
Výstup z dištančnej formy vzdelávania 

Modul 2  Metódy a formy spolupráce s rodinou z MRK (praktická časť) 

Návrh spolupráce rodiny a školy na školský rok s využitím netradičných metód a foriem 

práce. 

Skupina A1VT0171PO2 Meno a priezvisko Lenka Podbehlá 

 

Oblasť vzdelávania/výchovy(vyučovací predmet, výchovná, diagnostická alebo poradenská činnosť) 

 

Vychovávateľstvo 

 

Ciele a predpokladané výsledky spolupráce rodiny a školy (navrhnite plán, ciele a očakávané 

výsledky spolupráce rodiny a školy na jeden školský rok) 
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CIEĽ AKTIVITA 
OČAKÁVANÉ   VÝSLEDKY 
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Oboznámiť rodičov s plánom 

práce ŠKD. Spolupráca 
rodiny s vychovávateľkou, 

budovať vzťah rodičov 
k škole. 

 
„Triedne rodičovské 

združenie.“ 
- spolupráca rodiny 
s vychovávateľkou. 

Návšteva rodičov v ŠKD  
pri vyučovaní. 

 

 
Predpoklad úspešnej 

spolupráce rodiny a školy. 
Oboznámenie sa s prácou 

svojich detí, metódami 
a postupmi vychovávateľky 

pri práci v ŠKD. 
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Rozvíjať potreby pozitívnych 
emócií k najbližším ľuďom. 

 
„Mesiac úcty k starším.“ 

 
- stretnutie so starými 

rodičmi v ŠKD, beseda, 
kultúrny program: 

„Zaspievam ti pesničku?“ 

Upevňovanie generačných 
vzťahov v rodine. 

Oboznamovanie sa    
so životom predkov, ich 

kultúrou  rozprávanie  
o svojom živote, 
Oboznámenie sa 

s piesňami. 
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Uvedomiť si citového vzťahu 
medzi manželmi v rodine. 
Viesť rodičov k správnemu 

vzťahu k starostlivosti 
o zdravie a hygienu. 

„Zdravie ako dar“  
- beseda v triede s detskou 

lekárkou  
a s rodičmi. 

 

 
Uvedomenie si významu 
správneho starostlivosti  

o zdravie v rodine 
Pochopiť zodpovednosť 

rodičov za seba 
a ostatných členov rodiny.  
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Učiť sa dávať a prijímať 
emócie a jednoduché 

darčeky. 
 
 
 
 

„Budú Vianoce.“   
- príprava vianočných 

ozdôb a darčekov. 
Beseda na tému vianočné 

zvyky v rómskych aj 
nerómskych rodinách. 

 
 

Mať radosť z obdarovania 
svojich blízkych, 

uvedomenie si posolstva 
Vianoc – sviatky rodiny. 

 
 

 
J 
A 
N 
U 
Á 
R 

Pochopiť význam spolupráce 
a práce v tíme. 

Pravidlá športových súťaži 

 
„Postavíme spolu“  

- súťaž v stavaní 
snehuliakov na školskom 

dvore - rodinné tímy 
postavia snehuliaka. 

  

Vedenie detí aj rodičov  
k  ekologickému  

a estetickému prístupu  
k používaným predmetom. 

Spolupráca v rodine 
i rodinách navzájom 
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Uvedomiť si etické normy, 
pochopiť zmysel života 

Karneval 
Vzbudenie záujmu detí 

o rómsku ľudovú kultúru, 
tradície. 
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Vnímať prostredie okolo 
seba. 

 

„Deň Zeme“  
- upravujeme okolie svojho 

domova – sadíme 
stromčeky v osade, 

v dedine. 

Zamyslieť sa nad svojím 
životným prostredím. 
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Pochopiť význam 
vzdelávania  svojich detí 

„Medzinárodný deň 
Rómov“  

– návšteva knižnice. 

 
História a budúcnosť 

rómskeho spoločenstva. 
Identita Rómov 

Prezentácia výsledkov 
žiackych prác. 

 

M 
Á 
J 

Uvedomiť si, že základným 
poslaním súčasnej rodiny je 

zabezpečenie vhodného 
prostredia a optimálnych 

podmienok pre 
uspokojovanie potrieb 

všetkých členov rodiny. 

„Medzinárodný deň 
rodiny“ 

- tvorivé dielne – maľba, 
kresba, pracovné listy. 

Vzdelávacia aktivita  pre 
deti a rodičov v ŠKD. 

 

 
Uvedomenie si 

dodržiavania estetických 
návykov a využívanie 

vlastného talentu. 
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Zhodnotenie celoročnej 
práce 

„Vysvedčenie“  
-  spolupráca rodiny z MRK 

v edukačnom procese. 

Uvedomenie si podielu 
spolupráce pri výchove 

a vzdelávaní 
svojho dieťaťa. 

 

 

 

 



Metódy a formy spolupráce rodiny a školy (konkretizujte netradičné metódy a formy spolupráce 

s rodinou, ktoré využijete v priebehu jedného školského roka) 

 

Alternatívne metódy a formy spolupráce rodiny a školy 

Tvorivé dielne  

 uskutočňujú sa v rámci ŠKD raz za štvrťrok v období pred vianočnými, veľkonočnými 
sviatkami, Dňom Zeme a Dňom matiek,  

 rodičia spolu s deťmi vyrábajú ozdoby a predmety určené na slávnostnú výzdobu 
školy, bytu, domu počas sviatočných dní,  

 produktom tvorivých dielní sú aj tematické maľby, 
kresby, básne, poviedky, rozprávky, tajničky, 
osemsmerovky, či iné spoločne vytvorené práce, 

 rodičia majú možnosť vybrať si charakter tvorivej 
aktivity, čas a dĺžku trávenia času v dielni podľa 
vlastného záujmu a časových možností, 

 tvorivé dielne okrem učiteľov vedú aj samotní rodičia či 
starí rodičia. 

Ciele: 

 podnietiť spoločné aktívne trávenie času detí s rodičmi, 
 naladiť sa na oslavu významných sviatkov roka, 
 poznať rodinné tradície a osvedčené postupy prác, 
 využiť ľahko dostupný aj odpadový materiál, 
 prepojiť učivo s reálnym osobným životom. 

Plán činnosti: 

1. tvorivá dielňa - december – Vianoce – tvorivá dielňa na prípravu vianočných ozdôb 
na stromček – „Sovičky“.  

Pomôcky: rolky z toaletného papiera, temperové farby, štetec, nádoba na vodu, čierna 
tabuľová fixka, zvyšky nití, stužiek, lak na vlasy, letáky na ochranu lavice. 
Postup: Zahneme vrch rolky, tak, aby sme vytvorili ušká sovy. Namaľujeme temperovými 
farbami celú rolku. Nakreslíme čiernou fixkou oči, zobáčik, krídla, bruško podľa vlastnej 
fantázie, alebo predlohy. Nalakujeme a na vrch prevlečieme nitku na zavesenie. 

2. tvorivá dielňa - marec – Veľká noc  – tvorivá dielňa na prípravu veľkonočnej 
výzdoby – „Vajíčka“ 

Pomôcky: výkres, farebné papiere, temperové farby, štetce, nádoba na vodu, farbičky, fixky, 
nožnice, lepidlo, letáky na podloženie pod výkres. 
Postup: Vystrihneme z výkresu vajíčko. Môžeme ho nechať biele alebo ho pomaľujeme 
podľa svojho vkusu. Použijeme temperové farby a necháme dobre vysušiť. Na výkres si 
nakreslíme obrázok (napríklad zajačika, hlavu zajaca, motýľa), ktorý potom vystrihneme 
a nalepíme na vajíčko. Pracujú deti spolu s rodičmi a vychovávateľkou. Deti si môžu zobrať 
jedno vajíčko aj domov a ostatné sa môžu použili na výzdobu triedy.  



3. tvorivá dielňa - apríl – Deň Zeme – tvorivá dielňa na prípravu výzdoby triedy – 
„Tiene“. 

Pomôcky: výkresy, vodové farby, nádobku na vodu, štetce, 
nožnice, čiernu tabuľovú fixku, šablónky obrázkov, letáky na 
podloženie výkresu. 
Postup: Rodičia s vychovávateľkou pripravia šablónku 
podľa výberu detí. Na výkres nakreslíme objekty – zvieratká, 
vtáčiky, kvietky, ktoré budeme chcieť kresliť ako tiene. Ako 
obrus použijeme na lavicu letáky z obchodných reťazcov. 
Pripravíme si výkres, na ktorý budeme kresliť náš obrázok, 
farby, vodu do nádobky a štetec. Namaľujeme si vodovými 
farbami rôznofarebné pásy – pozadie a na ne ceruzou 
obkreslíme zvieratká. Tie potom deti zafarbia čiernou 
tabuľovou fixkou. Zavesiť obrázky a vyzdobiť triedu, či 
chodbu pomôžu rodičia.  

4. tvorivá dielňa - máj – Deň matiek – tvorivá dielňa na prípravu drobných darčekov 
pre mamky, babky, tety  – „Vtáčatká“. 

Pomôcky: výkres, farbičky, temperové farby, štetec, 
nádobka na vodu, podložka pod výkres – letáky, čierna 
tabuľová fixka, farebné papiere, šablónka vtáčikov, nožnice, 
lepidlo. 
Postup: Keďže budeme podklad pod vtáčatká maľovať 

temperovými alebo vodovými farbami, pripravíme si  

pomôcky. Deti pripravujú, rodičia pomáhajú. Vtáčatká 

namaľujú spolu, rodičia vystrihnú a deti nalepujú. Deti môžu 

napísať na pozdrav básničku alebo blahoželanie za pomoci 

rodičov. Môžu spolu aj vytvoriť veršík na pozdrav. 

Deti darujú pozdrav mamkám.      

 

 

 
Zdroj obrázkov: vlastný archív 

 

 


