ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
ako súčasť ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30

PLÁN PRÁCE ŠKD
školský rok 2017/ 2018

Vypracovala: Mgr. Janka Poláčková

Hlavné úlohy a ciele v školskom roku 2017 / 2018
Hlavný pedagogický zámer smeruje k dieťaťu a k tomu, aby deti získali základy do života a boli
schopné zvládať ďalšie životné a vzdelávacie etapy.
Školský klub detí (ŠKD) je súčasťou Základnej školy s materskou školou Samuela Timona
Trenčianska Turná 30 a je dôležitým výchovným partnerom rodiny a školy.
Zabezpečuje deťom náplň voľného času v dobe pred a po vyučovaní. Prebieha pri činnostiach
spojených s odpočinkom, relaxáciou, rekreáciou, zábavou a prípravou na vyučovanie.
Plán práce činnosti ŠKD je koncipovaný tak, že vychádza z Plánu práce školy, Výchovného
programu ŠKD a Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR pre školy a školské zariadenia na
školský rok 2017 / 2018.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIE
Počet detí:

134 pravidelne dochádzajúcich

Počet oddelení:

5

Umiestnenie:

všetkých 5 oddelení je v objekte ZŠ s MŠ Samuela Timona,
Trenčianska Turná 30

Prevádzka ŠKD:

od 6,00 – 16,30 hod.
- vo výnimočných prípadoch (kultúrne, spoločenské, športové a iné akcie) aj
mimo tohto času a miesta
- môže byť aj v čase víkendu či prázdnin (pri organizovaní táborov ŠKD,
výletov, kultúrnych podujatí), s vedomím vedenia ZŠ.

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením pobytu dieťaťa v ŠKD:
- 10,00 € na žiaka
- príspevok bude vyberaný formou bezhotovostného styku na
účet v Prima Banke
- dokumentáciu k príspevkom bude mať na starosti Mgr. Janka Poláčková

REŽIM DŇA
Časové rozvrhnutie a usporiadanie činnosti ŠKD sa riadi požiadavkami psychohygieny.
Usilujeme sa o to, aby podporovalo zdravý telesný, duševný a sociálny vývoj dieťaťa.
6,00 – 7,40 hod.
- ranná činnosť, príchod (služby vychovávateliek podľa
rozpisu)
- odvádzanie detí na vyučovanie
11,20, 12,15 či 13,10
- preberanie detí od vyučujúcich
- príprava na obed, obed, dozor v ŠJ
- oddychová činnosť
13,10 – 15,00
- výchovno-vzdelávacia činnosť /aj TOV/

15,00 – 15,30
15,30 – 16,30

- príprava na vyučovanie
- spontánne hry detí, rekreačná činnosť (spájanie oddelení
a služby vychovávateliek podľa rozpisu)

UVOĽNENIE DETÍ ZO ŠKD
Rodičia alebo zákonní zástupcovia (alebo nimi splnomocnená iná osoba) si zo ŠKD deti preberajú, čo
písomne zdokladujú na Prihláške dieťaťa do ŠKD. Dieťa môže odchádzať aj samo, avšak na základe
písomnej žiadosti rodiča v presne určenú hodinu. Čas a spôsob odchodu je možný príležitostne
zmeniť, ale len písomne. Cez telefón či mobil sa deti neuvoľňujú.
V prípade, že jeden z rodičov nie je oprávnený dieťa zo ŠKD vyzdvihnúť, je potrebný písomný doklad.
Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ZŠ a ŠKD zodpovedá za deti
vychovávateľka až do ich rozchodu pred objektom ŠKD či ZŠ. Z miesta konania môže byť dieťa
uvoľnené len na základe písomného súhlasu rodičov.
Zákonný zástupca je povinný si dieťa zo ŠKD vyzdvihnúť včas. V prípade, že pre dieťa nikto nepríde
do ukončenia prevádzky ŠKD, rodič je kontaktovaný telefonicky.

Plán vzdelávania vychovávateliek
Metodickú i vzdelávaciu činnosť v ŠKD bude v tomto školskom roku koordinovať Bc. Iveta
Marcinátová, ved. MZ
 cieľom je získavať, rozširovať a dopĺňať profesijné kompetencie prostredníctvom vzdelávania
v oblasti výchovy, využívať ponuky MC
 metodické stretnutia s výmenou skúsenosti vychovávateliek - v rámci nášho ŠKD uskutočňovať
priebežne počas celého školského roku, využiť tiež stretnutia pri pracovných poradách
 vychovávateľky sa zúčastnia kontinuálneho vzdelávania vychovávateliek
 vzdelávať sa prostredníctvom odbornej literatúry, tiež detskej literatúry
 zúčastňovať sa na vzdelávacích a školiacich stretnutiach vychovávateliek
 pokračovať vo vzdelávaní sa v počítačovej gramotnosti, zdokonaľovať sa a viac využívať
internet pre kontakt s organizáciami a inými vychovávateľkami na Slovensku i v Čechách

ŠKOLENIA PRE VYCHOVÁVATEĽKY






školenie v netradičných športoch s metodickým postupom pre deti
školenie prvej pomoci pre všetky vychovávateľky
pracovné školenie - ručné práce, využitie nových materiálov a techník
enviromentálne hry – návrhy na činnosť v oddeleniach
hry v miestnosti

Ročný plán kontrolnej činnosti
Október:
-

Kontrola činnosti v 5. oddelení školského klubu detí – Bc. Hrušovská
Kontrola správnosti vypísania triednych kníh

-

Kontrola činnosti v 4. oddelení školského klubu detí – Mgr. Balážová
Kontrola plnenia plánu práce v oddeleniach
Kontrola inventarizácie v ŠKD

-

Kontrola činnosti v 2 oddelení školského klubu detí – Mgr. Reháková
Kontrola správnosti vypísania triednej knihy
Kontrola osobných spisov detí

-

Kontrola činnosti vo 1. oddelení školského klubu detí – Bc. Marcinátová
Kontrola osobných spisov detí

Január:

Február:

Marec:

MESAČNÉ PLÁNY ŠKD
September: Bezpečne do školy
Oboznámenie sa s režimom školy, školským poriadkom, poriadkom ŠKD
Základné orientácie v škole, v blízkom okolí
Vychádzky do okolia školy, poznávanie nebezpečných miest pri prechádzaní
Výroba dopravných značiek + súťaže a hádanky s dopravnou tematikou
Súťaž v kopaní futbalových jedenástok – Mgr. Reháková
Jesenná výzdoba areálu školy

Október: Farby jesene
Výstava exotických vtákov – výroba pozdravov s tematikou vtáctva
Práca s prírodným materiálom
Spoznávame rastliny našich lúk, polí a záhrad – príprava herbáru
Strašiak v poli - výzdoba areálu školy – Bc . Marcinátová
Úcta k starším - pozdravy
Záložka do knihy spája školy – Mgr. Balážová

November : Dedinka včera a dnes
Bylinky – ochutnávka čajov
Povesti o obci – čítanie, kreslenie
Výroba lampiónov
Svätomartinský lampiónový sprievod s rodičmi – Mgr. Poláčková
Bitka pri Trenč.Turnej – 31O výročie - projekt
Rozprávky starých mám
Výroba darčekov na vianočné trhy
December: Čaro Vianoc
Vitajte u nás /tvorba zábavných programových čísel pre kamarátov/
Vianočné zvyky, koledy, pranostiky /Vianoce u nás a vo svete/
Pasovanie do Cechu družinárskeho - Mgr. Balážová
Medovníček z hliny a maľovaný medovníček

Január:

Kúzla zimy

Výroba drobných darčekových predmetov pre budúcich prvákov – Mgr. Reháková
Výtvarné techniky na tému „Zima“
Prikrmujeme vtáčiky, vyrábame nezvyčajné kŕmidlá
Súťaž v stavaní snehuliakov a iných snehových výtvorov
Vznik SR – 25. Výročie - kvíz

Február: Na Fašiangy veselo
Výroba masiek
Karneval
Vychádzky do prírody
Turnaj medzi oddeleniami v Dáme a Človeče nehnevaj sa - Bc. Hrušovská
Valentínky
Obecné fašiangy

Marec:

Kniha je môj kamarát

Návšteva obecnej knižnice + kvíz o rozprávkach – Bc. Marcinátová
Návrh obalu na knihu
Deň učiteľov – výroba pozdravov
Maľované alebo iné vajíčko
Vynášanie Moreny – Mgr. Poláčková
Veľkonočný dobročinný trh

Apríl:

Zem nie je na jedno použitie

Tajomstvá lesa – kreslenie, rozprávanie o našich lesoch a ich obyvateľoch
Deň zeme - školský projekt
Turnaj vo florbale
Maľovanie na chodníku – vítanie jari – Bc. Hrušovská
Máj:

Ja a moja rodina

Výroba darčekov ku Dňu matiek a Dňu rodiny
Vychádzky do prírody
Výroba mávatiek – oslava sviatku práce- Mgr. Balážová
Príprava jednoduchého jedla , stolovanie
Mária Terézia – kto si?

Jún:

Tešíme sa na prázdniny

Naša dedinka – vernisáž výtvarnej a literárnej súťaže
Rozlúčka so štvrtákmi
Letný športový deň – Mgr. Reháková, Bc. Marcinátová
Výroba pozdravov ku Dňu otcov

Júl:
Cesta rozprávkovým lesom
Denný tábor ŠKD
V priebehu školského roka je možné plán doplniť a aktualizovať.

PRÁCA V ODDELENIACH
 pracovať podľa Výchovného programu ŠKD
 vypracovávať mesačné plány
 vo výchove a vzdelávaní klásť dôraz na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa, permanentnú
humanizáciu výchovy, na rozvoj kľúčových kompetencií vedomostí, zručností a schopností
detí získaných na vzdelávaní v základnej škole
 preferovať rozvoj samostatnosti a zodpovednosti za prípravu na vyučovanie a za svoje
konanie, aktívne využívania voľného času a zmysluplný rozvoj osobnosti
 orientovať sa tiež na výchovu v kolektíve, spolunažívanie medzi rovesníkmi, výchovu
k rodičovstvu, dopravnú, enviromentálnu oblasť , viesť k správnym hygienickým návykom,
k vhodnej životospráve, stolovaniu, zamerať sa na podávanie prvej pomoci, naučiť deti
reagovať v rôznych životných situáciách atď.
 zefektívniť formy a metódy prípravy detí na vyučovanie s dôrazom na pomoc rodinám

 rozvíjať ducha tvorivosti detí
 zabezpečiť prostredie, ktoré deťom umožní prežívať pocity spolupatričnosti, lásky, úspechu
a bezpečia
 zvýšenú pozornosť venovať vzdelávaniu v oblasti ľudských práv a práv dieťaťa
 chrániť deti pred násilím, šikanovaním, zneužívaním, používaním drog a alkoholu
a znižovať agresivitu v kolektíve

NÁŠ ZÁMER

 zamerať sa na praktické veci, ktoré mnohým deťom veľmi chýbajú

( napr. orientácia v
neznámom prostredí, komunikácia medzi rovesníkmi i s dospelými, rodinná výchova, sexuálna
výchova, stolovanie atď. )

 umožniť vychovávateľkám zúčastňovať sa vzdelávania, školení, seminárov, dielní, ktoré by im

pomohli hlavne pri práci s deťmi v oddeleniach
 spolupracovať s rodičmi! Nebrať túto vetu ako frázu, ale snažiť sa rodičov zapojiť do života

ŠKD ( rozhovory, výlety, turistika, Deň matiek, otcov...)
 informovať verejnosť o aktivitách školského klubu detí cestou www stránky našej školy

a Turnianskych novín

HODNOTENIE DETÍ
Deti hodnotíme a budeme hodnotiť individuálne, ich pokroky, úspechy a neúspechy. Toto
hodnotenie má osobitý význam i pre sebahodnotenie dieťaťa. S deťmi budeme o tom vhodným
spôsobom rozprávať v rámci oddychových činností ŠKD. Hodnotiť i aktivitu detí, ich podnety,
posun sociálnych vzťahov medzi deťmi. Snažiť sa spoločne vytvoriť hranicu správneho
spolunažívania. Dávať priestor pre ich názor a riešenie vo veciach, ktoré sa ich týkajú.
Pochvaly:
 ústna pochvala vychovávateľky
 písomná pochvala vychovávateľky
 pochvala vedúcou vychovávateľkou
 pochvala riaditeľkou školy
Pokarhania:
 ústne pokarhanie vychovávateľkou
 písomné pokarhanie vychovávateľkou
 pohovor dieťaťa s vedúcou vychovávateľkou
 pohovor s rodičom

Plán práce ŠKD je otvoreným dokumentom a bude aktuálne dopĺňaný podľa
potrieb ŠKD a záujmov detí, požiadaviek rodičov.

Mgr. Janka Poláčková
vedúca vychovávateľka ŠKD

PaedDr. Beáta Sabová
riaditeľka školy

