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1. Pedagogicko - organizačné východiská: 

Východiskami pre tvorbu plánu práce školského zariadenia ŠKD a plánu práce MZ 

ŠKD boli 

a) dokumenty: 

 Pedagogicko - organizačné pokyny pre školy a školské zariadenia na školský rok 

2016/2017 

 Štátny výchovný program  

 Výchovný program ŠKD Spišský štvrtok – s názvom „Rozvíjame ducha jazykom, telo 

športom, tvorivosť rukami“ 

 Plán práce školy na školský rok 2016/2017 

 Hodnotiaca správa ŠKD a MZ ŠKD za školský rok 2015/2016 

 Školský a vnútorný poriadok ZŠ Spišský Štvrtok, prevádzkový poriadok ŠKD 

 

b) všeobecne záväzné právne predpisy po zmenách a doplnení v znení neskorších 

predpisov: 

 zákony 

 nariadenia vlády 

 vyhlášky MŠ SR 

 rezortné predpisy 

 vnútorné školské poriadky 

 interné smernice školy 

 metodické materiály školy 

 

2. Základné identifikačné údaje školského zariadenia ŠKD  

 

Názov školského zariadenia:  Školský klub detí pri Základnej škole v Spišskom Štvrtku 

Adresa školského zariadenia: Školská 255/6,  053 14 Spišský Štvrtok 

Telefón a fax :                           053/4598224, 0910. 871 063 

Internetová adresa :                 www.zsspistv.edu.sk 

Elektronická adresa :               riaditel@zsspistv.edu.sk 

Zriaďovateľ :                            OBEC Spišský Štvrtok 

Adresa :                                     Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok     

Zamestnanci školského zariadenia:  Bc. Valéria Lesičková – vychovávateľka 

                                                                     Alena Ambrozy - vychovávateľka                                                                                             

 

http://www.zsspistv.edu.sk/
mailto:skola@zsspistv.edu.sk


 

 

1. Základné údaje o počte žiakov v školskom zariadení - ŠKD, vrátane žiakov so 

špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami 

 

Prehľad oddelení a počty žiakov (ku 15.9.) : 

Oddelenie Vychovávateľka Počet žiakov 

Spolu Dievčat Chlapcov 

I.  Bc. Valéria Lesičková 29 17 12 

II.  Alena Ambrózy  30 11 19 

SPOLU 59 28 31 

 

Žiaci so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami v ŠKD: 

P.č. Meno a 

priezvisko 

Trieda Záver Integrácia – 

individuálne 

začlenenie/ 

od... 

V starostlivosti  Odporúčania 

1. Viktória 

Mirgová 

 

Vladislava 

Kroščenová 

 

Edita 

Demeterová 

 

 

1.V 

 

 

1.T 

 

 

3.M 

 

 

 

  

SLUCH.POS. 

 

 

SLUCH.POS. 

 

 

F 90 porucha 

pozornosti a 

aktivity a  

rozvíjajúce 

VPU 

 

 

áno – od 2016 

 

 áno- od.2016 

 

 

 

áno – od 2015 

CPPPaP Levoča 

 

CPPPaP Levoča 

 

 

 

SCŠPP Sp. 

Hrhov 

IVP 

 

IVP 

 

 

 

IVVP 

 v predmetoch 

SJL a čítanie 

 

     ŠKD pri Základnej škole v Spišskom Štvrtku navštevujú zväčša žiaci I. stupňa. Školský 

klub detí navštevujú aj deti so zdravotným postihnutím – diagnostikované VPU – (3 žiaci) 

a žiaci so sociálne znevýhodneného prostredia. 

2. Plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školského 

zariadenia – ŠKD – kontinuálne vzdelávanie vychovávateľov ŠKD 

Obe vychovávateľky ŠKD spĺňajú zákonom stanovené podmienky pre kvalifikáciu. 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov 

 

     V šk. roku 2016/2017 máme naplánované  vzdelávanie vychovávateliek v ŠKD, a naďalej 

chceme podporovať ich účasť na rôznych metodických stretnutiach a iných vzdelávacích 

akciách. 

 

Forma štúdia Meno pedagóga Názov štúdia Miesto realizácie Poznámka 

Adaptačné     



 

 

Forma štúdia Meno pedagóga Názov štúdia Miesto realizácie Poznámka 

Špecializačné     

Funkčné     

Aktualizačné     

Vlastné 

aktualizačné 

    

Prípravné 

atestačné 

    

Inovačné     

Špecializačné 

inovačné 

    

Funkčné 

inovačné 

    

Kvalifikačné     

Iné     

 

3. Výchovná činnosť v školskom zariadení – ŠKD v šk. roku 2016/2017 

 

     Súčasťou Výchovného plánu Školského klubu detí pri Základnej škole v Spišskom Štvrtku 

s názvom „Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, tvorivosť rukami“ je učebný plán, ktorý  

v šk. roku 2016/2017 zahŕňa tieto oblasti: 

 

 

Názov tematických oblastí výchovy:  

 Počet výchovno-vzdelávacích 

činností 

v jednotlivých oddeleniach 

ŠKD:  

  I. odd.    II. odd.  

 Vzdelávacia oblasť  180  180 

 Spoločensko-vedná oblasť  32  32 

 Pracovno-technická oblasť  32  32 

 Prírodovedno-environmentálna oblasť  32  32 

 Esteticko-výchovná oblasť  28  28 

 Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť  38  38 

 

4. Ciele školského zariadenia - ŠKD  v šk. roku 2016/2017 

 

     Školský klub detí pri Základnej škole v Spišskom Štvrtku si v školskom roku 2016/2017 

stanovil tieto ciele: 

 

P.č. Cieľ – konkrétna úloha Zodpoved. Hodnotenie splnenia 

1. Výchovná činnosť ŠKD zamerať vychováv. Činnosť ŠKD sa v šk. roku 2015/16 bola 



 

 

P.č. Cieľ – konkrétna úloha Zodpoved. Hodnotenie splnenia 

na prípravu na vyučovanie, 

pohybové, kultúrne a umelecké 

činnosti. 

ŠKD zameraná na rozvoj pohybových zručností, rozvoj 

kultúrnych a umeleckých kompetencií detí. 

Hlavným zameraním bola príprava na vyučovaniu. 

Tu sme sa zamerali hlavne na prácu s deťmi so 

sociálne znevýhodneného prostredia. S deťmi sme 

sa zapájali do kultúrnych vystúpení pre obec: Dni 

matiek, Vianoce, Karneval, pripravovali sme pre 

žiakov školy tvorivé dielne atď... 

2. Spolupráca s rodičmi, triednymi 

učiteľmi, výchovným poradcom, 

školským špeciálnym 

pedagógom. 

vychováv. 

ŠKD 

V ŠKD je zabezpečený (hlavne u žiakov z nižších 

tried) každodenný kontakt s rodičmi, takže je 

možné aktuálne riešiť problémy. S triednymi 

učiteľmi I. stupňa sa vychovávateľky stretávajú 

denne a denne riešia vzniknuté problémy. 

Spolupráca s výchovným poradcom a školským 

špeciálnym pedagógom skvela hlavne v práci so 

žiakmi so zdravotným postihnutím. 

3. Spolupráca s inými subjektami – 

nadviazanie spolupráce 

s miestnym odborom MOMS, 

s MŠ Spišský Štvrtok, so 

školskou knižnicou a pod. 

vychováv. 

ŠKD 

ŠKD už niekoľko rokov nadväzuje úzku 

spoluprácu s miestnou organizáciou Matice 

Slovenskej. Spolupráca je zameraná na rozvoj 

regionálnej výchovy a podpore tradičnej ľudovej 

kultúry – príprava a realizácia kútika ľudových 

tradícií v škole, príprava vystúpení a pod. 

Spolupráca s MŠ – pre deti zo škôlky odohrali deti 

z ŠKD divadelné predstavenie „Tri prasiatka“,  

strávili sme v MŠ jedno popoludnie na detskom 

ihrisku. 

Návštevu školskej knižnice organizujeme pre deti 

ŠKD pravidelne, deti si aktívne vypožičiavajú 

knižky. 

4. Prezentácia žiackych prác, 

organizovanie besiedok, 

karnevalu a iných akcií pre deti, 

zapájanie sa do športových 

súťaží. 

vychováv. 

ŠKD 

Výstavku prác žiakov ŠKD organizujeme v rámci 

priestoru ŠKD neustále. Deti ŠKD sa zapájajú aj 

do výtvarných súťaží na ZŠ a vystavujú tak svoje 

dielka aj na chodbách školy. Pre deti ŠKD boli 

zorganizované akcie Tekviciáda, Šarkaniáda, 

Karneval, MDD a iné. Akcie majú u detí veľký 

úspech. 

V ŠKD podporujeme aj šport: deti sa zúčastnili 

turnajov vo futbale, prehadzovanej a vybíjanej. 

5.  Zavedenie nových akcií pre deti 

ŠKD – Noc v škole. Mikuláš 

v parkua,rozsvietenie vianočného 

stromčeka.Parasport. 

vychováv. 

ŠKD 

V šk. roku 2014/15 sme pokračovali  aktivitou: 

Halloweenska Noc v škole. Deti strávia noc 

v škole, je pre ne pripravený zaujímavý 

popoludňajší program. Noc v škole zaznamenala 

u detí aj rodičov veľmi pozitívny ohlas..Veľký 

ohlas v obci bola aj aktivita Mikuláš v parku, 

rozsvietenie stromčeka a rozdávanie darčekov 

deťom z MŠ. Nová aktivita „Na Ondreja „ 

6. Podpora enviromentálnej 

výchovy 

vychováv. 

ŠKD 

Deti v ŠKD sme viedli aj k aktívnej ochrane 

životného prostredia. V triedach ŠKD separujeme 

odpad a spoločne sme sa zúčastnili dva krát aj 

zberu papiera. 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Hlavné úlohy školského zariadenia - ŠKD pre školský rok 2016/2017 

 

     Hlavným poslaním školského klubu je prispievať k utváraniu čoraz lepších predpokladov 

na všestranný a harmonický rozvoj osobnosti žiaka. Preto úlohy školského zariadenia – ŠKD 

v šk. roku 2016/2017 vychádzajú z tohto poslania a nadväzujú na plán hlavných úloh školy:  

 

 

 na začiatku školského roka oboznámiť žiakov so školským poriadkom, vnútorným 

poriadkom  ŠKD, s pokynmi BOZP,  

 cieľavedome rozvíjať jednotlivé oblasti výchovy osvojovaniu nových vedomostí, 

tvorivého myslenia a tvorivého prístupu k práci, k svetu, k ľuďom,  

 prostredníctvom záujmovej činnosti a aktivít nenásilne vytvárať túžbu po poznaní,  

 viesť deti k vytváraniu a udržiavaniu estetického prostredia, úprave tried a priestorov 

ŠKD, 

 zamerať výchovu k zodpovednosti za svoje správanie a osobné postoje k okoliu, k 

tolerancii, 

 zabezpečiť pokojnú pracovnú atmosféru a vytvoriť podmienky na dokončenie každej 

činnosti, 

 rozvíjať a posilňovať vzťahy medzi deťmi, 

 neustále spolupracovať s pedagógmi I. stupňa a rodičmi, a tým skvalitňovať prípravu 

na vyučovanie, rozširovať  vedomostí o prírode a spoločnosti, podieľať sa na zlepšení 

prospechu detí,   

 venovať pozornosť šetreniu inventára ŠKD, zabrániť jeho ničeniu, 

 venovať pozornosť prevencii agresívneho správania a šikanovania, 

 dodržiavať deklaráciu práv dieťaťa (dohovor o právach dieťaťa), 

 dôsledne utvárať a upevňovať zdravotné a hygienické návyky detí, a tak zlepšovať 

starostlivosť o ich zdravie a hygienu, 

 vo výchovnej činnosti využívať vychádzky do prírody a relaxáciu,  

 neustále študovať dostupnú metodickú a odbornú literatúru, nové výchovné  činnosti 

publikované v časopise „Vychovávateľ„ prenášať do vlastnej výchovnej práce s 

deťmi,  

 dbať o naplnenosť oddelenia, voliť dobrovoľné výchovné zložky podľa záujmu detí a 

uplatňovať práva dieťaťa, 

 viesť detí ku kolektívnej práci, vedieť sa podriaďovať záujmom kolektívu 

 pri riešení výchovných otázok spolupracovať s rodičmi, 

 vypracovať  týždenné plány výchovnej činnosti a dodržiavať pracovný   úväzok podľa 

týždennej povinnosti, 

 pravidelne sa  zúčastňovať zasadnutí MZ a uskutočňovať na nich hodnotenie 

výchovnej činnosti,  

 k práci v ŠKD pristupovať zodpovedne a cieľavedome, využívať hravé formy  vo 

výchovnej činnosti , spoločné čítanie, besedy, vychádzky, viesť žiakov k ochrane 

prírody a školskému majetku. 

 



 

 

 

 

6. Ročný plán aktivít školského zariadenia – ŠKD – prezentácia ŠKD na verejnosti 

 

 

Mesiac Téma mesiaca Náplň témy Spoločná 

aktivita 

IX. 

 

U nás v ŠKD to funguje 

takto.... 

 

 

 

Oboznámenie sa s režimom školy, školským 

poriadkom a poriadkom ŠKD, krúžkovou 

činnosťou, základné orientácie v škole a v 

blízkom okolí. Pravidlá a zásady spolužitia v 

ŠKD, poučenie o BOZP. 

Predstavujeme sa 

a spoznávame 

školu 

Bezpečná cesta do školy – 

dopravná výchova. 

Poznávanie dopravných značiek na ceste 

a chodníku. Dopraváčik - súťaže, hádanky s 

dopravnou tematikou. Vychádzky do okolia, 

poznávanie nebezpečných miest pri 

prechádzaní. Kvízy a súťaže s dopravnou 

tematikou. Dopravné ihrisko „ Naše dopravné 

ihrisko“ – práca s kriedami, značkami,      

netradičná športová činnosť (kolobežky, 

kolieskové korčule, bicykle). 

Poďme na 

dopravné ihrisko. 

Dopraváčik 

X. 

 

Čarovná jeseň Vychádzky do prírody, pozorovanie prírody. 

Jesenné plody – výstavka ovocia a zeleniny 

z našich záhrad – zdravé a nezdravé potraviny. 

Príprava ovocných a zeleninových šalátov. 

Ochutnávka. Práca s prírodným materiálom. 

Súťaž o najzaujímavejšiu tekvicu. 

Šarkaniáda 

Tekviciáda 

XI. 

 

ŠKD  v noci Čítanie a sledovanie rozprávok. Dramatizácia 

rozprávky. Ilustrácia rozprávky. Halloween. 

Noc v škole na Halloween – tvorivé dielne, 

strašidielko, čarodejnica.... 

Halloweenska 

noc v škole 

XII. 

 

Mikuláš, Vianoce. Mikuláš – kultúrny program pre žiakov školy. 

Vianoce. Vianočné zvyky a tradície, koledy, 

piesne. Príprava programu na vianočnú 

akadémiu. Vianoce u nás a vo svete. Výroba 

vianočného priania a ozdôb na vianočný 

stromček. Počúvanie a spievanie kolied 

a vianočných piesní.  

Vianočné tvorivé 

dielne. 

I. 

 

Zima Netradičné vianočné techniky na tému „zima“. 

Nácvik piesní so zimnou tematikou. Zimné 

športy – hry na snehu, sánkovanie, 

modelovanie zo snehu . Výlet do prírody – 

sledovanie a kŕmenie vtáctva. Súťaž 

o najkrajšie snehuliaka- o najkrajší snehotvora. 

Snežné výtvory – 

Snehotvor. 

II. 

 

Fašiangy, karneval. Výroba masiek na karneval. Moja škraboška. 

Valentín nás má rád – tvorivé dielne. 

Karneval v ŠKD. 

III. 

 

Marec mesiac knihy. Týždeň hlasného čítania – hlasné čítanie 

z detských kníh. Akcia v žiackej knižnici 

(podľa plánu práce koordinátora školskej 

knižnice).  

Akcia v žiackej 

knižnici. 



 

 

Vítanie jari – Morena. Jar v prírode. Lúčenie sa so zimou – 

vypúšťanie Moreny – kultúrny program pre 

žiakov školy. 

Morena. 

Veľká noc. Veľká noc – tradície a zvyky. Výroba 

veľkonočných ozdôb a dekorácií. 

Veľkonočné 

tvorivé dielne. 

IV. 

 

Deň Zeme. Mesiac lesov – 

enviromentálna výchova. 

Súťaže a kvízy s enviromentálnou tematikou. 

Vychádzka do prírody. 22.3. –kvíz „Poznaj 

a chráň“. Výtvarné práce s netradičným 

a prírodným materiálom. Aktivity na Deň 

Zeme . 

Zelený deň 

v ŠKD. 

Hasiči a ich technika. Návšteva požiarnej stanice v obci. 

Oboznámenie sa s prácou hasičov, s hasičskou 

technikou. Výtvarné práce  na tému : hasiči. 

U hasičov. 

V. 

 

Deň matiek. Maj – lásky čas. Prečo sviatok mamičiek. Výroba darčekov pre 

mamičky.  

Pre teba 

mamička. 

Dramatická výchova. Podpora dramatickej výchovy a dramatizácie 

u detí v ŠKD. Nácvik divadielka na motívy 

známej ľudovej rozprávky ku Dňu matiek 

Divadielko 

VI. 

 

MDD Športové aktivity pre deti ŠKD – v rámci 

pololudnia MDD. Detská olympiáda. 

Olympiáda MDD 

Rozlúčka s ŠKD Zhodnotenie celoročnej činnosti ŠKD. 

Oboznámenie sa s BOZP počas prázdnin. 

Rozlúčka so spolužiakmi. Diskotéka. 

 

Diskotéka. 

 

 

 

 

 

7. Priestorové a materiálno-technické podmienky školského zariadenia – ŠKD: 

 

     Školské zariadenia - ŠKD pri ZŠ Spišský Štvrtok má pre svoju činnosť vytvorené 

nadštandardné podmienky. ŠKD má k dispozícii samostatné priestory využívané iba 

v popoludňajšej činnosti ŠKD v novej budove školy. Priestory   tvoria dve triedy – herne, 

zborovňa pre vychovávateľky a priestor pre kabinet ŠKD. Do priestoru ŠKD je samostatný 

vchod z vonkajších priestorov budovy školy. Deti sa prezúvajú v šatniach školy. 

     Školský klub detí je kompletne vybavený nových školským nábytkom, herne sú rozdelené 

na pracovnú a oddychovú časť. V oboch miestnostiach je veľkoplošný koberec. Obe herne 

ŠKD sú vybavené kvalitnými hračkami, didaktickými pomôckami aj technikou – televízne 

prijímače, DVD a video prehrávače. 

    Vedenie školy spoločne s vychovávateľkami ŠKD budú hľadať v šk. roku 

2016/2017spôsoby a riešenia ako zlepšiť priestorové podmienky tried ŠKD – t. j. ako ich 

zväčšiť, nakoľko dané triedy nevyhovujú navýšenému počtu detí v ŠKD. 



 

 

8. MZ ŠKD 

 

     Všetky ciele a úlohy školského zariadenia – ŠKD sa plnia v činnosti Metodického 

združenia ŠKD (ďalej len MZ ŠKD). 

 

 

 

Zloženie MZ ŠKD v šk. roku 2014/2015: 

Titl., meno a priezvisko Aprobácia Dĺžka praxe Oddelenie 

Vedúca MZ ŠKD: 

                            Bc. Valéria Lesičková vychováv.  35   rokov I. 

Členovia MZ ŠKD: 

Alena Ambrozy vychováv. 32   rokov II. 

 

9. Plán zasadnutí MZ ŠKD na školský rok 2015/2016 

 

      

Dátum Čas Miesto Program zasadnutia MZ ŠKD 

25.08.2016 10:30 ŠKD Schválenie plánu práce MZ ŠKD, Prerokovanie výchovného 

programu, vnútorného poriadku ŠKD a školy a výchovno – 

vzdelávacieho plánu činností a aktivít 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.10.2016 10:30 ŠKD Schválenie plánu práce ŠKD, kontrola dokumentácie a aktivít 

Jesenné prázdniny, poplatky. 

20.02.2017 10:30 ŠKD Kontrola dokumentácie, vyhodnotenie aktivít, jarné prázdniny 

22.06.2017 10:30 ŠKD Vyhodnotenie činnosti , aktivít ŠKD a MZ, dokončiť zápis detí 

do ŠKD 

    

 


