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SWOT analýza ŠKD pri ZŠ Clementisova ulica č. 616 
v Kysuckom Novom Meste  

 
 

 

 
 
 
 
 

 

Silné stránky (Strenghs) 

 

Slabé stránky (Weaknesse) 

– Výhodná poloha školy 

– Veľký priestranný areál školy 

– Dobrá úroveň ŠKD (bohatá 30 ročná 

činnosť) 

– Veľmi dobré materiálno-technické 

vybavenie ŠKD (TV, DVD...) 

– Veľmi dobré zariadenie ŠKD 

– Pravidelné dodržiavanie režimu dňa 

a práca vychovávateliek podľa plánu 

– Poplatok pre rodičov za dieťa v ŠKD je 

10 € na mesiac, poplatok za druhé dieťa 

v ŠKD je 5€ rovnako, ako aj pre rodičov 

poberajúcich dávku v hmotnej núdzi 

– Nové formy činnosti s deťmi 

– Aktuálne záujmové činnosti podľa záujmu 

detí, flexibilita vychovávateliek 

– Vhodné podmienky na realizáciu 

záujmovej činnosti 

– Individuálna práca s deťmi počas 

prípravy na vyučovanie 

– Športové a iné školské aktivity (veľmi 

dobré vybavenie na športové aktivity) 

– Režimové momenty 

– Chýba samostatná budova ŠKD 



– Aktívne zapájanie sa do rôznych súťaží 

– Pravidelné návštevy učební informatiky – 

INTERNET (utvrdzovanie učiva na PC 

programoch), využívanie telocviční, 

ihrísk, sauny, posilňovne... 

– Internetová stránka našej ZŠ 

– Pozitívna sociálna klíma zariadenia 

– Aktívna spolupráca s rodičmi, CVČ 

a pod. 

Silné stránky nášho ŠKD budeme stále 

rozvíjať a našu prácu obohacovať o nové 

formy, metódy a ciele, čím sa naša práca 

stane zaujímavejšia. 

Slabé stránky našej práce sa budeme snažiť 

eliminovať spoluprácou s vedením školy 

hlavne pri tvorbe rozvrhu hodín a rozvrhu 

krúžkovej činnosti, chýbajúcu samostatnú 

budovu pre ŠKD neovplyvníme a budeme ju 

naďalej nahrádzať denným 

premiestňovaním. 

 Príležitosti (Opportunities) 

– Nové formy práce, dohody s rodičmi 

o sociálnych službách o ktoré majú 

záujem 

– Informovanosť rodičov a deti o práci 

a plánoch nášho ŠKD na našich 

nástenkách 

– Rozšírenie internetovej fotogalérie z našej 

činnosti 

Hrozby (Threats) 

– Demografický vývoj 

– Nezamestnanosť 

– Zvyšovanie poplatku za ŠKD 

Túto časť našej práce sa budeme snažiť 

obohacovať o nové príležitostné akcie ako 

napr. pozvať do školy významnú osobnosť. 

Spolupracovať s informatikom ZŠ a rozšíriť 

internetovú stránku našej ZŠ o ŠKD. 

Demografický vývoj a nezamestnanosť 

neovplyvníme, ale sa budeme snažiť 

zabrániť zvyšovaniu poplatku za ŠKD.  

Budeme spolupracovať so sociálnym 

oddelením so snahou získania príspevku od 

zriaďovateľa na deti nezamestnaných 

rodičov. 

 


