Základná škola J. A. Komenského Púchov, Komenského 50, 020 01 Púchov

PLÁN ÚLOH pre školský klub detí
pri ZŠ J. A. Komenského Púchov

školský rok 2018/2019

Analýza práce v školskom klube detí za školský rok 2017/2018

Plán úloh ŠKD bol zostavený podľa plánu hlavných úloh školy. Úlohy boli plnené
priebežne. Ich plnenie bolo kontrolované a hodnotené na poradách MZ , pracovných
a pedagogických poradách.
Pri hodnotení môžeme konštatovať, že úlohy ŠKD pre školský rok 2017/2018 splnili
svoj cieľ. Hlavným cieľom ŠKD bolo poskytnúť deťom možnosť relaxu, zábavy a kvalitnej
prípravy na vyučovanie.
Náplň práce v ŠKD spočívala najmä v zaujímavých činnostiach a obohatení poznatkov
a zručností detí. Môžeme konštatovať jeho úspech.
Učiteľky vzájomne konzultovali s vychovávateľkami a snažili sa o jednotné výchovné
pôsobenie.
Činnosť vychovávateliek v školskej jedálni bola na vysokej úrovni a snažili sa
deti viesť ku kultúrnemu stolovaniu.
Počas činnosti využívali na rekreačné činnosti telocvičňu , čo bolo pre deti prínosom.
P. vychovávateľky organizovali činnosť v ŠKD tak, aby deti mali dostatok priestoru na
sebarealizáciu.

Plán hlavných úloh na školský rok 2018/2019
V ŠKD budeme popri organizovaní pútavých a pestrých záujmových , rekreačných,
krúžkových a ďalších aktivít dbať aj o kvalitnú prípravu žiakov na vyučovanie.
Vzájomnými konzultáciami vychovávateliek s vyučujúcimi v príslušnej triede,
spoluprácou s rodičmi pomôžeme slabo-prospievajúcim žiakom pri zvládnutí učiva. Na tento
účel zabezpečíme kompletnú sadu učebníc pre každú vychovávateľku. U menej úspešných
žiakov sa budeme usilovať, aby navštevovali ŠKD a neodchádzali domov skôr, ako sa
pripravia na vyučovanie. Väčšiu pozornosť a časový priestor venujeme individuálnemu
čítaniu žiakov s porozumením nahlas i potichu /čitateľská gramotnosť/. Na zasadnutí MZ 1. –
4. ročníka a ŠKD sa bude zúčastňovať vždy jedna vychovávateľka.
Zlepšíme informovanosť rodičov o činnosti ŠKD na nástenke / napr. najzaujímavejšie
činnosti z týždenných plánov jednotlivých oddelení, miesto kde sa oddelenia nachádzajú
a pod./
Častejšie budeme sledovať plnenie týždenných plánov, väčšej prezentácii záujmovej
činnosti, využívaniu telocvične, organizovaniu súťaží medzi oddeleniami.
Zjednotíme pôsobenie v oblasti kultúry stravovania v školskej jedálni a budeme sa snažiť
odstrániť hluk v jedálni, upevňovať hygienické návyky.
I. ÚLOHY A ZÁVAZNÉ POKYNY
1. Využívať významné celospoločenské a regionálne výročia v procese práce v
k prehĺbeniu vlasteneckej výchovy.
T: škol. rok: 2018/2019
Z. všetky vychovávateľky

ŠKD

2. V rámci pôsobenia v ŠKD venovať intenzívnejšiu pozornosť problematike diskriminácie,
rasizmu a ostatných prejavov intolerancie počas pobytu v ŠKD.
T: škol. rok : 2018/2019
Z: všetky vychovávateľky
3. Pokračovať v humanizácii vzťahov vychovávateľ- žiak, žiak-žiak, nepoužívať telesné
tresty, zamedziť vzájomnému šikanovaniu žiakov, venovať pozornosť ochrane práv dieťaťa.
Spolupracovať s rodičmi , učiteľmi v ročníku.
T: škol. rok: 2018/2019
Z: všetky vychovávateľky
4. Plniť a zapojiť sa do aktivít školy vyplývajúcich z koncepcie environmentálnej výchovy,
výchovy k manželstvu a rodičovstvu a ,,Školy podporujúcej zdravie“ a rozvoj čitateľskej
gramotnosti.
T: škol. rok: 2018/2019
Z: všetky vychovávateľky
5. Využitie finančných prostriedkov na zabezpečenie kvalitnej práce s deťmi a obohatenie
činnosti
T: škol. rok: 2018/2019
Z: všetky vychov.+ ZRŠ
6. Venovať pozornosť upevňovaniu fyzického a duševného zdravia ,telesnému a pohybovému
rozvoju žiakov najmä rekreačných a oddychových činností v ŠKD.
T: škol. rok: 2018/2019
Z: všetky vychovávateľky

II. ZVYŠOVANIE ÚČINNOSTI
POČAS POBYTU V ŠKD

VÝCHOVNÉHO POSOBENIA

NA ŽIAKOV

1.V záujmovej činnosti využívať významné výročia a pamätné dni na pestovanie národného
povedomia a vzťahu k vlastnej štátnosti.
T. trvalá úloha
Z: všetky vychovávateľky
2. Ekologickú a environmentálnu výchovu sústavne zaraďovať do procesu záujmových
činností.
T: trvalá úloha
Z: všetky vychovávateľky
3. Venovať pozornosť nadaným a talentovaným deťom a využívať ich v rôznych súťažiach.
T: trvalá
Z: všetky vychovávateľky
4. Oddychové a rekreačné činnosti venovať rozvoju telesného zdravia a pohybovej kultúry.
T: trvalá
Z: všetky vychovávateľky
5. Na rekreačno-oddychové činnosti využívať priestory detského a školského ihriska,
telocvične. Využívať športové náradie a náčinie.
T: trvalá
Z:všetky vychovávateľky
6. Rekreačno- oddychové činnosti viesť smerom k deťom a poskytnúť im zaujímavé činnosti.
T:trvalá
Z: všetky vychovávateľky
7. Počas záujmových činností viesť deti k novým poznatkom , obohacovaniu vedomostí
a získavaniu nových informácií.
T. trvalá
Z: všetky vychovávateľky
8. Dať deťom priestor na nové informácie, poznatky – využívať rôzne materiály a názorné
ukážky pri obohacovaní vedomostí.
T: trvalá
Z: všetky vychovávateľky
9. Počas záujmových činností využívať didaktickú techniku.
T: trvalá
Z: všetky vychovávateľky
10.Pri príprave na vyučovanie dôsledne spolupracovať s učiteľmi v jednotlivých triedach
a vzájomne konzultovať.
T: trvalá
Z:vychov. +učiteľky 1.-4.r.
11. Zabezpečiť učebnice pre jednotlivé vychovávateľky potrebné pre prípravu žiakov na
vyučovanie.
T: september 2018
Z: ZRŠ
12. Pri slabo-prospievajúcich žiakoch sa sústrediť na ich dôslednú prípravu na vyučovanie.
T: trvalá
Z: všetky vychovávateľky
13. Pri príprave na vyučovanie využívať motiváciu v dôsledku čoho by mala byť činnosť
zaujímavá a nenásilná.
T: trvalá
Z: všetky vychovávateľky

III. Plán spoločných podujatí ŠKD
September:
1. Zoznamovacie hry, privítanie nových žiakov v klube.
2. Jesenná výzdoba klubu.
Október:
1. Šarkaniáda – tvorenie a púšťanie šarkanov.
2. Klubový Slávik – spevácka súťaž.
November:
1. Netradičné disciplíny – športová súťaž.
2. Halloween v ŠKD
December:
1. Vianočné aranžovanie a výzdoba.
2. Posedenie pri stromčeku – s vlastným kultúrnym programom.
Január:
1. Veselá olympiáda – súťaže na snehu.
2. Výrobky z odpadových surovín.
Február:
2. Karneval v ŠKD.
Marec:
1. Dramatizované čítanie z detskej literatúry.
2. Marec – mesiac knihy, návšteva kníhkupectva.
Apríl:
1. Veľkonočné aranžovanie.
2. Poznávanie liečivých rastlín a stromov v školskom arboréte.
Máj:
1. Súťaže na dopravnom ihrisku.
2. Beseda so známou osobou.
Jún:
1. Návšteva PD Mestečko - agroturistika.
2. Rozlúčková disco.

V Púchove 03.09.2018

PaedDr. Miroslava Lapšová
riaditeľka ZŠ

