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a/ Základné identifikačné údaje: 

 

 

b/ Počet žiakov k 15.9.2014:  135 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 jednak 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 2014/2015 

september Pasovačka  prvákov do klubu – zábavná aktivita pre nových klubíkov, KLUBÁCKE 

DESATORO - učíme sa našim pravidlám, Miesto kde žijeme – môj domov, moja 

škola, moje mesto, Svetový deň zvierat, Klubová hymna – gitara a spev, Loptové hry 

na dvore, kolky, švihadlá, chodúle, kruhy, zaujímavé náčinie, Základy správneho 

stravovania a hygienických návykov, denný režim, Svetový deň ústneho zdravia, 

Svetový deň srdca, Gaštanková olympiáda 

október Šarkaniáda – výroba a púšťanie šarkanov v prírode, Mesiac úcty k starším – výroba 

darčeka a príprava programu pre starých rodičov detí , PAPKÁME ZDRAVO A 

CHUTNE- deň zdravého stravovania, BOL RAZ JEDEN ŽIVOT- poznávanie ľudského 

tela, prevencia pred chorobami a návykovými látkami, VOLÁM 112- beseda o 

poskytovaní prvej pomoci, NAJLEPŠÍ ZÁCHRANÁR- záverečný súťažný kvíz o zdraví, 

Návykové látky –nebezpečenstvo- Maj rád seba a svoj život, Súťažné a štafetové 

hry, prekážkový beh, súťaže v maskách na  Helloween párty 

Názov školského zariadenia Súkromný školský klub detí, Štiavnická cesta 80, 
Ružomberok  

Adresa školského zariadenia Štiavnická cesta 80, 034 01 Ružomberok 

Telefónne číslo / fax  školského zariadenia  0918/707106 

Internetová adresa školského zariadenia www.dotyk.eu 

E – mailová adresa školského zariadenia sskd@dotyk.eu 

Údaje o zriaďovateľovi OZ FUNNY MOMENTS, Bystrická cesta 192, 034 
01 Ružomberok, IČO: 42218390 

Vedúci zamestnanci školského zariadenia Mgr. Martina Dúhová –riaditeľ 
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november Starostlivosť o zdravie, Naša hygiena - Maj rád seba a svoj život, Z domu do školy - 

zo školy domov - dopravná výchova, Talent Klubík – hľadanie talentov v našom 

klube, Čin mesiaca- robenie dobrých skutkov, Vtáčia búdka – výroba, Objavitelia - 

dinosaury, história ZEME, Vianočná tvorivosť, VIANOČNÁ HORÚČKA - koledy v 

klube, besiedka o vianočných zvykoch a tradíciách 

december Starostlivosť o vtáčiky v zime, 

VIANOČNÁ HORÚČKA - besiedka o vianočných zvykoch a tradíciách, A znova sú 

Vianoce  - zvyky na dedine počas sviatkov, Výrobky z orechových škrupín, Adventný 

kalendár, tešíme sa na Ježiška, Prechádzka zimnou prírodou, stopy v snehu, Mikuláš 

a jeho čižmička, Ako si chránime zdravie pred zimou, 

Vianoce v Klubíku - besiedka a jarmoček , darčeky pre kamaráta  

január História našej krajiny, mesta, významné osobnosti našej minulosti, Moje 

vysvedčenie - Maj rád seba a svoj život,  Klubáci na ľade a na snehu, Domov je tam, 

kde žijem - História nášho mesta a krajiny, významné osobnosti našej krajiny, 

Snehové sochy, Karnevalové masky, Básničky o zime, Guľová búrka – guľovačka 

a sánkovačka  v prírode  

február  Dopravné prostriedky, bezpečnosť, Chránime si veci okolo nás,  Fašiangy – 

karneval, Objavitelia - dinosaury, história ZEME, KARNEVAL , Fašiangy- výroba 

vlastných masiek a karnevalová zábava, tradície a súčasnosť, VALENTÍNSKE 

PREKVAPENIE- obdarovávanie blízkeho na Deň sv. Valentína, historický základ 

sviatku, Pobyt v prírode – stopy, Zdravá desiata - maj rád seba a svoj život  

marec Kniha je môj kamarát - moje miesto v knižnici, knihománia, vlastná kniha o prírode, 

Vieš vypočuť druhého? A pochopiť ho? , 

Plody a semená, Jarné hry, súťaže v behu 

Ako zvládnuť chrípku - Maj rád seba a svoj život  

apríl Mesiac lesov, Deň Zeme - beseda s lesníkom o ochrane lesov, TURISTI V AKCII- 

turistický výlet do prírody, 

STROM-TOVÁREŇ NA KYSLÍK- poznávanie stromov a súťažný kvíz 

Veľká noc - Zajačik, vajíčko, pesničky a šibačka  

Deň Zeme – odpad, čo s ním? /brigáda, vzdelávacia aktivita/  

Ako predchádzať úrazom - Maj rád seba a svoj život 

máj Môj veľký vzor -Maj rád seba a svoj život, Čím chcem byť, keď budem dospelý - Maj 

rád seba a svoj život, Malí veľkým – prednáška, 

Mamička moja - Výroba kvietku z prírodného materiálu. Motivovaním k láske k 

mamičke, Moja mamička, dám ti darček k sviatku, zaspievam ti pesničku a poviem ti 

básničku 

Krása kameňov - Pozorovaním a vytvorením zbierky kamienkov, pochopiť krásu 
neživej prírody, 
Ochrana pred slnkom 

jún Deň detí - Klubová olympiáda,  športové popoludnie  

Rozlúčka so školou – výroba veľkého vysvedčenia pre všetky deti a pani učiteľky, 

Chráň prírodu cez prázdniny - Úprava okolia školy, pred prázdninami 

ŠPORTUJE CELÁ RODINA- športové popoludnie  pre rodičov a deti 
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Ako prísť z prázdnin zdraví? 

Rozlúčka s Klubíkom - Rozlúčková diskotéka 

 

Plán príležitostných akcií a podujatí SŠKD v šk. roku 2014/2015 

Stolnotenisový turnaj 

Kalčetový turnaj 

Exkurzie, prednášky , besedy a výlety  

Športové dni, olympiády  

Divadelné predstavenia, návšteva kina, múzea, galérie 

Svetové dni v Klubíku 

 

 

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

V šk. roku 2014/2015 boli v SŠKD zamestnaní dvaja kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci. 

h/ Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školského zariadenia:  

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov bolo realizované a zabezpečené: 

 účasťou pedagogických zamestnancov na seminároch a školeniach (organizovaných napr. 
MPC v Žiline, Inšpektorátom práce, KŠÚ v Žiline, Asociáciou súkromných škôl a školských 
zariadení Slovenska,...),  

 účasťou na metodických združeniach organizovaných súkromným školským klubom detí, 

 samoštúdiom pedagogických zamestnancov. 

 

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. športové kluby, turistické kluby, 

dobrovoľné organizácie a združenia, cirkevné 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, Anjeličkovia v meste - koledovanie v Ružomberku v spolupráci 

so Súkromnou základnou školou, február: fašiangový karneval s účasťou rodičov, jún: Slávnostná 
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akadémia – ukončenie a celoročného vyhodnotenie klubového projektu ŠTYRIA KAMARÁTI s účasťou 

rodičov. 

 

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

V SŠKD sme v šk. roku 2014/15 realizovali projekt „ŠTYRIA KAMARÁTI“, Projekt ŠTYRIA KAMARÁTI 

v sebe skrýva všetky pozitíva predchádzajúcich vnútroklubových projektov SŠKD. Ide o spojenie 

zážitkových metód, foriem práce a tematického zamerania činností, ktoré deti najviac zaujali 

a motivovali k aktívnej účasti a tvorivému prístupu k tráveniu voľného času. 

Projekt preferuje vytváranie dobrých medziľudských vzťahov, vzájomnú pomoc a empatiu, ako aj 

individuálny prístup ku každému dieťaťu tak, aby každé malo šancu zažiť tak skupinový, ako aj vlastný 

osobný úspech. 

Na princípe spolupráce štyroch dobrých kamarátov, a teda detí navzájom, je možné vytvoriť 

motivujúce prostredie, kde nikto nie je sám a zároveň je každý rovnako dôležitý a nenahraditeľný pre  

druhých. 

Princípom projektu budú úlohy zadávané deťom od štyroch kamarátov (mudroška, šikovníčka, 

zdravotníčka a zemeguľka), ktoré budú spoločne, ale aj samostatne plniť. Vychovávateľ sa pre deti 

stane poradcom a usmerňovateľom pri riešení úloh. Ak budú deti chcieť splniť úlohy, budú sa musieť 

aktívne zapájať do jednotlivých činností a aktivít.  

Úlohy štyroch kamarátov budú vychádzať z tém jednotlivých výchovných oblastí klubu tak, aby boli 

splnené plány na konkrétny šk. rok. Štyria kamaráti budú deťom dávať otázky a hádanky, ktoré sa 

podaria deťom vylúštiť, až keď sa aktívne zapoja do konkrétnej aktivity. Úlohy budú deťom štyria 

kamaráti zadávať formou otázok tak, aby deti nemali pocit, že ich musia splniť, ale že chcú. 

Projekt bol ukončený záverečnými spoločnými prezentáciami, vystúpeniami a slávnostnou 

akadémiou v úzkej spolupráci so SZŠ. Každé dieťa získalo certifikát z úspešného  absolvovania 

projektu.   

 

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, DVD 

prehrávače, pomôcky na športové a pohybové aktivity. 

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

(Súkromná základná škola, Ružomberok), relaxačno-športovú miestnosť, posilňovňu, 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. 
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m/ Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno–vzdelávacej činnosti školského 

zariadenia :  

 

Súkromný školský klub detí, Štiavnická cesta 80, 
Ružomberok 

rok 2014 rok 2015 
SPOLU 

 
1.9.-31.12 1.1.-31.8 

Dotácia mesto RK        3 966,00 €         8 562,00 €      12 528,00 €  

Nenávratný finančný príspevok              -   €        3 719,69 €        3 719,69 €  

Zmluva o vzájomnej spolupráci              -   €        1 758,00 €        1 758,00 €  

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov  
spojených s činnosťou SŠKD 2 008,00 € 2 062,00 € 4 070,00 € 

Výnosy  ostatné            0,02 €             0,02 €               0,04 €  

SPOLU        5 974,02 €       16 101,71 €  
  

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.  

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 2015. 

 

 

 

                                                                                                                  ...................................................... 

                                                                                                                   Mgr. Martina Dúhová, riaditeľ SŠKD 


