
 Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa  

Ul. Andreja Kmeťa č.1, 965 01 Žiar nad Hronom 

 

Plán práce ŠKD 

na školský rok 2015/2016 

Hlavné úlohy 

 Vytvárať vhodné podmienky pre prijatie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia 

a zároveň sa usilovať o dosiahnutie primeraného rozvoja ich schopností, 

 viesť deti k láske k Bohu, 

 viesť deti k aktívnemu využívaniu voľného času v prospech seba i spoločnosti, 

 prostredníctvom záujmových činností nenásilne vytvárať túžbu po poznaní, 

 rôznorodou, pestrou a zaujímavou činnosťou napomáhať všestrannému 

a harmonickému rozvoju osobnosti dieťaťa, 

 podporovať tvorivosť detí, 

 umožniť deťom aktívny oddych, relaxáciu a regeneráciu fyzických a psychických síl, 

 v záujme ochrany dieťaťa pozorovať zmeny v jeho správaní (podozrenie                       

na šikanovanie, zanedbávanie starostlivosti, týranie, ...), venovať pozornosť deťom 

z menej podnetného prostredia, 

 vychovávať deti k zodpovednosti za svoje správanie a k tolerancii, rozvíjať priateľské 

vzťahy medzi deťmi, 

 PNV robiť formou didaktických hier a súťaží, po 15:00 hod. písanie domácich úloh, 

podľa potrieb rodičov, 

 snažiť sa u detí vypestovať lásku k čítaniu a ku knihám, 

 viesť deti k zodpovednosti v správaní k živým organizmom a prostrediu, k aktívnemu 

prístupu, k tvorbe a ochrane životného prostredia, k zdravému životnému štýlu 

a estetickým hodnotám prostredia, 

 vychovávať deti k bezpečnému správaniu sa v dopravných situáciách, pripraviť ich na 

samostatný pohyb v cestnej premávke (chodci, cyklisti), 

 viesť deti k šetreniu vody, el. energie, inventárom a pod., 

 vo výchovno-vzdelávacej činnosti dbať na bezpečnosť detí, 

 premyslenou organizáciou činnosti dbať na bezpečnosť detí, 

 spolupracovať s našou MŠ, 

 v čase letných prázdnin organizovať aktivity pre deti. 



 

 

Počet oddelení a personálne zabezpečenie 

Začlenení: I. odd.  1 dieťa 

  IV. odd. 4 deti 

 

Oddelenie: Počet detí: chl./d. Vychovávateľka: 

  I. oddelenie 28 13/15 Mgr. Kováčová 

 II. oddelenie 21 10/11 Mgr. Jakubechová 

III. oddelenie 32 17/15 Mgr. Grúbelová 

IV. oddelenie 34 19/15 Loučičanová 

SPOLU: 115 59/56  

 

Personálne zabezpečenie: 

Meno Predmet úväzok (hod.) /týždeň 

Ľubica Loučičanová vychovávateľka 24 

Mgr. Adriana Kováčová vychovávateľka 17 

Mgr. Helena Jakubechová vychovávateľka                     20 

Mgr. Patrícia Grúbelová vychovávateľka 22 

Mgr. Ema Schwarzová asistentka  11 

 

Východiskové dokumenty 

 POP MŠVVaŠ SR pre šk. rok 2015/2016, 

 Výchovný program ŠKD, 

 Všeobecne záväzné právne normy a ďalšie predpisy MŠVVaŠ  SR, vnútorné smernice 

a pokyny zriaďovateľa a riaditeľstva školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zhodnotenie plnenia hlavných úloh v predchádzajúcom školskom roku 

Prácu v ŠKD  by sme mohli rozdeliť do niekoľkých skupín: 

 práca v jednotlivých oddeleniach, 

 práca s deťmi pre potešenie druhých ľudí,  

 spoločné podujatia ŠKD. 

 

Práca v jednotlivých oddeleniach 

ŠKD v minulom školskom roku pracovalo podľa Výchovného programu a Plánu práce 

na školský rok 2014/2015. Jednotlivé oddelenia pracovali tak, aby v priebehu každých dvoch 

týždňov  vystriedali všetky tematické oblasti výchovy: vzdelávaciu oblasť, spoločensko-

vednú oblasť, pracovno-technickú oblasť, prírodno-environmentálnu oblasť, esteticko-

výchovnú oblasť, telovýchovnú a športovú oblasť. 

 

Práca s deťmi pre potešenie druhých 

Práca pre potešenie druhých bola pre deti obzvlášť motivujúca. S nadšením vyrábali aj viac 

výrobkov so snahou urobiť ich čo najlepšie. 

Deti vyrobili viac druhov  darčekov  pre starých rodičov pri príležitosti mesiaca úcty 

k starším: kvety z PET fliaš, myšky na liste, krabičky z vlnkového kartónu a PET fliaš, 

priestorové kvetináče s kvetmi (výkres A3), priania s poďakovaním pre starých rodičov. 

Pomáhali vyrábať darčeky pre deti z materských škôl na zápis do 1. ročníka. 

Darčeky pre mamičky, krstné mamy, pre otcov. 

Výroba darčekov pracovníkom ZŠ s MŠ Š. Moysesa ku Vianociam. 

Výroba vianočných ozdôb na stromček vo vestibule školy. 

 

Spoločné podujatia  ŠKD 

Všetky oddelenia navzájom úzko spolupracovali. Deti sa hrali, súťažili na spoločných 

podujatiach napr.: 

 športové hry v telocvični a na školskom dvore: kolektívne športy, loptové súťaže, 

šplh na tyči, 

 zábavno-športové popoludnie v telocvični, 

 hody k Panne Márii (október) – báseň, besiedka s O. Mirkom, pohostenie, súťaže, 

vyhodnotenie, 

 odpoludnie so súťažami a diskotékou, 

 súťaž „Super staviteľ“, 



 výroba darčekov k rôznym podujatiam a príležitostiam, 

 týždeň predvianočných radostí; 

o zdobenie medovníkov – nové techniky,  

o výroba svietnikov zo slaného cesta zdobených prírodným materiálom, 

o výroba vianočných pozdravov – výseky, diamanty, vločky, 

o ozdoby na stromček – výseky, diamanty, brokátový papier, 

o výroba pozdravov pomocou Big Shotu – výrezy, embossing, glitrové lepidlá, 

 výroba dekoračných predmetov ku Vianociam, Veľkej noci, 

 prijímanie prvákov do cechu družinárskeho, 

 beseda s chovateľom holubov, 

 logické hry a súťaže, 

 družina má talent – súťaž, 

 zábavné hry a súťaže:  maľovanie na chodník, stavby z piesku, 

 karneval – výroba masiek a škrabošiek, 

 vžime sa do zrakovo postihnutých – oboznámenie sa so slepeckým písmom, ako 

vyzerajú knihy pre slepých, ako by som sa cítil bez zraku (hry a rozhovory), 

 beseda so skautmi a p. Františkom Kovárom – ochrancom prírody, 

 spoločné podujatie ŠKD a MŠ – pre predškolákov sme pripravili viacero aktivít 

(domino, výroba korytnačiek, súťaže), 

 dopravná súťaž ŠKD – 2 časti: teoretická súťaž a jazda zručnosti, 

 výroba knihy pre p. Palkovičovú – prekladateľku knihy Huncút Jožinko, 

 beseda s p. Palkovičovou o knihe Huncút Jožinko, 

 fyzikálno-chemické pokusy, 

 história mesta Žiar nad Hronom – prezentácia s besedou, 

 hry a súťaže k MDD, 

 hody ŠKD (jún)– patrónka Panna Mária, 

 rozlúčka so školským rokom. 

 

Väčšinu prác, ktoré deti robili, si mohli vziať hneď domov, ostatné boli využité na výstavky, 

výzdobu herní:  výroba jesenných stromov z prírodných materiálov, výroba jesennej krabičky, 

výroba zvieratiek a postavičiek z gaštanov, výroba krabičiek – vianočné domčeky, výroba 3D 

hviezdy – ozdoba na vianočný stromček, výroba záložiek so zimnou tematikou, výroba 

anjelikov – ozdoba na vianočný stromček (chlpaté drôtiky, koráliky), výroba brmbolcov 

z vlny a následne z brmbolcov výroba ozdôb, zvieratiek, príveskov, výroba zimných krajiniek 

z kozmetických tampónov a vaty, výroba magnetiek zo sadry, výroba stromov z papierových 



kužeľov zdobených vlnou, glitrami, kvetmi, výroba kvietkových víl z Twist Artu, rôzne 

výtvarné techniky so soľou, výroba košíčkov z vajíčkových škrupiniek technikou decupech, 

výroba veľkonočných pozdravov, výroba hlavolamov z kartónu, výroba náramkov 

z pamäťového drôtu a korálikov, výroba ovečiek z vlny, zdobenie sviečok servítkovou 

technikou, výroba srdiečkových zvieratiek, výroba kvietkov pre mamičky, výroba košíčkov 

zdobených technikou indigo blu pre mamičky, výroba mozaikových obrázkov a i. 

Počas roka boli dodržiavané zásady BOZ pri práci s deťmi, stal sa 1 úraz – zlomená ruka. 

 

Analýza 

 V školskom roku 2014/2015 pracoval Školský klub detí v piatich oddeleniach. 

 Druhé oddelenie ŠKD bolo rozdelené na dve oddelenia: oddelenie III.A a oddelenie III.B. 

Rozdelenie oddelenia deťom prospievalo z hľadiska správania aj vzťahov. Keď sa museli 

počas neprítomnosti niektorých p. vychovávateliek (napr. PN) krátkodobo spojiť s iným 

oddelením, medzi deťmi už nevznikali zbytočné konflikty. Keďže v oboch oddeleniach sú aj 

začlenené deti, rozhodli sme sa nechať obe oddelenia samostatné, pokiaľ to bude možné. 

Z dôvodu dlhodobej PN Mgr. Rapčanovej sa v januári 2015 zlúčili oddelenia III.A a III.B do 

spoločného III. oddelenia s vychovávateľkou Mgr. Kováčovou.  Oddelenie III.B pracovalo vo 

svojej miestnosti na druhom poschodí, I. oddelenie pracovalo v herni, ostatné oddelenia 

pracovali v triedach, v ktorých sa ráno učí. 

 

Materiálne a technické zabezpečenie 

 Školský klub detí môže pre svoju činnosť využívať všetky priestory školy v čase, keď nie 

sú obsadené výchovno-vzdelávacím procesom alebo v čase záujmových útvarov: PC učebne, 

školská kaplnka, telocvičňa školy (štvrtok 13:30 – 15:45, ihrisko s preliezačkami 

a pieskoviskom, multifunkčné ihrisko... 

       Do budúcnosti škola plánuje dobudovať školský dvor, ktorý bude využívať aj pre činnosť 

ŠKD.   

 Školský klub detí priebežne zakupuje didaktické, spoločenské a športové hry pre potreby 

detí.  Má dostatok spotrebného materiálu pre tvorivé aktivity detí. Rôzny spotrebný kreatívny 

materiál a pomôcky pre prácu s deťmi, doplnkové časti k prístroju Big Shot, nové, moderné 

druhy pečiatok – silikónové pečiatky s akrylovými blokmi sa v šk. roku 2014/2015 zakúpili 

viackrát. 

 Oddelenia, v ktorých sú interaktívne tabule, ich môžu využívať pri práci  deťmi. 

 V lete 2014 sa zakúpil nový koberec do herne ŠKD. 

Za inventár ŠKD zodpovedá Ľubica Loučičanová. 

 



Plán kontrolnej činnosti 2015/16 

Cieľom kontrolnej činnosti je: 

 zabezpečiť plynulý priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD, 

 dodržiavanie pracovnej disciplíny, 

 získať prehľad o úrovni výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD, 

 sledovať odstraňovanie zistených nedostatkov vo výchovno-vzdelávacej činnosti, 

 rozvíjanie kľúčových kompetencií u detí v nadväznosti na získané kompetencie 

v škole, 

 získať prehľad o objektívnosti hodnotenia detí. 

 

 Okrem spoločných rozhovorov, porád a konzultácií majú všetky vychovávateľky 

možnosť zúčastniť sa vzájomných hospitácii. Naplánované sú aj hospitácie vedenia školy. 

 Vedúca vychovávateľka a riaditeľka školy priebežne kontrolujú pedagogickú 

dokumentáciu ŠKD. 

 

Plán podujatí ŠKD 

 Za akcie počas celého roka sú zodpovedné  všetky vychovávateľky ŠKD. 

 Akcie v duchovnej oblasti pripravíme v spolupráci s otcom Mirkom. Besiedky           

na tému  Postavy Starého zákona sa uskutočnia raz za mesiac.  

 Spoločné modlitby so sestrou Zdenkou a so sestrou Pavlou sa od konca septembra 

uskutočnia v školskej kaplnke raz za týždeň, spravidla v piatok. Spoločné modlitby budú raz 

za dva týždne v piatok v školskej kaplnke spojené so spevom a hrou na gitare so sestrou 

Zdenkou. Ostatné piatky bude mať modlitbu každé oddelenie ŠKD samostatne a nemusia byť 

pre všetky oddelenia rovnaké. Budeme využívať rôzne druhy modlitieb: chvály, ružence, 

ďakovné modlitby, modlitby za chorých, modlitby s piesňami a pod.. V príprave duchovných 

aktivít pre deti nám budú pomáhať aj ostatné rehoľné sestry našej školy. 

 Aj v tomto roku sa budeme snažiť, aby činnosť bola pre deti pestrá a zaujímavá. 

Pripravíme im rôzne súťaže, hry, budú sa zoznamovať s prácou s novými materiálmi, 

nezabudneme ani na dobré skutky, samoobslužnú činnosť, rozvoj fantázie a tvorivosti, ľudové 

tradície a piesne a i. 

september 

Privítanie prvákov Mgr. Kováčová,  

Mgr. Jakubechová 

Účasť na slávnostnej svätej omši všetky vych. 

Poučenie o BOZ všetky vych. 

Rozdelenie detí do oddelení a herní Loučičanová 



Vypracovanie plánu práce ŠKD Loučičanová 

Čítanie a vysvetľovanie školského poriadku všetky vych. 

Jesenná výzdoba všetky vych. 

Starostlivosť o hračky všetky vych. 

DO: Adam a Eva otec Mirko 

       

október 

Poďakovanie starým rodičom – výrobky všetky vych. 

Vzťah človeka k životnému prostrediu Mgr. Grúbelová 

Výrobky z odpadového materiálu Mgr. Grúbelová 

Beseda s p.Kaššovou – detská knižnica I. a II. odd. Loučičanová 

DO: Kain a Ábel otec Mirko 

    

november 

Príprava na advent všetky vych. 

Finančná gramotnosť Mgr. Grúbelová 

Prijímanie prvákov do cechu družinárskeho všetky vych. 

Logické hry a súťaže všetky vych. 

Beseda s p.Kaššovou – detská knižnica III. odd. Loučičanová 

DO: Lót a jeho žena otec Mirko 

  

december   

Výzdoba vianočných stromčekov všetky vych. 

Týždeň predvianočných radostí všetky vych. 

Vianočné pozdravy všetky vych. 

Výroba darčekov ku Vianociam všetky vych. 

DO: Noe otec Mirko 

 

január 

Družina má talent všetky vych. 

Beseda s p.Kaššovou – detská knižnica IV. odd. Loučičanová 

Hry v snehu všetky vych. 

DO: Abrahám otec Mirko 

 

február 

Práca s netradičným tvorivým materiálom všetky vych. 

Sme šikovné deti Loučičanová 

DO: Mojžiš otec Mirko 

 



marec 

Dobré skutky pre Pána všetky vych. 

Veľkonočné vyrábanie všetky vych. 

Kniha – najlepší  priateľ človeka Mgr. Kováčová 

DO: Šalamún otec Mirko 

 

apríl 

Kadernícka súťaž Mgr. Kováčová 

Bezpečnosť na internete Mgr. Jakubechová 

Apríl – mesiac lesov – ochrana prírody všetky vych. 

Maľovanie na chodník všetky vych. 

DO: Dávid otec Mirko 

 

máj 

Výroba darčekov ku Dňu matiek všetky vych. 

Dopravná súťaž všetky vych. 

Beseda s cvičiteľom psov + ukážky Mgr. Jakubechová 

Jarné hry vonku všetky vych. 

DO: Prorok Jonáš otec Mirko 

 

jún 

Hry a súťaže k MDD všetky vych. 

Rozlúčkové súťaženie všetky vych. 

Vyhodnotenie činnosti ŠKD všetky vych. 

Hody ŠKD všetky vych. 

DO: Prorok Daniel otec Mirko 

 

Plán práce MZ 

Vedúca MZ Loučičanová  

Členovia 

Mgr. Jakubechová 

Mgr. Kováčová  

Mgr. Grúbelová 

 Mgr. Ema Schwarzová - asistentka  

 

 

 

 

 



Harmonogram zasadnutí metodického orgánu: 

 

Termín Programový obsah 

august 

Kontrola úloh 

Vyhodnotenie prímestského tábora ŠKD 

Rozdelenie detí do herne ŠKD a tried 

Rozdelenie detí do štyroch oddelení ŠKD 

Pridelenie asistentiek do odd. s vyšším počtom detí 

Schválenie plánu práce na šk. rok 2015/2016 

Spolupráca s triednymi učiteľmi: PNV programy, darčeky 

Spolupráca v riešení individuálnych problémov 

BOZ 

Diskusia 

Uznesenie 

január 

Kontrola úloh 

Zhodnotenie činnosti za pol roka 

Sociálna adaptácia a kooperácia, upevňovanie pozitívnych vzťahov detí              

v skupine 

Formovanie kladného vzťahu detí ku knihe a literatúre 

Diskusia 

Uznesenie 

apríl 

Kontrola úloh 

Dopravná výchova 

Príprava letnej činnosti 

Diskusia 

Uznesenie 

jún   

Kontrola úloh 

Vyhodnotenie práce v ŠKD 

Vyhodnotenie spolupráce s učiteľmi 

Vyhodnotenie  BOZ 

Vyhodnotenie spolupráce s otcom Mirkom a sestričkami 

Kontrola prípravy letnej činnosti 

Diskusia 

Uznesenie 

 



Plán kontinuálneho vzdelávania 

 Zúčastníme sa pripravených podujatí MZ pre vychovávateľky. 

 

Výtvarný odbor – 2.ročník Loučičanová ZUŠ ZH 

Klub vychovávateľov Loučičanová MPC BB 

Čerpanie námetov pre činnosť z rôznych 

časopisov, kníh a internetových zdrojov 

všetky vych.  

Školenia podľa ponuky Loučičanová Optys, ZA 

 

 

 

 

Vypracovala: Ľubica Loučičanová                               Schválila: Mgr. Mária Ulrichová 

                            vedúca ŠKD                                                             riaditeľka školy 

 

Žiar nad Hronom  15. 9. 2015 


