
 
 

 

   
 

 

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
* Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
 v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.  
 

 
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 
Fakulta: Pedagogická fakulta 
Kód predmetu:  
PdF.KPEP/B-PEPpr213/19 

Názov predmetu: Výchova v školskom klube detí 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Forma výučby:  
Prednáška/cvičenia+prax 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): Týždenný: 
2 hodiny Za obdobie štúdia: 28/10  
Metóda štúdia: kombinovaná 
Počet kreditov: 4  
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.semester  
Stupeň štúdia: I. 
Podmieňujúce predmety:  
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Predmet je ukončený písomným testom – skúškou. Študent bude hodnotený priebežne formou 
kontrolného testu, seminárnou prácou a absolvovaním pedagogickej praxe v rozsahu 10 hodín.    
Na hodnotenie A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na hodnotenie B najmenej 81 bodov, na 
hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 bodov, na hodnotenie E najmenej 
51 bodov.  
A (100-91), B (90-81), C (80-71), D (70-61), E (60-51), Fx (50-0). 
Výsledky vzdelávania: 
Príprava študentov na výchovno-vzdelávaciu činnosť v ŠKD – profesiu vychovávateľa ŠKD. Osvojenie 
poznatkov o funkcii a poslaní ŠKD, cieľoch a organizácii výchovy vo voľnom čase - teória a metodika 
voľnočasovej edukácie žiakov mladšieho školského veku v ŠKD, koncepcia výchovno-vzdelávacej 
činnosti podľa obsahu tematických oblastí výchovy - Výchovného programu ŠKD vo formách 
pravidelných, príležitostných a spontánnych aktivitách v oddychových, záujmových činnostiach a 
príprave na vyučovanie a legislatívnych dokumentov. Študenti budú integrovať teoretické poznatky 
z kurzu do pedagogickej praxe s reálnymi praktickými skúsenosťami a postupmi realizovanými 
priamo v pedagogickej praxi v školskom klube detí.   
Stručná osnova predmetu:  
1. Školský klub detí v sústave školských výchovno-vzdelávacích zariadení -poslanie a úlohy v 

zmysle legislatívy.  
2. Pedagogika voľného času - terminológia vo výchove v ŠKD- výchova mimo vyučovania, výchova 

vo voľnom čase. Ciele a úlohy výchovy v ŠKD. Neformálna výchova a vzdelávanie v ŠKD. 
Výchova zážitkom.  

3. Výchovno-vzdelávacia činnosť – ciele, obsah, formy, metódy výchovy.  
4. Výchovný program ŠKD – základný dokument výchovno-vzdelávacej činnosti.  
5. Tematické oblasti výchovy v ŠD. Výchovný plán. Výchovné osnovy. Výchovné štandardy.  



 
 

6. Režim dňa v ŠKD. 
7. Pedagogická prax v školskom klube detí. 
Odporúčaná literatúra:  
BABIAKOVÁ, S. a kol. Pedagogika voľného času a školské kluby detí. IPV, Žilina, 2008. 
BENDL, S. a kol. Vychovatelství. Grada: Praha, 2015. 
GUBRICOVÁ, J. Programy výchovy v ŠKD. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010.  
HÁJEK,B., PÁVKOVÁ,J. Školní družina. Praha: Portál, 2011.  
JAKUŠOVÁ, T. Veselo je v školskom klube detí 1,2,3,4. Bratislava: Vydavateľstvo AITEC, 2012.  
KOŽUCHOVÁ, M. a kol. Školský klub detí z pohľadu vychovávateľov. 2018. 
KRATOCHVÍLOVÁ, E. Pedagogika voľného času. Výchova v čase mimo vyučovania v pedagogickej 
teórii a praxi. Trnava: Veda, 2010.  
MICHALSKÁ, A. Mimoškolské aktivity v školskom klube detí. 2001.  
PÁVKOVÁ, J. Pedagogika volného času. Praha: Portál, 1999. 
NOVOTNÁ, E. Pedagogika voľného času. Rokus: Prešov, 2017. 
Tvorba výchovných programov v školských zariadeniach. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 

2009.  
Dokumenty: Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 

306/2009 Z.z. o školskom klube detí. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: Slovenský a český 
Poznámky:  
Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 
0 0 0 0 0 0 

 

Vyučujúci: Mgr. Ivan Čavojský, PhD. 
Dátum poslednej zmeny: 18.12. 2020 
Schválil: prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD. 

 


