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a/ Základné identifikačné údaje: 

 

b/ Počet žiakov k 15.9.2017:  88 žiakov prijatých do SŠKD, o ktorých zároveň platilo, že navštevovali 

základné školy zriadené na území obce.   

f/ Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých školské zariadenie 
zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam učebných plánov: 

Súkromný školský klub detí, Štiavnická cesta 80, Ružomberok (ďalej len „SŠKD“) zabezpečuje výchovu 
a vzdelávanie prijatých detí podľa Výchovného programu SŠKD. Forma výchovy a vzdelávania  - 
denná. 

Činnosť prebiehala v priestoroch SŠKD na Štiavnickej ceste 80 a v priestoroch elokovaného pracoviska 

SŠKD na Bystrickej ceste 192. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa uskutočňovala najmä pravidelnými 

aktivitami podľa výchovného programu klubu. 

 

Rámcový plán akcií a podujatí SŠKD v šk. roku 2017/2018 

september  KAMARÁTI BUĎME  

 Orientácia v priestoroch SŠKD 

 Pravidlá a zásady spolužitia v SŠKD - práva, povinnosti, bezpečnosť – ich 

dodržiavanie 

 Spoznávame sa, hry na stmelenie kolektívu  

 Hygiena, pravidlá stolovania 

  Súťaže, hry – Rodina a ja 

 Poriadok v aktovke 

 

október  JESEŇ PANI BOHATÁ   

 Aktivity v prírode - rozvoj tvorivosti pri práci s prírodným materiálom - 

Názov školského zariadenia Súkromný školský klub detí pri Súkromnej 
základnej škole, Štiavnická cesta 80, Ružomberok  

Adresa školského zariadenia Štiavnická cesta 80, 034 01 Ružomberok 

Telefónne číslo / fax  školského zariadenia  0918/580067 

Internetová adresa školského zariadenia www.dotyk.eu 

E – mailová adresa školského zariadenia sskd@dotyk.eu 

Údaje o zriaďovateľovi Elena Šlávková, J. Jančeka 353/24, 034 01 
Ružomberok, IČO:  90000074 

Vedúci zamestnanci školského zariadenia Mgr. Alexander Buchta –riaditeľ 
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spoznávanie prírody a jej ochrana  

 Kreatívne výtvarné techniky – téma jeseň 

 Úcta k starším 

  „Napíšem básničku pre dedka a babičku“ (tvorba detí) 

 Dodržiavanie základných návykov správneho stolovania 

 Cestujeme svetom 

 Ovládanie hnevu - keď som nahnevaný nehnevám sa na kamaráta. Proces 

udobrovania. 

november NEBOJÍME SA   

 Pamiatka zosnulých -  viesť žiakov k úctivému správaniu sa na cintorínoch 

 Ilustrácia rozprávky na papier a na počítači 

 Tvorivá dielňa – strašidielka , čarodejnice 

 Vychádzky do prírody 

 Človek a obyvatelia lesa v zime 

 Výroba adventného kalendára 

 Výzdoba SŠKD 

december VIANOCE – ČAS RADOSTI, VESELOSTI  

 Príchod Mikuláša a Vianoc-  sviatky radosti 

 Tvorivá dielňa – mikulášska a vianočná tematika, vianočné ozdoby 

 Koledy a vianočné piesne 

 DVD rozprávky 

 List Ježiškovi 

 Zdobenie vianočného stromčeka v SŠKD 

 Pečenie perníkov a vianočná besiedka 

január ZIMNÁ NÁLADA  

 Vítanie nového roku – rozhovor 

 Starostlivosť o vtáčiky 

 Vítanie nového roku – rozhovor 
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 Pravidlá hygieny 

 Zimné športy, hry na snehu 

 Kurz korčuľovanie na ľade 

 Bylinkové čaje – ochutnávka 

 Starostlivosť o izbové kvety 

 ľudské práva a slobody 

február  FAŠIANGY, TURÍCE 

 Zimné športy 

 Srdiečkománia 

 Tematické práce na tému fašiangov 

 Výroba masiek na karneval 

 Detský karneval- súťaže, prehliadka masiek, ocenenie, diskotéka 

 Tvorivá dielňa – zimná tematika s využitím nových techník 

 Moja rodina 

marec  Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY 

 Mesiac knihy- pestovať vzťah  a lásku žiakov ku knihám,  

 Týždeň hlasného čítania. 

 Návšteva knižnice 

 Tvorivá dielňa – zhotovenie vlastnej knižky 

 Svetový deň vody  

 Zhotovenie darčekov ku dňu učiteľov 

 Popoludnie v telocvični 

 Sledovanie prebúdzajúcej prírody 

 Jarné upratovanie v okolí školy 

apríl ZEM – MODRÁ PLANÉTA   

 Príroda sa prebúdza- vychádzky 
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 Bláznivé popoludnie 

 Veľká noc- tradície, zvyky, veľkonočné kraslice... 

 Tvorivá dielňa - odtláčanie prstov, maľovanie kraslíc 

 Súťaže a kvízy s environmentálnou tematikou 

 Úprava a starostlivosť o svoje okolie „Deň Zeme“ 

 Vitamíny 

máj  MOJA MAMIČKA 

 Deň matiek – úcta a láska k rodičom, k matkám 

 Tvorivá dielňa – výroba darčekov pre mamičky ,lúčne kvety , motýle 

 moja rodná obec – poznať adresu  svojho bydliska, 

           poznať kultúrne pamiatky, kostol 

 Športové hry a súťaže na školskom ihrisku 

 Cestujeme svetom 

jún NÁŠ DETSKÝ SVET 

  Deň detí – mať sviatok je príjemné, 

 Farebný chodník do školy, kreslenie na asfalt 

 Športové súťaže  na školskom ihrisku 

 Tvorivá dielňa – letná lúka, kreatívne  techniky 

 Výzdoba triedy 

 Poďme  spolu do prírody – ochrana prírody, environmentálne cítenie 

k prírode 

 Noc odvahy 

 Hodnotenie celoročnej činnosti SŠKD 

 

Plán príležitostných akcií a podujatí SŠKD v šk. roku 2017/2018 

Prednášky, besedy a výlety 

Športové dni, olympiády, kvízové súťaže 
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Turnaj vo vybíjanej  

Kalčetový turnaj 

Bowlingový turnaj 

Svetové dni v Klubíku 

Preteky papierových lietadielok 

 

 

g/ Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 
školského zariadenia:  

V šk. roku 2017/2018 boli v SŠKD zamestnaní dvaja kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci (jeden plný 
úväzok a jeden čiastočný) a dvaja nekvalifikovaní zamestnanci ako animátori voľného času. 

h/ Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školského zariadenia:  

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov bolo realizované a zabezpečené: 

 účasťou na metodických združeniach organizovaných súkromným školským klubom detí, 

 samoštúdiom pedagogických zamestnancov, resp. animátorov voľného času. 

i/ Údaje o aktivitách a prezentácii školského zariadenia na verejnosti:  

SŠKD zabezpečuje pri svojej výchovno-vzdelávacej činnosti najmä organizovanú prípravu na 

vyučovanie a stará sa o zmysluplné využívanie voľnočasových aktivít mládeže, ktorá plní povinnú 

školskú dochádzku. Činnosť prebieha najmä pravidelnou činnosťou podľa výchovného programu 

klubu, záujmovými, príležitostnými a sezónnymi aktivitami formou podujatí, súťaží a exkurzií, 

spontánnymi aktivitami podľa záujmu detí. Samotná činnosť SŠKD často prebieha popri, resp. v úzkej 

spolupráci s rôznymi, aj neškolskými zariadeniami – napr. turistické kluby, dobrovoľné organizácie 

a združenia, občianske združenia. Prezentácia na verejnosti: december: Tvorivé dielne s rodičmi + 

vianočný jarmoček – predaj vlastných výrobkov detí, ktoré si vytvorili v popoludňajších hodinách 

v klube aj za pomoci pedagógov Súkromnej základnej umeleckej školy, február: fašiangový karneval 

s účasťou rodičov, jún: Popoludnia s rodinou  – triedne športové popoludnia a opekačky k ukončeniu 

šk. roka s účasťou rodičov. 

 

j/ Údaje o projektoch, do ktorých je školské zariadenie zapojené:  

Zapojili sme sa do prípravy kultúrnych podujatí a vystúpení SZŠ pre rodičov aj širokú verejnosť pri 

rôznych spoločenských, kultúrnych príležitostiach a podujatiach. Ďalej sme aktívne spolupracovali pri 

organizácii koncertov a súťaží s inštitúciami, ktoré boli zapojené do spoločných projektov. 

 Projekt „KLUBÁRIK“ - návštevy a exkurzie, príprava tematicky rôznych besied a kult. 

programu  -  Vianočný jarmoček a večierok – príprava výrobkov na jarmoček, nácvik 
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tanečných choreografií, Veľká noc – výroba ozdôb na jarmoček  - celoročný projekt, 

spolupráca so SZUŠ, SZŠ a SCVČ Ružomberok. 

 Deň Zeme -  beseda- ochrana, zdravia, človeka, prírody, 

 Deň matiek - nácvik kultúrneho programu a výroba darčekov v spolupráci s SŠKD - apríl 2018,  

 

l/ Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školského zariadenia:  

SŠKD  má svetlé a čisté priestory. Na kultúre vzhľadu a výzdobe priestorov sa podieľajú  aj samotné 

deti SŠKD. Na odpočinkové a relaxačné činnosti využívame koberce, sedacie vaky a molitanové 

karimatky.  Priestory  pre nerušenú prípravu žiakov na vyučovanie sú na dobrej úrovni. Využívame 

vybavené počítačové miestnosti, máme k dispozícii kopírovací stroj, tlačiarne, dataprojektor, , 

pomôcky na športové a pohybové aktivity. 

Pre pohybové aktivity deti využívali vonkajšie priestory - dvory školských areálov, telocvične 

(Súkromná základná škola, Ružomberok), relaxačno-športovú miestnosť, , pingpongový stôl. 

SŠKD má vyhovujúce hygienické podmienky. Deti majú  k dispozícii umývadlo s pitnou vodou a 

sociálne zariadenia. V SŠKD a jeho pracoviskách nie je bezbariérový prístup. 

 m/ Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno–vzdelávacej činnosti školského 

zariadenia :  

SŠKD RK  rok 2017 rok 2018 
SPOLU 

  1.9.-31.12 1.1.-31.8 

Dotácia samospráva             5 527,00 €           26 664,00 €               32 191,00 €  

Zmluva o vzájomnej spolupráci             2 394,00 €              4 767,00 €                 7 161,00 €  

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s činnosťou             2 590,00 €              3 323,30 €                 5 913,30 €  

Príspevky iné                     6,60 €                         -   €                        6,60 € 

  

 

n/ Cieľ, ktorý si školské zariadenie určilo v koncepčnom zámere rozvoja školského zariadenia na 

školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia:  

Vzhľadom k skutočnosti, kedy sa legislatíva v školstve uberá cestou šetrenia, škrtania, rušenia, 

v súčasnosti skôr bojujeme s existenčnými problémami, ako rozvíjame a napĺňame vízie rozvoja 

školského zariadenia. Jednou z priorít je najmä v nezmenenej kvalite zabezpečiť samotný výchovno-

vzdelávací proces. Súčasná celospoločenská, ale predovšetkým ekonomická situácia si od 

manažmentu školského zariadenia vyžaduje vysokú flexibilitu, teda okamžité prispôsobenie sa 

zmenám.  
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o/ Oblasti, v ktorých školské zariadenie dosahuje dobre výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení:  

Oblasťou, v ktorej môžeme vyjadriť spokojnosť, je plnenie plánov, ktoré boli stanovené Výchovným 

programom a môžeme ju zhodnotiť ako splnenú. SŠKD je zameraný najmä na splnenie očakávaní 

zákonných zástupcov a samotných detí. Veríme, že cesta serióznosti a kvality ponúkaných služieb je 

cesta, ktorá nám zabezpečí dobré meno a stabilné miesto v štruktúre školských zariadení v regióne.  

 

V Ružomberku, 15. októbra 2018. 

 

                                                                                                                  

                                                                                                     Mgr. Alexander Buchta, riaditeľ SŠKD pri SZŠ 

 

 

Poznámka: Vyhláška 9/2006 Z. z., §3: 

(1) Správu za predchádzajúci školský rok predkladá riaditeľ školy po jej prerokovaní v pedagogickej 

rade príslušnému orgánu školskej samosprávy do 15. októbra príslušného kalendárneho roka a na 

schválenie zriaďovateľovi do 31. októbra príslušného roka. Prílohou správy je vyjadrenie príslušného 

orgánu školskej samosprávy k predkladanej správe. 

(2) Riaditeľ školy správu zverejní v škole na obvyklom mieste a na internetovej stránke školy, ak je 

zriadená, najneskôr do 31. decembra. 

 

Prílohy: chýba vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy k predkladanej správe. 


