
Školský klub detí
ako miesto podporujúce rozvoj 

osobnosti dieťaťa vo voľnom čase



Poslanie ŠKD

„Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia 
povinnú školskú dochádzku na základnej škole, 
činnosť podľa výchovného programu školského 
zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie 
a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase 
školských prázdnin. Činnosť, ktorú zabezpečuje 
školský klub detí, nie je totožná s činnosťou 
zabezpečovanou centrom voľného času podľa 
§ 116.“ 

(V zmysle § 114 ods. 1 školského zákona)

Předvádějící
Poznámky prezentace
Môj úvodný teoretický vstup je dnes veľmi krátky a stručný, pretože gro sme presunuli do druhej časti, v ktorej vystúpi so svojím príspevkom p. Mgr. Zábušková, pedagogička, ktorá sa už roky venuje problematike škd ako vychovávateľka aj metodička.Na úvod by som chcela vysloviť obdiv nad prácou, ktorú robíte, pretože pri tvorbe PZ, študovaní teoretických východísk a zákonov sme pochopili, že hoci je škd miestom, kde deti trávia svoj voľný čas, tento čas treba kvalitne naplniť tak, aby boli naplnené záujmy a potreby detí a to nie je vôbec ľahké. K vašej práci nepatrí len kreatívne tvorenie rôznych vecí či hranie sa s deťmi, ale aj organizovanie času detí, zvládanie častých presunov detí na krúžky, vedenie pedagogickej agendy atď. Dúfame preto, že naše príspevky a predstavenie koncepcie a práce s PZ bude pre vašu prácu prínosom. Začnem teda základným východiskom vašej práce – zákonom, pretože z neho vychádzate aj vy a musíte sa nimi riadiť.



Legislatívne zmeny v ŠKD

• Od 1. 9. 2009 sa v školských zariadeniach 
postupuje podľa výchovného programu.

• Vydanie a zverejnenie výchovného programu 
na verejne prístupnom mieste je povinnosťou 
riaditeľa školského zariadenia (školy)
(§ 8 školského zákona).

• Kvalitný výchovný program je výsledkom 
tímovej spolupráce všetkých pedagogických 
zamestnancov.

Předvádějící
Poznámky prezentace
 Pod legislatívnymi zmenami myslíme predovšetkým zákonné zadefinovanie postavenia škd sa prvýkrát uskutočnilo v roku 2008. Týmto škd získali rovnoprávne postavenie so školami. Z toho im samozrejme plynie aj povinnosť – pravidelne vypracovávať výchovný program ako základný dokument, ktorým sa škd ďalej riadi, v ktorom pomenúva svoju činnosť



Legislatívne zmeny v ŠKD

Zákon č. 390/2011
Zákon č. 324/2012
Zákon č. 464/2013



Výchovný program

• Je základným dokumentom školského 
zariadenia, podľa ktorého sa realizuje  
výchovno-vzdelávacia činnosť v školských 
kluboch detí.

• Je vypracovaný pre všetky oddelenia, ktoré sú     
v školskom zariadení, na celé obdobie 
komplexnej dĺžky pobytu dieťaťa v školskom 
klube detí.



Výchovný program

• Musí byť vypracovaný v súlade s cieľmi             
a princípmi zákona o výchove a vzdelávaní.

• Musí rozvíjať vedomosti, zručnosti a postoje
detí získané vo výchovno-vzdelávacej činnosti 
v škole.

• Musí rešpektovať záujmy a potreby detí.

Předvádějící
Poznámky prezentace
Zámer autorky pz bol naplniť tieto ciele pri činnosti škd aj prostredníctvom pz: vytvoriť materiály pre vychovávateľov v súlade so zákonom o výchove a vzdelávaní, aby rozvíjali všetko to, čo deti nadobúdajú v škole aj doma a aby ich to bavilo.



Veselo je v školskom klube 1, 2, 3, 4
séria pracovných zošitov pre školský klub detí

Předvádějící
Poznámky prezentace
Dovoľte, aby som Vám predstavila sériu pracovných zošitov Veselo je v školskom klube detí 1 až 4. Sú výbornou a žiadanou pomôckou, ktorej cieľom je uľahčiť a zefektívniť prácu vychovávateľov a zároveň spestriť pobyt detí v školskom klube detí. Pevne verím, že Vás aspoň z časti odbremenia od vyrábania rôznych pomôcok, ktoré takmer každodenne vytvárate pre skvalitnenie Vašej práce.



Vznik série pracovných zošitov
Veselo je v školskom klube 1, 2, 3, 4

• Autorkin prvotný zámer
• Overovanie úloh pri priamej činnosti s deťmi 

v ŠKD 
• Množstvo zábavných situácií pri testovaní úloh
• Usporiadanie úloh a aktivít do premysleného 

a systematického celku 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Za vznikom učebníc, či pracovných zošitov stojí zvyčajne zámer autora/autorky vytvoriť daný didaktický materiál, s ktorým príde za nami do vydavateľstva. V prípade série pracovných zošitov tomu však bolo inak. Autorka najprv tvorila a vymýšľala rôzne aktivity a úlohy pre deti vo svojom oddelení v ŠKD, či už vo forme samostatných úloh alebo pracovných listov. Tieto úlohy a námety posúvala ďalej svojím kolegyniam v iných oddeleniach, ktorým sa zapáčili a presvedčili autorku, aby sa ich pokúsila vydať vo forme pracovných zošitov. Udalosti potom nabrali rýchly spád. Autorka prišla za nami do vydavateľstva s množstvom rôznych papierov, pomôcok, či námetov na aktivity. Po posúdení našou redakciou sa na diele začalo pracovať. Výhodou tejto genézy je fakt, že väčšina úloh už bola overená v praxi. Toto overovanie pomáhalo autorke pri písaní ďalších dielov pracovných zošitov, pretože hneď videla chyby, ktorých sa včas vyvarovala, prípadne úlohy po testovaní zmenila. 



Zábavná situácia pri overovaní úlohy

Předvádějící
Poznámky prezentace
V3, 27/3Pri overovaní úloh vznikalo aj množstvo zábavných situácií. Napríklad pri riešení úlohy, v ktorej bolo potrebné zložiť z rôznych slabík názvy vianočného pečiva, vznikli deťom názvy ako medovka, vianočník a dokonca i nočníky .



Prednosti pracovných zošitov

• Premyslená koncepcia:
a) vychádza z platných odporúčaní na tvorbu 

výchovných programov v školských zariadeniach;
b) je plne v súlade s cieľmi a princípmi zákona 

o výchove a vzdelávaní;
c) zaručuje súlad s ŠVP – ISCED 1;
d) ponúka vyváženú zostavu úloh a aktivít;
e) rešpektuje vek, schopnosti a zručnosti detí 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Autorka pri tvorbe pracovných zošitov vychádzala z platných odporúčaní na tvorbu výchovných programov v ŠKD uverejnených na stránke MŠ SR, s rešpektovaním cieľov a požiadaviek zakotvených v ŠVP – ISCED 1. Pri výbere obsahu prihliadala na vedomosti, poznatky a zručnosti, ktoré deti získajú vo výchovno-vzdelávacom procese počas vyučovania v škole. Jej cieľom bolo tieto poznatky a zručnosti obohatiť a ďalej rozvíjať prostredníctvom riešenia pútavých a zaujímavých úloh.Rukopis bol posudzovaný ďalšími vychovávateľkami z praxe, aj PhDr. Vierou Brhelovou, tvorkyňou návrhu tvorby výchovných programov, o ktorom som už hovorila. Ich pripomienky, postrehy a návrhy boli prehodnotené a zapracované tak, aby bola séria pracovných zošitov zárukou kvalitnej didaktické pomôcky.  O tom, že sa to autorke, redakčnému a lektorskému tímu podarilo, svedčí aj fakt, že všetky diely série pracovných zošitov už dostali odporúčaciu doložku MŠ SR. 



• Jasné a zrozumiteľné zadania umožňujú 
samostatnú prácu detí

• Prehľadné grafické spracovanie – dieťa sa 
rýchlo naučí orientovať a pracovať podľa 
daného modelu

• Výstižné ilustrácie primerané veku
• Fotografie vhodne dopĺňajú a rozvíjajú 

edukačný obsah
• Námety na ďalšie aktivity a činnosti, návody 

na zhotovenie výrobkov, fotogaléria

Předvádějící
Poznámky prezentace
Práca vychovávateľov je náročná na organizáciu. Mnohé z detí počas pobytu v ŠKD navštevujú rôzne krúžky, či ZUŠ, odchádzajú domov v rôznom čase, a preto je problematické vyhradiť si jednotný čas na plnenie cieľov jednotlivých tematických oblastí výchovy. Prednosťou série pracovných zošitov je fakt, že úlohy v nich sú zamerané na plnenie týchto cieľov a zároveň umožňujú samostatnú prácu detí za minimálnej účasti vychovávateľa. Zabezpečujú to jasné a zrozumiteľné zadania, ako i prehľadné grafické spracovanie, vďaka ktorému sa deti naučia v pracovných zošitoch rýchlo orientovať a pracovať podľa daného modelu. Pútavosť pracovných zošitov zabezpečuje aj množstvo ilustrácií. Ilustrátori boli vyberaní tak, aby ich rukopis bol príťažlivý a vhodný pre deti danej vekovej kategórie. Z tohto dôvodu si môžete všimnúť, že pracovné zošity pre prvý a druhý ročník ilustrovala pani Zdenka Krejčová a pracovné zošity pre tretí a štvrtý ročník pán Mišo Tinák Uhrín. Pani Krejčová obohatila tieto diela typicky detskými ilustráciami príťažlivými pre deti tohto veku, zatiaľ čo pán Uhrín už využil takmer komixový štýl ilustrácií, ktorý je pre deti danej vekovej kategórie atraktívny. Pracovné zošity sú obohatené o množstvo fotografií nielen z estetického, ale najmä z edukačného dôvodu. Mnohým deťom pomôžu pri vytvorení si presnejšej predstavy o ponúkanom objekte, či už ide o zvieratá, rastliny, mestá, či pamiatky. Autorka v pracovných zošitoch ponúka i množstvo návodov na rôzne aktivity (či už vychádzky, činnosti edukačného zamerania...) a návody na zhotovenie výrobkov. Nachádzajú sa v zadnej časti pracovného zošita.



Spoločné štruktúrne prvky
jednotlivých pracovných zošitov

• OBSAH
a) Rôznorodosť výberu úloh a aktivít
b) Tematické ladenie strán
c) Tematická pestrosť obsahu
d) Motivačný príbeh v úvode každej strany
e) Motivačné postavy sprevádzajúce deti počas 

celého školského roka



• ŠTRUKTÚRA
a) 65 strán
b) Grafické i obsahové delenie na 4 časti
c) Piktogramy jednotlivých tematických oblastí 

výchovy
d) Jedna dvojstrana – jeden týždeň
e) Dvojstrana pre vychovávateľov – v zadnej 

časti pracovných zošitov
• FAREBNOSŤ
• FORMÁT



Odlišnosti
jednotlivých pracovných zošitov

• Náročnosť úloh, aktivít a činností
• Pestrosť ponúkaných úloh
• Niektoré štrukturálne prvky
• Motivačné príbehy
• Motivačné postavy
• Typ ilustrácií



Materiály na stiahnutie

• Šablóny na tvorbu výrobkov v čiernobielej aj 
vo farebnej verzii

• Maľovanky
• Didaktické hry
• Vzorové riešenia úloh 
• Metodické komentáre
• Prezentácie zo seminárov



Šablóny na tvorbu výrobkov



Maľovanky



Didaktické hry



Metodické komentáre

Předvádějící
Poznámky prezentace
V1, 9/4



Príprava na prácu s pracovným zošitom

• Prečítanie metodických komentárov –
pomôcka a námet

• Oboznámenie s pracovným zošitom  
(štruktúra, typy úloh)

• Periodicita a spôsob práce
• Oboznámenie s hlavnými postavami
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Špecifické štruktúrne prvky

• Jednoduché úlohy a zadania vhodné pre 
prvákov

• Rubrika Ako sa dnes cítiš?
• Návrhy na diskusiu
• Rozprávkový príbeh blízky deťom, prepojený 

s reálnym životom
• Fotogaléria vybraných výrobkov



• Rubrika Ako sa dnes cítiš?

• Návrhy na diskusiu

Předvádějící
Poznámky prezentace
V hornej časti každej dvojstrany pracovného zošita sa nachádza priestor na vyjadrenie aktuálneho emocionálneho stavu dieťaťa v daný deň. Vedľa otázky Ako sa dnes cítiš? Sa nachádzajú nedokreslené tváričky. Dieťa si každý deň dokreslí jednu z tváričiek podľa toho, ako sa v daný deň cíti. Je to výborná pomôcka pre vychovávateľa, ktorý týmto spôsobom získa prehľad o tom, ako sa dieťa cíti a podľa toho zvolí vhodné prostriedky a metódy pri výchovno-vzdelávacej činnosti.V spodnej časti strán sa nachádzajú návrhy na diskusiu týkajúce sa jednotlivých úloh. Sú určené pre vychovávateľov ako návrh na kladenie možných otázok. Sú písané menším písmom, aby bolo zrejmé, že otázky nie sú určené na čítanie deťmi a zároveň, aby nezaberali veľa miesta na strane.Otázky sa však dajú využiť aj netradične v prípade, že máme v oddelení staršie deti. Tie sa môžu zahrať na vychovávateľov  a klásť tieto otázky prváčikom. V prípade, že deti nebudú vedieť na otázky odpovedať, môžu im staršie deti pomôcť. Týmto spôsobom sa prehlbujú vzťahy medzi deťmi v oddelení. Staršie deti budú poctené, že pomohli mladším a mladšie tak získajú pocit, že sa môžu na svojich starších kamarátov kedykoľvek obrátiť.



Motivačné postavy

• Škriatkovia Smejka a Smejko
Postavičky blízke deťom
Motivujú deti pri práci
Predstavujú pozitívne vzory 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Motivačnými postavičkami prvej časti série Veselo je v školskom klube sú škriatok Smejko a jeho kamarátka Smejka. Sú to obyvatelia krajiny škriatkov, o ktorej sa deti môžu dozvedieť z príbehu, ktorý sa nachádza v metodických komentároch. Príbeh môže prečítať vychovávateľ, alebo niektoré zo starších detí v oddelení. Na obálke pracovného zošita sa nachádza ilustrácia týchto hlavných hrdinov. Pod nimi sú napísané ich mená, ktoré sú vyjadrené aj piktogramami, takže sa ich môžu dozvedieť aj deti, ktoré ešte nemajú osvojené čitateľské zručnosti. Pri oboznamovaní sa s pracovným zošitom môže viesť vychovávateľ s deťmi rozhovor o tom, prečo majú Smejko a Smejka práve tieto mená (lebo škriatkovia sa radi smejú). S deťmi sa potom môže porozprávať o tom, ako by sa volali ony, keby ich meno malo vyjadrovať to, čo je pre ne typické, čo rady robia a podobne. Môžeme sa s nimi tiež zahrať tak, že každé dieťa sa pokúsi nakresliť obrázky – piktogramy, ktorých začiatočné písmená z pomenovaní vytvoria ich rodné meno.Počas práce v pracovných zošitoch sa deti postupne oboznamujú s pozitívnymi vlastnosťami týchto kamarátov, ktorí sa ocitajú v úlohe ochrancov prírody, tých, ktorí pomáhajú slabším, či hendikepovaným, majú pozitívny vzťah k ľuďom, živočíchom i prírode. Deti sa, vďaka blízkej rozprávkovej dejovej línii, ľahko stotožnia s hlavnými hrdinami tohto pracovného zošita a nepriamo si tak osvojujú základy kultúrneho správania, empatie, rozvíjajú vzťah k okoliu, k ľuďom, prírode, domoviny a podobne.Rozprávkový príbeh je tu vyjadrený netradične, vo forme ilustrácií, nakoľko prváci ešte nevedia čítať. V ďalších častiach série tomu už bude inak.
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Špecifické štruktúrne prvky

• Stmeľujúci motivačný príbeh na začiatku 
každej strany

• Dominujúca prírodná tematika
• Náročnejšie a rôznorodejšie úlohy
 Krížovky, vyfarbovanie obrázkov podľa výsledkov, práca 

s textom, úlohy na vyjadrenie vlastného názoru, viacsmerovky, 
labyrinty, úlohy na čítanie s porozumením, hádanky...

• Strana venovaná právam dieťaťa



Stmeľujúci motivačný príbeh

• Na začiatku každej strany
• Jednoduchý dej, ľahký na pochopenie 
• Motivuje deti k riešeniu úloh na strane

Předvádějící
Poznámky prezentace
Celý pracovný zošit je motivovaný príbehom, ktorý deťom rozpráva Filip, detská postava, s ktorou sa môžu jeho rovesníci ľahko stotožniť. Príbeh je o chlapcovi Lukášovi, teniske Deniske, ktorá sa mu stratila, a sýkorke Marianke, Deniskinej kamarátke. Dej príbehu sa väčšinou odohráva v malebnej prírode slovenských hôr. Teniska Deniska spomína na časy prežité s ľuďmi, na ich spôsob nazerania na svet, na ich zvyky a tradície, vzťahy v rodine, správanie v spoločenskom styku, spôsob riešenia konfliktov, postoj a správanie k starším a hendikepovaným ľuďom. Sýkorka Marianka im zas ponúka pohľad zo strany živočíšnej ríše. Oboznamuje tenisku Denisku (a samozrejme deti) so životom rastlín a živočíchov, s ich vzájomnou symbiózou i problémami, s ktorými sa stretávajú. Dieťa sa vďaka tomuto spôsobu utvára celistvý pohľad na svet okolo seba, pozitívne vzorce správania k ostatným ľuďom, formuje si národné povedomie, morálne zásady, uvedomuje si dôležitosť ochrany rastlín, živočíchov a životného prostredia. Od ústredného príbehu sa odvíjajú všetky úlohy a cvičenia, takže deti nadobudnú pocit, že sú stále súčasťou deja.



Motivačné postavy

• Chlapec Lukáš, teniska Deniska, sýkorka 
Marianka

• Priateľské vzťahy
• Symbióza ľudskej a živočíšnej ríše
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Špecifické štruktúrne prvky

• Stmeľujúci motivačný príbeh z reálneho života
• Situácie blízke deťom
• Náročnejšie a rôznorodejšie úlohy
 Krížovky, úlohy na riešenie dopravných situácií, úlohy 

zamerané na čítanie s porozumením, viacsmerovky, úlohy 
zamerané na riešenie konfliktných situácií, šifrovačky, 
labyrinty, zložené matematické úlohy

• Práca s horným textom, mapou, počítačom



Náročnejšie úlohy



Motivačné postavy
• Oto Sveták, Petra Svetáková s rodičmi 

a so starými rodičmi
• Prototyp zdravých viacgeneračných rodinných 

vzťahov



• Práca s horným textom 

• Práca s mapou

• Práca s počítačom
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Špecifické štruktúrne prvky

• Stmeľujúci motivačný príbeh z reálneho života
• Situácie blízke deťom 
• Náročnejšie a rôznorodejšie úlohy
 Práca s textom, šifrovačky, prešmyčky, krížovky, labyrinty, 

viacsmerovky, úlohy zamerané na čítanie s porozumením, 
hľadanie slov vo vetách, krížovky prepojené s textom, 
úlohy na dopĺňanie slov do básní, úlohy s dopravnou 
tematikou, hlavolamy...

• Strana o právach dieťaťa



Náročnejšie úlohy



Motivačné postavy

• Michal Múdry



Plnenie cieľov tematických oblastí 
výchovy s využitím pracovného zošita

Předvádějící
Poznámky prezentace
Činnosť v školských kluboch sa realizuje prostredníctvom tematických oblastí výchovy. Teraz vám na konkrétnych úlohách ukážem, ako možno využiť pracovný zošit pri plnení cieľov jednotlivých tematických oblastí výchovy. Kľúčové kompetencie a osobnosť dieťaťa/žiaka sa rozvíjajú prostredníctvom realizácie nižšie uvedených hlavných (vyšších) výchovno-vzdelávacích cieľov. Ich plnenie sa bude dosahovať realizovaním nižších, špecializovanejších a konkrétnejších cieľov v jednotlivých tematických oblastiach výchovy a aktivitách. 



Tematické oblasti výchovy

• vzdelávacia oblasť výchovy 
• spoločenskovedná oblasť výchovy
• pracovno-technická oblasť výchovy
• prírodovedno-environmentálna oblasť výchovy 
• esteticko-výchovná oblasť výchovy (výtvarná, 

hudobná, literárno-dramatická)
• telovýchovná, zdravotná a športová (turistická) 

oblasť výchovy

Předvádějící
Poznámky prezentace
Pri určovaní týchto tov v PZ autorka vychádzala z tov, ktoré sú navrhnuté v ukážke tvorby vých. programov (p. Brhelová)



1. Vzdelávacia oblasť výchovy

• Rozvíjať samostatnosť detí pri príprave 
na vyučovanie

• Nadobúdať efektívne spôsoby učenia sa
• Získavať nové poznatky a informácie 

z rôznych zdrojov

Předvádějící
Poznámky prezentace
Aké je cieľové zameranie vzdel. oblasti výchovy?V rámci plnenia cieľov vzdelávacej oblasti sa v pracovnom zošite nachádzajú rôznorodé úlohy zamerané na plnenie jednotlivých cieľov vytýčených touto oblasťou výchovy. Deti sa učia samostatnosti pri riešení úloh, učia sa čítať s porozumením jednotlivé zadania, získavajú nové a utvrdzujú si už získané vedomosti a poznatky.



1. Vzdelávacia oblasť
– prepojenie s učivom matematiky v treťom ročníku

Předvádějící
Poznámky prezentace
14/3Deti riešia úlohu, pri ktorej využijú vedomosti z matematiky o sčítaní viacerých sčítancov v obore do 100. Hľadajú vhodné sčítance, ktorých súčtom je číslo na stopke. Pri riešení úlohy si môžu pomôcť medzisúčtami.



1. Vzdelávacia oblasť
– prepojenie s učivom slovenského jazyka vo štvrtom ročníku

Předvádějící
Poznámky prezentace
9/2



1. Vzdelávacia oblasť
– prepojenie s učivom prírodovedy v druhom ročníku

Předvádějící
Poznámky prezentace
46/1Pri riešení úlohy si deti rozširujú poznatky získané na hodinách prírodovedy týkajúce sa života lietajúcich živočíchov. Na vyriešenie úlohy je potrebné čítanie s porozumením. Úlohu je možné rozšíriť vychádzkou do okolia školského klubu detí a pozorovaním vtáčích hniezd.



1. Vzdelávacia oblasť
– prepojenie s učivom vlastivedy vo štvrtom ročníku

Předvádějící
Poznámky prezentace
17/2Riešením úlohy si deti zábavným spôsobom zopakujú poznatky o Bratislave, pamiatkach a významných miestach, ktoré sa v nej nachádzajú.



2. Spoločenskovedná oblasť výchovy

• Rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, 
sebariadenia, empatie

• Rozvíjať a posilňovať základy hrdosti 
k národnej a štátnej príslušnosti

• Pestovať úctu k rodičom a starým rodičom
• Ohľaduplne sa správať k osobám 

so zdravotným postihnutím

Předvádějící
Poznámky prezentace
Úloh a aktivít, ktoré sú zamerané na plnenie cieľov tejto tematickej oblasti výchovy je nespočetné množstvo. Venovali sme sa problematike kultúrneho a nekultúrneho správania, multikultúrnej výchove, sviatkom a tradíciám, štátnym symbolom SR a podobne. 



2. Spoločenskovedná oblasť výchovy

• Rozoznávať kultúrne a nekultúrne správanie
• Pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a 

základných slobôd
• Samostatne a kriticky riešiť jednoduché 

konflikty



2. Spoločenskovedná oblasť
– úlohy v druhom ročníku



3. Prírodovedno-environmentálna 
oblasť výchovy

• Osvojovať si elementárne princípy ochrany 
životného prostredia

• Uvedomovať si dôležitosť ochrany životného 
prostredia

• Poznávať faunu a flóru Slovenska

Předvádějící
Poznámky prezentace
Prostredníctvom najzákladnejších cieľov tejto tematickej oblasti výchovy sú deti vedené k uvedomovanie si významu a dôležitosti triedenia odpadu, ochrany životného prostredia, poznávaniu fauny a flóry v bezprostrednom okolí školy, ale i na Slovensku.



3. Prírodovedno-environmentálna 
oblasť výchovy – úlohy v prvom ročníku

Předvádějící
Poznámky prezentace
15/2



4. Pracovno-technická oblasť výchovy

• Usmerňovať deti k samostatnému vytýčeniu 
osobných cieľov

• Uvedomovať si význam zodpovednosti 
za vykonanú prácu

• Rozvíjať schopnosť spolupracovať so skupinou
• Rozvíjať základy manuálnych a technických 

zručností
• Získavať základy zručností potrebných pre 

praktický život
• Tvoriť jednoduché projekty

Předvádějící
Poznámky prezentace
Cieľom tejto tematickej oblasti výchovy je viesť deti k vytýčeniu si vlastných cieľov, k uvedomovaniu si zodpovednosti za vykonanú prácu, rozvíjaniu schopnosti spolupracovať so skupinou, rozvíjaniu základov zručností pre praktický život, k tvorbe jednoduchých projektov.V pracovnom zošite sme vymedzili špeciálny priestor aj na plnenie cieľov tejto tematickej oblasti výchovy. Nachádza sa v zadnej časti pracovných zošitov. Niektoré úlohy plniace ciele tejto oblasti výchovy sa nachádzajú aj vo vnútri PZ. Sú to úlohy týkajúce sa najmä hygienických návykov, starostlivosti o zovňajšok a podobne. V pracovných zošitoch pre vyššie ročníky sa nachádzajú aj úlohy na rôzne výtvarné a pracovné aktivity (nie sú len na dvojstrane pre vychovávateľov), pretože predpokladáme, že dieťa daného ročníka už zvládne jednoduché úkony týkajúce sa prípravy na výtvarnú, či pracovnú činnosť.



4. Pracovno-technická oblasť výchovy 
– úlohy v prvom ročníku

Předvádějící
Poznámky prezentace
15/2



5. Esteticko-výchovná oblasť výchovy

• Rozvíjať talent a špecifické schopnosti detí
• Vytvárať základy vzťahu k umeniu
• Učiť úcte ku kultúrnym hodnotám v blízkom 

okolí
• Utvárať základy tvorivých schopností a 

zručností
• Objavovať krásu v bežnom živote



5. Esteticko-výchovná oblasť výchovy
– úlohy vo štvrtom ročníku

Předvádějící
Poznámky prezentace
41/2



6. Telovýchovná, zdravotná a športová 
oblasť výchovy

• Pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia, 
dodržiavať základné zásady zdravej výživy

• Osvojiť si základné princípy zdravého životného štýlu
• Pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog
• Rozvíjať športový talent a schopnosti
• Rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením 

a pohybom
• Kultivovať hygienické návyky



6. Telovýchovná, zdravotná a športová 
oblasť výchovy – úlohy v treťom ročníku

Předvádějící
Poznámky prezentace
36/2



Prelínanie tematických oblastí výchovy

• Komplexnejší rozvoj osobnosti detí
• Väčšina úloh plní ciele viacerých tematických 

oblastí súčasne
• Tento typ úloh je označený viacerými 

piktogramami



Předvádějící
Poznámky prezentace
V4, 33/3



Předvádějící
Poznámky prezentace
V3, 17/1



Předvádějící
Poznámky prezentace
V3, 39/1



Kľúčové kompetencie dieťaťa v ŠKD

• Kompetencie učiť sa učiť
• Komunikačné kompetencie
• Sociálne kompetencie
• Pracovné kompetencie
• Občianske kompetencie
• Kultúrne kompetencie

Předvádějící
Poznámky prezentace
Prostredníctvom plnenia cieľov stanovených jednotlivými vzdelávacími oblasťami výchovy sa rozvíjajú kľúčové kompetencie a osobnosť dieťaťa. Kompetencie detí v školskom klube priamo nadväzujú na kompetencie žiakov príslušnej základnej školy. Deti si ich rozvíjajú samotnou účasťou na výchovno-vzdelávacej a záujmovej činnosti.Ktoré kompetencie má dieťa nadobudnúť počas pobytu v výchovno-vzdelávacom zariadení? Sú tu vymenované



1. Kompetencia učiť sa učiť

• Dokáže riešiť nové, neznáme úlohy a situácie
• Prejavuje záujem o nové informácie

Předvádějící
Poznámky prezentace
V4_38/2



2. Komunikačné kompetencie

• Zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje svoj názor
• Vypočuje si opačný názor
• Rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti 

IKT

Předvádějící
Poznámky prezentace
V3, 52/1



3. Sociálne kompetencie

• Pomenuje svoje potreby, city a pocity
• Vlastným postupom rieši jednoduché konflikty
• Zvládne jednoduché stresové situácie

Předvádějící
Poznámky prezentace
V2, 53/5



4. Pracovné kompetencie

• Plánuje a hodnotí svoje činnosti
• Kultivuje svoju vytrvalosť, dokončí prácu
• Ovláda a rozvíja svoje manuálne zručnosti 

a samoobslužné činnosti potrebné pre 
praktický život

Předvádějící
Poznámky prezentace
V3, 9/3



5. Občianske kompetencie

• Uvedomuje si potrebu rešpektovania práv 
a slobôd iných osôb 

• Prejavuje úctu k rodičom a starším osobám

Předvádějící
Poznámky prezentace
V2, 29/1



6. Kultúrne kompetencie

• Pozná kultúrne pamätihodnosti regiónu
• Rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie
• Rešpektuje iné kultúry a zvyky

Předvádějící
Poznámky prezentace
V1, 3/1



6. Kultúrne kompetencie



Séria Veselo je v školskom klube –
zhrnutie 

• Je v súlade s cieľmi a princípmi zákona 
o výchove a vzdelávaní a s ŠVP – ISCED 1

• Predstavuje premyslený systematický celok 
s vyváženou zostavou úloh, vďaka ktorým sa 
plnia ciele tematických oblastí výchovy 
a rozvíjajú kľúčové kompetencie detí

• Úlohy v pracovných zošitoch sú primerané 
veku, schopnostiam a záujmom detí



Séria Veselo je v školskom klube –
zhrnutie 

• Jasné a zrozumiteľné zadania umožňujú 
samostatnú prácu detí

• Obsahuje rôzne motivačné prvky: príbehy na 
začiatku strán, postavičky, zábavné a kreatívne 
úlohy, zaujímavé témy

• Nachádza sa v nej množstvo obrazového 
materiálu

• Ponúka námety na rôzne aktivity s deťmi 
• Na www.aitec.sk nájdete doplňujúce materiály 

http://www.aitec.sk/


Ďakujeme za pozornosť!
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