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a/ Základné identifikačné údaje: 

 

 

b/ Počet žiakov k 15.9.2013:  127 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 2013/2014 

september Pasovačka  prvákov do klubu – zábavná aktivita pre nových klubíkov (SŠKD) 

október Šarkaniáda – výroba a púšťanie šarkanov v prírode (SŠKD) 

Halloween naopak (SŠKD) 

Mesiac úcty k starším – výroba darčeka a príprava programu pre starých rodičov 
detí (SŠKD) 

november Tvorivé vianočné dielne – výroba vianočných výrobkov s rodičmi (SŠKD + SZUŠ +SZŠ) 

Talent Klubík – súťaž v predvádzaní svojho talentu (SŠKD) 

december Vianoce v Klubíku - besiedka a jarmoček , darčeky pre kamaráta (SŠKD + SZUŠ +SZŠ) 

 

január Klubáci na ľade a na snehu (SŠKD +SZŠ) 

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 



Súkromný školský klub detí, Štiavnická cesta 80, 034 01 Ružomberok 
 

 

Guľová búrka – guľovačka a sánkovačka  v prírode (SŠKD) 

február  Fašiangy – karneval (SŠKD) 

Valentínske prekvapenie – výroba valentínskych darčekov (SŠKD) 

marec Veľkonočné kreácie – výroba veľkonočných výrobkov (SŠKD + SZŠ) 

Knihománia (SŠKD) 

 

apríl Apríl mesiac lesov – odborná prednáška o ochrane životného prostredia (SŠKD) 

Veľkonočný jarmoček (SŠKD + SZŠ) 

Deň Zeme – odpad, čo s ním? / brigáda, vzdelávacia aktivita / (SŠKD + SZŠ) 

máj Deň matiek  - posedenie s mamičkami, kultúrny program (SŠKD) 

 

jún Deň detí - Klubová olympiáda,  športové popoludnie (SŠKD) 

Rozlúčka s Klubíkom (SŠKD) 

 

Plán príležitostných akcií a podujatí SŠKD v šk. roku 2013/2014 

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 2013/2014 boli v SŠKD zamestnaní dvaja kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci. 

h/ Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školského zariadenia:  

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov bolo realizované a zabezpečené: 

 funkčné vzdelávanie vedúcich riadiacich pracovníkov (riaditeľ SŠKD, vychovávateľ SŠKD), 

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

akadémia – ukončenie a celoročného vyhodnotenie klubového projektu TAJOMSTVO PRVÉHO 

GOMBÍKA s účasťou rodičov. 

 

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

V SŠKD sme v šk. roku 2013/14 realizovali projekt „TAJOMSTVO PRVÉHO GOMBÍKA“, inšpirovaný 

knihou Ľubomíra Pajtinka,  Učitelia patria do neba (alebo malá pocta veľkému povolaniu), kde autor 

píše, že náš život sa neodvíja ako čosi chaotické, aj keď to niekedy tak vyzerá. Jestvuje množstvo 

zákonitých súvislostí, pravidiel, logických väzieb. Jedným zo základných pravidiel nášho života je 

pravidlo prvého gombíka. Ak zle zapneme prvý gombík, nikdy nemôže byť zapnutý ani celý kabát. 

A tak to platí aj pri v živote. Ak správne zapneš prvý gombík vo svojom živote, urobíš správne prvý 

krok, zvládnuť všetko ostatné bude ľahšie. Gombík môže mať aj ďalšiu symboliku, ktorú je možné 

prirovnať k človeku. Sú to jeho štyri dierky, ktorými sa gombík ukotvuje k oblečeniu. Aj človek 

potrebuje takéto kotvy, ktoré ho udržia pevne na zemi. Jednou kotvou je jeho rodina, druhou 

priatelia a vzdelanie (škola, záujmy), treťou príroda, prostredie, v ktorom žije a štvrtým kotviacim 

prvkom je on sám a jeho naladenie byť dobrou súčasťou tohto sveta. V konečnom dôsledku záleží len 

a len na Tebe, ako budeš žiť svoj život. Ty si rovnako dôležitý, ako všetci ostatní okolo Teba. 

 Témy, ktoré boli použité pri realizácii spomínaného projektu sa osvedčili vo výchovno-vzdelávacom 

procese, synchronizovali so spoločenskými udalosťami, zohľadňovali možnosti a ich realizáciu 

v závislosti od ročného obdobia, brali do úvahy vekové osobitosti detí a nadväzovali na vyučovacie 

témy preberané v škole.  

Projekt bol ukončený záverečnými spoločnými prezentáciami, vystúpeniami a slávnostnou 

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

projektu.   
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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. 

  

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

zariadenia :  

Tabuľka č.3 

SŠKD RK rok 2013 rok 2014 SPOLU 

 1.9.-31.12 1.1.-31.8 

Dotácia mesto RK 43 467,00 € 7 712,00 € 51 179,00 € 

Dotácia mesto RK - zvýšenie platov zamestnancov 2 180,00 €  2 180,00 € 

Dotácia KŠÚ,OBÚ ZA - vzdelávacie poukazy -   €  -   € 

Nenávratný finančný príspevok -   €  -   € 

Prijatý príspevok - Projekt detské ihrisko FARM 500,00 €  500,00 € 

Príspevky zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov 
spojených s činnosťou SŠKD 

1 904,00 € 3 637,30 € 5 541,30 € 

Príspevky z podielu zaplatenej dane   2 168,24 € 2 168,24 € 

 

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. Do šk. roku 2013/2014 bol SŠKD bezplatný, nezvládnuteľná ekonomická situácia však 

prinútila vedenie SŠKD  k zavedeniu mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s 

činnosťou školského klubu detí. Výška príspevku na úhradu zohľadňuje náročnosť a druh klubovej 

alebo záujmovej činnosti. 

 



Súkromný školský klub detí, Štiavnická cesta 80, 034 01 Ružomberok 
 

 
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 2014. 

 

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

                                                                                                                   Mgr. Martina Dúhová, riaditeľ SŠKD 


