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   Výchovno - vzdelávacia činnosť v ŠKD prebiehala v súlade s plnením úloh a cieľov, 
ktoré boli rozpracované v Pláne práce ŠKD na šk. rok 2020/2021. Činnosť bola 
zameraná na skvalitnenie prípravy na vyučovanie, zdokonaľovanie praktických 
zručností, rozvoj sociálnej komunikácie, spoluprácu s rodičmi a triednymi učiteľmi a 
hlavne na uspokojovanie potrieb a záujmov žiakov. 
   Činnosť bola organizovaná tak, aby si žiaci oddýchli, načerpali pozitívne skúsenosti i 
poznatky, uspokojili vlastné potreby a záujmy. Žiaci mali možnosť výberu záujmovej 
činnosti, ktorá bola primeraná ich veku a schopnostiam. 
   V jesennom období sme uskutočnili zábavné popoludnie „Hlavolamy a pokusy“ a 
„Jesenné šantenie“. Zdravý štýl života sme prezentovali v akciách „Stravujeme sa 
zdravo“ a „Zdravé stravovanie“. Z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácie sa 
nezrealizovala akcia „Imatrikulácia prvákov“, ale uskutočnili sme návštevu žiakov 1. A 
a 1. B triedy, ktorým sme odovzdali pamätné listy a malé darčeky. V spolupráci 
s koordinátorkou ENV sme zrealizovali akciu „Čarovná jeseň“. Koordinátorka ENV 
Mgr. Zuzana Porvazová si pripravila pre žiakov ŠKD besedy a zaujímavé aktivity na 
témy „Svet okolo nás“ a  „Ochraňujme prírodu“. 
V rámci týždňa boja proti drogám sme zrealizovali besedu na tému „Miluj život a nie 
drogu!“. 
     V zimnom období sa žiaci zúčastnili výzdoby vianočného stromčeka v školskej 
jedálni. V rámci relaxácie žiaci cvičili jogové cvičenia, hrali pohybové hry na školskom 
ihrisku. V predvianočnom období sa uskutočnila akcia „Mikulášska zábava“, „Na 
Kračun u Pavlovci“, na ktorej si žiaci pripomenuli zvyky a tradície našich predkov. Na 
akcii s názvom „Čaro Vianoc“ si žiaci vychutnávali predvianočnú atmosféru pri 
slávnostne prestretom stole a pri vianočných aktivitách.  
       V jarnom období si žiaci overili svoje vedomosti vo vedomostných kvízoch 
s prírodovedným zameraním: „Poznaj a chráň!“ a  „Putovanie prírodou“.  
     Žiaci 2. oddelenia sa zúčastnili športového odpoludnia „Veselo pri športe“. V závere 
školského roka žiaci dostali pamätný list ŠKD. Všetky akcie ŠKD prebiehali 
v skupinách v súlade s odporúčaním a usmernením MŠVVaŠ SR v čase COVID-19.  
     Z dôvodu prerušenia prevádzky ŠKD pre zlú epidemiologickú situáciu sa 
nezrealizovali tieto akcie: „Karneval masiek“, „Zoznámte sa, to je kniha...“, „Cesta do 
rozprávky“, „Na bicykli bezpečne a dobre ...“, Návšteva filmového predstavenia a noc 
v ŠKD. 
     Počas celého školského roka mali žiaci možnosť zapojiť sa do zaujímavých 
činností podľa vlastného výberu a záujmu. Najväčší  záujem mali  o športové aktivity, 
hlavolamy, tajničky, osemsmerovky, výrobu darčekov pre svojich blízkych. 
Voľnočasové aktivity viedli k tomu, aby žiaci trávili čas mimo vyučovania aktívnymi 
formami, a tak efektívne využívali svoj voľný čas. 
     Školský klub detí svojou štruktúrou činností ponúka žiakom široké spektrum 
vyplnenia voľného času. 

Vhodnou motiváciou podnecujeme u žiakov kladný vzťah k vzdelávaniu. Novými 
metódami a formami výučby a výchovy znižujeme ich školskú neúspešnosť. Prebrané 
učivo sa upevňuje hravou formou, k čomu využívame didaktické hry a CD s rôznym 
zameraním. V rámci prípravy na vyučovanie budeme i naďalej zlepšovať pripravenosť 
žiakov na vyučovanie. O výsledkoch výchovno - vzdelávacej činnosti, ako aj 
prezentáciu záujmovej činnosti ŠKD zverejňujeme na webovej stránke školy.  Z týchto 
zrealizovaných akcií sme vychádzali pri tvorbe plánu práce ŠKD na šk. rok 2021/2022. 

 
 
 



2. Štruktúra ŠKD                                                                                                         
  
  Výchovno - vzdelávacia činnosť ŠKD sa v školskom roku 2021/2022 bude realizovať 
v dvoch oddeleniach:  
1. oddelenie: počet žiakov 26 - vychovávateľka  Adriana Imreová  
2. oddelenie: počet žiakov 25 - vychovávateľka  Mgr. Mária Bandasová 
Pracovný čas p. Imreovej je : 
- v pondelok a v stredu od 11.45 do 16.00 hod., v utorok a vo štvrtok od 11.30 do 
15.30 hod. a v piatok od 11.30 do 16.00 hod. 
Pracovný čas Mgr. Márii Bandasovej je : 
- v pondelok od 11.45 do 16.15 hod., v utorok a vo štvrtok od 11.45 do 16.00 hod., 
v stredu a v piatok od 12.00 do 16.00 hod. 
Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Pavlovce nad Uhom ako príslušný orgán 
podľa ustanovenia  §  5 ods. 3 písm. j) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších, § 114  zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní  v znení 
neskorších predpisov a podľa VZN obce v Pavlovciach nad Uhom, číslo 17/2019 zo 
dňa 11.12.2019 určil zákonnému zástupcovi výšku príspevku 2.30 €  na čiastočnú 
úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení a 
zákonnému zástupcovi žiaka v hmotnej núdzi výšku príspevku  0 €. 
                                                   

3. Hlavné úlohy a ciele 
   Úlohy vyplývajúce z pedagogicko-organizačných pokynov pre ŠKD sme začlenili do 
týchto okruhov a stanovili si tieto výchovno-vzdelávacie ciele: 
 
a) Škola 

- výchovno-vzdelávaciu činnosť realizovať v súlade s výchovným programom 

- pri realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti dodržiavať psychohygienické podmienky, 
uplatňovať pedagogické zásady primeranosti a individuálneho prístupu 
v heterogénnych oddeleniach 

- skvalitnením spolupráce so základnou školou a zriaďovateľmi umožniť deťom zo 
sociálne znevýhodneného prostredia pravidelne navštevovať školské kluby detí 
s cieľom podporovať ich adaptáciu na školu a rozvíjať cieľavedomú a systematickú 
prípravu na vyučovanie 

- rozvoj tvorivosti, nadania a talentu vo všetkých zložkách 
- realizovanie výchovno-vzdelávacej činnosti so žiakmi v konkrétnom odbore 

záujmovej činnosti ( spoločensko-vednej, telovýchovnej, prírodovednej, technickej, 
turistickej...) 

- dobrá úroveň sociálnej komunikácie (uplatňovanie prostriedkov verbálnej a 
neverbálnej komunikácie), hlavne pedagogickej komunikácie vo vzťahu učiteľ - žiak, 
učiteľ - vychovávateľ,  žiak - vychovávateľ, vychovávateľ - rodič  

- rozvoj jemnej motoriky a grafomotorických schopností a prejavov u mladších žiakov 
- rozvoj poznávacích psychických procesov (zrakového a sluchového vnímania, 

pamäti, úmyselnej pozornosti, slovného a názorového myslenia) 
- aktívne sa zapájať do akcií organizovaných školou 
- vytvárať zdravú, optimistickú, činorodú, pracovnú atmosféru, povzbudzovať žiakov 

k úspechu, prežívať šťastie z úspechov 



- primeranou formou rozvíjať úroveň vedomostí s využitím zábavných a hravých foriem 
u mladších žiakov, u starších žiakov z dôrazom na tvorivosť a objavovanie pri 
aplikovaní osvojených postupov z vyučovania 

- spolupráca s učiteľmi, pri poznávaní individuálnych predpokladov, talentu, nadania 
a záujmov žiakov, primerane usmerniť ich rozvoj vo výchove a v čase mimo 
vyučovania 

- v aktívnej spolupráci s učiteľmi, s výchovným poradcom a rodičmi, pomáhať žiakom 
pri riešení problémov vo vzdelávacom a sociálnom vývine 

- vytvárať podmienky na pozitívne zážitky žiakov s aktívnej činnosti a prežitej 
skutočnosti 

- prispievať k prehlbovaniu teoretických vedomostí získaných na vyučovaní v škole, 
k ich uplatňovaniu v praktickej a hlavne k záujmovej činnosti 

- pomáhať slabším a menej úspešným žiakom zvládnuť požiadavky školy, napomáhať 
úspešnosti žiakov v škole, podporovať ich rozvoj zdravého sebavedomia a vôle 
prekonávať prekážky 

- pestovať národné povedomie u žiakov a hrdosť na slovenskú históriu 
- pravidelne sledovať zmeny v správaní žiakov, ak je tým ohrozený osobnostný vývin, 

v spolupráci s učiteľom zabezpečiť aktívnu ochranu  
 
b) Rodina 
- rozvoj poznávacích záujmov (radosť z poznávania, z dosahovaných výsledkov ...) 
- využívať vhodnú pedagogickú komunikáciu so zameraním na sebapoznávanie  

a sebahodnotenie žiakov 
- rozvoj pracovných a sebaobslužných návykov (od základných  po účelové úkony) 
- uplatňovanie zásady prepojenia školy so životom  
- zintenzívniť spoluprácu s rodinou prezentovaním prác na výstavkách 
- informovať rodičov a verejnosť o aktivitách ŠKD na webovej stránke 
- kompenzovať nedostatky sociálneho prostredia v rodine, napomáhať dobrému 

priebehu socializácie žiakov a adaptácie na školské prostredie u mladších žiakov 
- vytvárať podmienky pre rozvoj individuálnych predpokladov, možností ich uplatnenia 

v činnosti, ktoré nemôže alebo nedokáže zabezpečiť rodina 
- podporovať rozvoj sociálnych (spoločenských) kontaktov a vzťahov, viesť 

k osvojovaniu noriem spoločenského správania, ľudského spolunažívania, 
formovaniu uvedomených postojov k životným situáciám 

 
c) Voľný čas 
- vytvárať podmienky na formovanie zdravého životného štýlu so zameraním na kvalitu 

pohybových aktivít sprístupnením športovísk a telocviční škôl žiakom 
- rozvoj sociálnej a emocionálnej zrelosti (schopnosť nadväzovať kontakt a primerane 

komunikovať s vrstovníkmi i dospelými, ustálenosť citových prejavov a nálad, 
podradiť sa požiadavkám výučby a výchovy) 

- aktívne pristupovať k uspokojovaniu a rozvíjaniu svojich potrieb, záujmov, sklonov, 
individuálnych predpokladov, schopností v záujmovej činnosti, v aktivitách podľa 
vlastného výberu a voľby 

- podieľať sa na estetizácii interiéru školy s cieľom spríjemniť jej celkový vzhľad 
- vytvárať vhodné podmienky na sebarealizáciu a rozvoj osobnosti vo voľnom čase 
- poskytovať rozličné možnosti zaujímavých ponúk na hodnotné využívanie voľného 

času v záujmovej a inej činnosti, tak predchádzať sociálno-patologickým javom 
- viesť k formovaniu pozitívneho vzťahu k voľnému času a formovať hodnotovú 

orientáciu žiakov 
- umožniť regeneráciu fyzických a psychických síl, formovať aktívny spôsob života  



- predchádzať negatívnym spoločenským javom v prejavoch hrubosti, násilia, 
drogových a iných závislostí (počítačové hry, mobilné telefóny, televízia, automaty 
atď...) 

- viesť k formovaniu pozitívneho vzťahu k prírode, životnému prostrediu, primeranými 
aktivitami podporovať formovanie postojov k ochrane životného prostredia, 
skrášľovaním okolia školy prispievať k harmonizácií vývoja osobnosti žiakov 

- organizovať pre žiakov zaujímavé a veku primerané podujatia na posilnenie 
humánnych vzťahov medzi pohlaviami, ktoré pripravia žiakov na zodpovedné 
rozhodovanie v kritických oblastiach psychosexuálneho vývinu 

- zorganizovať aktivity zamerané na predchádzanie všetkých foriem diskriminácie, 
rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancii 

-  
                                                    

4. Rozpracovanie hlavných úloh podľa ročných období:      
    

                                                         
JESENNÉ OBDOBIE 
 
-    Zistiť záujem žiakov o činnosť ŠKD 
T:  do 10. septembra 2021              Z: Imreová, Mgr. Bandasová 
 
-   Oboznámiť žiakov s organizáciou a režimom dňa v ŠKD 
T:  do 10. septembra 2021     Z: Imreová, Mgr. Bandasová 
  
-   „Už je tu jeseň ...“ - v spolupráci s koordinátorkou ENV  
T:  október 2021      Z: Imreová 
 
-   „Zdravá desiata“ - zdravý životný štýl 
T:  október  2021      Z: Imreová 
 
-   "Hravé pokusy" -  zábavné popoludnie                            
 T:  október 2021      Z: Mgr. Bandasová 
 
-   "Jesenné šantenie" - zábavné popoludnie 
T:  október 2021      Z: Imreová, Mgr. Bandasová 
 
-   Spomienka na zosnulých - návšteva cintorína 
T:  október  2021      Z: Imreová, Mgr. Bandasová 
 
-    Imatrikulácia prvákov - „Kráľovstvo Múdrej sovičky“ 
T:  november 2021          Z: Imreová, Mgr. Bandasová 
                                                                                                                                   
-   "Miluj život a nie drogu!" 
T:  november 2021      Z: Imreová 
 
-   "Zdravie na tanieri" - spoločenský a zdravý  štýl  života                                                                            
T:  november 2021      Z: Mgr. Bandasová 
 
 
 
 



ZIMNÉ OBDOBIE 
 
-    Výzdoba vianočného stromčeka na šk. slávnosť "Tešíme sa na Vianoce" 
T:  december 2021      Z: Imreová, Mgr. Bandasová 
   
-    Mikulášska zábava - diskotéka 
T:  december 2021      Z: Imreová, Mgr. Bandasová 
 
-   „Na Kračun u Pavlovci“ 
T:  december 2021      Z: Imreová 
 
-   "Čaro Vianoc" - zábavné popoludnie 
T:  december 2021      Z: Mgr. Bandasová                                           
 
-    Karneval masiek  
T:  február 2022      Z: Mgr. Bandasová, Imreová 
 
 
JARNÉ OBDOBIE 
 
 
-   "Neposlušné písmenká“   
T:  marec 2022      Z: Imreová 
  
-   "Putovanie rozprávkou" - vedomostný kvíz                                                                
T:  marec 2022      Z: Mgr. Bandasová 
 
-   „S batohom do lesa“ 
T:  apríl  2021       Z: Imreová 
 
-   "Svet prírody" - prírodovedný kvíz 
T:  apríl 2022       Z: Mgr. Bandasová  
 
 
LETNÉ OBDOBIE 
 
 
-   "Na bicykli bezpečne a dobre ..." - dopravná súťaž 
T:  máj 2022       Z: Imreová, Mgr. Bandasová 
 
-   "Športujeme s úsmevom" -  športové popoludnie                                                                  
T:  jún 2022       Z: Mgr. Bandasová 
 
-    Návšteva filmového predstavenia 
T:  jún 2022       Z: Imreová, Mgr. Bandasová 
 
-    Noc v ŠKD 
T:  jún 2022       Z: Imreová, Mgr. Bandasová 
 
 
 



5. Prílohy 
Príloha č. 1 - Rozhodnutie o poplatkoch 
Príloha č. 2 - Rozvrh týždennej činnosti ŠKD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 - Rozhodnutie o poplatkoch 
 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU 
Školská 3, 072 14  Pavlovce nad Uhom 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Dátum: ............................                                                  Číslo: .................................. 

 

R O Z H O D N U T I E 

 

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Pavlovce nad Uhom ako príslušný 
orgán podľa ustanovenia  §  5 ods. 3 písm. j) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších, § 114  zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní  
v znení neskorších predpisov a podľa VZN obce v Pavlovciach nad Uhom, číslo 
17/2019 zo dňa 11.12.2019.                         
 
 

u r č u j e   p r í s p e v o k,  podľa VZN obce 
 

v o  v ý š k e  ............... EUR  m e s a č n e 
 

.................................................................................................. zákonnému zástupcovi 

............................................................................... žiaka/žiačky ........................ triedy, 

narodeného/narodenej ............................ bytom ........................................................... 

 

na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi 
v školskom klube detí 

v školskom roku 2021/2022 
 
Polročný príspevok sa uhrádza vopred do 15. dňa v kalendárnom mesiaci september 
a vo februári nasledujúceho roka na účet právneho subjektu ZŠ s MŠ Pavlovce nad 
Uhom, pričom sa zákonnému zástupcovi zachováva právo mesačnej platby. 
 
Poučenie: 
     Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa doručenia 
rozhodnutia na Obecný úrad Pavlovce nad Uhom prostredníctvom riaditeľa tunajšej 
školy. 
 
 
                                                                                                       Riaditeľ školy 
Rozhodnutie dostanú:                                          
   1. Obecný úrad 
   2. Zákonný zástupca žiaka 






