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1. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy                  
 

     Spoločenské ciele 

1. Rozvíjať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych 

a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, 

komunikácie v štátnom jazyku, materinskom jazyku, podľa možností  aj v cudzom 

jazyku, kompetencie k celoživotnému učeniu, rozvíjať sociálne, občianske 

a kultúrne kompetencie. 

2. Naučiť sa identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť 

ich riešiť. 

3. Rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké, psychomotorické schopnosti, 

aktuálne poznatky a samostatnosť pracovať s nimi v praktických činnostiach. 

4. Posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným 

hodnotám a tradíciám štátu, štátnemu jazyku, materinskému jazyku a k svojej 

vlastnej kultúre. 

5. Získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám 

ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd. 

6. Pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia 

a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými 

a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie. 

7. Naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotné vzdelávanie, 

schopnosť pracovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť. 

8. Kontrolovať a regulovať svoje správanie, starostlivosť a ochranu svojho zdravia, 

vrátane zdravej výživy a životného prostredia, a rešpektovanie všeľudských 

etických hodnôt. 

9. Získavať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie. 

 

  Inštitucionálne ciele sú uvedené v jednotlivých tematických oblastiach. 

 

  Špecifické ciele sú konkretizované v rámci jednotlivých tematických oblastí          

výchovy (TOV). Špecifické (konkrétne) ciele si stanovuje vychovávateľka v pláne 

výchovno-vzdelávacej činnosti. 
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Charakteristika ŠKD 

            

Školský klub detí (ďalej ŠKD) je zriadený pri Základnej škole na Belehradskej ulici číslo 

21, ktorá sa nachádza v mestskej časti Košice - sídlisko Ťahanovce.  

Škola je štátna, plno organizovaná, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. 

Klub funguje nepretržite od otvorenia školy dňa 15. apríla 1991 a jeho činnosť nadväzuje 

na jednozmenné vyučovanie v škole.  

 

Škola so ŠKD je situovaná uprostred  sídliska, obklopená  školským  dvorom,                 

je v blízkej dostupnosti zastávok MHD, deti dochádzajú prevažne peši. 

 

Počet detí ŠKD v 9. oddeleniach je 248 z 1. a 2. stupňa. 

Klub navštevujú deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na 1. stupni našej základnej 

školy, do ŠKD sú zaradené  aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

(ďalej ŠVVP) a nadané deti.    

 
 Vychovávateľky spolupracujú:  

 s rodičmi (individuálnymi pohovormi a na ZRPŠ)  

 so zástupcami Rady rodičov, ktorá prispieva financiami na vybrané akcie ŠKD 

 s členmi Rady školy  

 s vedením školy a učiteľmi 1. - 4. aj 5. - 9. ročníkov  

 s učiteľmi ZUŠ  

 s vedúcimi záujmových útvarov v škole  

 s učiteľkami MŠ na sídlisku (otvorenými hodinami pre deti MŠ, účasťou 

vychovávateliek na ZRPŠ MŠ, pravidelnou každoročnou spoluprácou zahrnutou   

           v plánoch práce)  

 s vedúcou školskej knižnice (účasťou na besedách na rôznu tému so súťažami, 

so  spisovateľmi,  na  čitateľskom maratóne, prípravou  darčekov  a  programov 

            pre hostí) 

 s predstaviteľmi MÚ Ťahanovce  

 s členkami Združenia žien Slovenska aktívnou účasťou na akciách (napr. 

vianočných a veľkonočných trhoch na pešej zóne, účasťou s deťmi na tvorivých 

dielňach pre deti). 
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Zameranie ŠKD 

 

Vychovať aktívneho občana schopného žiť v otvorenej informačnej spoločnosti. 

Výchovným pôsobením rozvíjať dieťa smerom k pozitívnej a aktívnej prosociálnej 

osobnosti.  

Umožniť deťom a naučiť ich zmysluplne, racionálne a tvorivo tráviť voľný čas. 

Dbať na vysokú odbornosť vychovávateľov a vytvoriť efektívne pôsobiace motivačné 

prostredie.  

Rozvíjať a posilňovať kritické myslenie, toleranciu a flexibilnosť detí. 

Viesť deti k spolupráci, podnikavosti, tvorivosti a vynaliezavosti.  

Pripravovať deti pre ich praktický život v duchu tvorivo-humanistickej výchovy.  

 

           Zameriavame sa hlavne na:  

 pracovno-technickú a esteticko-výchovnú oblasť s cieľmi: 

          Rozvíjať pracovné, manuálne a technické zručnosti a tvorivosť detí. 

          Oboznamovať   deti   s   novými   pracovnými  a   výtvarnými   technikami 

          postupmi a materiálmi. 

          Organizovať tvorivé dielne a aktivity pre deti a rodičov a umožniť  pracovať    

          s novými materiálmi. 

          Rozvíjať schopnosti pracovať s modernými informačno-komunikačnými zdrojmi. 

          Rozvíjať jemnú motoriku detí.  

 

 telovýchovnú, zdravotnú a športovú oblasť s cieľmi: 

          Rozvíjať pohybové schopnosti detí. 

          Organizovať súťaže v tradičných i netradičných športoch. 

          Rozvíjať schopnosti a vedomosti v dopravnej výchove. 

 

 spoločensko-vednú oblasť s cieľmi: 

          Posilňovať  základy hrdosti  detí  k  národnej,  štátnej  príslušnosti  i  hrdosti  

          k mestu, v ktorom žijú.  

          Organizovať výlety do okolia mesta, regiónu, po Slovensku za poznávaním  

          zaujímavých a výnimočných, historických a kultúrnych pamiatok i rekreačných    

          miest  a uplatňovať zážitkovú pedagogiku. 
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          Posilňovať komunikačné zručnosti.  

          Prejavovať úctu k rodičom, starším osobám a ohľaduplnosť k osobám 

          so zdravotným postihnutím. 

 

 vzdelávaciu oblasť s cieľmi: 

         Učiť deti učiť sa, samostatne pracovať a motivovať ich  k celoživotnému učeniu. 

         Učiť deti, že trvalé vedomosti  získajú najmä svojou vlastnou činnosťou.  

 

 prírodovedno-environmentálnu oblasť s cieľmi: 

          Uvedomovať si základné princípy zdravého životného štýlu. 

          Poznať základné princípy ochrany životného  prostredia, tvorivo využívať odpad. 

          Zážitkovými metódami rozvíjať vedomosti detí. 

 

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti  

 

Vychovávateľky v procese výchovy a vzdelávania preferujú moderné pedagogické 

stratégie:  

 individuálny prístup 

 uplatňovanie zážitkových aktivizujúcich metód a foriem práce 

 aplikovanie humanistickej výchovy (partnerský vzťah k  dieťaťu, humanistické 

hodnotenie dieťaťa) 

 využívanie moderných informačno-komunikačných technológií 

 úzku spoluprácu s rodinou dieťaťa a s vyučujúcimi 

 ďalšie kontinuálne vzdelávanie vychovávateľov 

 

Prostredníctvom stratégií výchovno-vzdelávacej činnosti vedú vychovávateľky deti 

k vytváraniu alebo ďalšiemu rozvoju kľúčových kompetencií. 

 

Kľúčové kompetencie 

  

Kompetencie sa v procese výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD rozvíjajú a navzájom 

prelínajú    v   jednotlivých   tematických   oblastiach    výchovy.   Dieťa  ich   rozvíja   

účasťou na záujmovej a výchovno-vzdelávacej činnosti. Kompetencie dieťaťa                

sú výsledkom obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti a celkového výchovno-

vzdelávacieho procesu v ŠKD. 
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Kompetencie učiť sa učiť 

 rieši nové, neznáme úlohy a situácie 

 zúčastňuje sa vedomostných súťaží 

 prejavuje záujem o nové informácie 

 

Komunikačné kompetencie 

 zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje svoj názor 

 vypočuje si opačný názor 

 prijíma spätnú väzbu 

 

Sociálne kompetencie 

 pomenuje svoje potreby, city a pocity 

 zvládne jednoduché stresové situácie 

 vlastným postupom rieši jednoduché konflikty 

 presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti 

 rešpektuje úlohy skupiny 

 efektívne spolupracuje v skupine 

 uvedomuje si potreby detí a osôb so zdravotným znevýhodnením 

 uvedomuje si potreby ostatných detí 

 poskytne pomoc alebo pomoc privolá 

 

Pracovné kompetencie 

 prejavuje samostatnosť vo vypracovaní domácich úloh 

 plánuje a hodnotí svoje činnosti 

 prijíma nové informácie a poznatky 

 dokončí prácu 

 kultivuje svoju vytrvalosť 

 plní si svoje povinnosti 

 ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné  

            pre praktický život 

 rozvíja manuálne zručnosti 
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Občianske kompetencie 

 uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb 

 uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie 

 je otvorený primeranému participovaniu na živote v oddelení 

 prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám 

 

Kultúrne kompetencie 

 pozná kultúrne pamätihodnosti okolia a regiónu 

 rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie 

 rešpektuje iné kultúry a zvyky 

 prijíma kultúrne podnety 

 je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine 

 ovláda základy kultúrneho správania 

 kultivuje svoj talent 

 presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti 

 rešpektuje úlohy skupiny 

 efektívne spolupracuje v skupine 

 uvedomuje si potreby detí a osôb so zdravotným znevýhodnením 

 uvedomuje si potreby ostatných detí 

 poskytne pomoc alebo pomoc privolá 

 

2. Formy výchovy a vzdelávania 

  

V školskom klube detí prebieha denná forma výchovy a vzdelávania detí. 

 

3. Tematické oblasti výchovy 

 

Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa v ŠKD realizuje v týchto tematických 

oblastiach výchovy: 

 

 vzdelávacia 

 spoločensko-vedná 

 pracovno-technická 

 prírodovedno-environmentálna 

 esteticko-výchovná  
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 telovýchovná, zdravotná a športová  

  

Tematické oblasti v sebe zároveň obsahujú ďalšie oblasti výchovy ako prierezové témy. 

 

Vzdelávacia oblasť 

 

 Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie 

 rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa 

 získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov 

 získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu 

 

Spoločensko-vedná oblasť 

 

 Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 spolurozhodovať o živote v skupine 

 rozvíjať základy zručností seba hodnotenia, seba riadenia, seba motivácie 

a empatie 

 prejavovať úctu k rodičom, starším osobám 

 prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím 

 pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd 

 posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti 

 kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa 

 vyjadrovať svoj názor 

 vedieť vypočuť opačný názor 

 využívať všetky dostupné formy komunikácie 

 rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa 

 vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty 

 poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať 

 

Pracovno-technická oblasť 

 

 Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele 
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 rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu 

 vedieť spolupracovať so skupinou 

 rozvíjať základy manuálnych a technických zručností 

 získavať základy zručností potrebných pre praktický život 

 získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov 

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť 

 

 Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia 

 rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného 

prostredia 

 Uvedomovať si škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog 

 Vyjadriť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy 

 Uvedomovať si základné princípy zdravého životného štýlu. 

 

Esteticko-výchovná oblasť 

 

 Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí 

 rozvíjať základy vzťahu k umeniu 

 rozvíjať talent a špecifické schopnosti 

 rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností 

 prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia 

 podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení 

 objavovať krásu v bežnom živote 

 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

 

 Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 kultivovať základné hygienické návyky 

 rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom 

 pochopiť škodlivosť fajčenia alkoholu a iných drog 

 pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia 
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 pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy 

 poznať základné princípy zdravého životného štýlu 

 rozvíjať športový talent a schopnosti 

 

4. Výchovný plán 
 
 

 
5. Výchovný jazyk  

 

Výchovným jazykom je štátny jazyk SR.  

 Výchovno-vzdelávacia činnosť prebieha v slovenskom jazyku. 

   

 

 

6. Materiálno-technické a priestorové podmienky 

 
 Materiálno-technické podmienky 

 

Vo výchovnej činnosti vychovávateľky využívajú materiálne pomôcky: hračky, 

spoločenské hry, detské stolové hry, stavebnice, hlavolamy, pexesá, kartové hry, detské 

tabule, detské časopisy, detské knihy, športové náradie, didaktickú techniku ŠKD a školy: 

rádiomagnetofóny s CD prehrávačmi, notebooky s dataprojektormi, interaktívnu tabuľu. 

Vychovávateľky majú v kabinete k dispozícii odborné a tvorivé knihy, počítač s tlačiarňou 

a kopírovacie zariadenie.                   

 

 

Tematická oblasť Počet VVČ v odd. ročne 

vzdelávacia (rozumová) výchova 165 

spoločensko-vedná výchova 33 

pracovno-technická výchova 33 

prírodovedno-environmentálna výchova 33 

esteticko-výchovná 33 

telovýchovná, zdravotná a športová výchova 33 
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Priestorové podmienky 

Oddelenia ŠKD sa nachádzajú v kmeňových triedach 1. - 4. ročníkov.  

Na chodbách pri triedach sa nachádzajú sociálne zariadenia. V triedach sú umývadlá   

so studenou vodou.  

Pri činnostiach ŠKD sa využívajú priestory školských tried, chodieb, veľkej a malej 

telocvične, multimediálnej učebne/herne, školskej kuchynky, školského ihriska 

s bežeckým oválom, multifunkčného ihriska, školskej knižnice, detských ihrísk a okolia 

školy. 

Vychovávateľky majú k dispozícii kabinet a miestnosť na odkladanie pracovného 

materiálu.  

Činnosti detí na rannej a dlhej službe prebiehajú v triedach. Popoludňajšie činnosti 

spestrujeme deťom vychádzkami po sídlisku, do mesta, do bábkového divadla, výletmi 

do blízkeho i vzdialeného okolia Košíc a regiónu, besedami v školskej knižnici, účasťou 

na akciách, organizovaných MÚ, súťažami, výstavami, tvorivými dielňami a akciami..  

 

 

7.  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí             

                                   

V ŠKD uplatňujeme humanistické hodnotenie detí.  

Hodnotenie dieťaťa je nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti humanisticko-

tvorivej výchovy, slúži ako prostriedok podpory jeho zdravého rozvoja, vplýva na jeho 

autoreguláciu a prejavuje sa procesom sebauvedomenia (sebahodnotenia), ktorý vyústi 

do sebaúcty dieťaťa. 

Deti hodnotíme v procese výchovno-vzdelávacej činnosti permanentne, priebežne 

 i na ZRPŠ a na konci školského roka.  

Hodnotenie má najmä motivačný a informačný charakter, robí ho vychovávateľka hlavne 

slovne, zohľadňuje individuálne osobitosti dieťaťa a prihliada na jeho momentálny 

psychický a fyzický stav. 

Pri hodnotení výsledkov činnosti dieťaťa vychovávateľky postupujú v súlade s výchovno-

vzdelávacími požiadavkami výchovného programu, výchovným plánom, výchovnými 

osnovami a štandardami a požiadavkami na rozvoj kľúčových kompetencií.  

 

 



 12 

 

Kritériá hodnotenia detí: 

Hlavné kritérium: 

 dodržiavanie pravidiel správania a dodržiavanie školského poriadku ŠKD 

Ďalšie kritériá: 

 prejavená snaha dieťaťa o zvládnutie danej úlohy 

 sústredenosť dieťaťa pri učení  

 samostatnosť dieťaťa pri učení (písaní domácej úlohy) pri príprave  

           na vyučovanie 

 vytrvalosť dieťaťa pri učení 

 výsledky učenia dieťaťa 

 vypracovaná domáca úloha 

 aktivita dieťaťa pri činnosti 

 výsledky činnosti dieťaťa 

 celková aktivita dieťaťa 

 aktivita dieťaťa v záujmovej činnosti 

 spolupráca s ostatnými deťmi 

 ochota pomôcť ostatným deťom 

 úroveň argumentácie a komunikácie dieťaťa 

 úroveň vyjadrovania a správanie sa dieťaťa v reálnej situácii 

 dosiahnutá úroveň, rozsah a kvalita uplatnených zručností v reálnej situácii 

(manuálne, estetické, hygienické, sebaobslužné zručnosti a i.) 

 

Pri hodnotení využívajú vychovávateľky metódy hodnotenia: 

o  pozorovanie dieťaťa pri činnosti 

o  motivačný rozhovor s dieťaťom 

o  poskytovanie spätnej väzby 

o  analýza výsledkov činnosti dieťaťa 

o  prezentácia výsledkov činností detí 

o  rozhovor s rodičmi, zákonnými zástupcami 

o  konzultácia s vychovávateľmi, vyučujúcimi dieťaťa 

 

Vychovávateľky sa riadia pri humanistickom hodnotení dieťaťa týmito zásadami: 

o individuálny prístup 

o partnerská komunikácia a dieťaťom 
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o otvorenosť hodnotenia 

o pozitívna orientácia hodnotenia 

o komplexnosť hodnotenia 

o smerovanie k sebahodnoteniu a aktívnemu podielu dieťaťa na hodnotení 

o objektivizácia hodnotenia 

 

Pri hodnotení využívajú vychovávateľky druhy hodnotenia: 

o subjektomotorické  

o sociálne normované 

o individuálne normované 

o intuitívne 

o emocionálne 

o racionálne 

o globálne 

o analytické 

o prognozujúce 

o procesuálne 

o záverečné 

 

Hodnotenie detí uskutočňuje vychovávateľka, vedúca vychovávateľka, prípadne riaditeľ 

školy. S hlavnými princípmi hodnotenia detí sú oboznámení rodičia aj deti. 

 
 

8.  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov ŠKD                   

 

Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

Pri hodnotení vychovávateliek sa postupuje v zmysle platných právnych predpisov. 

Hodnotí sa:  

o kvalita vykonanej práce 

o výsledok a náročnosť výkonu pedagogickej činnosti, miera osvojenia si 

a využívania profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca. 

 

Dodržiavanie právnych predpisov kontroluje a hodnotí: 

o uvádzajúci pedagogický zamestnanec začínajúceho vychovávateľa 

o priamy nadriadený podriadeného (vedúca vychovávateľka, riaditeľ školy) 
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Hodnotenie vychovávateliek sa uskutočňuje:  

o pravidelne aj priebežne  

o ústnou i písomnou formou. 

 

Pri hodnotení vychovávateliek ŠKD sa sleduje:  

o priama výchovno-vzdelávacia činnosť smerom dovnútra t. j pedagogická 

oblasť, ktorá sa týka činnosti s deťmi a ich výsledkov  

o priama výchovno-vzdelávacia činnosť smerom von t. j. oblasť, ktorá sa týka 

prezentácie ŠKD, vychovávateľov a detí.  

 

Kontrola konkrétnych úloh, vyplývajúcich z výchovného programu a ročného plánu práce 

ŠKD  sa uskutočňuje na pracovných poradách ŠKD a na zasadnutiach MZ ŠKD. 

 
Hodnotenie pedagogických zamestnancov sa zakladá na bodovom hodnotení.  
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9.  Výchovné štandardy 

 

Vzdelávacia oblasť 

 

 
Obsahový štandard 
 

 
Výkonový štandard 
 

Precvičenie učiva, vypracovanie 

domácich úloh 

Samostatne písať domáce úlohy. 

Precvičiť učivo z jednotlivých predmetov. 

Techniky učenia, ako sa učiť, čítanie 

textu, reprodukcia príbehu. 

Poznávať a rozvíjať efektívne spôsoby 

učenia sa. 

Práca s informačnými zdrojmi, čítanie   

s porozumením, sebavzdelávanie. 

Získavať nové poznatky, informácie 

z rôznych zdrojov a byť k nim otvorený. 

Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy,  

zmyslové hry, doplňovačky, didaktické 

hry, sudoku, tajničky, prepis, opis. 

Rozvíjať získané poznatky. 

 

 

 

     Spoločensko-vedná oblasť 

 

 
Obsahový štandard 
 

 
Výkonový štandard 
 

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie  

pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie 

školského poriadku ŠKD. 

Spolurozhodovať o živote v skupine, 

rodine. 

Prejavy úcty k rodičom a ostatným 

ľuďom. 

Prejavovať úctu k rodičom, starším. 

Emócie, prečo sme nahnevaní, silné 

a slabé stránky osobnosti, trpezlivosť, 

upokojenie sa, ako zvládnuť hnev, 

pozitívne myslenie, ako pochopiť iných, 

sebaúcta. 

Ovládať jednoduché zručnosti seba 

hodnotenia, seba riadenia seba 

motivácie a empatie. 
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Život so zdravotným postihnutím, čo je  

predsudok, vzťah k handicapovaným 

deťom. 

Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so 

zdravotným postihnutím. 

Práva dieťaťa, ľudské práva, 

šikanovanie, diskriminácia, moje práva, 

tvoje práva, spolužitie bez násilia. 

Rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie 

ľudských práv a základných slobôd. 

Slovensko v Európe, Slovensko vo svete 

úspechy slovenských športovcov, 

umelcov, mládeže. 

Posilniť základy hrdosti k národným 

hodnotám a tradíciám SR. 

Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna  

komunikácia, spolužitie bez násilia.  

Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy 

v správaní sa. 

Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká,      

správanie, ktoré podporuje konflikt. 

      

Samostatne a kriticky riešiť jednoduché 

konflikty, životné situácie, situácie 

v oddelení. 

Asertivita, asertívne správanie.            Obhajovať svoje názory. 

Vedenie rozhovoru, diskusia,  dialóg,                             

monológ.                                  

Vypočuť si opačný názor. 

Moja rodina, čo je domov, vlastné 

zážitky, rozprávanie o domove, prejavy 

úcty k ľuďom, čo je tolerancia.    

Prejavovať úctu k ľuďom, rodičom, 

starším, ženám, predkom, rovesníkom. 

Deľba práce v rodine, problémy v rodine,                      

život detí v rozvrátenej rodine, moja 

pomoc v rodine.                                                                                                                                        

Pomenovať a porovnávať vzťahy 

v harmonickej a rozvrátenej rodine. 

Práca s počítačom, komunikácia 

s internetom, práca v  textovom 

a grafickom editore. 

Využívať všetky dostupné formy 

komunikácie. 
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     Pracovno-technická oblasť 

 

 
Obsahový štandard 
 

 
Výkonový štandard 

Sebaobsluha, poriadok v triede,               

v oddelení, poriadok na stole,  v šatni.                                                                                

Kultivovať základné seba obslužné  

a hygienické návyky. 

Prejavy kladného vzťahu k spolužiakom,                  

hrdosť na spoločný výsledok práce, 

spolupráca. 

Vedieť spolupracovať so skupinou. 

Práca s rôznym materiálom, netradičné 

pracovné postupy, zhotovenie darčeka, 

rozvoj jemnej motoriky, manipulačné 

zručnosti,. 

Rozvíjať základy manuálnych 

a technických zručností. 

Práca s rôznym materiálom, maska na 

karneval, kalendár oddelenia, návrh 

oddychového kútika v oddelení, kútika 

živej prírody, výstavy prác. 

Získať základné zručnosti v tvorbe                           

jednoduchých projektov. 

Práca s papierom, textilom  a  prírodným 

materiálom – výrobky s praktickým 

využitím, studené jedlá, nápoje, recepty, 

postupy  

Získať základy zručností, potrebných  

pre praktický život. 
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    Prírodovedno-environmentálna oblasť 

 

 
Obsahový štandard 
 

 
Výkonový štandard 

Pozorovanie prírody, fauny a flóry 

 v regióne, pozorovanie zmien v prírode, 

šetrenie energiami, vodou, tematická 

rozprávka. 

Pochopiť základné princípy ochrany 

životného  prostredia.  

Starostlivosť o izbové kvety, čistenie                    

prírody a okolia ŠKD, zber papiera,                       

triedenie odpadu, tvorivé využitie 

odpadu. 

Rozvíjať zručnosti pri jednoduchej 

činnosti na tvorbe a ochrane životného 

prostredia. 

Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie,              

civilizačné choroby. 

Uvedomovať si škodlivosť fajčenia, 

alkoholu a iných drog. 

Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje               

zdravie, príčiny ochorenia, racionálna                                   

strava, potravinová pyramída. 

Vyjadriť význam dodržiavania 

základných zásad zdravej výživy. 

Stravovacie návyky, pitný režim, 

striedanie práce s odpočinkom, prvá 

pomoc, obliekanie podľa ročných období. 

Uvedomovať si základné princípy 

zdravého životného štýlu. 
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     Esteticko-výchovná oblasť 

     

 
Obsahový štandard 
   

 
Výkonový štandard 

Kultúrne pamiatky v meste, regióne, 

múzeum, galéria, ľudové tradície, zvyky, 

povesti, názvy ulíc, miestne noviny, 

história a dnešok.  

Prejavovať úctu ku kultúrnym hodnotám  

v blízkom okolí. 

Hudba, výtvarné umenie, tanec. Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu. 

Netradičné výtvarné techniky, hudobné                     

činnosti, športové činnosti. 

Rozvíjať svoj talent a špecifické 

schopnosti. 

Záujmová činnosť, príprava umeleckého 

vystúpenia                     

 

Byť otvorený k tvorivej činnosti. 

Úprava oddelenia, netradičné ozdoby,                        

úprava zovňajšku.                                 

Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej 

estetickej úprave prostredia a svojej 

osoby. 

Veľká noc, Deň matiek, Úcta k starším, 

Advent, Vianoce. 

 Podieľať sa na príprave kultúrnych 

podujatí v skupine. 

Tematická vychádzka, pozorovanie 

zmien, audio nahrávka, rozprávka. 

Byť otvorený objavovať a vnímať krásu  

v bežnom živote. 
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Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 
 

 
Obsahový štandard 
 

 
Výkonový štandard    

Umývanie rúk, vetranie, telovýchovné                     

chvíľky. 

Ovládať základné hygienické návyky. 

Prechádzka, bicyklovanie, lyžovanie,                       

plávanie, cvičenie v telocvični, stolný 

tenis, kolektívne loptové hry. 

Rozvíjať schopnosť relaxovať 

pravidelným cvičením a pohybom. 

Záujmová činnosť, športová súťaž. Rozvíjať športový talent a schopnosti. 

Otužovanie, relaxačné cvičenie, 

skupinové  netradičné športové disciplíny 

a hry. 

Pochopiť význam pravidelného pohybu 

a cvičenia. 

Prechádzka, poznávacia vychádzka, 

bicyklovanie, prechod do školy a domov, 

dopravné značky. 

Poznať dopravné prostriedky a pravidlá 

cestnej premávky. 
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10.  Výchovné osnovy  

 

Vzdelávacia oblasť  

(165 VVČ ročne) 

 

Výchovno-
vzdelávací 
cieľ 

 
Obsah 

Metódy 
formy 

Počet 
VVČ 
1.ročník 

Počet 
VVČ 
2.ročník 

Počet 
VVČ 
3.ročník 

Počet 
VVČ 
4.ročník 

Písať 
samostatne 
domáce 
úlohy. 

Domáce úlohy. individuálny 
prístup, 
tréning, 
motivácia, 
vysvetlenie, 
zábavné 
didaktické hry 
 

120 120 120 120 

Poznávať  
a rozvíjať 
efektívne 
spôsoby 
učenia sa. 
 
 

Techniky 
učenia,  
ako sa učiť, 
rozvíjanie 
vedomostí, 
čítanie textu, 
reprodukcia 
príbehu. 

individuálny 
prístup, 
motivácia, 
povzbudenie, 
motivačné 
hodnotenie, 
modelové 
situácie, 
prezentácia 
 

10 10 10 10 

Získavať 
nové 
poznatky 
a informácie. 

Práca 
s informačnými 
zdrojmi, čítanie 
s porozumením, 
práca 
s encyklopédiou 
a slovníkom, 
sebavzdelávanie 
 

individuálny 
prístup, 
aktivizácia, 
brainstorming, 
riešenie 
nových úloh, 
prezentácia 

20 20 20 20 

Rozvíjať 
získané 
poznatky 

Rozvíjanie 
slovnej zásoby, 
jazykolamy, 
zmyslové hry, 
doplňovačky, 
sudoku, 
tajničky, 
didaktické hry 
 

individuálny 
prístup, 
riešenie úloh 

15 15 15 15 
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Spoločensko-vedná  oblasť 

(33 VVČ ročne) 

 

Výchovno-
vzdelávací 
cieľ 

 
Obsah 

Metódy 
formy 

Počet 
VVČ 
1.ročník 

Počet 
VVČ 
2.ročník 

Počet 
VVČ 
3.ročník 

Počet 
VVČ 
4.ročník 

Obhajovať si 
svoj názor. 
 

Asertivita, 
asertívne 
správne, 
jednoduché 
techniky 

vysvetlenie, 
povzbudenie, 
hranie rolí, 
list, hry na 
presadzova-
nie, aktivačné 
hry  

1 1 1 1 

Vypočuť si 
opačný 
názor. 
 

Vedenie 
rozhovoru, 
diskusia, 
dialóg 
a monológ. 

vysvetlenie, 
tréning, 
aktivačné hry, 
hranie rolí, 
dramatizácia 

1 1 1 1 

Spolurozho -
dovať 
o živote 
v rodine, 
skupine. 
 

Dodržiavanie 
školského 
poriadku ŠKD, 
ŠK, denného 
režimu dieťaťa, 
spolupráca, 
zodpovednosť, 
vytváranie 
pozitívnej 
klímy 
v oddelení. 
 

vysvetlenie, 
povzbudenie, 
hranie rolí, 
hry na 
presadzovani
e, aktivačné 
hry, návšteva 
ŠK 

3 3 3 3 

Ovládať 
jednoduché 
zručností 
seba 
hodnotenia, 
seba 
riadenia, 
seba 
motivácie  
a empatie. 
 

Emócie, prečo 
sme 
nahnevaní, 
silné a slabé 
stránky 
osobnosti, 
trpezlivosť, 
upokojenie sa, 
ako zvládnuť 
hnev, pozitívne 
myslenie, ako 
pochopiť iných, 
seba úcta.  
 

individuálny 
prístup, 
vysvetlenie, 
povzbudenie, 
hranie rolí, 
hry na 
úprimnosť, 
hry na 
vciťovanie, 
dramatizácia, 
výtvarná 
práca 
 

3 3 3 3 

Prejavovať 
úctu  
k rodičom, 
starším, 
ženám, 
predkom, 

Moja rodina, 
čo je domov, 
vlastné 
zážitky, vinš, 
rozprávanie 
o domove, 

individuálny 
prístup, film, 
rozprávka, 
hranie rolí, 
hry na 
vciťovanie, 

3 3 3 3 
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rovesníkom. 
 

prejavy úcty 
k ľuďom, čo je 
tolerancia. 
 

darček, vinš 

Prejavovať 
ohľaduplnosť 
k osobám so 
zdravotným 
postihnutím.  
 

Život 
 so 
zdravotným 
postihom, čo je 
predsudok, 
vzťah  k deťom  
s handicapom. 
 

individuálny 
prístup, film, 
rozprávka, 
hranie rolí, 
hry na 
vciťovanie 

1 1 1 1 

Rozlíšiť  
dodržiavanie 
a 
porušovanie 
ľudských páv 
a základných 
slobôd. 
 

Práva dieťaťa, 
ľudské práva, 
šikanovanie, 
diskriminácia, 
moje práva, 
tvoje práva, 
spolužitie bez 
násilia. 

individuálny 
prístup, 
vysvetlenie, 
brainstorming 
hry na 
riešenie 
konfliktov, hry 
na dôveru, 
hry na seba 
presadzova-
nie 
 

1 1 1 1 

Posilniť 
základy 
hrdosti 
k národnej 
a štátnej 
príslušnosti. 

Slovensko 
v Európe, 
Slovensko vo 
svete, úspechy 
slovenských 
športovcov, 
umelcov, 
mládeže, 
tradície, zvyky, 
obyčaje 
Slovenska, 
kraja a iných 
krajín, rodné 
mesto a jeho 
okolie, 
bydlisko. 
 

individuálny 
prístup, 
vysvetlenie, 
výtvarná 
práca, tvorivá 
dielňa, 
diskusia, film, 
riadený 
rozhovor, 
rozprávka, 
vychádzka, 
zážitkové 
učenie 

10 10 10 10 

Kultivovať 
kultúrne 
návyky a 
vyjadrovanie 
sa. 

Pozdrav, 
podanie ruky, 
požiadanie, 
prosba, 
poďakovanie, 
prepáčenie, 
odmietnutie, 
oslovenie, 
darovanie, 
stolovanie, 
vzájomné 

individuálny 
prístup, 
vysvetlenie, 
hranie rolí, 
dramatizácia 

3 3 3 3 
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počúvanie sa, 
správanie sa 
v spoločnosti, 
u lekára,  
v obchode. 
 

Rozlišovať 
kultúrne 
a nekultúrne 
prejavy 
v správaní. 
 

Vulgarizmy, 
slang, gestá, 
neformálna 
komunikácia, 
spolužitie 
bez násilia, 
spolužitie 
v kolektíve. 
 

individuálny 
prístup, 
pochvalný 
list, 
vysvetlenie, 
aktivačné hry, 
hranie rolí 

3 3 3 3 

Samostatne 
a kriticky 
riešiť 
jednoduché 
konflikty, 
životné 
situácie, 
situácie  
v oddelení. 

Čo je konflikt, 
z čoho konflikt 
vzniká, 
správanie, 
ktoré 
podporuje 
konflikt a ktoré 
predchádza 
konfliktu, 
odpúšťanie. 
 

individuálny 
prístup, 
vysvetlenie, 
hranie rolí, 
hry na 
riešenie 
konfliktov, 
dramatizácia 
 
 

1 1 1 1 

Pomenovať a 
porovnávať 
vzťahy 
v 
harmonickej 
a rozvrátenej 
rodine. 

Deľba práce 
v rodine, 
vlastné 
zážitky, 
problémy 
v rodine, 
život detí 
v rozvrátenej 
rodine, moja 
pomoc 
v rodine. 
 

individuálny 
prístup, 
hranie rolí, 
sociálne hry, 
dramatizácia, 
výtvarná 
práca, film, 
rozprávka, 
riadený 
rozhovor, 
písanie 
pozdravu 
 

2 2 2 2 

Využívať 
všetky 
dostupné 
formy 
komunikácie. 

Práca 
s počítačom, 
komunikácia 
s internetom, 
práca 
v textovom 
a grafickom 
editore. 
 

individuálny 
prístup, 
braistorming, 
vlastná 
práca, 
riešenie úloh, 
tréning, 
prezentácia 

1 1 1 1 
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Pracovno-technická oblasť 

(33 VVČ ročne) 

 

Výchovno-
vzdelávací 
cieľ 

 
Obsah 

Metódy 
formy 

Počet 
VVČ 
1.ročník 

Počet 
VVČ 
2.ročník 

Počet 
VVČ 
3.ročník 

Počet 
VVČ 
4.ročník 

Kultivovať 
základné 
seba 
obslužné 
a hygienické 
návyky. 
 

Sebaobsluha, 
poriadok na 
stole, v lavici,  
v šatni, 
umývanie rúk, 
vetranie , 
telovýchovné 
chvíľky. 
 

individuálny 
prístup, 
vysvetlenie, 
motivácia, 
aktivizácia, 
hodnotenie. 
 

2 2 2 2 

Vedieť 
spolupraco-
vať so 
skupinou. 
 

Kladný vzťah 
k spolužia-
kom,  hrdosť 
na spoločný 
výsledok 
práce. 
 

individuálny 
prístup, 
motivácia, 
kooperačné 
hry, spoločné 
podujatia, 
besiedka, 
súťaž 

4 4 4 4 

Rozvíjať 
základy 
manuálnych 
a technic-
kých 
zručností. 
 

Práca 
s rôznym 
materiálom, 
s papierom, 
netradičné 
pracovné 
postupy, 
zhotovenie 
darčeka,  
rozvoj jemnej 
motoriky, 
manipulačné 
zručnosti, 
spolupráca. 

individuálny 
prístup, 
povzbudenie, 
vysvetlenie, 
aktivizácia, 
tvorivá dielňa, 
vlastná 
práca, 
výstava prác 
 

16 16 16 16 

Získavať 
základy 
zručností 
potrebných 
pre praktický 
život. 
 

Poriadok 
v herni, 
v triede, seba 
obslužné 
činnosti, 
studené jedlá, 
práca 
s papierom, 
textilom. 
 

individuálny 
prístup, 
tréning, 
povzbudenie, 
aktivačné hry, 
vlastná 
práca, 
výstava, 
zážitkové 
učenie 

8 8 8 8 

Získavať 
základné 
zručnosti 
v tvorbe 

Práca 
s rôznym 
materiálom, 
s papierom, 

individuálny 
prístup, 
vysvetlenie, 
povzbudenie, 

3 3 3 3 
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jednodu-
chých 
projektov. 
 

maska na 
karneval, 
kalendár 
oddelenia, 
návrh 
oddychového 
kútika 
v oddelení, 
kútika živej 
prírody, 
výstavy prác. 
 

brainstorming 
tvorivá dielňa, 
kooperačné 
hry, vlastná 
práca, 
prezentácia, 
zážitkové 
učenie 
 

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť 

(33 VVČ ročne) 

 

Výchovno-
vzdelávací 
cieľ 

 
Obsah 

Metódy 
formy 

Počet 
VVČ 
1.ročník 

Počet 
VVČ 
2.ročník 

Počet 
VVČ 
3.ročník 

Počet 
VVČ 
4.ročník 

Pochopiť 
základné 
princípy 
ochrany 
životného 
prostredia. 
 

Poznávanie 
zvierat, rastlín 
v regióne, 
pozorovanie 
zmien 
v prírode, 
šetrenie 
energiami, 
vodou, 
tematická 
rozprávka 

individuálny 
prístup, 
vysvetlenie, 
ekologické 
hry 
 

17 17 17 17 

Rozvíjať 
zručnosti pri 
jednoduchej 
činnosti na 
tvorbe 
a ochrane 
životného 
prostredia. 
 

Starostlivosť 
o izbové kvety, 
čistenie 
prírody 
a okolia ŠKD, 
zber papiera, 
triedenie 
odpadu, 
využitie 
odpadu, zber 
prírodnín. 
 

individuálny 
prístup, 
vysvetlenie, 
motivácia, 
aktivizácia, 
prezentácia, 
zážitkové 
učenie 
 

5 5 5 5 

Pochopiť 
škodlivosť 
fajčenia, 
alkoholu 
a iných drog. 
 

Čo je nikotín 
fajčenie 
alkohol 
a zdravie, 
civilizačné 
choroby. 
 

individuálny 
prístup, 
vysvetlenie, 
výtvarné 
spracovanie 
zážitku, súťaž 
 

3 3 3 3 

Pochopiť Podstata individuálny 4 4 4 4 
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význam 
dodržiavania 
základných 
zásad 
zdravej 
výživy. 

zdravia, 
zodpovednosť 
za svoje 
zdravie, príčiny 
ochorenia, 
racionálna 
strava, 
potravinová 
pyramída. 
 

prístup, 
vysvetlenie, 
aktivácia, 
rozprávka, 
súťaž 

Poznať 
základné 
princípy 
zdravého 
životného 
štýlu. 
 

Stravovacie 
návyky,  
pitný režim, 
striedanie 
práce 
s odpočinkom, 
prvá pomoc, 
obliekanie 
podľa ročných 
období. 
 

individuálny 
prístup, 
vysvetlenie, 
aktivácia, 
rozprávka, 
beseda 
s lekárom, 
súťaž 
 

4 4 4 4 

 
 
 
 
Esteticko-výchovná oblasť 

(33 VVČ ročne)  

 

Výchovno-
vzdelávací 
cieľ 

 
Obsah 

Metódy 
formy 

Počet 
VVČ 
1.ročník 

Počet 
VVČ 
2.ročník 

Počet 
VVČ 
3.ročník 

Počet 
VVČ 
4.ročník 

Posilniť úctu 
ku kultúrnym 
hodnotám 
v blízkom 
okolí. 
 

Návšteva kina, 
galérie, 
múzea, 
kultúrnych 
pamiatok 
v obci 
a regióne, 
ľudové 
tradície. 
 

individuálny 
prístup, 
vysvetlenie, 
ukážka, 
výtvarné 
práce, film, 
rozprávka, 
výstava prác, 
vychádzka, 
hudobné 
nahrávky 

6 6 6 6 

Rozvíjať 
základy 
vzťahu 
k umeniu. 
 

Hudba, 
výtvarné 
umenie, tanec, 
záujmová 
činnosť, nácvik 
programu. 
 

motivácia, 
ukážka, 
povzbudenie, 
návšteva 
kultúrneho 
podujatia 

2 2 2 2 

Rozvíjať 
talent 

Netradičné 
výtvarné 

individuálny 
prístup, 

10 10 10 10 
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a špecifické 
schopnosti. 
 

techniky, 
hudobné 
činnosti, 
športové 
činnosti. 
 

motivácia, 
ukážka, 
povzbudenie, 
brainstorming 
výstava prác, 
súťaž, 
hudobné 
nahrávky 
 

Rozvíjať 
základy 
tvorivých 
schopností 
a zručností. 
 

Záujmová 
činnosť 
a príprava 
kultúrneho 
vystúpenia. 
 

individuálny 
prístup, 
motivácia, 
ukážka, 
povzbudenie, 
brainstorming 
prezentácia, 
výstava prác 
 

5 5 5 5 

Prejavovať 
pozitívny 
vzťah 
k jednodu-
chej 
estetickej 
úprave 
prostredia 
a svojej 
osoby. 
 

Úprava triedy, 
netradičné 
ozdoby, 
úprava 
zovňajšku. 
 

individuálny 
prístup, 
motivácia, 
ukážka, 
povzbudenie, 
brainstorming 
aktivizácia 

3 3 3 3 

Podieľať sa 
na príprave 
kultúrnych 
podujatí 
v skupine. 
 

Veľká noc, 
Deň matiek, 
úcta k starším, 
Vianoce, 
spevácka 
súťaž. 
 

individuálny 
prístup, 
motivácia,  
povzbudenie,  
aktivizácia, 
besiedka 
 

2 2 2 2 

Objavovať 
a vnímať 
krásu 
v bežnom 
živote. 
 

Tematická 
vychádzka, 
pozorovanie 
zmien, 
rozprávka, 
vlastná 
skúsenosť. 
 

individuálny 
prístup,   
povzbudenie,  
pozorovanie, 
ilustrácia 
zážitku 

5 5 5 5 
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Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

(33 VVČ ročne) 

Výchovno-
vzdelávací 
cieľ 

 
Obsah 

Metódy 
formy 

Počet 
VVČ 
1.ročník 

Počet 
VVČ 
2.ročník 

Počet 
VVČ 
3.ročník 

Počet 
VVČ 
4.ročník 

Ovládať 
základné 
hygienické 
návyky. 

Umývanie rúk, 
vetranie, 
telovýchovné                     
chvíľky. 
 

individuálny 
prístup, 
motivácia, 
povzbudenie, 
aktivizácia, 
tréning 
 

5 5 5 5 

Rozvíjať 
schopnosť 
relaxovať 
pravidelným 
cvičením 
a pohybom. 
 

Prechádzka, 
kolektívne 
športové hry, 
cvičenie 
v telocvični, 
základy 
rytmickej 
gymnastiky 
a tanca, 
bicyklovanie, 
stolný tenis.  
 

individuálny 
prístup, 
motivácia, 
povzbudenie, 
aktivizácia, 
tréning 
 

11 11 11 11 

 
Pochopiť 
význam 
pravidelného 
pohybu 
a cvičenia. 
 

 
Otužovanie, 
relaxačné 
cvičenie, 
skupinové hry, 
netradičné 
športové 
disciplíny 
a hry. 
 

individuálny 
prístup, 
vysvetlenie, 
motivácia, 
povzbudenie, 
aktivizácia, 
tréning 
 
 

 
7 

 
7 

 
7 

 
7 

Rozvíjať 
športový 
talent 
a schopnosti. 
 

Záujmová 
činnosť, futbal, 
basketbal, 
vybíjaná, 
atletika  
 

individuálny 
prístup, 
vysvetlenie, 
motivácia, 
povzbudenie, 
aktivizácia, 
tréning, 
súťaž. 
 

5 5 5 5 

Poznať 
dopravné 
prostriedky 
a pravidlá 
cestnej 
premávky. 

Prechádzka, 
poznávacia 
vychádzka, 
bicyklovanie, 
prechod do 
školy a domov, 
dopravné 
značky. 

individuálny 
prístup, 
vysvetlenie, 
motivácia, 
povzbudenie, 
aktivizácia, 
tréning, súťaž 
 

5 5 5 5 
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11.  Systém zabezpečenia kvality výchovy, autoevalvácia ŠKD  

 

Hodnotenie ŠKD 

Hodnotenie sa uskutočňuje ako: 

a) vonkajšie (externé) hodnotenie 

b) vnútorné (autoevalvácia, sebahodnotenie) hodnotenie 

 

Vonkajšie hodnotenie je zamerané na zisťovanie kvality a efektivity školy v porovnaní 

s inými školami a realizuje sa na úrovni štátu, regiónu. Ciele sú určené inštitúciou 

zodpovednou za externú evalváciu. V ŠKD sa uskutočňuje ako súčasť hodnotenia školy. 

Uskutočňuje ho: 

 Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) 

 zriaďovateľ 

 rodičia a žiaci 

 deti ŠKD 

 rôzne inštitúcie 

 verejnosť 

 

Vnútorné hodnotenie (sebahodnotenie) slúži na získanie spätnej väzby o kvalite 

a efektivite výkonu, na hodnotenie vnútorných procesov. Cieľom sú oblasti činnosti ŠKD, 

napr. výchovný program, jeho realizácia v praxi, klíma, atmosféra, riadenie, vedenie ŠKD, 

materiálno-technické zabezpečenie, spolupráca vychovávateľov s učiteľmi, rodičmi, 

verejnosťou a ostatnými subjektmi podieľajúcimi sa na výchovno-vzdelávacom procese. 

Uskutočňuje sa na úrovni: 

 školy 

 triedy 

 ŠKD 

 oddelenia 

Sebahodnotenie je systematický proces sebareflexie a prostriedok zvyšovania kvality 

ŠKD a efektivity práce. 
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