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Rámcový plán ŠKD 

 
 Výchovno- vzdelávacia činnosťv ŠKD je organickou súčasťou výchovno- vzdelávacej 

činnosti školy. Vo výchovno- vzdelávacej činnosti učíme žiakov, ktorí navštevujú ŠKD odpočívať a 

rekreovať sa tak, aby to zodpovedalo zdravotno- hygienickým zásadám striedania práce a 

odpočinku a prispievalo k odstráneniu únavy z predchádzajúcej školskej činnosti. Učíme ich 

ušľachtilo sa zabávať, pomáhame uspokojovať, kultivovať a rozvíjať kultúrne potreby a rozmanité 

záujmy žiakov. Zároveň ich orientovať tak, aby sa dosiahla zhoda osobných a spoločenských 

záujmov, viesť ich k samoobsluhe a učiť ich primerane sa zúčastňovať na spoločensky prospešnej 

činnosti pre kolektív spolužiakov, dospelých, rodičov, učiteľov a ku skrášľovaniu prostredia a 

okolia školy. Významnou úlohou zostáva učiť žiakov pravidelne sa pripravovať na vyučovanie a 

osvojiť si správny spôsob učenia sa. 

 Vytvoriť pre žiakov motivujúce výchovné prostredie a podporujúcu socioemočnú klímu 

skupiny a školy.  

 

 

Ciele výchovno- vzdelávacej činnosti 

 

 Osobitnú pozornosť venovať deťom z neúplných rodín a deťom, u ktorých sa prejavujú 

poruchy učenia a správania. Zintenzívniť spoluprácu s rodinou. 

 Zvyšovať úroveň výchovno- vzdelávacej činnosti, naučiť sa kreatívnemu spôsobu života, 

zvyšovať podiel samostatnej práce dieťaťa pri príprave na vyučovanie. 

 Skvalitniť prípravu žiakov na vyučovanie používaním moderných a netradičných foriem a 

metód práce. Využívať didaktické hry, dramatizáciu, inscenačné a situačné metódy, 

problémové riešenie úloh. 

 Zabezpečovať rozvoj záujmovej činnosti žiakov, motivovať žiakov k radostnému a 

spokojnému pobytu v ŠKD. 

 Rozvíjať estetické cítenie, myslenie,chápanie skutočnosti, formovať vkus žiakov. 

 Podieľať sa na sklášľovaní svojho okolia. 

 Zvýšenú pozornosť venovať enviromentálnej a ekologickej výchove žiakov, vytvárať 

návyky pre zodpovedný vzťah k životnému prostrediu. Venovať sa aktivitám v prírode. 

 Aktívne pracovať v oblasti protidrogovej prevencie zapojiť sa do výtvarnej súťaže s danou 

tematikou. 

 Do výchovnej činnosti zaradiť prvky osobnostného a sociálneho rozvoja. Pedagogický 

prístup orientovať na posilňovanie humánnych, priateľských vzťahov medzi rovesníkmi, na 

rozvíjanie prosociálneho správania žiakov s rešpektovaním ich individuálnych osobitostí, 

potrieb a záujmov. 

 Zvyšovať telesnú zdatnosť žiakov, upevňovať návyky správneho držania tela pri všetkých 

činnostiach, pravidelne cvičiť a pohybovať sa na čerstvom vzduchu, vykonávať vhodné 

cviky, pohybové hry a športy. Uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej 

činnosti. 

 Približovať žiakom problematiku osobnej hygieny a psychohygieny. Zostaviť denný 

poriafok žiaka. Dodržiavať zásady striedania práce a odpočinku, poznať pravidlá 

pravidelného stravovania. 

 

 

 

 

 



 

 

Celý program práce ŠKD vychádza z nasledovných činností : 
 

 oddychová a rekreačná : odstraňovanie psychyckej únavy, pestovanie sebadisciplíny, 

otužovanie a upevňovanie zdravia 

 záujmová : prispieva k uspokojovaniu detských potrieb, k rozvíjaniu ich schopností a 

zručností 

 príprava na vyučovanie : nácvik a  postupné ovládanie samostatnej práce, systematická a 

pravidelná príprava, grafická úprava písma pri vypracovávaní zadaných domácich úloh, pri 

príprave na vyučovanie využívanie didaktických hier 

 

 

Každá činnosť sa uskutočňuje zaujímavými formami. Vychovávateľky zabezpečujú striedanie 

jednotlivých činností a prispôsobujú ich potrebám a záujmom žiakov. Vo výchovno- vzdelávacích 

činnostiach sa žiaci učia predovšetkým odpočívať a rekreovať tak, aby to zodpovedalo zdravotno- 

hygienickým zásadám striedania práce a odpočinku a prispievalo k odstráneniu únavy z 

predchádzajúcej školskej činnosti. 

 

Plán práce na jednotlivé mesiace : 

 

September : „Sme jedna rodina“ 

 

1. Oboznámenie sa s organizáciou a režimom dňa v ŠKD. 

2. Zoznámenie sa s prostredím ŠKD, začlenenie nových žiakov do kolektívu. 

3. Poznať bezpečnú cestu do školy a späť. 

4. Spoločenské návyky, slušné správanie v škole a na verejnosti. 

 

Október : „Pestrá jeseň“ 
 

1. Jesenné variácie z darov prírody- výstavka ovocia a zeleniny. 

2. Úcta k starším- darčeky pre rodičov a starých rodičov. 

3. Šarkaniáda – výroba šarkanov, výstavka. 

4. Práca s prírodným materiálom – jesenné tvorivé dielne. 

 

November : „Zdravý životný štýl“ 
 

1. Vitamíny na tanieri- týždeň venovaný zdravému životnému štýlu. 

2. Zásady stolovania a správneho stravovania – kvíz. 

3. Vychádzky do prírody, ochrana prírody. 

4. Založenie kútika živej prírody ( starostlivosť o izbové kvety ). 

 

December : „Vianoce prichádzajú“ 
 

1. Zimná a vianočná výzdoba v priestoroch ŠKD a školy. 

2. Tvorivé dielne- výroba darčekových predmetov. 

3. Čo nás teší, čo nás trápi- predvianočné posedenie pri čaji. 

4. Najkrajšia vianočná ozdoba – čižmička. 

 

 

 

 



 

Január : „Zimné radovánky“ 
 

1. Snežné hry- súťaž medzi oddeleniami v bobovaní. 

2. Príprava darčekov pre budúcich prvákov. 

3. Miss ŠKD- súťaž v zručnosti a šikovnosti dievčat. 

4. Hudobné popoludnie- hry spojené so spevom. 

5. Karnevalová maska. 

 

Február : „Fašiangové radovánky“ 
 

1. Výrova a výstava fašiangových masiek. 

2. Valentín ŠKD- súťaž v zručnosti a šikovnosti chlapcov. 

3. Superstar ŠKD – hľadáme nové talenty. 

4. Práca s detskými časopismi ( čítanie s porozumením ). 

 

Marec : „Z rozprávky do rozprávky“ 
 

1. Marec mesiac knihy – literárna súťaž. 

2. Návšteva školskej knižnice- oboznámenie sa s detskou literatúrou a autormi. 

3. Estetická úprava priestorov ŠKD – jarná výzdoba. 

4. Najkrajší pozdrav pre mamičku. 

 

Apríl : „ Príroda okolo nás“ 
 

1. Veľkonočné zvyky a tradície- zachovávanie tradícií, veľkonočná výzdoba. 

2. Tvorivé dielne- maľovanie kraslíc. 

3. Deň Zeme- eko plagát- výtvarné stvárnenie ochrany našej planéty. 

4. Ochrana lesov a prírody – beseda a lesníkom. 

5. Enviromentálne hry a súťaže v prírode. 

 

Máj : „Dbáme o svoju bezpečnosť“ 
 

1. Beseda s policajtom- dopravná výchova o predchádzaní dopravných nehôd a kriminality. 

2. Rýchla zdravotná služba – exkurzia, oboznámenie sa s prácou záchranárov a zdravotníkov. 

3. Deň matiek – zhotovenie darčeka pre mamičku. 

4. Najkrajší letný kvet – zvonček. 

 

Jún : „ Zábava nadovšetko“ 
 

1. Vážime si prácu iných – exkurzia u hasičov. 

2. Výlet do prírody spojený s čistením prírody od odpadkov, separovanie odpadu. 

3. Športové a vedomostné súťaže, zábavné hry. 

4. Vyhodnotenie činnosti ŠKD, príprava na prázdniny. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V ŠKD si osvojujeme tieto návyky : 
 

Ak niekam vstúpiš – pozdrav ! 

Ak odchádzaš – rozlúč sa ! 

Ak niečo dostaneš – poďakuj ! 

Používaj kúzelné slová – prosím, prepáč, ďakujem – ktoré zbližujú ľudí ! 

Nikoho nebi – len slabosi a zbabelci si musia dokazovať svoju silu ! 

Nenič veci okolo seba – každá vec, ktorá slúži tebe, môže poslúžiť aj iným ! 

Netráp sa – všetky dvere sú otvorené, preto príď a podeľ sa s každou tvojou radosťou i bolesťou ! 

Hovor pravdu – klamstvo a ohovárenie medzi slušných ľudí nepatria ! 

Váž si sám seba – v živote je potrebné poznať svoju cenu ! 

 

Motto : „Nič nemá na deti lepší vplyv než chvála“. 
 

Plán je možné doplniť a meniť podľa potrieb vychovávateliek a záujmov žiakov. 

 

 

 

 

 

V Sučanoch dňa 5. 9. 2016 

 

 

Vypracovali : Renata Hlavatová 

                       Anna Koškárová 

                       Miroslava Golierová 
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