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I. ÚLOHY VYPLÝVAJÚCE ZO SPRIEVODCU školským rokom 2020/21  

   

MZ ŠKD bude pracovať podľa schváleného plánu práce. Jednotlivé úlohy vychádzajú z pokynov MŠ, vedy, 

výskumu a športu SR a plánu práce školy, Výchovného programu Kuliškáčik. Školský klub detí svojou štruktúrou 

činností ponúka deťom široké spektrum vyplnenia voľného času. Sú tu zahrnuté výchovno-vzdelávacie aktivity z 

oblasti spoločensko-vednej, estetickej (ktorá sa ešte člení na výtvarnú, hudobnú a literárno – dramatickú), 

telovýchovnej, športovej a zdravotnej, pracovno-technickej, vzdelávacej a prírodovedno-environmentálnej. 

Hlavnými cieľmi výchovy v ŠKD sú rozvíjať schopnosti, osvojiť vedomosti a návyky, získať skúsenosti a 

sformovať charakter dieťaťa. Výchovno-vzdelávacia činnosť v čase mimo vyučovania pomáha odstraňovať a 

kompenzovať zaťaženie detí z vyučovania. Prioritou je relaxácia a aktívny pohyb, v čase od 15,00 hod. príprava 

na vyučovanie. ŠKD rešpektuje psychohygienu dieťaťa. V každej záujmovej výchovno-vzdelávacej činnosti sa 

účinne rozvíja celá osobnosť dieťaťa. Práca pedagóga v ŠKD tvorí medzistupeň medzi vyučovaním v škole a 

výchovou v rodine. ŠKD a ZŠ úzko spolupracujú v mnohých aktivitách.. Pracujeme s deťmi s narušenou 

komunikačnou schopnosťou, ktoré sú v inklúzii v bežných triedach. Vytvárame podmienky na formovanie 

zdravého životného štýlu so zameraním na kvalitu pohybových aktivít. Pri tvorbe plánu práce ŠKD na školský rok 

2020/2021 sme vychádzali zo zrealizovaných podujatí v minulom školskom roku s prispôsobením sa k súčasnej 

situácii Covid 19 a dodržiavaním všetkých bezpečnostných a hygienických podmienok. 

 

Rozvíjať vedomosti, zručnosti a postoje detí v ŠKD, získané vo VVČ v škole s rešpektovaním ich záujmov 

a potrieb 

 

1. Výchovno-vzdelávací proces-znižovanie informačnej nerovnosti 

ŠKD je povinné zabezpečiť, aby bol informovaný súhlas zákonného zástupcu získavaný preukázateľne, 

prijateľnou formou, s primeraným poučením a poskytnutím nevyhnutných informácií zrozumiteľným 

spôsobom s prihliadnutím na konkrétnu situáciu vo VV-procese, na ktorú sa takýto súhlas vyžaduje. Je 

potrebné dbať na to, aby bol informovaný súhlas zákonného zástupcu získaný za každých okolností ako platný 

prejav jeho vôle vykonaný slobodne, vážne a zrozumiteľne. 

 



2. Kontrola a efektivita výchovno-vzdelávacej činnosti 

Zovšeobecňovať pravidelne výsledky kontroly, hospitácií VVČ na MZ ŠKD o oblastiach vyžadujúcich si 

zlepšenie. Prijímať opatrenia a ich účinnosť vyhodnocovať. 

Rozvíjať kľúčové kompetencie s dôrazom na rozvoj kritického myslenia, digitálnej gramotnosti, sociálnych 

kompetencií. 

Posilniť kontrolnú funkciu MZ ŠKD so zreteľom na zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania. 

Zamerať sa na formy a efektivitu interného vzdelávania, na zmysluplnosť a účinnosť odovzdávania si 

pedagogických skúseností, poznatkov a informácií z absolvovaných externých vzdelávaní s cieľom skvalitniť 

VVČ. 

Monitorovať kvalitu výchovy a vzdelávania detí so ŠVVP a inkluzívneho vzdelávania. 

Vo VVČ viesť deti systematicky k uvedomovaniu si potreby autonómneho učenia sa ako efektívneho 

prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja, motivovať deti k učeniu sa a podporovaním rozvoja ich 

individuálneho učebného potenciálu. 

Využívať premyslene stratégie výchovy. 

Cieľavedomejšie sa zaujímať o spôsoby trávenia voľného času detí, spoznávať ich záľuby, v záujme 

formovania vývinu ich osobnosti. 

Zamerať sa na zlepšovanie vzťahov dieťa-vychovávateľ, ale i navzájom medzi deťmi. 

 

3. Čitateľská gramotnosť 

Vypracovať plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti. 

Napomáhať k aktívnemu počúvaniu a komunikovaniu s porozumením. 

Využívať metódy tvorivej dramatizácie, grafické, pohybové, hudobné, výtvarné aktívne vyjadrenie sa detí. 

Napomáhať rozširovaniu a skvalitňovaniu slovnej zásoby detí vo výchovnom jazyku. 

Formovať kladný vzťah ku knihe, literatúre. 

Využívať činnosť a podporné materiály Centra literatúry pre deti a mládež a podpory čítania-www.bibiana.sk 

 

4. Práva detí 

Adekvátnou formou oboznamovať deti s ich právami a povinnosťami v zmysle dokumentu Dohovor o právach 

dieťaťa s využívaním aktivizujúcich metód. V súvislosti s ľudsko-právnymi aspektami problematiky násilia 

páchaných na deťoch vyvesiť na viditeľnom mieste, ktoré je prístupné všetkým deťom zverejniť všetky dôležité 

telefónne čísla a internetových liniek slúžiacich pre deti v prípadoch, ak sa dieťa cíti byť psychicky, fyzicky, 

sexuálne, alebo inak ohrozené. 

 

5. Deti so ŠVVP 

Oboznámiť sa s IVVP, dodržiavať pokyny z IVVP pri VVČ 

Zapájať aj deti so ŠVVP do celoklubových podujatí. Poznať tematické plány vyučovacieho procesu. 

Zúčastňovať sa náčuv podľa potreby. 

 

6. Globálne vzdelávanie, environmentálna výchova a vzdelávanie k trvalo udržateľného rozvoju 

Zvyšovať povedomie detí s environmentálnou tematikou-trvalo udržateľný rozvoj. 



Spolupracovať so Slovenskou agentúrou životného prostredia na tému environmentálna výchova. 

Venovať zvýšenú pozornosť zaradeniu tém UNESCO (pamiatky a ich ochrana) 

 

7. Mediálna výchova 

Využívať podklady a zdroje z www.statpedu.sk 

 

8. Školské knižnice 

Pracovať podľa schváleného plánu činnosti, ktorý vytvára na základe a v súčinnosti s cieľmi a potrebami školy. 

 

9. Zdravý životný štýl 

Zapájať deti do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý životný štýl. 

Realizovať aktivity a programy na podporu telesného a duševného zdravia. 

Zvýšiť zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít. 

Zapojiť sa do Eur´pskeho týždňa športu. 

Zapájať deti do aktivít a programov, ktoré napomáhajú výchove k zdravému životnému štýlu a k ochrane 

fyzického, duševného a emočného zdravia. 

 

10. Bezpečnosť a prevencia 

Priebežne monitorovať správanie detí a zmeny, v prípadoch podozrenia na porušovanie ich zdravého 

osobnostného vývinu zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením 

školy a zákonným zástupcom dieťaťa. Spolupracovať so školskou psychologičkou. 

Vypracovať vlastný program v súlade so Smernicou č.36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov 

v školách a v školských zariadeniech. 

 

11. Finančná gramotnosť 

Rozvíjať finančnú gramotnosť, rôznymi formami. 

Zúčastniť sa vzdelávania na uvedenú tému. 

 

12. Pedagogickí zamestnanci 

Zahrnúť úctu, rešpekt a dodržiavanie ľudských práv pri komunikácii navzájom, alebo s rodičmi 

 

13. Profesijný rozvoj 

Zúčastňovať sa vzdelávaní na zvyšovanie svojej odbornosti 

 

Východiskové dokumenty činnosti ŠKD: 

 Sprievodca školským rokom 2020/21 MŠ vedy, výskumu a športu SR  

 Školský Výchovný program Kuliškáčik 

 Všeobecné záväzné právne normy a ďalšie predpisy MŠ vedy, výskumu a športu SR, vnútorné smernice 

a pokyny vedenia školy 

 Plán práce ŠKD pre školský rok 2020/21 

http://www.statpedu.sk/


II. Štruktúra ŠKD od 16.9.2020 

V školskom roku 2020/21 je zriadených na ZŠ 6 oddelení ŠKD. Prevádzka ŠKD je zabezpečená od 6,30 hod. do 

8,00 hod. a od 11,40 hod. do 17,30 hod. v čase Covid opatrení ranná služba nie je, prevádzka je denne do 17,00 

hod. 

oddelenie vychovávateľka miestnosť Triedy v ŠKD 

I. Ing. Andrea Benčová I.A trieda I.A+I.B 

II.    

III. PhDr. Irena Dolinská II.A trieda II.A+I.B 

IV. Mgr. Marta Bezáková II.B trieda II.B, III.B 

V. p. Margita Banášová 

čiastočný úväzok 20 hod. 80% 

III.A III.A, III.B, V.B 

VI. Mgr. Jana Charvátová Zberná trieda IV.A, IV.C, V.A, V.B, 

VI.A 

VII. Mgr. Anna Holečková IV.B trieda IV.B, IV.C, V.B 

 

Počet detí v ŠKD v šk. roku 2020/2021 ku dňu 14.9.2020 

 Počet detí Spolu 

 I. roč. II. roč. III. roč. IV.roč. V.roč. VI.roč.  

oddelenie        

I. 24 - - - - - 24 

II. - - - - - - - 

III. 4 16 - - - - 20 

IV. - 14 5 - - - 19 

V. -  21 - 1 - 22 

VI. - -  18 7 1 26 

VII. - -  23 2 - 25 

 28 30 26 41 10 1 136 

 

 

Oddelenia s nepravidelnou dochádzkou 

Oddelenie Prevádzka Miestnosť 

Ranný klub 6,30 hod.-7,40 hod. zberná trieda 

Poludňajší klub 17,00 hod.-17,30 hod. zberná trieda 
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Zameranie činnosti MZ ŠKD, koncepčný rozvoj 

 

Zasadnutia MZ ŠKD v školskom roku 2020/21 budú bývať v pondelky a to: 

 

SEPTEMBER 14.9.2020 

1. Kontrola uznesení a opatrení zo zasadania MZ ŠKD 15.6.2020 

2. Zameranie činnosti MZ ŠKD, koncepčný rozvoj ŠKD    

3. Dokumentácia ŠKD, vypisovanie TK, počet detí v oddeleniach ŠKD, osobné spisy, vnútorný poriadok 

ŠKD 

4. Opatrenia BOZP         

5. Smernica č.36/2018 Prevencia pred šikanovaním v škole a v školských zariadeniach 

6. Smernica riaditeľa školy č.4 Úhradana nákladov na výchovnú činnosť v ŠKD  

7. Informácie -vedenie školy 

8. Rôzne 

9. Uznesenie 

 

NOVEMBER  16.11.2020 

 

1. Kontrola uznesení a opatrení zo zasadnutia MZ ŠKD 

2. Počet detí v oddeleniach, kontrola platieb 

3. Vyhodnotenie VVČ za I. štvrťrok, výchovné opatrenia 

4. Príprava celoklubových podujatí, hodnotenie predchádzajúcich 

5. Kontrolná činnosť, hospitácie-povinná dokumentácia 

6. Kyber šikanovanie-prednáška  

7. Rôzne 

8. Uznesenia 

 

 

 

 

 

 

 

 



JANUÁR 18.1.2021 

1. Kontrola uznesení a opatrení o zasadnutia MZŠKD 

2. Vyhodnotenie VVČ za I. polrok, výchovné opatrenia 

3. Počet detí v oddeleniach, platby 

4. Kontrolná a hospitačná činnosť 

5. Príprava podujatí, hodnotenie predchádzajúcich 

6. Rôzne 

7. Uznesenia 

 

APRÍL 12.4.2020 

1. Kontrola uznesení a opatrení o zasadnutia MZŠKD 

2. Vyhodnotenie VVČ za III. štvrťrok, výchovné opatrenia 

3. Počet detí v oddeleniach, platby 

4. Kontrolná a hospitačná činnosť 

5. Príprava podujatí, hodnotenie predchádzajúcich 

6. Rôzne 

7. Uznesenia 

 

JÚN  14.6.2020 

1. Kontrola uznesení a opatrení o zasadnutia MZŠKD 

2. Vyhodnotenie kontrolnej a hospitačnej činnosti 

3. Vyhodnotenie činnosti MZ ŠKD 

4. Vyhodnotenei VVČ ŠKD 

5. Počet detí, platby 

6. Príprava celoklubových podujatí, hodnotenie predchádzajúcich podujatí 

7. Rôzne 

8. Uznesenia 

 

 

Zmena programu je vyhradená! 
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Plán kontrolnej a hospitačnej činnosti 

vedúcej ŠKD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesiac Sledovaná úloha, kontrolná a hospitačná činnosť komu 

IX. Kontrola dokumentácie ŠKD (týždenné plány, 

triedna kniha, osobný spis dieťaťa školský poriadok, 

rozvrh výchovnej činnosti) 

Všetky vychovávateľky 

X.  Adaptácia detí v školskom klube detí. Aké prostredie 

vytvoril vychovávateľ pre deti (podpora socioklímy, 

estetizácia prostredia, stolové hry...) 

Ing. Benčová 

p. Magálová 

 Kontrola dokumentácie ŠKD (týždenné plány, 

triedna kniha, osobný spis dieťaťa I. až III.odd. ŠKD,  

zošity z hospitácií) 

Všetky vychovávateľky 

XI. Kontrola dokumentácie ŠKD (týždenné plány, 

triedna kniha, osobný spis dieťaťa I. až III.odd. ŠKD) 

Všetky vychovávateľky 

 Plnenie úloh z plánu práce školy. Dodržiavanie 

školského poriadku ŠKD. 

p. Banášová 

XII. Kontrola dokumentácie, sledovanie striedania 

jednotlivých činností v ŠKD, TOV 

Všetky vychovávateľly 

 Pracovná disciplína, nástup do zamestnania, odchody 

domov 

Všetky vychovávateľly 

I. Kontrola dokumentácie ŠKD (týždenné plány, 

triedna kniha) 

Všetky vychovávateľly 

 Dodržiavanie zásad pri stolovaní, vzájomná pomoc-

rozvíjanie sociálnych kompetencií 

Všetky vychovávateľly 

II. Kontrola dokumentácie ŠKD  Všetky vychovávateľly 

 Činnosť v rannej službe Mgr. Bezáková, PhDr. Dolinská 

III. Kontrola dokumentácie  Všetky vychovávateľly 

IV. Hodnotenie estetickej úpravy v oddeleniach, práce 

detí 

Všetky vychovávateľly 

 Kontrola dokumentácie ŠKD  Všetky vychovávateľly 

V. Služba v šatni Všetky vychovávateľky 

 Kontrola dokumentácie  Všetky vychovávateľly 

 Dodržiavanie BOZP na školskom dvore Všetky vychovávateľly 

VI. Zistiť materiálne vybavenie ŠKD doplniť v budúcom 

šk. roku 

Všetky vychovávateľly 

 Kontrola dokumentácie ŠKD , archivácia Všetky vychovávateľly 
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Plán hospitačnej činnosti 

vedúcej MZ ŠKD 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Hospitačná činnosť vedúcej MZ ŠKD bude v školskom roku 2020/2021 zameraná na plnenie úloh z Výchovného 

programu Kuliškáčik, celoklubových podujatí a súťaží, podujatí jednotlivých oddelení, na skvalitnenie práce 

vychovávateliek v ŠKD a pracovnú disciplínu, na dodržiavanie opatrení bezpečnosti v ŠKD a na kvalitu písomnej 

časti povinnej dokumentácie a príprav vychovávateliek. 



Plán hospitačnej činnosti: 

 

IX. BOZP-rekreačná činnosť na školskom dvore, 

BOZP, spontánna a riadená činnosť 

Ing. Benčová 

 Vytvorenie a hodnotenie podmienok detí 

k príprave na vyučovanie (sedenie, individuálna 

pomoc pri vypracovaní úloh) Podiel samostatnosti 

detí na príprave na vyučovanie. Súlad ŠkVP 

s prípravou na vyučovanie, Práca s deťmi so 

ŠVVP, kompenzačné pomôcky 

p. Magálová 

 Stolovanie v ŠJ všetky 

X. Príprava na vyučovanie, adaptácia detí v ŠKD, 

príprava prvákov, pomôcky 

Ing. Benčová, p. Magálová 

 Stolovanie v ŠJ všetky 

XI. BOZP-rekreačná činnosť na školskom dvore, 

BOZP, spontánna a riadená činnosť 

Mgr. Bezáková, PhDr. Dolinská 

 Vytvorenie a hodnotenie podmienok detí 

k príprave na vyučovanie (sedenie, individuálna 

pomoc pri vypracovaní úloh) Podiel samostatnosti 

detí na príprave na vyučovanie. Súlad ŠkVP 

s prípravou na vyučovanie, Práca s deťmi so 

ŠVVP, kompenzačné pomôcky 

p. Banášová 

XII. Príprava na vyučovanie-Didaktická hra, 

samostatné písanie úloh, individuálna pomoc, 

správne sedenie, poriadok na stole, úprava triedy, 

pomôcky 

Ing. Benčová 

 

I. Príprava na vyučovanie-Didaktická hra, 

samostatné písanie úloh, individuálna pomoc, 

správne sedenie, poriadok na stole, úprava triedy, 

pomôcky 

p. Magálová 

II. Vytvorenie a hodnotenie podmienok detí 

k príprave na vyučovanie (sedenie, individuálna 

pomoc pri vypracovaní úloh) Podiel samostatnosti 

detí na príprave na vyučovanie. Súlad ŠkVP 

s prípravou na vyučovanie, Práca s deťmi so 

ŠVVP, kompenzačné pomôcky 

PhDr. Dolinská 

III. Vytvorenie a hodnotenie podmienok detí 

k príprave na vyučovanie (sedenie, individuálna 

pomoc pri vypracovaní úloh) Podiel samostatnosti 

detí na príprave na vyučovanie. Súlad ŠkVP 

Mgr. Bezáková 



s prípravou na vyučovanie, Práca s deťmi so 

ŠVVP, kompenzačné pomôcky 

IV. Príprava na vyučovanie-Didaktická hra, 

samostatné písanie úloh, individuálna pomoc, 

správne sedenie, poriadok na stole, úprava triedy, 

pomôcky, estetická výzdoba triedy 

Ing. Benčová 

V. Príprava na vyučovanie-Didaktická hra, 

samostatné písanie úloh, individuálna pomoc, 

správne sedenie, poriadok na stole, úprava triedy 

p. Magálová 

VI. Stolovanie v ŠJ všetky 
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Celoklubové podujatia ŠKD 

v čase COVID 19 

zamerané na individuálne výchovne aktivity  

v jednotlivých oddeleniach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



September Dopraváčik-Európsky týždeň 

mobility 

všetky 

 Kuliškiáda –Európsky týždeň 

športu 

všetky 

 Brigáda rodičia, deti a športové 

dopoludnie v sobotu 

Mgr. Charvátová, plus kto má 

záujem 

 Triedenie odpadu Mgr. Charvátová, Ing. Benčová, 

všetky 

 Európsky týždeň jazykov Mgr. Charvátová 

 Projektový týždeň o vode Mgr. Charvátová 

 Záložka spája školy Podľa záujmu 

Október Kuliškiáda všetky 

 Dopraváčik všetky 

 Deň jablka všetky 

 Hovorme o jedle všetky 

November Kuliškiáda všetky 

 Dopraváčik všetky 

 Kuliškáčik číta deťom všetky 

December Kuliškiáda všetky 

 Dopraváčik všetky 

 Vianočné zdobenie stromčekov, 
kultúrny program 

všetky 

 Vianočné pečenie v žiackej 

kuchyni 

Mgr. Charvátová 

Podľa záujmu 

 Vianočný bazár + kultúrny 

program podľa situácie 

všetky 

Január Kuliškiáda všetky 

 Dopraváčik všetky 

Február Kuliškiáda všetky 

 Dopraváčik všetky 

 Burza hračiek všetky 

Marec Kuliškiáda všetky 

 Dopraváčik všetky 

 Marec mesiac knihy všetky 

 Výsadba kvetín Mgr. Charvátová, Ing. Benčová 

Apríl Kuliškiáda všetky 

 Dopraváčik všetky 

 Veľkonočné kraslice-projekt , 

zdobenie učebne Kulíška 

všetky 

 

 Kultúrny program p. Banášová 

 Hľadanie kraslíc Ing. Benčová 

 Starostlivosť o mobilné záhradky všetky 

 Stavanie Mája Mgr. Charvátová, p. Banášová 

Všetky 

 



Máj Kuliškiáda všetky 

 Dopraváčik všetky 

 Starostlivosť o zeleň Posedenie 

pod čerešňou-brigáda deti 

všetky 

 Starostlivosť o mobilné záhradky, 

výsadba 

všetky 

Jún Kuliškiáda-MDD Mgr. Charvátová, všetky 

 Dopraváčik všetky 

 Deti z ŠKD maľujú.... všetky 

 Starostlivosť o mobilné záhradky všetky 

 Mobilné planetárium na školskom 

dvore 

Mgr. Charvátová 

 

Návšteva Miestnej knižnice Miletičova 

Do odvolania nebudeme navštevovať. 

   

Návšteva a výchovno.vzdelávacie činnosti v školskej knižnici 

Využívať hlavne na vyučovaní    Z: všetky 

 

Využívať triedne knižnice    Z:všetky 

 

V oddeleniach sú plánované Inscenované čítania    Z: všetky 

 

Environmentálna výchova, brigády na školskom dvore Posedenie pod čerešňou 

         Z: všetky 

 

Varenie, pečenie v šk. kuchynke, iné výchovné aktivity   Z:všetky 

 

Separovanie odpadového materiálu      Z:všetky 

 

Podujatia v školskej knižnici      Z: podľa zájmu 
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Plán čitateľskej gramotnosti v ŠKD v šk. roku 2020/2021 

 

Pravidelná celoročná činnosť školskej knižnice.  

Výpožičky     v čase od 10,35-10,55h.  každý deň celoročne 

VVČ v šk. knižnici    podľa potreby  . celoročne 

VVČ v oddeleniach    podľa dohody   celoročne 

Záložka spája školy    podľa záujmu   september 

Kuliškáčik číta deťom    všetci    november 2020 

Marec mesiac knihy    všetci    marec 2021 

Inscenované čítanie    všetci    podľa VP ŠKD 

Čitateľská dielňa    všetci    podľa VP ŠKD 

Čítanie s porozumením   všetci    mesačne vo VOV 

Práca s knihou v oddelení   všetci    mesačne vo VOV 

 

VP ŠKD Výchovný program ŠKD 

VOV Vzdelávacia oblasť výchovy 
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Plán výchovných aktivít k Smernici č.36/2018 K  prevencii a riešeniu šikanovania v školách 

a v školských zariadeniach 

 

September: Komunita v oddeleniach, rozprávanie sa o kamarátskych vzťahoch v triede  

Z: všetci 

Október: Nástenka-Čo je šikanovanie, dôležité telefónne čísla  Z:Mgr. Charvátová 

  Rozprávanie sa k uvedenej téme v oddeleniach ŠKD Z: všetky 

November: Čo je kyberšikanovanie?-vzdelávanie vychovávateliek Z:všetky 

December: Prečo nemôžem používať mobil v ŠKD na hranie?  Z:všetky 

Január: Kamarátske vzťahy v oddelení, riešenia konfliktov  Z:všetky 

Február: Rovesnícka mediácia I.časť    Z:všetky  

Marec: Rovesnícka mediácia II.časť    Z:všetky 

Apríl: Ako riešiť agresivitu detí, návod na ukľudnenie dieťaťa Z:všetky v spolupráci šk.ps. 

Máj:  Výtvarná aktivita na tému: Čo je kamarátstvo  všetky 

Jún:  Literárne popoludnie: Ako sa správam ku spolužiakom v triede Z: III. a IV. ročník  
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Plán dopravnej výchovy DOPRAVÁČIK v ŠKD  

 

September: Chodec-správne prechádzanie cez cestu, po chodníku 

Október: Dopravné značky v okolí školy, zaznačovanie do mapky 

November: Dopravné prostriedky 

December: Aktivity s bannerom, riadenie križovatky 

Január: Vychádzka na chodník pre cyklistov 

Február: Beseda s policajnou preventistkou: Bezpečnosť na ceste 

Marec: Prvá pomoc pri poraneniach 

Apríl:  Rozhlasové okienko: Dopravná bezpečnosť 

Máj:  Vychádzka na známe miesto v okolí školy (autobusová stanica, policajná stanica, trhovisko...) 

Jún:  Celoročné opakovanie dopravnej tematiky na školskom dvore 
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Kuliškiáda 

olympiáda v detských športových disciplínach     

Z: vychovávateľky podľa plánu 

 

Ročník: deviaty 

Cieľ:  

 Prejaviť radosť z pohybu 

 Poskytnúť prostredníctvom prirodzených cvičení deťom príležitosť na pobyt  vonku, v prírode, rozvíjať 

obratnosť, rýchlosť, vytrvalosť 

 Zamerať sa na boj proti obezite  

 Zapojiť sa do Národného programu boja proti obezite 2015-2025 

 Znížiť počet úrazou prostredníctvom koordinačných a lokomočných cvičení 

 V čase Covid opatrení budú rekreačné činnosti vykonávane individuálne v oddeleniach. 

Školský rok 2020/21 bude zameraný na pohybové aktivity detí s dôrazom na pohybové hry a pohybové aktivity. 

Do plánu sú zahrnuté metodické odporúčania MZ ŠKD a prípravy Didaktických hier pre primárne vzdelávanie. 

Deti sa na Kuliškiádu budú prezliekať do športových odevov.  

 

September:  Loptové hry 

Október:  Štafetové hry 

November:  Naháňačky 

December:  Pohybové hry v telocvični 

Január:   Hry na snehu 

Február:   Strategické hry 

Marec:   Labyrint 

Apríl:   Turnaj vo vybíjanej 

Máj:   Miništafety Pavla Safku 

Jún:   MDD - Kuliškiáda 
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Estetická výzdoba školy KONÁR 

September-október:  Mgr. Charvátová 

November-december:  Ing. Benčová, p. Magálová 

Január-február:  Mgr. Bezáková, PhDr. Dolinská 

Marec-apríl:   Mgr. Charvátová, p. Banášová 

Máj-jún:   p. Magálová, Ing. Benčová 

 

Estetická výzdoba školy NÁSTENKA 

September:   Mgr. Charvátová  Vitajte v škole 

Október:   Ing. Benčová  Separovanie 

November:   Mgr. Bezáková  Kuliškáčik číta deťom 

December:   p.Magálová  Vianoce 

Január:   PhDr. Dolinská  Zimné hry 

Február:   p. Banášová  Karneval 

Marec:   Mgr, Bezáková  Marec mesiac knihy 

Apríl:   Mgr. Charvátová  Deň Zeme  

Máj:    PhDr. Dolinská  Deň matiek, rodiny 

Jún:    p.Magálová  Tešíme sa na leto! 

 

 

 

Poriadok a úprava šatne – celoklubová  SÚŤAŽ 

Celoročne PhDr. Irena Dolinská 

Bodovanie bude visieť na nástenke ŠKD, vyhodnotenie prebehne v júni. 

 

 

 

 

 

 

 

 


