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Príloha č. 1 k školskému výchovnému programu ŠKD

pre školský rok 2018 / 2019
V školskom roku 2017/2018 bol vypracovaný Výchovný program ŠKD. VP je platný na 4 roky.

K bodu I :
I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

ŠKD je súčasťou plno organizovanej Základnej školy V. Javorku 32 v Žiline. V tomto školskom roku
poskytujeme výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania pre deti 1. – 5. ročníka.
Počet detí:
Počet oddelení:

155 pravidelne dochádzajúcich
5

Umiestnenie: 2 oddelenia v hlavnej budove ZŠ, 3 oddelenia vo vedľajšom objekte ZŠ V. Javorku 32, 01001 Žilina
Prevádzka: 6,00 – 7,40 hod. pred vyučovaním
do 17,30 hod. po vyučovaní
Podľa „Všeobecného záväzného nariadenia o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
v ŠKD“ je stanovený poplatok za dieťa 10 € na mesiac; každé ďalšie dieťa v rodine 5€.
Po predložení dokladov o hmotnej núdzi, môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení, alebo odpustení
príspevku za pobyt dieťaťa v ŠKD.
Príspevok bude vyberaný v hotovosti.

1. Charakteristika detí
Školský klub detí navštevujú deti od 6 do 11 rokov. Priemerný počet žiakov v oddelení je 31. Takmer
všetci žiaci sú slovenskej národnosti. ŠKD navštevuje jedno dieťa z Kórey.

2. Charakteristika vychovávateľov
V ŠKD pôsobí 5 vychovávateliek, ich priemerný vek je 46,4 rokov. Rodovú skladbu tvorí 100 % žien.
Štyri pani vychovávateľky spĺňajú pedagogickú a odbornú spôsobilosť a dlhodobú prax. Priebežne
absolvujú kontinuálne vzdelávania realizované metodicko-pedagogickými centrami, zúčastňujú sa rôznych
prednášok a v neposlednom rade samovzdelávaním zvyšujú svoju pedagogickú odbornosť.
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3. Podmienky a organizácia vzdelávania v školskom klube detí
Umiestnenie dieťaťa v ŠKD je podmienené podaním písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD
jeho rodičom, alebo zákonným zástupcom. Súbežnou podmienkou je písomné vyjadrenie riaditeľa školy o
prijatí dieťaťa do ŠKD a úhrada legislatívne stanoveného poplatku.
Zákonný zástupca dieťaťa písomne určí časový rozsah dochádzky dieťaťa a spôsob odchodu dieťaťa zo
ŠKD. Dieťa nebude zo ŠKD predčasne uvoľnené bez písomnej dohody s jeho zákonným zástupcom,
pokiaľ si ho osobne nevyzdvihne.
Prihlasovanie a odhlasovanie dieťaťa do ŠKD bude prevádzané písomne na základe žiadosti rodičov.
K bodu VII:
VII. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

Pre počet prijatých detí v tomto školskom roku pracuje 5 pani vychovávateliek na plný úväzok.

K bodu VIII :
VIII. MATERIÁLNO - TECHNICKÉ PRIESTOROVÉ PODMIENKY

Výchovná činnosť v ŠKD je vykonávaná v dvoch triedach ZŠ a v troch triedach v samostatnej budove,
ktorá je súčasťou školy.
Triedy v ŠKD máme vybavené novým nábytkom a kobercami.
Materiálne vybavenie pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, je nedostatočné, zabezpečujeme ho pomocou
sponzorských príspevkov od rodičov.

K bodu IX :
IX. PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA

Aj pre školský rok 2018/2019 sme aktuálne vypracovali Školský poriadok ŠKD. Jeho prezentáciou
deťom zabezpečujeme bezpečnosť a ochranu zdravia pri výchove.
Pani vychovávateľky deťom priebežne pripomínajú základné poučenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci v škole, v ŠKD na ihrisku v telocvični a na vychádzkach.
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K bodu XII :
XII. POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH
ZAMESTNANCOV
Plán kontinuálneho vzdelávania vychovávateľov na školský rok 2018 / 2019 :

Vychovávatelia
ŠKD

Forma ďalšieho
vzdelávania

Plánovanie

Ďalšie očakávania

Meno a priezvisko
začiatok: ukončenie: Počet kreditov
Bartošová Janka

Kasmanová Otília

Aktualizačné vzdel.8.4.2010
OZ PŠaV
Inovačné vzdel. MPC BB 22.2.2010
- ŠKD v systéme VMV
2.modul

26.6.2010

Ukončené – 12 kreditov

23.5.2011

Ukončené – 21 kreditov –
kredity použité na
predatestačné vzdelávanie

Aktualizačné vzdel.- OZ 2011
PŠaV
Aktualizačné vzdel.okt. 2013
MPC ZA; Práca
s týranými, zneužívanými
deťmi
Aktualizačné –
2013
MPC BB prípravné atestačné vzdel.
pred 1. atest. pre pedag.
zamestnancov
1.atestácia

12.5.2012

Ukončené – 10 kreditov

28.4. 2014

Ukončené – 15 kreditov

24.10.2014

Ukončené – bez kreditov

28.4.2015

Ukončené - bez kreditov

Inovačné vzdel. – MPC
ZA: Aktivizujúce metódy
vo výchove
Aktualizačné vzdel.SOFTIMEL:
Tvorivá práca
vychovávateľov so žiakmi
v ŠKD s využitím
vybraných softvérových
aplikácií
Inovačné vzdel. -MPC
BB: ŠKD v systéme
VMV
2.modul
Aktualizačné vzdel.Výchova k prosocialnemu správaniu vo
VMV žiakov primárneho
vzdelávania

2014

12.9.2015

2017

22.9.2017

Ukončené – 24 kreditov
Kreditový príplatok čerpaný
od 1.10.2015
15 kreditov Kreditový
príplatok čerpaný od
1.11.2017

22.2.2010

23.5.2011

Ukončené – 21 kreditov

2011

20.4.2013

Ukončené – 10 kreditov
Kreditový príplatok čerpaný od 1.7.2013
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Inovačné vzdel. 22.2.2010
23.5.2011
Ukončené – 21 kreditov
MPC
BB:
ŠKD
v
systéme
Ivana
VMV
2.modul
Aktualizačné vzdel.Výchova k prosocialnemu správaniu vo
VMV žiakov primár.
vzdelávania

2011

20.4.2013

Ukončené – 10 kreditov
Kreditový príplatok –
čerpaný od 1.7.2013

Inovačné vzdel. -MPC
ZA; Aktivizujúce metódy
vo výchove

2014

12.9.2015

Ukončené – 24 kreditov

Aktualizačné vzdel. 2017
SOFTIMEL:
Tvorivá práca
vychovávateľov so žiakmi
v ŠKD s využitím
vybraných softvérových
aplikácií

22.9.2017

Ukončené - 15 kreditov
Kreditový príplatok –
čerpaný od 1.11.2017

2016

2017

Sobolová Beáta

Adaptačné vzdelávanie

Kubovichová Lenka

Inovačné vzdelávanie:
Využívanie interaktívnej
techniky vo vyučovacom
procese

27.9.2014

Ukončené – 15 kreditov

Aktualizačné vzdel.:
Návrh a tvorba web
stránok

28.4.2015

Ukončené – 15 kreditov –
Kreditový príplatok čerpaný
od 1.9.2018

Aktualizačné vzdel.:
Kreslenie v grafickom
programe Tux Paint

20.5.2015

Ukončené – 6 kreditov

Aktualizačné vzdel.:
Učiť moderne, inovatívne,
kreatívne

26.11.2015

Ukončené – 15 kreditov

2018 - 2019

15 kreditov

Kontinuálne vzdel.:
Informačná a internetová
bezpečnosť v kontexte
práce učiteľa

V Žiline 7.9.2018

2018

...........................................
riaditeľka školy

