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Plán práce ŠKD je v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z. z. povinným dokumentom, podľa ktorého sa 

uskutočňuje výchova a vzdelávanie v školskom klube detí v aktuálnom školskom roku. Je vypracovaný v 

súlade s Výchovným programom ŠKD pri ZŠ v Málinci a Školským poriadkom ŠKD pri ZŠ v Málinci 

a ďalšími platnými dokumentmi, ktorými sa riadi činnosť školy. Podobne ako vyššie menované dokumenty 

je prerokovávaný v pedagogickej rade ZŠ. 

Účinnosť Plánu práce ŠKD je od  5. septembra 2022.  

 

 

 

 

Málinec, 5.9.2022.                                                  Mgr. Ľuboslav Jablonský,  

         Riaditeľ školy  

        

 

Prerokované a v pedagogickej rade dňa:5.9.2022 



1. Analýza výsledkov z minulého šk. roku 2021/2022 
ŠKD pracovalo v predchádzajúcom školskom roku podľa stanoveného a schváleného 

plánu práce školy, plnené boli v termínoch. 

 

Školský klub detí svojou štruktúrou činností ponúka deťom široké spektrum vyplnenia 

voľného času. Sú tu zahrnuté aktivity z oblasti spoločensko-vednej, esteticko-výchovnej 

(ktorá sa člení na  výtvarnú, hudobnú a literárno-dramatickú), telovýchovnej, športovej 

a zdravotnej, pracovno-technickej a prírodovedno-eviromentálnej. 

 

Úlohy vyplývajúce z plánu práce boli plnené priebežne, plán bol prispôsobovaný 

podmienkam klubu. 

 

Prioritou je relaxácia a pohyb, v každej záujmovej činnosti sa účinne rozvíja celá osobnosť 

dieťaťa.  

 

Počas roka boli priebežne plnené úlohy pre všetky oddelenia, ako je výzdoba tried a školy, 

úprava areálu školy, spolupráca pri organizácii akcií obce a školy. 

 

Vychovávatelia si počas celého školského roka vymieňali svoje poznatky a skúsenosti, 

navzájom si pomáhali a úzko spolupracovali s triednymi učiteľmi. Rozširovali si svoje 

vedomosti formou webinárov. 

 

Všetky úlohy a ciele plánu práce boli splnené, deti sa učili oddychovať a relaxovať, 

rozvíjali svoje zručnosti, schopnosti, vedomosti a návyky. 

 

Za minulý školský rok boli splnené všetky štandardy plánu práce. Školský klub detí 

pracoval aj v sprísnenom režime podľa nariadení MŠ SR počas pandémie. 

 

 

Do budúceho šk. roka by sme chceli zlepšiť vybavenie ŠKD napr. učebnými pomôckami, 

didaktickými pomôckami, spoločenskými hrami, športovým náradím, materiálu na rozvoj 

kreatívnych zručností a rozvoja vedomostí a aktivít pri práci. 

 

 

2. Hlavné úlohy výchovnej činnosti v šk. roku 2022/2023 

Hlavným poslaním školského klubu je prispievať k všestrannému  a harmonickému 

rozvoju osobnosti dieťaťa.  
  
  
-pedagogický prístup orientovať na posilňovanie humánnych a priateľských vzťahov 

medzi rovesníkmi, rozvoj prosociálneho správania, rozvoj empatie, rešpektovanie 

individuálnych potrieb a záujmov detí 

 
-využívať environmentálnu výchovu, dbať na ekológiu a životné prostredie. Viesť deti k 

ochrane prírody, životného prostredia a vytváraniu kladného vzťahu k prírode a zvieratám. 

Organizovať výlety a vychádzky v záujme prehlbovania prírodovedných a 

environmentálnych poznatkov 

 
 

 



-organizovať  podujatia zamerané na rozvíjanie estetického cítenia, tvorivých 

schopností a zručností. Viesť deti k tomu, aby svojimi prácami zlepšovali estetický 

vzhľad tried a priestorov školy, a tým rozvíjať manuálne zručnosti a schopnosti  

 

-venovať zvýšenú pozornosť na pohyb, posilňovať zdravie detí a rozvíjať telesnú  zdatnosť 

formou pohybových hier a rôznych súťaží 

 

-zamerať sa na rozvoj komunikačných schopností detí a prácu s informáciami  

 

-venovať pozornosť čitateľskej gramotnosti. Viesť žiakov k pravidelnej návšteve miestnej  

a školskej  knižnice a rozvíjať kladný vzťah k čítaniu 

 

-spolupracovať s triednymi učiteľmi, rodičmi, Komunitným centrom 

 

-dopĺňať moderné pomôcky podľa finančných možností školy. 
 

 

3. Organizácia práce v ŠKD  
V školskom roku 2022/2023 má škola 2 oddelenie školského klubu detí.  

I. oddelenie navštevujú žiaci 2. a 3. ročníka pod vedením  vychovávateľa Kamila Starove. 

II. oddelenie navštevujú žiaci 1. a 4. ročníka pod vedením vychovávateľky  Kataríny 

Kantorovej. 

Vychovávatelia vykonávajú ranný dozor v čase od 7:00 do 7:45 hod. 

Prevádzka školského klubu detí je zabezpečená v čase od 11:00 do 16:30 hod. 

 

Režim dňa:  

- nástup vychovávateľov do oddelení podľa rozvrhu 

- oddych a relaxácia 

- písanie domácich úloh 

- obed podľa harmonogramu  

- didaktické hry, príprava na vyučovanie 

- aktivity podľa záujmu detí, odchody detí  

 

4. Konkrétne úlohy a činnosti v šk. roku 2022/2023 

 

SEPTEMBER 
 rozlúčka s letom, uvítanie prvákov – poznaj svoju školu, svojho kamaráta 

 školský poriadok ŠKD 

 oboznámenie sa s režimom školy, krúžkovou činnosťou 

 základná orientácia v škole a blízkom okolí  

 vychádzky do okolia, do prírody, zber lesných plodov a prírodnín 

 poriadok v aktovke  

 hygienické návyky, stolovanie, slušné správanie v školskej jedálni 

 pobyt na čerstvom vzduchu, športové hry a súťaže na školskom dvore 

 

 



OKTÓBER 
 mesiac úcty k starším – besiedka  

 jesenná tematika, vychádzky do prírody spojené s pozorovaním zmien a práce ľudí na 

dedine 

 jesenné upratovanie školského dvora  

 Šarkaniáda – výroba šarkanov a púšťanie na školskom dvore  

 vyrezávanie tekvíc 

 halloweenský večierok – príprava masiek a výzdoby 

 imatrikulácia prvákov  

 

NOVEMBER 
 medziľudské vzťahy – priateľstvo medzi spolužiakmi 

 starostlivosť o svoje zdravie, správna výživa – ovocie, zelenina, vitamíny 

 pamiatka zosnulých- viesť deti k slušnému správaniu na cintoríne  

 beseda na tému „Škodlivosť fajčenia, alkoholu a drog“ 

 adventný kalendár – kreatívne výtvarné techniky 

 ilustrácia rozprávky na papieri a na počítači  

 

DECEMBER  
 Mikuláš v našej škole 

 tvorivé dielne – výroba darčekov, vianočných ozdôb 

 spievame koledy a vianočné piesne  

 ľudové pranostiky od Lucie do Vianoc 

 píšeme list Ježiškovi  

 Vianočná besiedka – básne a piesne o Vianociach, diskotéka 

 Pozeráme rozprávku s Vianočnou tematikou  

 

 

JANUÁR 
 Nový rok a jeho oslavy  

 súťaž o najkrajšieho snehuliaka  

 zimné športy  

 príroda spí – zimná vychádzka, zima v lese – prikrmovanie vtáčikov 

 šetrné zaobchádzanie s hračkami – ich údržba 

 posedenie pri čaji, ochutnávka čajov  

 

 

 

 

 

FEBRUÁR 
 Fašiangy – zvyky a tradície fašiangových dní 

 karneval – príprava masiek a výzdoby 

 talentová súťaž detí  

 súťaže družstiev- kombinované súťaže  

 Valentín – tvorivé dielne 



 

MAREC 
 mesiac knihy : veľký čítajú malým  

 návšteva obecnej knižnice  

 dramatizácia a ilustrácia rozprávok 

 vynášanie Moreny – ľudové zvyky a piesne 

 prebúdzanie prírody – vychádzky do prírody spojené s pozorovaním zmien prírody, prvé 

jarné kvety 

 výzdoba školy jarnou tematikou 

 výroba darčeka pre učiteľov  

 

APRÍL 
 mesiac lesov: „Poznaj a chráň“ – beseda s poľovníkom, horárom 

 pozorovanie prírody – fotíme našu prírodu, úprava fotiek v počítači 

 policajt môj kamarát, bezpečne na cestách , dopravné značky 

 Veľká noc – tradície a zvyky 

 tvorivé dielne k Veľkej noci – výroba kraslíc, venčekov 

 Deň Zeme – ekologické hry 

 súťaže a kvízy s environmentálnou tematikou 

 

MÁJ 
 zhotovovanie darčekov pre mamičky 

 nácvik kultúrneho programu ku Dňu matiek 

 Deň matiek – kultúrne podujatie 

 príprava detí na súťaž „Talentík múz“  

 vychádzky do ovocného sadu – opeľovanie kvetov 

 športové, loptové hry na školskom dvore 

 farebný chodník – kresba na asfalt 

 naše huby – určovanie podľa atlasu 
 

 JÚN 
 MDD – športovo- súťažné hry  

 poďme spolu do prírody – spoznávanie a určovanie liečivých rastlín 

 prvá pomoc pri úrazoch 

 správanie počas prázdnin – bezpečnosť pri hrách, kúpaní, bicyklovaní, slušné správanie na 

verejnosti 

 Superstar v ŠKD 

 rozlúčka so žiakmi 4. ročníka 

 rozlúčka so ŠKD – zábavné popoludnie 
 

5. Pravidelné akcie ŠKD  
Vychádzky, vystúpenia, súťaže, veselé odpoludnia, Eko- dni, stolové hry, hry na školskom 

dvore, športové hry na školskom ihrisku a v telocvični, príprava darčekov pre dôchodcov obce 

a bývalých zamestnancov obce školy, spoluorganizovanie karnevalu a Halloweenu, návšteva 

komunitného centra obce. 

 



6. Plán výchovno- vzdelávacej činnosti 
uvedený v osobitnom dokumente  
 

 

V Málinci, 

dňa 5.9.2022 

 

Vypracoval:  

 

Podpis: 

 

 

 

Schválil: Mgr. Ľuboslav Jablonský 

  riaditeľ ZŠ 

 

Podpis: 

 

 


