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1.Analýza dosiahnutých výsledkov
V šk. roku 2012 – 2013 navštevovalo ŠKD 172 detí mladšieho školského veku, z toho 4 deti
boli z 5.ročníka. Vychovávateľky s nimi uskutočňovali relaxačné, oddychové a záujmové
činnosti, pravidelnú prípravu na výchovno-vzdelávací proces, všetko podľa potrieb detí
a úloh vyplývajúcich z tematických výchovno-vzdelávacích plánov oddelení.
Deti boli rozdelené do 7 oddelení :
ŠKD I.
1. oddelenie – p. Červenáková
2. oddelenie – Mgr. Vavricová
3. oddelenie – Bc. Kulfasová
4. oddelenie – p.Danišová
5. oddelenie – p.Segečová
ŠKD II.
6. oddelenie – Mgr. Anderová
7. oddelenie – Mgr. Kavčiaková

- I.A /18/, II.A/4/
- I.B/20/, II.A/4/
- I.C/17/, III.A/8/
- II.C/16/, II.B/9/
- II.D/13/,II.B/9/,II.A/3

ŠMOLKOVO
MUDRÁKOVO
VČIELKOVO
ČAROKLUBOVO
OVEČKOVO

22 detí
23 detí
25 detí
25 detí
25 detí

- III.B/18/,III.A/7/
- IV.A/10/,IV.B/10/
III.A/6/, 5.roč.-2

ŽABKOVO

25 detí

MRAVČEKOVO

27 detí

V ŠKD pracovalo v šk. roku 2012-2013 sedem vychovávateliek.
Úväzky si vychovávateľky dopĺňali ako asistentky učiteľa na VV, prácou so žiakmi IVVP,
zastupovaním za neprítomného učiteľa, vedením krúžku .
Krúžky : 1. AEROBIC – DANCE - p. Danišová, 31 detí
2. FIT POHYB
- p.Segečová, 18 detí
3. INTENETOVÝ SVET - Mgr. Anderová, 15 detí
V školskom roku 2012/2013 Školský klub detí SLNIEČKOVO pracoval štvrtý rok podľa
Výchovného programu ŠKD, ktorý bol vypracovaný v súlade s princípmi „ Zákona o výchove
a vzdelávaní....“, pod vlastným menom a s vlastným logom, ktorého jednotlivé symboly
znázorňujú 6 tematických oblastí výchovy v školských kluboch detí.

HLAVNÝ CIEĽ : Realizovať Výchovný program ŠKD „SLNIEČKOVO“.
sme realizovali prostredníctvom špecifických cieľov .

ŠPECIFICKÉ CIELE :
1. Rozvoj kľúčových kompetencií detí v ŠKD v príjemnom prostredí, zážitkovou
a hravou formou.
Vo výchovno-vzdelávacom procese sme využívali stratégie na väčšiu mieru rozvíjania
a vytvárania kľúčových kompetencií a dôraz sme kládli aj na úlohy vyplývajúce
z prierezových tém. Vychovávali sme deti v duchu humanizmu predchádzaním všetkých
foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie rasizmu.
2. Plniť všetky tematické oblasti výchovy /ďalej TOV/.
Každá vychovávateľka bola zodpovedná za rozpracovanie rozvíjania kľúčových kompetencií
v TVVP svojho oddelenia, za vypracovanie motivačného programu vyplývajúceho z názvu
oddelenia v nadväznosti na motivačný program kmeňovej triedy vo všetkých TOV.
3. Rozvíjať regionálnu výchovu , vypracovali sme projekt podporujúci rozvoj regionálnej
výchovy a tradičnej ľudovej kultúry pod názvom „Mám rád mesto, v ktorom žijem“.

Pracovali sme s talentovanými deťmi v oblasti ľudového spevu, ľudového tanca a rozvíjali
ich talent prostredníctvom nácviku programov.
4. Zviditeľňovať prácu ŠKD na verejnosti – prispievali sme do časopisov, pripravovali
programy pre rodičov, starých rodičov, dôchodcov a verejnosť, navštevovali MŠ, DD,
aktualizovali web – stránku školy, realizovali výzdobu školy, závesné postery, projekty.
6. Viesť deti k pravidelnej a uvedomelej pohybovej aktivite, rozvíjali sme a zvyšovali
fyzickú kondíciu detí, upevňovali športové návyky, predchádzali obezite u detí pravidelným
pohybom, organizovaním športových podujatí, prácou v krúžkoch AEROBIC – DANCE
a FIT POHYB a zdravým stravovaním.
Počas školského roka sme uskutočnili podľa celoročného plánu spoločné podujatia Školského
klubu detí vo všetkých tematických oblastiach výchovy. Niektoré boli jednorazové, na
niektoré sa deti v oddeleniach pripravovali počas jedného týždňa, alebo dlhšie.
Podarilo sa nám úspešne plniť úlohy
CELOROČNÉHO MOTIVAČNÉHO PROJEKTU ŠKD
„ Mám rád mesto, v ktorom žijem“ .
Prostredníctvom postavičiek HRONKA a Bystrík sme realizovali CIEĽ, ktorý mal 3 časti:
1. vlastná tvorba výrobkov tradičnej ľudovej kultúry
2. spoznávanie staviteľských pamiatok v regióne
3. tvorba zbierky ľudovej hudobnej kultúry
Najviac sa nám darilo vo vlastnej tvorbe výrobkov tradičnej ľudovej kultúry, kde sme
zrealizovali v spolupráci s rodičmi /aj vychovávateľky medzi sebou/ 21 tvorivých dielní.
Tiež sme zorganizovali veľmi dobré podujatia, ktorými sme sa zviditeľnili aj v rámci sídliska:
- Fašiangový sprievod sídliskom Fončorda
- sprievod s Morenou k Udurnej
- Deň regiónu spojený s predajom výrobkov zhotovených v tvorivých dielňach oddelení
- otvorenie a ukončenie motivačnej hry, na ktorých deti vystupovali s ľudovými hrami
a tancami /Vijeme vence, Anča, Anča, Kukulienka, kde si bola, Šošovička, hrášok, fazuľa,
Keď som išiel cez Bystricu, Červený šáteček, Hoja, ďunďa, hoja......./
Staviteľské pamiatky v regióne sme spoznávali menej, skôr prostredníctvom obrazových
publikácií a cestou na tvorivé dielne do UĽUV-u.
Organizovali sme podujatia a aktivity všetkých TOV, okrem regionálnej oblasti sa nám darilo
aj pri príprave a organizácii vystúpení k výročiam a udalostiam, napr.:
vystúpenia v MŠ, DD, pre seniorov, vstúpenia krúžku AEROBIC – DANCE na Model Days,
Dni rodiny, MDD, 2 vystúpenia v Domove dôchodcov Jilemnického 2 a na podujatiach ZŠ
a S CVČ Relaxáčik.
Navštívili sme 3 predstavenia BDnR, zúčastnili sme sa 6 tvorivých dielní v UĽUV-e.
Spolupracovali sme aj s knižnicou na Okružnej, kde sme sa zúčastnili 4 podujatí.
Medzi naše úspechy považujem aj vytvorenie závesných posterov k výročiu ZŠ aj našich
vlastných – ako prezentáciu oddelení aj tvorivých dielní /8-tvorivé dielne, 7- oddelenia,5-na
výročie školy/.
Vychovávateľky sa prihlásili na vzdelávania MPC v B.Bystrici, neboli však pozvané ani na
jedno vzdelávanie, tak svoje vedomosti dopĺňali samoštúdiom, odovzdávaním skúseností
a vedomostí medzi sebou a nové poznatky získavali aj prostredníctvom internetu /zborovňa,
virtuálna knižnica...../ a pod..

2. Hlavné úlohy výchovno-vzdelávacej práce v ŠKD

CIEĽ : Rozvíjať kľúčové kompetencie detí dôsledným realizovaním
aktualizovaného
Výchovného
programu ŠKD „SLNIEČKOVO“
a prispieť tak k sebarealizácii a osobnému rozvoju detí v Školskom klube
detí v nadväznosti na vyučovací proces.

ŠPECIFICKÉ ÚLOHY :
1. Zaujímavou a tvorivou činnosťou motivovať deti k radostnému, spokojnému a
bezpečnému pobytu v ŠKD. Rozvíjať kľúčové kompetencie detí v príjemnom prostredí
zážitkovou a hravou formou.
2. Podporovať činnosť športových krúžkov, zvýšiť telesnú aktivitu, zdravý životný štýl,
viesť deti k aktívnej, pravidelnej a uvedomelej pohybovej aktivite s dôrazom na
upevnenie zdravia, rozvíjať a zvyšovať fyzickú zdatnosť detí, dosiahnuť, aby sa pohyb
stal neoddeliteľnou súčasťou každodennej činnosti ŠKD.
3. V zmysle úloh vyplývajúcich z Národného programu podpory zdravia a Národného
programu prevencie obezity, realizovať aktivity a programy na prevenciu civilizačných
ochorení, na podporu telesného a duševného zdravia, organizovať voľno-časové aktivity
zamerané na zmenu životného štýlu, športové aktivity a vzdelávanie v oblasti zdravej
výživy.
4. Rozvíjať komunikačnú a čitateľskú gramotnosť detí, venovať zvýšenú pozornosť
čítaniu s porozumením, realizovať popoludňajšie čitateľské aktivity v ŠKD.
5. Rozvíjať environmentálnu výchovu prostredníctvom plnenia úloh celoročného
motivačného projektu ŠKD „POTULKY PRÍRODOU“.
6. Plniť všetky TOV /tematické oblasti výchovy/, každá vychovávateľka je zodpovedná
za rozpracovanie rozvíjania kľúčových kompetencií v TVVP svojho oddelenia, za
rozpracovanie motivačného programu vyplývajúceho z názvu oddelenia v nadväznosti
na motivačný program kmeňovej triedy vo všetkých TOV.
7. Zviditeľňovať prácu ŠKD prispievaním do časopisov, pripravovaním programov pre
rodičov a verejnosť, navštevovať MŠ, aktualizovať web – stránku školy.
8. Využiť profesiu pomocného vychovávateľa pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami a v triedach v 1. – 4. ročníku podľa vypracovaného
a schváleného projektu.

3. Organizácia práce v ŠKD.
ŠKD v šk. r. 2013 – 2014 navštevuje 194 detí mladšieho školského veku, z toho 3 deti sú
z 5.ročníka. Vychovávateľky s nimi uskutočňujú pravidelnú prípravu na výchovno-vzdelávací
proces, relaxačné, oddychové a záujmové činnosti podľa potrieb a požiadaviek detí.
Deti sú rozdelené do 8 oddelení :
ŠKD I.
1. oddelenie – Mgr. Anderová
2. oddelenie – Mgr. Vrzalová
3. oddelenie – p. Danišová
4. oddelenie – p.Červenáková
5. oddelenie – p.Segečová

- I.A /21/
- I.B/20/, V.B/1/
- I.C/22/, V.B/2/
- II.A/16/, II.C/10/
- II.B/22/,II.C/4/

ŠKD II.
6. oddelenie – Mgr. Matejková
7. oddelenie – Mgr. Kavčiaková
8. oddelenie – PaedDr. Hrdinová
Mgr. Ulbrichová

BÁDAJKOVO
21 detí
VČIELKOVO
21 detí
SPIEVANKOVO 24 detí
KAMOŠKOVO
26 detí
VEDKOVO
26 detí

- III.A/8/,III.B/16/
ZVIERATKOVO 24 detí
- III.C/16/,III.D/11/ SVETOBEŽNÍKOVO 27 detí
- IV.A/14/,IV.B/9/

MRAVČEKOVO

24 detí

Záujmová činnosť detí je jedným z prostriedkov výchovy. Tvorí hlavný obsah výchovy
mimo vyučovania, a teda aj činnosti v ŠKD. Vykonáva sa v určenom čase v týždennom
rozvrhu činnosti. Jej prvky môžu byť súčasťou všetkých iných činností, ktoré sa v ŠKD
vykonávajú.
Záujmová činnosť v ŠKD sa delí do piatich nasledovných skupín :
1. Pondelok
2. Utorok
3. Streda
4. Štvrtok
5. Piatok

: Múdre hlavičky
: Zručný utorok
: Olympijská streda
: Umelecký štvrtok
: Eko-piatok

- TOV spoločensko – vedná
- TOV pracovno – technická
- TOV telovýchovná, zdravotná a športová
- TOV esteticko-výchovná
- TOV prírodovedno-environmentálna

Každý deň pozostáva z troch základných činností :
1. Oddychová, relaxačná a rekreačná činnosť
2. Záujmová činnosť
3. Vzdelávacia činnosť
Program dňa v ŠKD :
* 6.00 - 7.40 - ranný klub
* 11.40 - 13.45 - obed, oddychová činnosť
* 13.45 - 15.00 - rekreačná činnosť, záujmová činnosť
* 15.00 - 15.30 - vzdelávacia činnosť
* 15.30 - 16.00 - záujmová činnosť
* 16.00 - 18.00 - záujmové útvary, oddychová činnosť
Úväzky vychovávateliek :
1. Mgr. Anderová Gabriela - 27 hod.
2. p. Červenáková Emília
- 27 hod.

3. p. Danišová Mariana
- 27 hod.
4. p. Segečová Viera
- 27 hod
5. Mgr. Vrzalová Lucia
- 27 hod.
6. Mgr. Matejková Ingrid
- 27 hod.
7. Mgr. Kavčiaková Mária
- 11,75 hod.
8. PaedDr. Hrdinová Božena - 7,5 hod.
9. Mgr. Ulbrichová Miroslava - 4,5 hod.
Úväzky si vychovávateľky dopĺňajú prácou so žiakmi IVVP, zastupovaním za neprítomného
učiteľa, vedením krúžku v S CVČ Relaxáčik: AROBIC-DANCE – p.Danišová
a INTENETOVÝ SVET – Mgr. Anderová.

4. Spoločné podujatia ŠKD
SEPTEMBER
1. Predstavujeme sa vám – zoznamovanie sa detí z celého ŠKD a otvorenie nového motivačného projektu
Z.: p. Danišová, Mgr.Anderová
2. Čisté tanieriky – šetrenie potravinami, zdravá výživa
Z.: p. Segečová
OKTÓBER
1. Návšteva BDnR
Z.: p.Danišová
3. Jesenný pozdrav do MŠ
Z.: p.Danišová
4. „ S úctou starkým“ - program k Mesiacu starších a výroba pozdravov pre dôchodcov z
Penziónu Jeseň – Pohoda
Z.: p.Danišová, Mgr.Vrzalová
5. Turnaj vo futbale
Z.: Mgr.Kavčiaková
NOVEMBER
1. Vychádzka do okolia potoka Udurná spojená s plnením 5 úloh od Flórka a Fauničky
Z.: Mgr.Anderová
2. Rekordyáda – súťaže v netradičných športových disciplínach
Z.: p.Danišová
DECEMBER
1. Nakupujeme v obchode – vedieť vybrať z ponuky zdravší tovar, vzbudiť záujem o zdravú
výživu
Z.: p.Červenáková
2. Supermani alebo padavky – plnenie športových úloh jednotlivcami o titul pre oddelenie –
ODDELENIE SUPERMANOV
Z.: Mgr.Matejková
3. Vianočný program do DD na ul. Jilemnického
Z.: p.Danišová, Mgr.Vrzalová
JANUÁR
1. V zdravom tele – zdravý duch – s pomocou kamarátov ZDRAVČA a HAMČA zostaviť
denný režim a jedálny lístok zdravého dieťaťa a chorého – obézneho, pomôcť vlastnými
nápadmi k zdravému spôsobu života
Z.: Mgr.Anderová

2. HOKEJBAL - turnaj medzi oddeleniami na školskom ihrisku
Z.: Mgr. Vrzalová
3. Zápis do 1. ročníka
Z.: p. Červenáková
FEBRUÁR
1. Ovocný a zeleninový šalát – urobme niečo pre naše oči – aranžmá z ovocia a zeleniny
a pre naše zdravie – najedzme sa dosýta vitamínov
Z.: Mgr. Anderová
2. Zimná olympiáda – súťaže na snehu
Z.: Mgr.Matejková
3. Návšteva Bábkového divadla na Rázcestí
Z.: p.Danišová
MAREC
1. „Morena – Morena“ – vynášanie Moreny
Z.: Mgr.Vrzalová
2. Náučné chodníky v Banskej Bystrici /turistická vychádzka spojená s poznávaním/
Z.: p.Segečová
3. Jazda zručnosti na kolobežkách a kolieskových korčuliach
Z.: p.Červenáková
APRÍL
1. Farebný týždeň – podujatia počas celého týždňa ku Dňu Zeme, ktoré vyvrcholia
celoklubovým podujatím spojeným s prezentáciou oddelení
Z.: Mgr. Anderová,Mgr. Vrzalová
2. Jarný turnaj vo floorbale /futbale/ medzi oddeleniami na šk. ihrisku
Z.: Mgr. Kavčiaková
3. Chráňme prírodu – pomáhame pri upratovaní okolia školy
Z.: Mgr. Ulbrichová
MÁJ
1. Výstup na Pustý hrad – turistika spojená s poznávaním prírody a spoločné opekanie
Z.: Mgr. Anderová, Mgr. Matejková
2. Paralympiáda – súťaže s handicapom
Z.: p. Červenáková, p. Segečová
3. Prezentácia oddelení na závesných posteroch
Z.: všetky vychovávateľky
JÚN
1. Návšteva farmy v blízkosti B.Bystrice
Z.: Mgr. Anderová
2. Flórko a Faunička na návšteve - vyhodnotenie celoročného projektu, celoklubové
podujatie s prezentáciou oddelení
Z.: p.Danišová
3. Program pre seniorov v DD na ul.Jilemnického Z.: p.Danišová, Mgr.Vrzalová

5. Ďalšie úlohy pre členov MZ
- Prostredníctvom nástenky v šatni I.stupňa propagovať činnosť ŠKD
Z.: p.Danišová
- Viesť inventár ŠKD
Z.: p. Segečová
- Pravidelne vypracovať mesačné plány podujatí ŠKD
Z.: ved. MZ
- Mesačne odovzdať poplatok za ŠKD do 11. v mesiaci
Z.: všetky vychovávateľky
- Zúčastniť sa triednych rodičovských združení
Z.: všetky vychovávateľky
- Prispievať do časopisov
Z.: Mgr. Matejková
- Výzdoba chodieb a vestibulu k jednotlivým sviatkom
Z.: Mgr. Vrzalová /návrhy/
- Starostlivosť o lekárničku ŠKD –priebežne
Z.: p. Červenáková
- Hospitačná činnosť v jednotlivých oddeleniach ŠKD
Z.: vedúca MZ - p.Danišová
- Zber papiera
Z.: p.Červenáková, Mgr. Anderová
- Viesť fotodokumentáciu a zabezpečovať pravidelnú aktualizáciu stránky ŠKD na internete
Z.: p.Danišová
- Spolupracovať s S CVČ Relaxáčik a zúčastňovať sa podujatí S CVČ
Z.: p.Danišová
- Zápis do 1. ročníka
Z.: p.Červenáková
- projekt čitateľskej gramotnosti
Z.: p.Segečová
- celoročný motivačný projekt

Z.: Mgr.Anderová

6. Časový plán zasadnutí MZ
I. ZASADNUTIE MZ:
September - 10.09.2013
1. Kontrola plnenia úloh
Z.: p.Segečová
2. Návrh plánu MZ na šk. rok 2013 – 2014
Z.: p. Danišová
3. Návrh motivačného projektu na šk.r.2013- 2014
Z.: Mgr.Anderová
4. Rôzne : a/ žiadosti o prijatie do ŠKD, osobné spisy
b/zápisné lístky, poplatky, úväzky, dokumentácia a i.
5. Písanie zápisnice

Z.: p. Červenáková

II. ZASADNUTIE MZ:
December - 17. 12. 2013
1. Kontrola plnenia úloh
Z.: p. Červenáková
2. Čitateľská gramotnosť v ŠKD – komentovaná hodina
Z.: Mgr. Matejková
3. Príprava zápisu do 1.ročníka
Z.: p.Červenáková
4. Prehľad tlače
Z.: Mgr.Vrzalová
5. Písanie zápisnice
Z.: Mgr. Anderová
III. ZASADNUTIE MZ:
Apríl - 15.04.2014
1. Kontrola plnenia úloh
2. Priebežné hodnotenie motivačného projektu
3. Triedny projekt – komentovaná hodina
4. Prehľad tlače
5. Písanie zápisnice

Z.: Mgr.Anderová
Z.: Mgr. Anderová
Z.: Mgr.Vrzalová
Z.: Mgr.Matejková
Z.: p. Segečová

IV. ZASADNUTIE MZ:
Jún - 24.06.2014
1. Vyhodnotenie plánu MZ
Z.: p. Danišová
2. Poznatky z priebežného vzdelávania vychovávateliek
Z.: p. Danišová
3. Prehľad tlače
Z.: Mgr. Anderová
4. Písanie zápisnice
Z.: Mgr. Matejková
V rámci zvyšovania kvality práce si členovia MZ budú zvyšovať svoje vedomosti štúdiom
pedagogickej literatúry, odbornej literatúry, rozširovaním vedomostí prostredníctvom
internetu, štúdiom metodických materiálov . Zúčastnia sa kontinuálneho vzdelávania
a rozšíria tak svoje odborné kompetencie a spôsobilosti.

V Banskej Bystrici, 29. septembra 2013

Vypracovala : M.Danišová

