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CELOROČNÝ PLÁN 
výchovnej činnosti v školskom roku 2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plán práce výchovnej činnosti ŠKD je v súlade s plánom práce školy 

v školskom roku 2016/2017 
 

Úlohy pre výchovno-vzdelávací proces 
 

Cieľové úlohy: 

1. Posilňovať čitateľskú gramotnosť, vytvárať podmienky pre realizáciu aktivít 

v školskej knižnici. Využívať podujatia mestskej knižnice. Pravidelne 

navštevovať mestskú knižnicu. 

     Využívať dopravné ihrisko a viesť deti k spoznávaniu a dodržiavaniu 

      dopravných značiek a predpisov a tým predchádzať dopravným nehodám. 

2. Činnosť v ŠKD zamerať okrem prípravy na vyučovanie aj na zaujímavé 

      a tvorivé činnosti. 

3. Premyslenou organizáciou činnosti dbať na bezpečnosť detí. 

4. Vychovávať deti k emocionálnej zrelosti nielen v rámci výchovno – 

vzdelávacieho procesu, aj v mimoškolských aktivitách. 

5. Vychovávať deti k zdravému spôsobu života, k rozvoju tela a ducha, viesť ich 

k zodpovednosti za svoje zdravie a zdravie ostatných spolužiakov. 

6. Viesť deti k rozvoju emocionálnej inteligencie, k uvedomeniu si základných 

humanistických hodnôt, váženiu si kultúrneho dedičstva, naučiť deti správať sa 

kultivovane a primerane okolnostiam. 

7. Naučiť deti rozumne, zaujímavo, účelne a užitočne tráviť voľný čas, 

vychovávať ich k tolerancii, rešpektovaniu iných, chápať princípy slobody 

a demokracie vo svojom rozhodovaní. 

7.   Zabezpečiť ponuku atraktívnych aktivít v ŠKD. 

8.   Naučiť deti včas vyhľadať odbornú pomoc v prípade potreby, konzultovať          

            problémy s dospelými, rešpektovať rady vychovávateľov, rodičov a odborní- 

            kov vo výchove a vzdelávaní.    

      9.   Zvláštnu pozornosť venovať prejavom šikanovania a podozreniu z užívania         

            drog, zanedbávania , fyzického a psychického týrania detí. 

     10   Viesť deti k dodržiavaniu školského poriadku. 

     11.  Dodržiavať všetky moderné metódy, formy a trendy vo výchove detí, aby mali  

            pocit,  že si voľno časové aktivity organizujú podľa svojich predstáv, záujmov,                                                                                                    

            povahových a osobnostných potrieb. 

12.  Rozvíjať u detí vzťah k manuálnym činnostiam. 

13.  Vo výchovno – vzdelávacom procese využívať učebňu výpočtovej techniky 

 a multimediálne technológie. 

Premyslenou činnosťou vychovávať deti k finančnej gramotnosti. 

 

Všetky úlohy majú dlhodobý charakter, v tomto školskom roku  začneme v rámci 

výchovno – vzdelávacieho procesu tieto úlohy plniť. Zodpovedné za ich plnenie sú 

všetky  vychovávateľky. 

 



Ideálom výchovy a vzdelávania na našej škole je dobrý , čestný , morálny, 

charakterný, múdry, vzdelaný, tvorivý, aktívny, samostatný, pracovitý, iniciatívny 

a šťastný, vyrovnaný zdravý človek. 

Pri výchove a vzdelávaní je potrebné poskytnúť žiakom školy nielen výchovu 

a vzdelávanie v rámci vyučovacieho procesu, ale aj výchovu , vzory správania sa 

a zmysluplné trávenie voľného času. Výchova dieťaťa je však v prvom rade úlohou 

rodiča. Nepriamo je dieťa vychovávané aj vplyvom diania v spoločnosti, vplyvom 

médií. Ponuku záujmovej činnosti je potrebné smerovať aj smerom k požiadavkám 

rodičov a širšej verejnosti mesta. Súčasťou mimoškolského pôsobenia na dieťa je aj 

výchova v školskom klube detí. Výchovu v ŠKD, ktorá je najznámejšia a pre rodiča 

najvýznamnejšia forma starostlivosti o deti primárneho vzdelávania v čase mimo 

vyučovania treba chápať ako formu pravidelnej činnosti, individuálnu činnosť detí, 

kolektívnu hru, skupinovú prácu, ponuku oddychových a spontánnych aktivít. 

 

Úlohy vyplývajúce z POP: 

 

1.Výchovno-vzdelávaciu činnosť realizovať v súlade s výchovným programom. 

2. Pri realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti dodržiavať psychohygienické 

podmienky, uplatňovať pedagogické zásady primeranosti a individuálneho prístupu 

v heterogénnych oddeleniach. 

3.Skvalitnením spolupráce so základnou školou a zriaďovateľmi umožniť deťom zo 

sociálne znevýhodneného prostredia pravidelne navštevovať školské kluby detí 

s cieľom podporovať ich adaptáciu na školu a rozvíjať cieľavedomú a systematickú 

prípravu na vyučovanie. 

4.Na skvalitnenie využívania voľného času sa odporúča ustanoviť v školských 

kluboch detí, ktoré sú súčasťou základnej školy karierovú pozíciu –koordinátor 

voľného času. 

5.Vytvárať podmienky na formovanie zdravého životného štýlu so zameraním na 

kvalitu pohybových aktivít sprístupnením športovísk a telocvični škôl deťom a širšej 

verejnosti  

 

Tematický plán ŠKD 

 
September – Ovocníčkovia – deň zdravej výživy 

                   -  Príprava programu na jesenný festival 

                   -  Zhotovenie výrobkov na jesenný festival 

 

Október – Šarkaniáda – spolupráca s rodičmi 

                  Imatrikulácia prvákov – spolupráca s učiteľkami 1.ročníka 

               -  Tekvicové kreácie 

           

 

November – Jabĺčkový deň – spolupráca s mamičkami 

                   -  Vedomostná súťaž 

                   -  Súboj v pexese 

                       

 



December –  Mikulášska nádielka 

Vianočné zvyky a obyčaje 

Vianočná burza – príprava programu a zhotovenie výrobkov 

 

Január –  Zimná snehová krajina – stavby zo snehu 

Superstar – prehliadka talentov 

Hádaj hádač – hádankárska súťaž 

 

Február –  Fašiangová diskotéka 

Komeňák má talent 

 

Marec –  Kniha náš kamarát – čitateľský maratón 

Zhotovenie časopisu 

Deň vody – kolektívny projekt 

 

Apríl –  Mesiac lesov – ekologické hry 

Vyčisťme si svet – jarné  upratovanie 

Deň Zeme – projekt 

Eko – móda – prehliadka recyklovaných kostýmov 

 

Máj –   Saganiáda – jazda zručnosti 

Tajomný les – nájdi poklad ŠKD 

Olympiáda – športová súťaž 

            

Jún –   Detský jarmok pri príležitosti MDD – spolupráca s rodičmi 

Naj chlapec – naj dievča ŠKD 

Rozlúčková diskotéka 

 

Spolupráca s Mestskou knižnicou  a CVČ. 

Za všetky úlohy zodpovedajú všetky tri vychovávateľky. 

 

 

Organizačné zabezpečenie 

 

Prevádzka ŠKD: Ranné schádzanie: od  6:30 do  7:30 hod. 

   Výchovná činnosť: od 11:30 do16:30 hod. 

 

Počet zapísaných detí:    90 detí 

I. oddelenie: Polomská Jana    32 detí 

II. oddelenie: Dedinová  Inéz    32 detí 

III. oddelenie:Mgr. Rimská Martina  26 detí 

 

Personálne obsadenie ŠKD 

 

Počet pedagogických zamestnancov: 3 

 

Rozdelenie úloh v rámci ŠKD 

 

Výzdoba chodby: všetky  vychovávateľky 



Lekárnička:  Polomská 

Kabinet ŠKD: Polomská 

Knižnica ŠKD: Dedinová 

 

Plán práce ŠKD je súčasťou plánu práce školy. Úlohy vyplývajúce z plánu sú záväzné 

pre každú vychovávateľku. 

 

 

 

 

V Sabinove     29. 09. 2016 

 

 

 

Vypracovala:  Jana Polomská   Schválil: Mgr.Peter Haas 

              riaditeľ školy 

 

 


