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SPRÁVA
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Školského klubu detí pri katolíckej spojenej škole
sv. Vincenta de Paul Levice
za školský rok 2018/2019.
Predkladá:
Mgr. Beáta Géciová – vedúca vychovávateľka ŠKD
V šk. roku 2018/2019 bola výchovnovzdelávacia činnosť v ŠKD realizovaná v zmysle Výchovného
programu ŠKD, Výchovného plánu, Osnov pre jednotlivé výchovné oblasti, Výchovných štandardov,
v nadväznosti na Školský vzdelávací program KSŠ sv. Vincenta de Paul Levice.
Výchovné pôsobenie sme zamerali na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa v rámci všetkých tematických
oblastí výchovy s dôrazom na samostatnosť, spoluprácu, zodpovednosť, efektívnu komunikáciu, tvorivosť,
toleranciu, rozvoj praktických zručností dieťaťa. Ďalej sme sa zamerali na uspokojovanie a rozvíjanie
záujmov detí v čase mimo vyučovania, v rámci vzdelávacej činnosti najmä na prípravu na vyučovanie ako
aj na činnosti oddychového a rekreačného charakteru. Deti nadobúdali komunikačné, sociálne, pracovné,
občianske, kultúrne, kognitívne, informačné, kompetencie ako aj kompetenciu učiť sa učiť, na úrovni
primeranej veku, schopnostiam a dĺžke pobytu v ŠKD. Prispôsobovali sme sa záujmom a záľubám detí.
Dôležitá bola pre nás úzka spolupráca s triednymi učiteľmi a ostatnými pedagógmi, ktorí prichádzali do
styku s deťmi. Spoločne sme riešili problémové deti, vymieňali si postrehy, skúsenosti, nápady. Veľmi
dôležitá bola aj spolupráca s rodičmi našich žiakov, vzájomná komunikácia, prostredníctvom ktorej sa
dozvedáme, aký majú názor na chod našej školy, čo sa im páči, s čím nie sú spokojní. Hľadali sme spoločné
riešenia pre spokojnosť obidvoch strán. Veď nám ide o spoločnú vec , o dobrú výchovu a vzdelávanie
našich detí. Prázdninová činnosť ŠKD v tomto školskom roku nebola realizovaná.
ŠKD pre svoju činnosť využíval priestory a areál školy, IV. oddelenie bolo umiestnené v samostatnej
klubovni, I. ,II. a III. oddelenie v triedach podľa príslušných ročníkov. Vychovávateľky spolupracovali
s rodičmi, duchovným správcom školy a vedením školy.
Výchovno – vzdelávacia činnosť bola realizovaná podľa mesačných plánov, pričom sa pravidelne striedali
výchovné oblasti, príprava na vyučovanie a rekreačná činnosť. Obohatením boli tematicky zamerané
nepravidelné aktivity. Plnili sme ciele kresťanskej výchovy, každodenná spoločná modlitba a účasť
vychovávateliek na spoločných sv. omšiach či iných duchovných aktivitách školy aj mimo pracovnej doby,
bola prirodzenou súčasťou výchovného procesu.
V rámci všetkých činností sme kládli dôraz na plnenie cieľov výchovy posilňovaním humánnych,
priateľských vzťahov medzi rovesníkmi, s rešpektovaním ich individuálnych osobitostí, potrieb a záujmov.
Kreatívnou a kvalitnou úrovňou jednotlivých činností, sme vytvárali podmienky k radostnému

a spokojnému pobytu žiakov v školskom klube. Deti sme viedli k formovaniu vlastnej osobnosti v rovine
vzťahov k sebe samému, k iným ľuďom i k Bohu.
Okrem typických foriem výchovnej práce v oddeleniach ŠKD sme realizovali aj aktivity v rámci školy
najmä v enviromentálnej a kultúrnej oblasti a podieľali sme sa na realizácii celoškolských podujatí.

Údaje o žiakoch navštevujúcich ŠKD v školskom roku 2018/2019

Stav k 15.09.2018
Oddelenia

Triedy

I.ODDELENIE

I.A

Počet žiakov
v ŠKD
22

I.B

19

II.A

15

II.B

17

III.A

17

III.B

19

IV.A

18

IV.B

10

V.A, VB

5

II.ODDELENIE

III.ODDELENIE

IV.ODDELENIE

Spolu žiakov
v oddelení
41

32

36

33

Spolu žiakov v ŠKD: 142
Stav k 30.6.2019
Oddelenia

Triedy

I.ODDELENIE

I.A

Počet žiakov
v ŠKD
21

I.B

18

II.A

16

II.B

15

III.A

16

III.B

17

IV.A

12

IV.B

8

V.A, VB

1

II.ODDELENIE

III.ODDELENIE

IV.ODDELENIE

Spolu žiakov v ŠKD: 124

Spolu žiakov
v oddelení
39

31

33

21

Týždenná skladba činností ŠKD v školskom roku 2018/2019
Spoločensko - vedná oblasť výchovy / SVOV
Pracovno - technická oblasť výchovy / PTOV
Telovýchová, zdravotná a športová (turistická) oblasť výchovy / TVOV
Esteticko – výchovná (výtvarná, hudobná, literárno- dramatická) oblasť výchovy / EVOV
Prírodovedno - enviromentálna oblasť výchovy / PEOV
Vzdelávacia (rozumová) oblasť výchovy /VOV

Vychovávateľky Školského klubu detí v školskom roku 2018/2019
Priezvisko a meno

Kvalifikácia

Poznámka

1.

Mgr. Beáta Géciová

Pedagogická
dokumentácia ŠKD

2.

Mgr. Monika Birnerová

3.

Andrea Čimborová

4.

Mgr. Ivana Drangová

Učiteľstvo pre MŠ
a vychovávateľstvo,
pedagogika
Učiteľstvo- pedagogika
a výtvarná
Učiteľstvo pre MŠ
a vychovávateľstvo
Špeciálna pedagogika

5.

Mgr. Veronika Pechová

III. oddelenie

6.

Mgr. Marcela Kováčová

7.

Mgr. Monika Vámošová

Učiteľstvo pre MŠ
a vychovávateľstvo,
psychológia
Učiteľstvo pre I. stupeň
ZŠ
Katolícka teológie

I. oddelenie
I. oddelenie
II. oddelenie

IV. oddelenie
IV. oddelenie

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov ŠKD
Forma
vzdelávania
1.Atestačná
skúška

Počet
vzdelávaných

Priebeh vzdelávania/počet
ukončilo
pokračuje začalo

1

1

0

0

Údaje o ďalších aktivitách a činnostiach ŠKD
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pravidelná príprava a realizácia výzdoby školy počas celého roka
Organizácia a realizácia tvorivých dielní počas návštev externých MŠ
Účasť a príprava tvorivých dielní na Deň radosti
Účasť a príprava karnevalového dňa a popoludnia s Ujom Ľubom
Návštevy ihrísk v okolí našej školy
Tvorba darčekov pre deti z externých MŠ a príprava zápisu do ZŠ
Účasť na zápise do ZŠ a MŠ
Účasť na akadémii ku Dňu matiek
Príprava a realizácia MDD- zábavného podujatia

