
Záznamy o vykonaných zmenách 

 

Platnosť  

Reevidovanie 

 

Dátum 

 

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod. 

 
Platnosť  

 
1. september 

2009 

 

 
Reevidovanie 

 
1. september 

2010 

 

Charakteristika vychovávateliek pôsobiacich v ŠKD. 

   

Zmena v počte výchovných oddelení. 

  Doplnené zmeny vo výchovných plánoch a výchovného 

programu ŠKD. 

 
Reevidovanie 

 
1. september 

2011 

Doplnené, dopracované a veku primerane sformulované 

ciele do TOV. 

   

Charakteristika vychovávateliek pôsobiacich v ŠKD. 

  Vypracované projekty vhodné na využitie v práci s deťmi. 

  Doplnené zmeny vo výchovných plánoch a výchovného 

programu ŠKD. 

 
Reevidovanie  

 
1. september 

2012 

 

Doplnená príloha č. 8. Zmena v platení poplatku dieťaťa 

za pobyt v ŠKD. 

  Vypracované projekty vhodné na využitie v práci s deťmi. 

  Doplnené zmeny vo výchovných plánoch a výchovného 

programu ŠKD. 

 
Reevidovanie 

 
1. september 

2013 
 

Doplnené zmeny vo výchovných plánoch a výchovného 

programu ŠKD, vypracované a doplnené prierezové 

témy do výchovných plánov. Zmena v platení poplatku 

dieťaťa za pobyt v ŠKD. 

 
 

 
 

Vypracované projekty vhodné na využitie v práci s deťmi. 

  Zníženie počtu detí v oddeleniach v ŠKD, zmena v počte 

výchovných oddelení. 

 
Reevidovanie 

 

 
1.september 

2014 

Priebežne doplnenie a inovovanie výchovných plánov   

ŠKD. Zmena adresy školy. Vypracované projekty  

vhodné  na využitie v práci s deťmi. 

 
 

 
 
 

Doplnená príloha č. 9. Využitie finančnej gramotnosti 
v ŠKD v jednotlivých tematických oblastiach výchovy. 

 
 

 Implementovanie    prvkov čitateľskej  výchovy do 

prípravy   na vyučovanie. 

  Zníženie počtu  oddelení v ŠKD. 

Zníženie počtu detí v ŠKD. 

Dňa 28.08. 2014 bolo schválené Pedagogickou radou 

predĺženie desiatovej prestávky o 5 minút. 

1.12. 2014 – skrátenie desiatovej prestávky o 5 minút. 



 

 

 
Reevidovanie 

 

 
1.september 

2015 

Doplnenie a inovovanie výchovných plánov   

a výchovného programu  ŠKD. 

Zvýšenie počtu detí v oddeleniach ŠKD. 

Zvýšenie kvalifikovanosti vychovávateliek. 

Zmena vychovávateľky IV. odd. –  MD. 

 
Reevidovanie 

 

 
1.september 

2016 

Doplnenie a inovovanie výchovných plánov 

a výchovného programu  ŠKD. 

Zmena pracovného úväzku 1 vychovávateľky z plného 

na polovičný.   

 
Reevidovanie 

 

 
1.september 

2017 

Doplnenie a inovovanie výchovných plánov   

a výchovného programu  ŠKD. 

 

  Zvýšenie počtu detí v ŠKD. 

Zvýšenie  počtu  oddelení v ŠKD od októbra 2017 zo 4. 

na 5. oddelení. 

 
Reevidovanie 

 

 
1.september 

2018 

Doplnenie a inovovanie výchovných plánov 

a výchovného programu  ŠKD. 

Zmena režimu dňa v ŠKD, zvýšenie úväzku dvom 

vychovávateľkám a jednej zníženie na 25,5 hodín. 

 

 


