ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
pri ZŠ, J.Alexyho 1941/1, Zvolen

Výchovný program školského klubu
MOTTO:

„ Nič nemá na deti lepší vplyv než chvála.”
( R. Scheridan )

V školskom klube detí si osvojujeme tieto návyky:


Ak niekam vstúpiš – pozdrav



Ak odchádzaš - rozlúč sa



Ak niečo dostaneš – poďakuj



Používaj aj ostatné kúzelné slová, ktoré ľudí zbližujú



Nikoho nebi – len slabosi a zbabelci si musia dokazovať
svoju silu



Nenič veci okolo seba – každá vec, ktorá poslúži tebe, môže
poslúžiť aj iným



Netráp sa – všetky dvere sú otvorené, preto príď a podeľ
sa s každou tvojou radosťou i bolesťou



Hovor pravdu – klamstvo a ohováranie medzi slušných
ľudí nepatria



Váž si sám seba – v živote je potrebné poznať svoju cenu
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ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE, J. ALEXYHO
1941/1 ZVOLEN

Výchovný program školského klubu detí
Výchovný jazyk

:

slovenský

Forma výchovy a vzdelávania

:

celodenná

Druh školského zariadenia

:

štátna

Dátum prerokovania v pedagogickej rade :

31.august 2009

Platnosť výchovného programu

:

od 2.septembra 2009

Predkladateľ

: Základná škola, J. Alexyho

Adresa

: ul. J .Alexyho 1941/1
960 01 Zvolen

Riaditeľ školy

: Mgr. Olerínyová Miloslava

Zriaďovateľ

: Mesto Zvolen
Námestie Slobody 22
960 01 Zvolen

Platnosť dokumentu:
www.zsalexyhozv.sk
skola@zsalexyhozv.sk
Tel. 045/5362169

.................................................
podpis riaditeľa
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II. VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA VÝCHOVY
II./1 Poslanie školského klubu detí
1/ Výchovno-vzdelávacia činnosť klubu detí je zameraná na uspokojenie záujmov detí v čase
mimo vyučovania a na ich prípravu na vyučovanie. Počas školského roka prevažujú a
v období školských prázdnin sa uskutočňujú výlučne činnosti oddychového, rekreačného a
záujmového charakteru.
2/ Vzdelávacia činnosť a činnosti oddychového a rekreačného charakteru sa uskutočňujú v
oddeleniach klubu detí, záujmová činnosť žiakov sa uskutočňuje spravidla v záujmových
útvaroch klubu detí, ale môže sa uskutočňovať aj v záujmových útvaroch školy a v iných
výchovných zariadeniach.
3/ Klub detí svoju činnosť organizuje tak, aby sa deťom umožnila účasť aj na ďalších formách
záujmovej činnosti.
4/ Výchovno-vzdelávaciu činnosť klubu detí vykonávajú vychovávatelia (ďalej len
"vychovávateľ"). Vychovávateľ klubu detí je spravidla aj vedúcim záujmového útvaru klubu
detí.

II./2 Vlastné ciele a poslanie výchovy
-Činnosť školských klubov je usmerňovaná v zmysle školského zákona a vyhlášky
ministerstva školstva o školských kluboch detí v znení neskorších predpisov. Počas školského
roka postupujú v súlade so stanovenou štruktúrou činnosti. Oddelenia pracujú s deťmi
rôznych ročníkov, spájanie oddelení je možné, len pokiaľ nebolo zabezpečené zastupovanie
zo závažných prevádzkových dôvodov,
- školské kluby detí môžu využívať vzdelávacie poukazy ako bonusový systém finančnej
podpory v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z . o financovaní základných škôl a školských
zariadení,
Pedagogickí zamestnanci v školskom klube detí (ďalej ŠKD) svoje pôsobenie orientujú na:
- posilňovanie humánnych, priateľských vzťahov medzi rovesníkmi, na rozvíjanie sociálneho
správania detí s rešpektovaním ich individuálnych osobností, potrieb a záujmov. V tomto
pôsobení úzko spolupracujú so zákonnými zástupcami detí.
- atraktívnou, kreatívnou kvalitnou úrovňou rôznych záujmových útvarov motivujú deti k
radostnému a spokojnému pobytu v školskom klube,
- vytvárajú pre deti také podmienky, aby malo každé dieťa možnosť v čase mimo
vyučovania rozvíjať poznatky získané v škole, rozvíjať svoje nadanie, talent, získať zručnosti,
naučiť sa kreatívnemu spôsobu života a takto vytvárať najúčinnejšiu prevenciu drogovej
závislosti,
- kvalitnou a pestrou činnosťou dávajú deťom podnety pre získavanie vzťahu k
sebaovládaniu,
- zvyšujú podiel samostatnej práce dieťaťa, motivovať ho k aktívnej účasti na svojom rozvoji.
- vytvárajú podmienky na rozvoj tvorivosti,- venujú sa aktivitám v prírode, uplatňovaniu
požiadaviek environmentálnej výchovy, formujú v deťoch správne zameranie na spoznávanie
prírody.
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III. FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA
Obsah výchovy mimo vyučovania tvoria:
 pravidelné aktivity podľa výchovného programu: odpočinková činnosť, záujmová
činnosť, rekreačná, relaxačná a vzdelávacia činnosť,
 priebežné činnosti : seba obslužná činnosť, verejnoprospešná činnosť,
 príležitostné a sezónne aktivity: besiedky, burzy, karneval, programy ku rôznym
sviatkom, výlety, exkurzie, školy v prírode, atď.
 spontánna aktivita podľa záujmu detí,

IV. TEMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVY A VZDELÁVANIA
1. Vzdelávacia činnosť:
 Získať a rozvíjať zručnosti súvisiace s procesom učenia sa,
 Rozvíjať logické a kritické myslenie.
2. Prírodovedno-enviromentálna činnosť:
 Vnímať vzťahy medzi človekom a prírodou,
 Pochopiť ochranu prírody.
3. Esteticko-výchovná činnosť:
 Formovať sluchovú, pohybovú a jazykovú gramotnosť,
 Vyjadriť svoje predstavy a myšlienky prostriedkami výtvarného umenia,
hudby, písaného a hovoreného slova.
4. Telovýchovná a športová činnosť:
 Podporovať telovýchovnú zdatnosť.
 Formovať pozitívny vzťah k pohybovým a turistickým aktivitám.
 Rozvíjať dopravnú a zdravotnú gramotnosť u detí.
5. Spoločensko-vedná činnosť:
 Utvoriť si základnú predstavu o svete a živote.
 Poskytnúť základný pohľad do problematiky človeka a spoločnosti.
6. Pracovno-technická činnosť:
 Rozvíjať základné pracovné zručnosti,
 Upevňovať pracovné návyky.
7. Oddychovo-relaxačná činnosť:
 Odstrániť únavu a uplatniť relaxačné techniky.
Prierezové témy/PT/:
Výchova k rodičovstvu
Finančná gramotnosť
Multikultúrna výchova
Protidrogová prevencia
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