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Výpis uznesení zo dňa 11.10.2019
Rada školského zariadenia pri Školskom internáte, Ul. J. Švermu č. 1736/14, 960 78 Zvolen

U z n e s e n i e č. 1/2019 zo dňa 11. 10. 2019
Rada školského zariadenia pri Školskom internáte, Ul. J. Švermu č. 1736/14, 960 78 Zvolen
berie na vedomie
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019
Školského internátu, Ul. J. Švermu č. 1736/14, 960 78 Zvolen

Zapísala: Mgr. Soňa Smiešna
Dňa: 11.10.2019

Iveta Glaichová
predseda Rady školského zariadenia pri Školskom internáte
Ul. J. Švermu 1736/14, 960 78 Zvolen
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ŠI

Š k o l s k ý

i n t e r n á t

Ul . J . Šv e r mu 173 6/ 14

960 7 8

Z V OL E N

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2018/2019

Zvolen, 11.október 2019

Ing. Katarína Vričanová
riaditeľka školského internátu
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A. Základné identifikačné údaje
Názov školského zariadenia:
Adresa školského zariadenia:
Telefónne a faxové číslo:
e-mailova adresa:
www stránka:
Zriaďovateľ:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Právna forma:
Dátum vzniku:

Školský internát
Ul. J. Švermu č. 1736/14, 960 78 Zvolen
045/533 42 07, fax 045/536 63 63
riaditel@skinternatzv.sk
sekretariat@skinternatzv.sk
www.skinternatzv.sk
Banskobystrický samosprávny kraj
Ing. Katarína Vričanová, riaditeľka
00163791
2021624935
rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
01.09.1957

Rada školského zariadenia pri Školskom internáte je samostatný orgán školského internátu, ktorý
pracoval v školskom roku 2018/2019 v zložení:
Predseda: Iveta Glaichová – volený člen z radov ostatných pedagogických zamestnancov
Ing. Beáta Gažúrová– delegovaný člen za BBSK
Mgr. Marianna Kemková – delegovaný člen za BBSK
Ing. Peter Košík, PhD. – delegovaný člen za BBSK
Matej Snopko – delegovaný člen za BBSK
Mgr. Soňa Smiešna – volený člen z radov pedagogických zamestnancov
Mgr. Soňa Jackuliaková - volený člen z radov pedagogických zamestnancov
Peter Liška – volený člen z rodičov žiakov školského internátu
Adriana Pavlovová- volený člen z rodičov žiakov školského internátu
Jarmila Hozzová - volený člen z rodičov žiakov školského internátu
Mária Kalčoková - volený člen z rodičov žiakov školského internátu
Žiacka rada školského internátu zastupovala záujmy žiakov školského internátu vo vzťahu
k riaditeľke a vedeniu školského internátu v zložení
Predseda:
Podpredseda:
Členovia RŽŠI:

Slavomír Gubán
Kristína Rendeková
Michal Štec, Jirí Kotek, Natália Krajčírová, Stanislav Harvan, Erik Mihálik,
Diana Kováčová, Daniela Švolíková

Poradné orgány riaditeľky školského internátu:
Pedagogická rada a metodické združenie vychovávateľov napomáhajú pri zabezpečovaní
výchovno-vzdelávacej činnosti, metodiky výchovno-vzdelávacej činnosti a ďalšieho vzdelávania
vychovávateľov. Zasadala 3x v roku, prerokovala Školský poriadok, Plán práce, Výchovný program
školského internátu, Plán kontinuálneho vzdelávania. Riešila na mimoriadnych zasadnutiach
pochvaly, poďakovanie a opatrenie vo výchove žiakov. Vyhodnocovala činnosť vo výchovných
skupinách.
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Gremiálna porada a stravovacia komisia sú nápomocné pri materiálnom zabezpečení chodu
školského internátu, prevádzke internátu, stravovaní. Gremiálna porada sa organizovala jeden krát
v mesiaci. Stravovacia komisia zasadala 2 krát v roku. Riešila návrhy a podnety na úpravu
stravovania sa žiakov a zamestnancov.

B. Údaje o počte žiakov v školskom internáte k 15.09.2018
Ročník

Chlapci

Dievčatá

Spolu

1.
2.
3.
4.
5.

26
19
25
39
1

28
26
24
23
-

54
45
49
62
1

110

101

211

ŠKOLA
Stredná priemyselná škola
dopravná
Stredná odborná škola
technická
Súkromná stredná
umelecká škola
Súkromná stredná odborná
škola podnikania
Pink Harmony Academy
Gymnázium Ľ. Štúra
Stredná zdravotnícka škola
Stredná odborná škola IT
Stredná odborná škola
drevárska
SOŠ hotelových služieb a
obchodu
Konzervatórium
J. L. Bellu
Gymnázium Lučenec
SP gymnázium Košice
SPOLU

1.
2.

I.
VS

IV.
VS

V.
VS

VI.
VS

VIII.
VS

IX.
VS

X.
VS

Spolu

19

8

15

12

-

3

6

63

10

1

12

13

-

-

-

36

1

14

3

2

-

12

10

42

-

1

1

-

-

-

-

2

2
3
1
-

4
2
2
-

2
2
-

3
2
1

_
4
-

6
6
1
-

9
2
6
-

26
17
14
1

-

-

1

2

-

1

-

4

-

-

-

-

-

2

1

3

-

-

1

-

-

-

-

1

36
CH

32
D

37
CH

1
1
37
CH

4
D

31
D

34
D

1
1
211

Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/4, 960 01 Zvolen
Stredná odborná škola technická, J. Švermu 1, 960 01 Zvolen
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská 8164, 960 01 Zvolen
Súkromná stredná odborná škola podnikania, Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
Pink Harmony: Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Konzervatórium,
Stredná športová škola, J. Jesenského 42, Zvolen, 96001
Gymnázium Ľ. Štúra, Hronská 3, 960 49 Zvolen
Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, 960 01 Zvolen
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen
Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká cesta 2193/17, 960 01 Zvolen
Konzervatórium J. L. Bellu, Skuteckého 27, 974 01 Banská Bystrica
Stredná Odborná Škola informačných technológií, Tajovského 30, 975 09 Banská
Bystrica
Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy, Haličská cesta č. 9, 984 03 Lučenec
Gymnázium, Poštová 9, 042 52 Košice

C. Údaje o počte zapísaných žiakov prvých ročníkov stredných škôl k 31.08.2019
Prijatí žiaci
Prijatí žiaci výchovných skupín
Prijatí žiaci do prvých ročníkov
Prijatí žiaci vyšších ročníkov
SPOLU

2019/2020
122
37
4
163

D. Údaje o počte prijatých žiakov prvých ročníkov stredných škôl k 15.09.2019
Počet žiakov ubytovaných v školskom internáte k 15.09.2019 je 181, z toho 44 prvákov.

E. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školského internátu
V školskom roku 2018/2019 bolo zamestnaných v školskom internáte 8 pedagogických
zamestnancov, všetci plnia kvalifikačný predpoklad. Nepedagogických zamestnancov v školskom
internáte bolo 14 a v školskej stravovni 10 zamestnancov.

F. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školského internátu
V školskom roku 2018/2019 si pedagogickí zamestnanci začali zvyšovať vzdelanie podľa
schváleného Plánu kontinuálneho vzdelávania.
 Ing. Katarína Vričanová: Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí – ukončené
 Mgr. Jana Csóková: Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí – ukončené
Prípravné atestačné vzdelávanie – ukončené
 Mgr. Soňa Smiešna: Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí – ukončené
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia – MPC BB
Mentoring a koučing v školskom prostredí - ukončené
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G. Údaje o aktivitách a prezentácii školského internátu na verejnosti
a) Záujmová činnosť
V školskom roku 2018/2019 v ŠI pracovalo 8 krúžkov, v ktorých pracovalo 152 žiakov.
Vzdelávacie poukazy odovzdalo 67 žiakov.
Krúžky
Vzdelávací poukaz
Počet žiakov
1. Plavecký krúžok
4
13
2. Kultúrny krúžok
4
21
3. Varíme hravo a zdravo
8
13
4. Volejbalový krúžok
9
12
5. Kondičná kulturistika
15
25
6. Športový krúžok
11
21
7. Fotografický krúžok
7
15
8. Doučovanie z matematiky
9
32
SPOLU
67
152
b) Akcie organizované výchovnou skupinou, vychovávateľom
10.09.2018 Návšteva kultúrnych pamiatok mesta Zvolen
17.09.2018 Workshop záujmových krúžkov
01.10.2018 Návšteva historických pamiatok mesta Zvolen
03.10.2018 Účasť na Galavečeri na Zvolenskom zámku pri príležitosti založenia charitatívnej
organizácie
22.11.2018 Klavírny recitál Stanislava Harvana – žiaka ŠI – uskutočnili sa 3
06.12.2018 Vianoce na námestí vo Zvolene: Tradícia Vianoc
18.12.2018 Pečenie a zdobenie medovníkov vianočnými motívmi
13.02.2019 Zorganizovali sme kolektívnu meditáciu, ktorej sa zúčastnili žiaci viacerých
výchovných skupín
26.02.2019 Návšteva Galérie na Tehelnej
13.03.2019 Prehliadka výstavy v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene
20.03.2019 Beseda: Južná Amerika
21.03.2019 Aktívna relaxácia
03.04.2019 Vychádzka na Bakovú jamu
18.06.2019 Cvičenie CO
20.06.2019 Návšteva sakrálnych pamiatok – Dominikánsky konvert (Zvolen západ)
25.06.2019 Opekačka na školskom dvore

c) Akcie organizované organizáciami, s ktorými spolupracujeme
12.09.2018 Workshop „Hry intuitívnej pedagogiky“ s Petrom Živým
13.09.2019 Literárno-dramatické pásmo venované M. Rúfusovi v Evanjelickom kostole v Banskej
Bystrici.
04.10.2018 Absolventský koncert PHA pod názvom „Jesenné randezvous“ na Zvolenskom zámku.
23.10.2018 Besedy s poslancami BBSK
24.10.2018 Darovanie krvi – Národná transfúzna stanica Banská Bystrica – Jesenná kvapka krvi
27.11.2018 Turnaj v minifutbale v Banskej Bystrici
27.11.2018 CVČ Banská Bystrica: Mgr. Trubanová – Základy komunikácie
06.12.2018 Mikulášsky volejbalový turnaj v ŠI na Podborovej vo Zvolene
21.01.2019 Ukážky Taekwondo – CVČ Junior Banská Bystrica
24.01.2019 Beseda s p. Harabinom
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19.02.2019 Podpolianske osvetové stredisko Zvolen: Zdravý životný štýl
12.03.2019 DK ŽSR: Tradície Slovanov
27.03.2019 Darovanie krvi – Národná transfúzna stanica Banská Bystrica – Valentínska kvapka krvi
03.04.2019 ŠI – stolnotenisový turnaj školských internátov
25.04.2019 ŠI – SOŠ IT Banská Bystrica – nohejbalový turnaj
11.06.2019 CVČ Junior Banská Bystrica - Čo všetko vedia a dokážu študenti
PROJEKT: Chceme žiť bez závislostí: CVČ Banská Bystrica:
1. kolo: 14.11.2018 – PhDr. Ľuba Danková: Drogy, alkohol, fajčenie – beseda
2. kolo: 10.04.2019 – Kulty a sekty - beseda
3. kolo: 25.04.2019 – zábavno-pohybovo súťažné hry v Banskej Bystrici + vyhodnotenie projektu
d) Športové akcie
27.11.2018 Turnaj v minifutbale
09.01.2019 Futbalové šípky
19.03.2019 Hod šípkami
20.03.2019 Volejbalový turnaj medzi chlapcami a dievčatami ŠI
Mesiac marec: Stolnotenisový turnaj dievčat:
1.miesto: Viteková Andrea
2.mesto: Luptáková Lucia
3.miesto: Kántorová Nikola
Mesiac marec 2019: Stolnotenisový turnaj chlapcov:
1.miesto: Píš Roman
2.miesto: Cingeľ Adam
3.miesto: Bosák Patrik
Apríl 2019: Turnaj v stolnom futbale:
1.miesto: Zábudlý, Murín
2.miesto: Pokoš, Klenko
3.miesto: Roman Oravec
14.05.2019 Banánová štafeta
20.05.2019 Kráľ gólov – strieľanie na bránku
20.05.2019 Skákanie škôlky
05.06.2019 Streľba zo vzduchovky
06.06.2019 Hod na cieľ
12.06.2019 Beh hore schodmi
12.06.2019 Preťahovanie lanom
12.06.2019 Chôdza na chodúľoch
19.06.2019 Bowling Zvolen západ:
1.miesto: Roman Oravec - VI. VS
20.06.2019 Vybíjaná na ihrisku
e) Kultúrne a vzdelávacie podujatia
01.10.2018 DJGT: Charlieho teta
05.02.2019 DJGT: Beta, kde si?
08.04.2019 DJGT: Čertice
22.05.2019 KKĽŠ Zvolen: výstava výtvarných prác aj našich študentov
29.05.2019 Návšteva Galérie: Klemo Zvolen: práce Vasila Tuneva
f) Vedomostné a zábavné súťaže
25.02.2019 Vilomeniny
13.03.2019 Živé človeče – zábavno-súťažná hra
01.04.2019 Inkognito
15.05.2019 Zdravý životný štýl – príprava ovocných mís
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Ponukové akcie pre žiakov, ktoré sa organizujú každý rok: KABU, Mikuláš, Štedrá večera, Maškarný ples,
Valentínska pošta, Program ku Dňu učiteľov, Rozlúčka so štvrtákmi, opekačka na konci školského roku,
Darovanie krvi.
g) Práca koordinátorov
Koordinátorka sociálno – patologických javov – Mgr. Soňa Smiešna
Od septembra do decembra 2018 sme sa zapojili do 12. ročníka kampane Červené stužky. Pripravili sme
nástenku vo vestibule, ktorá propagovala význam kampane. Žiakov sme zapojili do celoslovenskej výtvarnej
súťaže, vytvorili vlastné výtvarné návrhy pohľadníc. Kampaň sme podporili výrobou a nosením červených
stužiek, ktoré vyšívali a pripínali žiakom dievčatá z X. VS. 28.11. 2018 sme zorganizovali živú červenú
stužku, fotografie sme zaslali organizátorom kampane. Školskému internátu bol udelený diplom za účasť
v 11. ročníku kampane Červené stužky.
Aktivity organizované koordinátorkou soc. pat. javov boli zamerané na prevenciu a informovanosť žiakov.









10.10 2018 – Živá knižnica – beseda s chlapcami z Komunitného domu z Kráľovej pri Senci
17.10.2018 – Kpt. Mgr. Ladislav Lietava – beseda so žiakmi na tému: Trestnoprávna
zodpovednosť.
20.11.2018 – Živá knižnica – beseda s riaditeľom a chlapcami z resocializačného zariadenia
v Královej pri Zvolene.
21.11.2018 – beseda pre žiakov I. ročníka – Zdravý životný štýl s Mgr. Gondášovou z RÚVZ
s meraním cholesterolu v tele
3.12.2018 – Mgr. Smiešna - beseda + kvíz pre žiakov I. ročníka o HIV/AIDS + premietanie filmu
Anjeli
29.1.2019 – beseda so žiakmi na tému: Prevencia šikanovania, agresívne a rizikové správanie –
inšp. Michalík z Mestskej polície
21.3. 2019 – Nikto nie je na predaj – beseda s Mgr Lipovskou a Mgr Bursovou z CVČ Junior
Banská Bystrica
22.5. 2019 – Bezpečne na internete – prevencia kyberšikanovania – workshop a Mgr. Bursovou

Koordinátorka pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu – Mgr. Soňa Jackuliaková
Od septembra 2018 prostredníctvom rozhovorov, besied a prezentácií sa koordinátorka snažila vybudovať
so žiačkami hodnotový rebríček. Získavali tak priebežne počas I. polroku praktické návody a zručnosti, aby sa
v živote správali a konali v súlade s morálnymi zásadami spoločnosti (15.1.2019 – zážitkové učenie na tému:
Partnerské vzťahy a 16.1.2019 hranie rolí na tému: Manželstvo), aby vedeli odolávať negatívnym vplyvom
okolia (Ako povedať drogám nie! – 26.11.2018) a získali predstavu o harmonickom partnerskom vzťahu (napr.
film: Celestínske proroctvo – 21.11.2018). Ďalej získavali kompetencie ako byť lepším človekom
(napr.10.1.2019 brainstorming – Priateľstvo, prednáška: Umenie komunikovať - 27.11.2018). Individuálnymi
pohovormi a radami: Šťastie hľadaj v sebe !!! – koordinátorka pomáhala žiakom prekonať ťažké situácie, ktoré
vznikli v škole, v rodine, vo vzťahoch.
Uskutočnili sme:





Beseda s gynekologičkou MUDr. Blahutiakovou pre dievčatá na tému: Zdravá žena
Beseda s urológom MUDr. Michálekom pre chlapcov na tému: Zdravie a sexualita
Deň matiek – 2. májová nedeľa - zhotovenie nástenky, rozhovor o význame tohto sviatku
Deň otcov – dôležitosť poznania významu mužskej role v rodine – film: Cesta
9

h) Kontrolná činnosť
Hospitácie
Hospitujúci
Mgr. Smiešna
Mgr. Benková
Mgr. Jackuliaková
Ing. Sokolovičová

Hospitant
Mgr. Benkovej
Mgr. Smiešnej
Mgr. Smiešnej
Mgr. Benkovej

Ing. Šimun
Mgr. Csóková

Mgr. Benkovej
Mgr. Matulovej
Mgr. Matulovej
Mgr. Benkovej
Ing. Sokolovičovej
Mgr. Smiešnej
Mgr. Jackuliakovej

Téma
Inkognito
Zdravý životný cieľ
Živé človeče
Krúžková činnosť: volejbalový
turnaj
Streľba zo vzduchovky
Skupinová schôdza
Skupinová schôdza
Streľba zo vzduchovky
Krúžková činnosť: nácvik
programu na Deň učiteľov
Opekačka
Skupinová schôdza

Čistota a poriadok
Čistotu a poriadok vo výchovnej skupine mali najlepšiu žiaci – chlapci štvrtého ročníka. Boli vedení
k upratovaniu a udržiavaniu poriadku dôkladne už od prvého ročníka. Niekedy mali chlapci lepší poriadok ako
niektoré dievčatá. Bolo to spôsobené tým, že dievčatá si priniesli do školského internátu, do svojich izieb, kde
trávili väčšinu svojho času neskutočne veľké množstvo vecí potrebných pre svoju osobnú potrebu alebo do
školy. Najhorší v udržiavaní poriadku boli žiaci V. VS – prváci, ktorí často poškodzovali inventár školského
internátu, nedodržiavali večierku a rušili nočný kľud. Ich adaptácia trvala dlhšie ako sme očakávali.
V každej výchovnej skupine máme nádoby na triedenie odpadu. Separujeme papier, plasty a sklo. Okrem
toho zbierame plastové vrchnáky a suché pečivo.

H. Údaje o projektoch, do ktorých je školský internát zapojený
V školskom roku 2018/2019 sme sa zapojili do projektu - Chceme žiť bez závislostí organizátor CVČ Junior Banská Bystrica
1. kolo: 14.11.2018 – PhDr. Ľuba Danková: Drogy, alkohol, fajčenie – beseda
2. kolo: 10.04.2019 – Kulty a sekty - beseda
3. kolo: 25.04.2019 – zábavno-pohybovo súťažné hry v Banskej Bystrici + vyhodnotenie projektu
Získali sme financie na kúpu klavíra pre žiaka Stanka Harvana z projektu na podporu
talentovanej mládeže Nadácie M – Market.

I. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou
inšpekciou v školskom internáte
V školskom roku 2018/2019 nebola vykonaná v školskom internáte inšpekčná činnosť Štátnou
školskou inšpekciou.
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J. Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školského
internátu
Nedostatkom materiálno-technického vybavenia školského internátu je















zastaralá vrátnica, chýbajúci priestor pre návštevy
chýbajúci priestor a skrinky pre ukladanie obuvi
chýbajúce protipožiarne dvere
poškodené , staré dvere do miestností
nevymenené okná v spoločných priestoroch
poškodené, opotrebované podlahy
únik tepla cez strop a strechu
zlý prístup na internet
staré rozvody elektrickej energie
stará maľovka v izbách a študovniach v hlavnej budove
opotrebované, staré radiátory bez regulačných ventilov
nevhodné osvetlenie v izbách a na chodbách
staré, opotrebované vyležané postele
opotrebovaný nábytok v izbách a študovniach

Z rozpočtu školského internátu sme zakúpili a doplnili inventár o










127 ks vankúšov a paplónov
5 ks počítačov
1 ks televízor
vymenili sme 44 ks okien
nakúpili sme 9 ks elektrických pánvic do kuchyniek
vybavili sme nábytkom a kuchynskými riadmi, príbormi, vareškami 7 kuchyniek
vymenili sme 2 ks kancelárskych kresiel
žiaci spolu s rodičmi vymaľovali izby a študovne 5. VS

Spolu so zriaďovateľom , na základe odporučenia Úradu verejného zdravotníctva v decembri
2018 nám boli dané do užívania nové sociálne zariadenia a kuchynky na siedmich výchovných
skupinách.
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K. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti
školského internátu v roku 2018 v EUR:
1) Prostriedky získané prerozdelením daní BBSK
daňové príjmy
 na bežné výdavky
 na kapitálové výdavky
2) Nedaňové príjmy
 Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným
zabezpečením školského internátu od rodičov alebo iných osôb,
ktoré majú voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
 Ostatné nedaňové príjmy (prostriedky od fyzických a právnických
osôb získané za prenájom priestorov, režijné náklady ŠJ a pod)
 Príjem za stravné - potraviny
Nedaňové príjmy použité:
 na bežné výdavky
 na potraviny
 na kapitálové výdavky
3) Finančné prostriedky prijaté zo štátneho rozpočtu
za vzdelávacie poukazy
spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít:
 odmeny a odvody za vedenie záujmových krúžkov
 rádiomagnetofón pre kultúrny krúžok
 športové potreby pre športový krúžok
 materiál pre záujmové krúžky
 prenájom bazéna
 použitie telocvične SOŠT pre športový krúžok
4)Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných
zástupcov
žiakov, právnických alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení
podľa finančných aktivít – finančný príspevok nadácie M-Market na
obstaranie klavíra
Rodičovské združenie pri ŠI – spolufinancovanie klavíra

388 130,00
269 848,02
56 265,80

103 080,35
143 871,77

157 319,93
143 388,21
1 500,00

2 048,00

532,21
99,99
1 099,96
37,29
180,00
98,55

700,00
100,00
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L. Cieľ, ktorý si školský internát určil v koncepčnom zámere na školský rok
2018/2019 a vyhodnotenie jeho plnenia
1.

Zamerať sa na uplatňovanie pedagogických inovácií vo výchovno-vzdelávacom procese
smerujúcich k napĺňaniu individuálnych potrieb žiakov.
Pokračujeme v plnení v škol. roku 2019/2020

2.

Informovať žiakov o právach dieťaťa o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii.
Splnené

3.

Dôsledne uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie.
Splnené

4.

Rozvíjať enviromentálnu výchovu a vzdelávanie, viesť žiakov k uvedomelej spotrebe
zdrojov, povedomia v oblasti separácie, recyklácie a likvidácie odpadov.
Pokračujeme v plnení v škol. roku 2019/2020

5.

Aktívne zapájať žiakov do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu
a zdravému životnému štýlu, realizovať aktivity a programy na podporu telesného
a duševného zdravia.
Splnené

6.

Informovať o škodlivých a vedľajších účinkoch nelegálnych a dopingových látok.
Splnené

7.

Aktívne sa zapájať do Európskeho týždňa športu, Olympijskeho dňa.
Splnené

8.

Priebežne informovať zákonných zástupcov o preventívnych aktivitách školského zriadenia,
ako aj o možnostiach odbornej pomoci.
Splnené

9.

V súlade s Národným programom prevencie HIV/AIDS zapojiť sa do celoslovenskej školskej
kampane Červené stužky.
Splnené

10.

Venovať zvýšenú pozornosť ochrane žiakov pri používaní internetu a bezpečnosti na
internete.
Splnené, naďalej pokračujeme v plnení

11.

Zvýšenú pozornosť venovať žiakom I. ročníkov, ich adaptačnému procesu.
Splnené

12.

Zapájať sa do súťaží organizovaných jednotlivými výchovnými skupinami a školskými
internátmi.
Splnené

13.

Vytvoriť novú webovú stránku školského internátu www.skinternatzv.sk a pravidelne
aktualizovať informácie, fotodokumentáciu, propagovať školský internát.
Nesplnené
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M. Oblasti v ktorých školský internát dosahuje výsledky a v ktorých sú
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov
opatrení
Silné stránky
Poloha internátu v blízkosti stredných škôl
Dobrá dostupnosť – vlak, autobus
Kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci
Vysoká ponuka neformálneho vzdelávania
Dobrá spolupráca so školami, kultúrnymi
a spoločenskými organizáciami
Pravidelná ponuka voľnočasových aktivít

Slabé stránky
Nízka motivácia až nezáujem
vychovávateľovo profesijný rast
Chýbajúce poznatky o nových metódach
výchovy
Nízky záujem žiakov o štúdium, pohyb,
aktivity
Nedostatočné pokrytie wifi, televízne
rozvody

Príležitosti
Ponuka projektov
Ďalšie vzdelávanie pedagogických
a nepedagogických zamestnancov
Dopyt po prenájme priestorov na vzdelávanie
Záujem verejnosti o ubytovanie a prenájom
priestorov

Ohrozenia a riziká
Zlá ekonomická situácia v rodinách
Silný vplyv negatívnych prvkov na mládež
Internetová závislosť žiakov
60.ročná budova so svojimi nedostatkami
Nízky populačný rast
Mierna výchova v rodine - žiaci nevedia čo je
prípustné, slušné, správne a čo nie, majú
nepatrične vysoké sebavedomie

Psycho-hygienické podmienky výchovy a vzdelávania v školskom internáte
Organizovaním výchovno – vzdelávacej činnosti podľa výchovného programu a dodržiavaním
Školského poriadku školského internátu vytvárame vhodné psycho - hygienické prostredie pre
žiakov.
Vychovávatelia spolu so žiakmi zabezpečujú estetické prostredie vo vnútri a okolí školského
internátu (udržiavajú si čistotu v izbách, výzdobu študovní, vestibulu, násteniek, vysádzajú zeleň...)







Zlepšili sme hygienické podmienky žiakov a vychovávateľov – rekonštruovali sme v 7
výchovných skupinách sociálne zariadenie.
Vymenili sme 127 ks vankúšov a paplónov
Zakúpili sme 5 ks počítačov , 1 ks televízor 10. VS, 2 ks kancelárskych kresiel
Vymenili sme 44 ks okien (november 2018 )
Vybavili sme nábytkom a kuchynskými riadmi, príbormi, vareškami 9 kuchyniek
Žiaci spolu s rodičmi vymaľovali izby a študovne 5. VS

V najbližšej budúcnosti plánujeme spolu so zriaďovateľom rekonštrukciu budovy – zateplenie
plášťa budovy, výmenu strechy, zateplenie stropu, výmenu radiátorov, svietidiel, zvyšných okien,
protipožiarnych dverí. Požiadali sme o navýšenie financií na výmenu postelí.
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Činnosť vo výchovných skupinách bola zameraná na vytvorenie dobrého a fungujúceho kolektívu,
so zameraním na dodržiavanie základných princípov slušného správania sa a školského poriadku ŠI,
udržiavanie poriadku a čistoty vo výchovných skupinách ako aj v okolí ŠI. U žiakov išlo hlavne
o vytvorenie správnej klímy vo vnútri výchovných skupín, so zameraním na pravidelnejšiu
a systematickejšiu prípravu na vyučovanie.
Žiaci prvých ročníkov nemali problém s adaptáciou v novom prostredí, ale s upratovaním,
dôsledným dodržiavaním Školského poriadku a Režimu dňa. Chlapci boli veľmi veselí, stále sa
vedeli zabaviť šibalstvami a tým sa stalo, že poškodili inventár, zašpinili steny v izbách, deky,
posteľné prádlo... Zorganizovali sme 1. mája brigádu za pomoci rodičov a rodinných príslušníkov
a výchovnú skupinu žiaci vymaľovali a upratali, poskladali sa na náhradu smetných košov, metiel,
lopatiek, záclon a routra. Do konca školského roku si udržiavali poriadok a dbali na čistotu stien.
Dievčatá prváčky riešili medzi sebou vzťahy a prvé lásky.
Niekoľko krát sme kontrolovali požívanie alkoholu a so súhlasom rodičov aj fajčenie marihuany.
Oproti minulému školskému roku sa počet žiakov s týmto problémom znížil, skôr je to z ich strany
iba zvedavosť. Pedagogickí zamestnanci si odborným vzdelávaním zvýšili vedomosti o návykových
látkach, rozpoznávaní, príznakoch z užívania... Najväčší neduh u žiakov je fajčenie, nepomáha ani
informovanosť žiakov o zdravom životnom štýle, zamestnanie aktivitami, besedy s lekármi, zákazy.
Už prváci prichádzajú do internátu so súhlasom od rodiča, že jeho dieťa môže fajčiť.
V novom školskom roku plánujeme spoluprácu s psychológom.
Voľnočasové aktivity
Výchovno-vzdelávaciu činnosť vo voľnom čase žiakov zameriavame hlavne na aktivity, ktoré
pomáhajú žiakom pri príprave do školy, vedú ich k pravidelnému pohybu, zodpovednosti za svoje
zdravie, rozvíjajú ich estetické a kultúrne cítenie, talent a umelecké schopnosti. Neformálne
vzdelávanie realizujeme v záujmových krúžkoch, návštevou divadla, kina, výstavy, organizovaním
besied, prezentácií a debatných krúžkov. Vedieme žiakov k zdravému životnému štýlu športovými
aktivitami, besedami, aktívnou prácou, zážitkovou výchovou.
Spolupráca školského internátu s rodičmi o poskytovaní služieb deťom, žiakom, rodičom
Pravidelne informujeme rodičov žiakov o živote v školskom internáte a správaní sa ich dieťaťa vo
výchovnej skupine – osobne, telefonicky, písomne, na rodičovských združeniach. Pre rodičov
žiakov, ktorí nastupujú do školského internátu organizujeme rodičovské združenie v júni
a septembri, kde ich informujeme o Školskom poriadku školského internátu, bezpečnosti v školskom
internáte, právach a povinnostiach žiaka, podmienkach stravovania. Zorganizovali sme brigádu na
skvalitnenie priestorov V.VS – maľovania sa zúčastnili rodičia, niekde celé rodiny s deťmi. Za ich
prácu sme im poďakovali ďakovnými listami.
Organizovali sme spolu so školami Dni otvorených dverí.
Vzťahy medzi školským internátom a žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami
a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školskom internáte podieľajú
Naďalej aktívne spolupracujeme s organizáciami vo Zvolene aj mimo Zvolena, ktoré nám svojimi
aktivitami napomáhajú vo výchovno–vzdelávacom procese, dopĺňajú ho o nové formy, témy,
originalitu a najmä odbornosť:
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Mesto Zvolen, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Divadlo JGT vo Zvolene,
Podpolianske osvetové stredisko, Dom kultúry ŽSR, Policajný zbor SR vo Zvolene, MsPZ
Zvolen, Červený kríž vo Zvolene, Pedagogicko – psychologická poradňa vo Zvolene,
Zvolenský ženský klub, CVČ Junior BB, SCVČ Heuréka, Resocializačné zariadenie Nádej
Kráľová, Komunitný dom v Kráľovej pri Senci, RÚVZ vo Zvolene, Národná transfúzna
stanica v B. Bystrici
Po materiálnej a metodickej stránke je nám nápomocný zriaďovateľ – Banskobystrický
samosprávny kraj
Spolupracujeme so školami vo Zvolene a školskými internátmi na Slovensku

Vypracovala: Ing. Katarína Vričanová
riaditeľka školského internátu
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Príloha č. 1
Výkaz k správe o hospodárení / Protokol /
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