedka 

Súťaž 

  

5 

Rozvíjať základy 

manuálnych 

a technických zručností 

Práca s rôznym 

materiálom, 

netradičné 

pracovné postupy, 

zhotovenie 

darčeka, rozvoj 

jemnej motoriky, 

manipulačné 

zručnosti, 

spolupráca 

Individuálny 

prístup 

Povzbudenie 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Tvorivá dielňa 

Záujmový krúžok 

Vlastná práca 

Výstava prác 

Besiedka 

  

12 

Získavať základy 

zručností potrebných 

pre praktický život 

Varenie, pečenie, 

studené jedlo, 

poriadok v herni, 

Individuálny prístup 

Tréning 

Povzbudenie 

  



Základná škola, Školská 389, Sačurov, 094 13, www.zssacurov.edupage.sk 

v triede, seba 

obslužné činnosti 

Aktivačné hry 

Vlastná práca 

Výstava 

Besiedka 

5 

Získať základné 

zručnosti v tvorbe 

jednoduchých 

projektov 

Maska na 

karneval, kalendár 

oddelenia, návrh 

oddychového 

kútika v oddelení 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Povzbudenie 

Brainstorming 

Tvorivá dielňa 

Kooperačné hry 

Vlastná práca 

Prezentácia 

  

4 

  

Prírodovedno-environmentálna oblasť 

  

Výchovnovzdelávací 

cieľ 

Obsah Metódy, 

formy 

Počet VVČ 

Pochopiť základné 

princípy ochrany 

životného prostredia 

Poznávanie 

zvierat, rastlín 

v regióne, 

pozorovanie 

zmien v prírode, 

šetrenie 

energiami, vodou, 

tematická 

rozprávka 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Ekologické hry 

       

11 

Rozvíjať zručnosti pri 

jednoduchej činnosti na 

tvorbe a ochrane 

životného prostredia 

Starostlivosť 

o izbové kvety, 

čistenie prírody a 

okolia ŠKD, zber 

papiera, triedenie 

odpadu, využitie 

odpadu, zber 

prírodnín 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Motivácia 

Aktivizácia 

Prezentácia 

  

10 
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Pochopiť význam 

dodržiavania 

základných zásad 

zdravej výživy 

  

Podstata zdravia, 

zodpovednosť za 

svoje zdravie, 

príčiny ochorenia, 

racionálna strava, 

potravinová 

pyramída 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

Film 

Rozprávka 

Beseda 

s lekárom 

Súťaž 

  

8 

Poznať základné 

princípy zdravého 

životného štýlu 

  

  

  

Stravovacie 

návyky, pitný 

režim striedanie 

práce 

s odpočinkom, 

prvá pomoc, 

obliekanie podľa 

ročných období  

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

Film 

Rozprávka 

Beseda 

s lekárom 

Súťaž 

  

8 

  

Esteticko-výchovná oblasť 

Výchovnovzdelávací 

cieľ 

Obsah Metódy, 

formy 

Počet VVČ 

Posilniť úctu ku 

kultúrnym hodnotám 

v blízkom okolí 

Návšteva kina, 

galérie, múzea, 

kultúrnych 

pamiatok v obci  

a v regióne, 

ľudové tradície a 

zvyky, povesti, 

názvy ulíc, 

miestne noviny, 

história a dnešok 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Ukážka 

Film 

Rozprávka 

Výtvarná práca 

Dramatizácia 

Výstava prác 

Súťaž 

Vychádzka 

  

9 

Rozvíjať základy 

vzťahu  k umeniu 

Hudba, výtvarné 

umenie, tanec, 

záujmová 

činnosť, nácvik 

programu 

Motivácia 

Ukážka 

Povzbudenie 

Návšteva 

kultúrneho 

podujatia 

  

4 
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Rozvíjať talent 

a špecifické schopnosti 

Netradičné 

výtvarné 

techniky, 

hudobné činnosti, 

športové činnosti 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Brainstorming 

Výstava prác 

Súťaž 

 

5 

Rozvíjať základy 

tvorivých schopností 

a zručností 

Záujmová 

činnosť, príprava 

kultúrneho 

vystúpenia 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Brainstorming 

Prezentácia 

Výstava prác 

  

5 

Prejavovať pozitívny 

vzťah   k jednoduchej 

estetickej úprave 

prostredia 

Úprava triedy, 

netradičné 

ozdoby, úprava 

zovňajšku 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Brainstorming 

Aktivizácia 

Tvorivá dielňa 

  

  

5 

Podieľať sa na príprave 

kultúrnych podujatí 

v skupine 

Veľká noc, Deň 

matiek, Úcta 

k starším, 

Vianoce 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Dramatizácia 

Besiedka 

  

  

5 

Objavovať a vnímať 

krásu v bežnom živote 

Tematická 

vychádzka, 

pozorovanie 

zmien, audio 

nahrávka, 

rozprávka, vlastná 

skúsenosť 

Individuálny 

prístup 

Povzbudenie 

Pozorovanie 

Ilustrácia 

zážitku 

  

4 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

Výchovnovzdelávací 

cieľ 

Obsah Metódy, 

formy 

Počet VVČ 

Relaxovať pravidelným 

cvičením a pohybom 

Prechádzka, 

bicyklovanie, 

Individuálny 

prístup 
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cvičenie 

v telocvični, stolný 

tenis, kolektívne 

športové hry 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Tréning 

          11 

Pochopiť škodlivosť 

fajčenia,  alkoholu 

a iných drog 

Čo je nikotín, 

fajčenie, alkohol  

a zdravie, 

civilizačné 

choroby 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Film 

Beseda 

s odborníkom 

Výtvarné 

stvárnenie 

zážitku 

Súťaž 

  

5 

Pochopiť význam 

pravidelného pohybu 

a cvičenia 

Otužovanie, 

relaxačné cvičenie, 

skupinové hry, 

netradičné 

športové disciplíny 

a hry 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Tréning 

  

11 

Rozvíjať športový talent 

a schopnosti 

Záujmová činnosť, 

futbal 

basketbal, 

stolný tenis 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Súťaž 

  

8 
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