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Úvod 

 Celá činnosť ŠSZČ  bude prebiehať  v súlade s vyhláškou MŠ SR  306/2009 z 15. júla 2009 o ŠSZČ. 

 Ustanovuje, že ŠSZČ  zabezpečuje  výchovno-vzdelávaciu činnosť a aktívny oddych detí a mládeže 
v ich voľnom čase formou spontánnych aktivít, krúžkov, súťaží a individuálneho prístupu v priebehu 
celého kalendárneho roka. 

 

Priamou výchovnou prácou sa rozumie: 

Pravidelná činnosť v záujmových útvaroch a kluboch záujmovej činnosti. 

Príležitostná činnosť uskutočňovaná jednorazovými, alebo pravidelne sa opakujúcimi podujatiami, 
súťažami, odbornými sústredeniami, alebo exkurziami. 

Individuálny prístup, najmä vo vzťahu k zdravotne postihnutým a talentovaným deťom a mládeži. 

Spontánna činnosť formou priebežnej ponuky podľa záujmu detí a mládeže. 

Prázdninová činnosť formou stálych, putovných, víkendových táborov, alebo krátkodobých podujatí 
pre deti a mládež spravidla s neustálenými záujmami. 

Pedagogický dozor a organizačná práca pri podujatiach strediska nariadené riaditeľom (tieto aktivity 
sa využívajú spravidla na doplnenie stanovenej miery výchovnej práce). 

Program záujmovej činnosti je bohatý. Jeho cieľom je zainteresovať všetkých žiakov, ba aj niektorých 
rodičov  do využitia voľného času. Na základe prieskumov medzi žiakmi ZŠ, podľa údajov odbornej 
literatúry bolo zistené, že počet žiakov, ktorí sa stretli s drogou sa stále zvyšuje. Mladí ľudia sa môžu 
s drogou stretnúť práve tam, kde sa stretávajú vo voľnom čase. 

Práve preto je táto činnosť zameraná na výchovné, no pritom zábavné využitie voľného času. Keďže 
mladým ľuďom je prirodzený pohyb k najvhodnejším formám vyplnenia voľného času patrí športovo 
– pohybová aktivita.  

Budem pracovať v zmysle hesla: 

„Zveľaďuj svoje telo športom, nenič ho drogou !“ 

 

Vymedzenie  vlastných cieľov a poslania výchovy 

a.)  Zvyšovať kvalitu výchovno–vzdelávacích aktivít, pracovať systematicky s talentovanou mládežou, 
ale aj podnecovať menej talentovanú mládež, upevňovať vzťah k prírode, chrániť životné prostredie, 
osvojovať si mravné hodnoty, zvyšovať právne vedomie detí a mládeže, telesnú zdatnosť a technickú 
zručnosť. Posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám 
a tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej 
kultúre, rozvoj vedomosti z histórie slovenského ľudu, poznávanie krás slovenskej prírody  rozvoj 
poznávacej zložky,  pestovanie národného povedomia, 



Zapojiť deti do  netradičných súťaží, testovať zdatnosť, vytvoriť dobré podmienky pre zdravý pohyb, 
docieliť nejednu zo základných podmienok harmonického vývoja osobnosti. naučiť sa správne 
identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť ich riešiť. Formou súťaži, hier 
viesť detí k vzájomnému porozumeniu, pomoc slabším, formovanie kladných medziľudských vzťahov 
bez násilia, posilňovať citový vzťah k rodine, získať všetky informácie o právach dieťaťa 
a spôsobilosť na ich    uplatňovanie.  

 

b.)  Zvyšovať záujem o vzájomnú komunikáciu, vytvoriť zdravú atmosféru v škole i mimo nej. Viesť 
žiakov k tolerancii, sebaúcte, zdvorilosti a taktu (učiť sa primeraným reakciám, základom asertivity). 
Oboznamovať s kultúrnym bohatstvom nášho národa, upevňovať národné povedomie, lásku k vlasti, 
viesť deti k zodpovednosti vo vzťahu k práci a výchove k rodičovstvu. Formou príťažlivých podujatí 
uskutočňovať prevenciu drogových závislostí  a voľnočasovými aktivitami prispieť k plneniu 
celonárodného programu boja proti drogám, 

(informovať žiakov o účinkoch  drogy, čo je drogová závislosť, o ich zlom vplyve na organizmus a to, 
že toxikoman sa nevylieči sám) a iných negatívnych javov spoločnosti ( odstraňovať napätie, stres 
a vytvárať atmosféru pokoja a psychickej pohody vhodnými aktivitami). Snažiť sa rozvíjať záujmy 
žiakov v rôznych krúžkoch. 

 

c.)  Spolupracovať s detskými a mládežníckymi organizáciami, tiež s rodičmi. Oboznámiť rodičov 
o práci v škole podporujúce zdravie, zapojiť do spolupráce rodičovskú radu, požiadať rodičov 
o spoluprácu pri organizovaní rôznych spoločenských udalostí, pomocou pri zbere druhotných 
surovín. V čase prázdnin využívať priestory školy podľa záujmov detí. 

 

d.)  Zvýšenú pozornosť venovať deťom s pohybovým handicapom, začleniť ich do kolektívu zdravých 
detí. Zabezpečovať harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa, viesť detí k aktívnemu využívaniu voľného 
času, k  prosociálnosti , empatie, kreativite, utvárať a prehlbovať 

u detí estetický vzťah k prírode, spoločnosti, práci človeka a umeniu, vnímať krásu každodenného 
života, rozvinúť u detí estetické zručnosti, rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké 
psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky a pracovať s nimi v oblastiach súvisiacich 
s nadväzujúcim vzdelávaním alebo na trhu práce, 

 

e.)  Venovať pozornosť plneniu úloh ( hospitácie). Dbať o udržiavanie zvereného majetku, získavať 
finančné prostriedky prostredníctvom zberov a sponzorov školy na odmeny do súťaží a potreby 
krúžkov. Upaltňovať vo svojej práci informatívny systém, dochvíľnosť a presnosť v práci. 



Formy výchovy a vzdelávania 

Školské stredisko záujmovej činnosti na ZŠ Tribečská zabezpečuje výchovno -  vzdelávaciu činnosť a 
aktívny oddych detí v ich voľnom čase formou spontánnych aktivít, súťaží i individuálneho prístupu v 
priebehu celého kalendárneho roka najmä formou: pravidelnej činnosti v záujmových útvaroch a 
kluboch záujmovej činnosti,  ktoré povedú stáli, externí a dobrovoľní pracovníci. Záujmové útvary 
budú pracovať v odboroch: športu, vedy, techniky, turistiky, spoločenských vied a jazykov.  

V pravidelnej činnosti bude pracovať i Žiacky parlament, ktorý pracuje na našej škole.  

Našim cieľom bude zapojiť do tejto práce čo najviac detí školy a vytvoriť z neho pomocný a 
iniciatívny orgán školy, ktorý pomôže žiakom a vedeniu školy vo vyučovacom i mimo vyučovacom 
procese. 

Rozpis stretávania sa jednotlivých záujmových útvarov bude spresnený začiatkom októbra, kedy 
začnú jednotlivé krúžky pracovať so svojimi vedúcimi. príležitostnej činnosti - uskutočňovaná 
jednorazovými alebo pravidelne sa opakujúcimi podujatiami, súťažami, odbornými sústredeniami 
alebo exkurziami, ktoré sa budú  dotýkať rôznych kultúrnych, spoločenských a športových aktivít, 
podľa záujmu detí.  

V rámci príležitostnej činnosti sa uskutočnia rôzne vychádzky a výlety  do prírody, tvorivé dielne, 
kurzy, turnaje, školské kolá v literárnych, výtvarných, hudobných, športových a záujmových 
súťažiach. Členovia jednotlivých krúžkov sa budú prezentovať na rôznych vystúpeniach, súťažiach a 
podujatiach. Budeme sa podieľať na organizovaní rôznych podujatí i ako spoluorganizátori mestských, 
okresných či krajských súťaží a akcií. 

 V rámci príležitostných činností sa budeme podieľať na rozhlasovom vysielaní relácií ku výročiam, 
jubileám, štátnym sviatkom. Vysielania bude mať na starosti redakčná rada, ktorá bude pripravovať 
jednotlivé vysielania.  

 Viesť individuálny prístup, najmä vo vzťahu ku zdravotne postihnutým a talentovaným deťom 
a mládeži.  

Prázdninová činnosť 

 Cieľom všetkých prázdninových podujatí bude zábavnou       formou využívať voľný čas detí 
a mládeže podľa ich záujmu a potrieb. 

Bude prebiehať formou stálych, putovných víkendových táborov alebo krátkodobých podujatí pre detí 
a mládež spravidla s neustálenými záujmami, pedagogický dozor a organizačná práca pri podujatiach 
strediska. 



Kontrolná - hospitačná činnosť 

 Kontroly v záujmových krúžkoch budú podľa potreby. Zamerané budú na dodržiavanie plánu 
činnosti, dĺžky trvania krúžkov, agendy denníkov, riešenie aktuálnych problémov. 

 

Iná činnosť 

 Počas školského roka spolupracovať s OŠ, CVČ, Zväzom mladých, MKS, Úniou slovenskej mládeže, 
Informačným centrom mladých, Rodičovskou radou, školou, ŠKD, políciou, planetáriom Bielice 
(Hlohovec), múzeom TO, ostatné ZŠ mesta, org. poľovníkov, rybárov, ochrancov prírody...,vedenie 
agendy, porady vedúcich ŠSZČ v prípade nutnosti. 

 

 Plán akcie propagovať v školskom rozhlase, na vybraných nástenkách, na parlamentných stretnutiach. 
Podľa potreby vypracovať na podujatia  metodické materiály.  


