ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou 2, Školský klub detí

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
školského klubu detí v školskom roku 2018/2019

Predkladá: Anna Kidalová, vedúca vychovávateľka
Vypracovala: Anna Kidalová

Základné identifikačné údaje o školskom klube detí

Názov školského zariadenia

Školský klub pri ZŠ s MŠ, Rakovec nad
Ondavou

Adresa školy

Rakovec nad Ondavou 2, 07203

Telefónne číslo

0566889125

web sídlo

zsrakovec.edupage.org

e-mailová adresa

skola@zsrakovec.edu.org

Zriaďovateľ

Obec Rakovec nad Ondavou

Adresa zriaďovateľa školy

Rakovec nad Ondavou

Meno vedúcej ŠKD

Anna Kidalová

Od 01.09.2016

Vychovávateľky

Anna Kidalová

1. oddelenie – od 01.09.2018

Mgr. Simona Jenčíková

2. oddelenie – od 01.09.2018

Iné poradné orgány:
Metodické združenie
Mgr. Mariana Ivanová

MZ 1. stupňa, ŠKD

Údaje o počte žiakov

oddelenie

trieda

počet detí

1. oddelenie

1. A, 4. A

28

2. oddelenie

2. A, 3. A, 4.A

28

Údaje o počte zamestnancov
V ŠKD boli vytvorené dve oddelenia, kde pracovali dve vychovávateľky.
Údaje o výsledkoch a činnosti ŠKD
Činnosť ŠKD bola organizovaná podľa vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z.z. v znení
neskorších predpisov a podľa Výchovného programu ŠKD. V tomto školskom roku sme prešli
na elektronické triedne knihy. Celoročný plán práce ŠKD bol podrobne rozpracovaný do
časovo-tematických plánov a do týždenných rozvrhov výchovných činností. Pravidelne sa
vystriedali všetky tematické oblasti výchovy, denne bola zaraďovaná príprava na vyučovanie,
alebo didaktická hra, odpočinkové, rekreačné a relaxačné činnosti, vrátene pobytu vonku. Ten
bol prispôsobovaný poveternostným podmienkam a iným podmienkam tak, aby bolo možné
skĺbiť plnenie výchovných a vzdelávacích úloh so záujmami detí. Pri všetkých aktivitách sme
sa snažili o dodržanie Vnútorného poriadku ŠKD a pravidiel bezpečného školského klubu pre
deti. V ŠKD sme spolupracovali s vyučujúcimi na I. stupni. Žiaci počas školského roka
navštevovali krúžky, ktoré sa konali v priestoroch školy.
K aktívnemu odpočinku a relaxácii sme využívali areál a ihriská školy. Začiatok
školského roka sme začali s oživovaním na prázdninové zážitky. V ŠKD deti pozerali i
rozprávky, počúvali hudbu, športovali a dbali sme na to, aby sa striedali jednotlivé činnosti
oddychové s aktívnymi, kreatívnymi. Deti tiež pomáhali pre estetickej úprave školy. Všetky
akcie konané v ŠKD sme zaznamenali fotkami, ktoré sú k nahliadnutiu na webe školy. Činnosť
v ŠKD prebiehala v priateľskej a uvoľnenej atmosfére. Deti sme viedli k pravidlám slušného
správania a k spolupráci. Priestorové a materiálne vybavenie ŠKD je na veľmi dobrej úrovni.
Tento rok sme dokúpili do ŠKD nové vaky a logické hry.
Pri príprave na vyučovanie sme sa zamerali na precvičovanie učiva formou didaktických hier,
doplňovačkami, logickými hrami, tajničkami a individuálnou písomnou prípravou.. Prevažná
väčšina žiakov navštevujúcich ŠKD sa aj písomné pripravovala na vyučovanie.

Údaje o aktivitách a prezentácii ŠKD na verejnosti
-

privítali sme nových prváčikov, oboznámili s pravidlami ŠKD a s BOZP
pripravili sme program na Mesiac úcty k starším
pripravili sme program na Mikuláša
zapojili sme sa do prípravy programu na Vianočnú akadémiu
zhotovili sme darčeky na Vianočnú burzu
využili sme zimné počasie na sánkovačku
zorganizovali súťaž Spieva celý školský klub
vo fašiangovom období prebehla súťaž o najkrajšiu masku vyrobenú v ŠKD
zorganizovali sme Valentínske súťaže
svojím programom sme prispeli aj k vystúpeniu na Deň matiek
zapojili sme sa do aktivít na Deň zeme
pripravili darčeky a program na Deň matiek
pomohli s prípravou programu na Uvítanie detí do života
počas celého roka sme vyrábali výrobky rôznymi výtvarnými technikami

Z neplánovaných aktivít sme sa aktívne zapájali do plnenia rôznych úloh, ktoré si
vyžadovali aktuálne projekty na škole.
Zároveň sme prijali sme pozvanie do Moravian na
Obecné oslavy a pripravili program na FS v Rakovci nad Ondavou. Do Rakovca sme
pripravili aj burzu zameranú na folklórne výrobky. Neodmietli sme pozvanie vystúpiť pri
príležitosti OFDMS a pri návšteve Zelenej školy.
Počas celého roka sme si pripomínali tematické dni v roku.
Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach ŠKD
Činnosť ŠKD prebiehala v budove prvého stupňa. Výchovno-vzdelávacia činnosť
prebiehala v dvoch triedach, ktoré boli vhodné na oddych a relaxáciu detí. Prvé oddelenie
navštevovalo poslednú triedu na prízemí, ktorá je určená iba na výchovno-vzdelávaciu činnosť.
Druhé oddelenie malo svoju činnosť v prvej triede na prízemí a delili sa s ňou s druhákmi, ktorí
tam boli počas vyučovania.
Zariadenie tried bolo vybavené novými penovými kobercami na oddych, TV,
interaktívnou tabuľou, prehrávačmi, spoločenskými hrami, metodickými pomôckami,
športovými potrebami a literatúrou. Zakúpené boli nové relaxačné vaky a logické hry.
V priestoroch školského dvora pribudla lezecká stena z projektu OZ – Lozíme po stene a nie na
nervy, ktorá bola dofinancovaná s poplatkov ŠKD.
Využívali sme školské ihrisko, park, telocvičňu, počítačovú triedu, knižnicu a kultúrny
dom, kde sa organizovali spoločenské akcie.
Cieľ, ktorý si ŠKD určil na školský rok 2019/2020
Výchovná činnosť nie je pokračovaním vyučovania zabezpečuje odpočinok, relaxáciu
a zmysluplné využitie voľného času.
- Upevňovať a zlepšovať pozíciu ŠKD v rámci školy pestrou a zaujímavou
činnosťou.
- Využívať inovačné metódy a formy práce.
- Zachovávať tradície ŠKD, osvedčené postupy pre kvalitný oddych
a prípravu na vyučovanie.

-

Stabilizovať počty detí aj napriek nepriaznivému demografickému
vývoju.
Zabezpečiť efektívnu komunikáciu s vonkajším prostredím, rodičmi,
využívať spoluprácu s nimi.
V spolupráci s vedením školy zabezpečovať a skvalitňovať podmienky
na kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť.
Zlepšiť kultúru prostredia školského zariadenia.
Vychovávať aktívneho občana schopného žiť v otvorenej informačnej
spoločnosti.
Kultivovať a rozvíjať záujmy a schopnosti každého dieťaťa, rozvíjať
poznatky, získané na vyučovaní.
Rozvíjať kompetencie žiakov plnením úloh vo výchovnom programe.

Oblasti, v ktorých ŠKD dosahuje dobré výsledky
Činnosť ŠKD prispieva k výzdobe školy, kde uplatňujeme tvorivé schopnosti
vychovávateliek a využívame zhotovené práce a výrobky našich žiakov. O dobrých výsledkoch
svedčí aj záujem žiakov o pobyt v ŠKD. Organizujeme spoločné akcie, o ktoré majú žiaci
záujem a radi sa na nich zúčastňujú. Spolupracujeme s rôznymi krúžkami, ktoré na škole
prebiehajú a aktívne sa zapájame do ich činnosti. Veľký záujem je aj o ľudový tanec a spev ale
aj o iné tanečné štýly.
Záver
Výchovná činnosť prebieha skutočne vo voľnom čase detí a našou snahou je urobiť ju
zábavnou s prihliadnutím na aktuálne potreby žiakov. Dôraz kladieme na vytváranie priateľskej
atmosféry v oddeleniach. Využívanie hier na oddych na zábavu aj poučenie.
V našej činnosti chceme v nasledujúcom roku aj naďalej klásť väčší dôraz na čítanie a čítanie
s porozumením a aktívnejšie využívať školskú knižnicu. Naďalej chceme pokračovať v plnení
úloh Výchovného programu a spríjemňovať deťom ich pobyt v ŠKD.
Schválené na pedagogickej rade dňa 1.07.2019
Správa prerokovaná a schválená Radou školy dňa 14.10. 2019
Bc. Marcela Juhásová, predsedkyňa RŠ

