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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  7. septembra 2020.   

 

 

 

Málinec, 7.9.2020                                                     Mgr. Ľuboslav Jablonský, 

                riaditeľ školy 

 
Prerokované a v pedagogickej rade dňa: 7.9.2020. 
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1.Analýza výsledkov z minulého šk. roku 2019/2020 

 
ŠKD pracovalo v predchádzajúcom školskom roku podľa stanoveného a schváleného 

plánu práce. Jednotlivé úlohy vychádzali z POP MŠ SR na školský rok 2019/2020 a 

plánu práce školy, plnené boli v stanovených termínoch. 

 

Školský klub detí svojou štruktúrou činností ponúka deťom široké spektrum vyplnenia 

voľného času. Sú tu zahrnuté aktivity z oblasti spoločensko-vednej, estetickej (ktorá sa 

ešte člení na výtvarnú, hudobnú a literárno – dramatickú), telovýchovnej, športovej a 

zdravotnej, pracovno-technickej a prírodovedno-environmentálnej. 

 

Jednotlivé úlohy vyplývajúce z plánu práce boli plnené priebežne, plán bol 

prispôsobovaný podmienkam klubu. 

 

. Prioritou je relaxácia a aktívny pohyb. ŠKD rešpektuje psychohygienu dieťaťa, v 

každej záujmovej činnosti sa účinne rozvíja celá osobnosť dieťaťa. 

 

Počas celého roka boli priebežne plnené úlohy pre všetky oddelenia, ako tematická 

výzdoba tried a školy, úprava areálu školy, spolupráca pri organizácii akcií a podujatí 

obce a školy. 

 

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

navzájom si pomáhali pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov, rozširovali si svoje 

vedomosti študovaním odbornej literatúry, dopĺňali metodický materiál. 

 

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

rozvíjali zručnosti, vedomosti, návyky a formovali sme charakter detí. 

 

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

pracoval v sprísnenom režime podľa nariadení Mš. SR počas pandémie. 

 

Do budúceho šk. roka by sme chceli zlepšiť vybavenie školského klubu detí napr. 

učebnými pomôckami, materiálu na rozvoj kreatívnych zručností a rozvoja vedomostí a 

aktivít pri práci. 
 

 2.Hlavné úlohy výchovnej činnosti v šk. roku 2020/2021 

 
-rozvoj sociálnej a emocionálnej zrelosti (schopnosť nadväzovať kontakt a primerane 

komunikovať s vrstovníkmi i dospelými, ustálenosť citových prejavov a nálad, 

podradiť sa požiadavkám výučby a výchovy) 

 
-aktívne pristupovať k uspokojovaniu a rozvíjaniu svojich potrieb, záujmov, 

individuálnych predpokladov, schopností v záujmovej činnosti, v aktivitách podľa 

vlastného výberu a voľby 

 

-podieľať sa na estetizácii interiéru školy s cieľom spríjemniť jej celkový vzhľad 
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-vytvárať vhodné podmienky na sebarealizáciu a rozvoj osobnosti vo voľnom čase 

 

-predchádzať negatívnym spoločenským javom v prejavoch hrubosti, násilia, 

drogových a iných závislostí ( počítačové hry, mobilné telefóny, televízia, automaty a 

pod.) 

 

-viesť k formovaniu pozitívneho vzťahu k prírode, životnému prostrediu, primeranými 

aktivitami podporovať formovanie postojov k ochrane životného prostredia, 

skrášľovať okolia školy 

 

-dodržiavať princípy etickej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu a 

oboznamovať deti s problematikou nebezpečenstva komerčného sexuálneho 

zneužívania detí a ochrany pred ním 
 

 

3.Organizácia práce v ŠKD 

 
V školskom roku 2020/2021 má škola 2 oddelenia školského klubu detí. 

1.oddelenie navštevujú žiaci 1. a 2. ročníka , počet žiakov 24,pod vedením 

vychovávateľky Bibiány Kanckovej. 

2.oddelenie navštevujú  žiaci 3. a 4. ročníka počet žiakov 20, pod vedením 

vychovávateľa Kamila Starove. 

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

Prevádzka školského klubu detí je zabezpečená v čase od 11:30 do 17:00 hod. 

 

Režim dňa: 

-Nástup vychovávateľov do oddelení, podľa rozvrhu 

- písanie domácich úloh 

-obed podľa harmonogramu 

-oddych a relaxácia 

-didaktické hry, príprava na 

  vyučovanie, odchody detí 

-aktivity podľa záujmu detí, odchody detí 

 

4. Konkrétne úlohy a činnosti ŠKD v šk. roku 2020/2021 

 

SEPTEMBER: 1. Zápis žiakov do ŠKD, zoznámiť žiakov s 

reţimom dňa v ŠKD, poučiť o BOZP. 

 2. Privítanie prváčikov – klubáčikov 

 3. Bezpečná cesta do školy. 

4. Pohybové aktivity na školskom ihrisku 

5. Vychádzky do prírody, pozorovanie zmien v 

prírode. 
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6. Ľudské práva pre deti – 1. zásada 

OKTÓBER: 1. Mesiac úcty k starším, príprava programu 

2. Šarkaniáda - súťaž o najkrajšieho šarkana 

 3. Deň jablka 

4. Tekvice a tekvičky, tvoríme z ovocia a 

zeleniny, výstava prác detí 

5. Kreatívne výtvarné techniky – téma jeseň 

6. Ľudské práva pre deti – 2. zásada 

NOVEMBER: 1. Jesenné upratovanie, triedenie hračiek, drobné 

opravy, úprava školského areálu 

2. Zober loptu - nie drogy! Športové hry – 

Európsky týţdeň boja proti drogám 

3. Tvorivé dielne , tvorenie z prírodnín 

4. Vystúpenie k mesiacu úcty k starším 

6. Ľudské práva pre deti – 3. Zásada 

DECEMBER: 

 

 

 

 

 

1. Príchod Mikuláša, zábavné popoludnie 

 2. Vianočné zvyky a tradície 

3. Vianočná výzdoba priestorov školy 

 4. Rozprávkový čas VIANOC – výroba 

vianočných pozdravov, ozdôb, zdobenie 

5. Posedenie pri jedličke, výmena darčekov, 

vianočný program 

6. Ľudské práva pre deti – 4. zásada 

JANUÁR: 1. Súťaž o najkrajšieho snehuliaka 

 2. Zimné hry, sánkovanie, zimná orientačná hra 

3. Nový Rok 

4.  Environmentálna vychádzka, starostlivosť o 

vtáčiky v zime 6. Ľudské práva pre deti – 5. 

zásada 

FEBRUÁR 1. Karneval, výroba karnevalových masiek 

2. Valentín – zábava, súťaže, sladké maškrtenie 

3. Vychádzky do zimnej prírody 

4. Didaktické hry zamerané na upevnenie učiva 

5. Fašiangy, zvyky a tradície 

6. Ľudské práva pre deti – 6.zásada 

MAREC: 1. Návšteva žiackej knižnice 

2. Prebúdzanie prírody, jarné kvety, zvieratá a 

ich mláďatá 

 3. Veľká noc, zvyky a tradície 

4. Veľkonočná dielnička 

5. Týždeň hlasného čítania 6. Ľudské práva pre 

deti 

APRÍL 1. Jarné hry na lúke 

2. Netradičné hry a športy 

3. Deň zeme – ochrana prírody, význam lesov, 

ekologické hry 

4. Zhotovenie darčeka pre budúcich prvákov 
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 5. Práca s odpadovým materiálom 

 6. Ľudské práva pre deti 

MÁJ: 1. Moja mama, výroba darčekov 

2. Príprava programu ku dňu matiek, vystúpenie 

3. Hry v prírode 

4. Hry na školskom dvore 

JÚN: 1. Deň detskej veselosti, deň plný hier 

2. Deň otcov - úcta k otcom 

3. Kolektívne hry v areáli školy 

4. Turnaj vo futbale 

5. Vyhodnotenie činnosti a ocenenie naj 

klubáčikov 

 

 

5. Pravidelné akcie ŠKD 

 
Vychádzky, vystúpenia, súťaže v púšťaní šarkanov, veselé odpoludnia, Eko-dni, stolové hry, 

vybíjaná, bedminton, futbal,  prehadzovaná, spoločenské hry, príprava darčekov pre budúcich 

prvákov,pre dôchodcov obce a bývalých zamestnancov školy, pre mamičky, 

spoluorganizovanie karnevalu a Halloweenu , účasť na akcii k medzinárodnému dňu knižníc v 

školskej knižnici, súťaže na MDD, návšteva miestneho komunitného centra obce. 

 

 

6. Plán výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD 
 

//uvedený v osobitnom dokumente 

 

 

 

V Málinci, 

dňa 4. 9.2020 

 

Vypracoval: 

 

 

 

Podpis: 

 

 

 

Schválil: Mgr. Ľuboslav Jablonský 

                 riaditeľ ZŠ 

 

Podpis: 

 


