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V tomto školskom roku navštevovalo ŠKD 138 detí, zaradené boli do 5 oddelení. 

V priebehu druhého polroka sa z rodinných dôvodov odhlásilo 18 detí, prevažne 

z tretích a štvrtých ročníkov. 

Činnosť ŠKD sa zameriava  na zmysluplné využitie voľnočasových aktivít detí. 

Prebiehala podľa schváleného výchovného programu Dodržiavali sa  obsahové a 

výkonové štandardy VVČ. V rámci plánov VVČ sme si vytyčovali primerané ciele, 

zodpovedajúce obsahu konkrétnej výchovno-vzdelávacej aktivity. Do plánov výchovno- 

vzdelávacej činnosti sme zaraďovali všetky výchovné oblasti, ktoré sa pravidelne 

striedali a prelínali. V stredu sme sa venovali rekreačnej činnosti, relaxácii a oddychu. 

Spolupráca s MsKS spestrila našu VVČ, ktorá prevažne prebieha v kmeňových 

triedach. Zúčastňovali sme sa besied a navštevovali sme knižnicu. Zmena prostredia 

pozitívne vplývala na deti . 

Spolupráca s p. Melušovou – príslušníčkou Polície. Priniesla nové metodické 

materiály na propagáciu dopravnej výchovy. 

Deťom sme vštepovali základy disciplíny, formovali sme v deťoch národné 

povedomie. Výchovne sme využívali rôzne časopisy, encyklopédie a IKT. Učili sme deti 

kultivovane sa vyjadrovať, vystupovať na verejnosti a reprezentovať našu školu.  U detí 

sme rozvíjali  tvorivosť a formovali sme základné zručnosti, návyky a schopnosti. 

Prácami detí sme vyzdobili oddelenia i vestibuly školy. Deti sme viedli  k ochrane 

a tvorbe životného prostredia vlastným príkladom, šetrením a využívaním odpadového 

materiálu na úžitkové predmety.  Pozitívne  sme vplývali na rozvoj duševného 

a fyzického zdravia, rozvíjali sme všestrannú pohybovú aktivitu. Deti boli vo veľkej 

miere zapájané do rôznych športových akcií. Zvýšená pozornosť sa venovala úrovni 



a technike čítania, čítania s porozumením a k cieľavedomej práce s encyklopédiou. 

Hravá forma VO bola spestrená množstvom didaktických hier . Deti boli vedené 

k samostatnosti pri písaní domácich úloh. Problémových žiakov pribúda každým rokom 

viac a z tohto dôvodu sa riešili výchovné problémy v spolupráci s triednymi učiteľkami 

a rodičmi. Veľkým prínosom  sú rozhovory s deťmi –komunikačné kruhy. 

            Realizovali sme raz mesačne celoklubové aktivity, ktoré napomáhali stmeliť 

kolektívy detí v ŠKD a podporovali sme detskú súťaživosť a tvorivosť. 

Vysoko hodnotím prípravu a realizáciu akcií : Vianočné variácie /servítková technika/ 

Vianočná besiedka, Športová olympiáda, Aktivity v knižnici a vo Vlastivednej sieni, 

Karneval, Deň Zeme, Besiedka ku Dňu matiek, Zábavno-súťažné odpoludnie „ 

U Šmolkov „, Projektové  vyučovanie Dopravnej výchovy – Autoškola pre deti , Deň 

zdravej výživy a Čistenie prameňov. 

            Vychovávateľky p. Máľusová, Cviková, Maruniaková, Filipová ukončili vo 

februári kontinuálne vzdelávanie z oblasti VVČ v ŠKD. I naďalej sa budú vzdelávať 

a získavať vedomosti potrebné pre pedagogickú prax. 

         Vynikajúca spolupráca s p. Gáfrikovou, ktorá zastupovala p. Maruniakovú počas 

PN priniesla nové pracovné metódy a techniky. Jej prístup k deťom a kolektívu 

vychovávateliek bol vynikajúci. Jej dobrosrdečnosť a úprimnosť veľmi dobre vplývala 

na nás všetky. Rada nám pomohla aj pri celoklubových akciách aj keď nepracovala 

v ŠKD.  

         Pani Cviková a p. Kapustová pravidelným prínosom nových informácií, ako 

i ochotou a realizáciou jednotlivých aktivít prispeli k zlepšeniu VVČ. Prácu s počítačom 

a prínos noviniek pre VVČ odporúčam zlepšiť p. Filipovej. 

           Nové informácie pre tvorivú VVČ, ako i pedagogické novinky, metodiky 

a usmernenia ,program, scénar, materiálne zabezpečenie, odmeny fotogalériu a 

moderovanie celoklubových podujatí realizovala p. Máľusová. 

           Všetky úlohy  z plánu práce MZ boli splnené, celoklubové akcie zrealizované. 

Ďakujem kolegyniam vychovávateľkám za spoluprácu a tvorivú pedagogickú činnosť. 

 

            Vyhodnotenie MZ a VVČ ŠKD zapísala Tatiana Máľusová. 

 V Sliači dňa 25.6.2012 


