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Školský zákon 245/2008 – konsolidovaný - upravený

- obsahuje všetky novelizácie

- zrušený maximálny počet detí (zákon 390/2011)

- zmenený hlavný predmet činnosti ŠKD – RČ, OČ, PNV (z.324/2012)

- zrušené záujmové činnosti ( zákon 324/2012)

- výrazná redukcia pedagogickej dokumentácie (zákon 464/13)



Výchovný program:

Základný dokument 

Pedagogická dokumentácia

14 častí – zákon 245/2008 

§ 8 - 12 základných častí

§ 10 – 2 súčasti výchovné osnovy a výchovné štandardy



Prílohy výchovného programu

- dodatky ( číslované) aktualizujeme nimi časti VP

- analýzy  zisťovaní  záujmu detí a rodičov o činnosť ŠKD

- evaluácia, autoevaluácia – výsledné analýzy



Výchovný plán

- tabuľková forma

- tri tabuľky

- reakcia na zmenu hlavného predmetu činnosti

RČ, OČ, PNV  (ZČ, KČ nie!!!)



Výchovný plán – povinný obsah (tabuľka 1)

zoznam Tematických oblastí výchovy TOV s vymedzením 
najmenšieho počtu výchovno-vzdelávacích jednotiek v 
jednotlivých oddeleniach

Výchovný plán – povinný obsah (tabuľka 2)

celková skladba výchovných oddelení a výchovných skupín
základné oddelenia (podľa tried a ročníkov)
špecifické oddelenia (ranný klub, stretávací klub, otvorený 
klub –môže nahrádzať rekreačný poldeň)



Výchovný plán – nepovinný obsah 
(tabuľka 3)

- aktívny oddych formou TOV

- zoznam TOV a stručná charakteristika

- zoznam všetkých VVČ realizovaných v ŠKD a ich 
stručná charakteristika

- VVČ môžeme rozdeliť do TOV podľa príbuznosti



Vlastnosti výchovného programu:

- verejný 

- otvorený

- pragmatický

- prehľadný

- jasný

- stručný



PEDAGOGICKÁ DOKUMENTÁCIA 

(§ 11 Zákona č. 245/2008 Z. z.) 

Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia 

(1) Pedagogická dokumentácia školy alebo školského 
zariadenia je súbor písomných dokumentov, ktorými sa 
riadi proces výchovy a vzdelávania, a súbor písomností, 
podľa ktorých vydáva škola alebo školské zariadenie 
verejné listiny a rozhodnutia. 



VÝCHOVNÝ PROGRAM:
(§ 8 Zákona č. 245/2008 Z. z.) 

Výchovný program 

(1) Výchovný program je základným dokumentom školského 
zariadenia, podľa ktorého sa uskutočňuje 
výchovno-vzdelávacia činnosť v školských zariadeniach 
uvedených v § 113 a 120. 
(2) Výchovný program vydáva a zverejňuje riaditeľ školy alebo 
riaditeľ školského zariadenia po prerokovaní v pedagogickej 
rade školy alebo v pedagogickej rade školského zariadenia, 
rade školského zariadenia. Na vyžiadanie schvaľuje 
výchovný program zriaďovateľ. 
(3) Výchovný program musí byť vypracovaný v súlade                 
s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona. 



245/2008 Z.z.
Zákon

z 22.mája 2008 
O výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene  a doplnení 

niektorých zákonov
(konsolidované znenie) = upravené

Hľadajte : www. minedu.sk /Zákony
Všimnite si: 

druhá časť - §8,§10,§11                          
deviata časť - §114

desiata časť -
§144,§150,§152,§153,§154,§157,§158,§162,§163 

+prílohy 32a



ODPORÚČANIA:

ÚPRAVA VP k termínu 01.09.2014

1. naďalej zostávajú všetky časti VP podľa § 11 Zákona č. 
245/2008 Z. z.

2. nerušia sa súčasti VP podľa § 10 Zákona č. 245/2008 Z. 
z.(konsolidované znenie)

3. výchovný program vychádza zo ŠVP

4. výchovný program nadväzuje na ŠkVP

5. platnosť VP spravidla 4 roky 



POUŽITÁ LITERATÚRA:

- zákon č. 245/2008 Z.z .o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (konsolidované znenie) = upravené znenie

- Šidlíková, Brhelová,: Tvorba výchovných programov v školských 
zariadeniach ukážka



Mgr. Gabriela Zábušková (učiteľ kontinuálneho vzdelávania)
Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra 
ulica Horná 97
974 04 BANSKÁ BYSTRICA

E-mail: gabriela.zabuskova@mpc-edu.sk

Telefónne číslo: 048/47 229 35

Portál: www.mpc-edu.sk
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