Motto : Úsmev je svetová reč, ktorej rozumie každý

Kontakty
p. vychovávateľka Mgr. Mária Kantárová: 0907 604 641
p. vychovávateľka Mgr. Anna Janíková: 0907 625 897

Prevádzka ŠKD
pred vyučovaním: od 6:30 hod. do 7:15 hod.
po vyučovaní: od 10:55 hod. do 15:30 hod
Poplatky za ŠKD
Poplatok za ŠKD - 6 eur sa platí pravidelne a načas do 10.dňa v mesiaci bankovým prevodom
na číslo účtu: SK65 0200 0000 0019 6084 8054.
Denný poriadok v ŠKD
Dopoludňajšia činnosť:
6.30 – 7.15

- odpočinková činnosť, voľný výber hier

Popoludňajšia činnosť
10.55 – 11.45 - schádzanie sa detí
11.45 - 12.00 - hygienické návyky, príprava na obed
12.00 - 12.30 - obed
12.30 - 13.00 - odpočinková činnosť, relaxačná činnosť
13.00 - 13.30 - rekreačná činnosť, pobyt vonku
13.30 - 14.15 - tematická oblasť výchovy
- spoločensko-vedná oblasť výchovy
- pracovno-technická oblasť výchovy
- prírodovedno-environmentálna oblasť výchovy
- esteticko-výchovná oblasť výchovy,
- telovýchovná, zdravotná a športová oblasť výchovy
14.15 - 15.00

- príprava na vyučovanie, didaktické hry

15.00 - 15.30 - odpočinková činnosť(činnosť samobslužná a spoločensky prospešná)

Výchovno-vzdelávacia činnosť školského klubu detí pri Základnej škole s materskou školou
Jozefa Ligoša je zameraná na uspokojovanie záujmov detí v čase mimo vyučovania a na ich
prípravu na vyučovanie. Počas školského roka prevažujú a uskutočňujú sa činnosti
oddychového a rekreačného charakteru a činnosti podľa tematických oblastí výchovy.
Jednotlivé činnosti sa uskutočňujú v oddeleniach ŠKD, v priestoroch a okolí školy.
Oddelenia pracujú s deťmi rôznych ročníkov. Pedagogickí zamestnanci v ŠKD svoje pôsobenie
orientujú na posilňovanie priateľských vzťahov medzi rovesníkmi, na rozvíjanie sociálneho
správania detí s rešpektovaním ich individuálnych osobností, potrieb a záujmov. Atraktívnou a
kreatívnou úrovňou motivujú deti k radostnému a spokojnému pobytu v ŠKD a vytvárajú pre
deti také podmienky, aby malo každé dieťa možnosť v čase mimo vyučovania rozvíjať poznatky
získané v škole, rozvíjať svoje nadanie, talent, získať zručnosti, naučiť sa kreatívnemu spôsobu
života. Pedagogickí zamestnanci kvalitnou a pestrou činnosťou dávajú deťom podnety pre
získanie vzťahu k sebaovládaniu, zvyšujú podiel samostatnej práce dieťaťa a motivujú ho k
aktívnej účasti na svojom rozvoji, venujú sa aktivitám v prírode a uplatňovaniu požiadaviek
environmentálnej výchovy. Formujú v deťoch správne zameranie na spoznávanie a ochranu
prírody.
V školskom klube detí si osvojujeme tieto návyky:


ak niekam vstúpiš – pozdrav



ak odchádzaš – rozlúč sa



ak niečo dostaneš – poďakuj



používaj aj ostatné kúzelné slová, ktoré ľudí zbližujú



nikoho nebi, len slabosi a zbabelci si musia dokazovať svoju silu



nenič veci okolo seba – každá vec, ktorá poslúži tebe, môže poslúžiť aj iným



netráp sa – všetky dvere sú ti otvorené, preto príď a podeľ sa s každou svojou radosťou,
aj bolesťou



hovor pravdu – klamstvo a ohováranie medzi slušných ľudí nepatria



váž si sám seba – v živote je dôležité poznať svoju cenu

