
  

 

Hodnotiaca správa koordinátora voľného času v ŠKD 2017/2018 

 

V tomto šk.roku sme mali v ŠKD 7.oddelení.1.-5.oddelenie boli v priestoroch ŠKD,6. oddelenie a 

7.oddelenie v priestoroch školy. 

1.oddelenie  28 detí -2.B+4.C             p.vych. I.Černá 

2.oddelenie  28 detí -3.C +4.B             p.vych. Bc. Ľ. Voltemarová 

3.oddelenie  28 detí 2.A. +4.B             p.vych. M.Cabanová 

4.oddelenie 25 detí -1.A +4.A             p.vych.Bc.A.Suchá    

5.oddelenie  23detí -1.B                     p.vych. sr.Anna Krpelánová 

6.oddelenie  28 detí –3.A+ 4.A           p.vych. Mgr.A. Volková 

7.oddelenie  28detí- 3.B + 4.C           p.vych. M. Zelenková 

Spolu detí v ŠKD : 188 detí 

Počas celého šk.roka sme sa snažili o pestrú výchovno-vzdelávaciu činnosť popretkávanú 

náboženskou tématikou. Činnosť bola organizovaná tak, aby sa počas dvoch týždňoch 

prestriedali všetky tematické oblasti výchovy. Vychádzali sme z plánu ŠKD pre rok 2018. 

Od prvej chvíle sme si určili pravidlá správania sa v klube. Snažili sme sa ,aby si deti osvojili 

základné princípy správania sa k sebe navzájom. Pracovali sme na osvojení si týchto zručností 

života: trpezlivosť, ochotné si pomôcť, odpúšťať si, byť pravdovravné, vedieť si vážiť všetko to, 

čo máme, riešiť konflikty, problémy pokojne, nábožnosť, priateľstvo, samostatnosť. Viedli sme 

deti k úcte k starším, rodičom,  učiteľom a k sebe navzájom. Spoznávali sme osobnosť Pána 

Ježiša a jeho matky Panny Márie, cirkevné sviatky, učili sme sa modliť, správať sa pri modlitbe. 

 AKTIVITY POČAS ŠK. ROKA V ŠKD : 

- výzdoba chodieb, tried, okien podľa obdobia 

- pečenie medovníkových srdiečok v charit.akcii : Boj proti hladu 

- divadelné predstavenie: Pod hríbikom, p. Zetek : Snehuliačikovia, deti z Divadla na Hambálku : 

Kapitán Budzogáň a Zlatá rybka 

-výroba venčekov k pamiatke zosnulých, adventných vencov 

-požehnanie adventných vencov 



  

 

-adventná duchovná príprava adv. kalendár, zamyslenia, predsavzatia  

-darček od sv.Mikuláša v podobe rozprávky v kine : Malý Yetti 

-Výroba darčekov pre rodičov k Vianociam 

-Otvorenie plesovej sezóny v oddeleniach 

-Karneval 

-Plávanie v plavárni- piatky a stredy /máj, jún/ 

-Prírodovedné vychádzky do zámockého parku 

-Korčuľovanie na ľadovej ploche 

-Pôstna duchovná príprava – pravidelná pobožnosť krížovej cesty/piatok/ 

-Duchovná príprava tretiakov k 1.sv prijímaniu 

-Darček pre mamičku ku Dňu matiek  

- Pravidelná starostlivosť o areál a priestory ŠKD 

-1.jún - Deň detí- filmové predstavenie : „Králik Peter“ 

   - „Deti bavia deti a pani vychovávateľky“ 

    - Kúzelník Ivan : kúzlenie s balónikmi 

   - Hot-Dog párty –olovrant pre deti 

- Zapojili sme sa do popoludnia Dňa rodiny predajom koláčikov a kávy,  

   výrobou rámikov na fotografiu 

Spolupráca a komunikácia  s rodičmi bola dobrá. Ak sa vyskytol nejaký problém snažili sme sa 

hneď upozorniť rodičov a spolu nájsť riešenie. 

Chceli by sme sa poďakovať vedeniu za ústretovosť a pomoc. 

Ďakujeme p. učiteľkám 1.stupňa za spoluprácu a ochotu pomôcť pri zastupovaní. 

 Pani vychovávateľkám za trpezlivosť, lásku, pokoj pri výchove detí a čas pri organizovaní aktivít 

pre deti v ŠKD. 

V budúcom šk.roku plánujeme tiež 7.oddelení. Osvedčilo sa nám tohtoročné rozmiestnenie 

oddelení a to 1.-3. roč. celé a pridať deti zo štvrtého ročníka. 



  

 

 

Postrehy a nápady do búdúcnosti: - spolupráca pri akciách  ako je Deň vody, Zeme, hovorme 

o jedle... 

-Poriešiť čakanie a príchody do jedálne 

- Jeden deň v týždni bez záujmových útvarov, aby sa nám ľahšie organizovali spoločné akcie v 

ŠKD 

 V Malackách 29.6.2018                                                                        Bc. Ľubica Voltemarová 


