Školský internát Zvolen

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2015/2016
a) základné identifikačné údaje:
1. Názov školského zariadenia:
Školský internát
2. Adresa školského zariadenia:
Ul. J. Švermu č. 1736/14, 960 78 Zvolen
3. Telefónne čísla školského zariadenia:
045/5334207
045/5366363
Faxové číslo:
045/5366363
4. Internetová a elektronická adresa školského zariadenia:
www.skinternatzv.sk
e-mail: riaditel@skinternatzv.sk, sekretariat@skinternatzv.sk
5. Údaje o zriaďovateľovi školského zariadenia:
Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP č. 23
974 01 Banská Bystrica
6. Mená vedúcich zamestnancov školského zariadenia s určením ich funkcie:
Mgr. Katarína Fričová, riaditeľka školského internátu
Ing. Katarína Vričanová, zástupkyňa riaditeľky školského internátu
Paula Grendelová, vedúca školskej jedálne pri školskom internáte
Ing. Katarína Kulfanová, ekonómka školského internátu
Andrea Gútová, hospodárka školského internátu
7. Údaje o Rade školského zariadenia pri ŠI a iných poradných orgánoch školského
internátu:

Rada školského zariadenia pri ŠI je samosprávny orgán školského internátu. V školskom
roku 2015/2016 pracovala v zložení:
Ing. Peter Šimun, predseda, zvolený zástupca pedagogických zamestnancov
Mgr. Jana Csóková, zvolený zástupca pedagogických zamestnancov
Iveta Glaichová, zvolený zástupca ostatných zamestnancov
Mgr. Oľga Talianová, zvolený zástupca rodičov
Adriana Lisoňová, zvolený zástupca rodičov
Roman Lupták, zvolený zástupca rodičov
Dagmar Krajčiová, zvolený zástupca rodičov
RNDr. Anna Maslíková, delegovaný zástupca zriaďovateľa
Ing. Martin Beluský PhD, delegovaný zástupca zriaďovateľa
Mgr. Diana Gavalcová, delegovaný zástupca zriaďovateľa
PaedDr. Juraj Družbacký , delegovaný zástupca zriaďovateľa
Žiacka rada školského internátu:
Predseda – Dominika Blaženiaková, Podpredseda: Jakub Šebo
Členovia: Patrik Pokoš, Lukáš Šipula, Norbert Debnár, Richard Gáfrik, Peter Fusatý,
Vanesa Szabová, Andrea Lamperová, Erik Giertl, Peter Kubaský, Aleandra Makovinyová,
Romana Bučková
Poradné orgány riaditeľky školského internátu: Pedagogická rada, Gremiálna porada,
Metodické združenie, Stravovacia komisia, Rada ŠZ pri ŠI
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b) Údaje o počte žiakov školského internátu :
Počet žiakov školského internátu k 15.09.2015 (šk.r. 2015/2016):
Škola
Stredná priemyselná škola dopravná
Technická akadémia
Súkromná stredná umelecká škola
SSŠ podnikania
PINK HARMONY
Gymnázium Ľ.Štúra
Stredná zdravotnícka škola
SOŠ stavebná
SOŠ obchodu a služieb
ZŠ Jilemnického Zvolen
SOŠ drevárska
Spolu
Ročník
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Chlapci
39
20
17
15
2
0
93

I.VS
19
13
0
0
0
0
0
0
0
1
0
33
Ch

Dievčatá
26
20
15
10
0
1
72

IV.VS
17
10
0
0
3
0
0
1
0
0
0
31
Ch

VI.VS
13
5
3
0
6
1
1
0
1
0
1
31
Ch

IX.VS
3
3
21
1
2
0
4
0
0
0
0
34
D

X.VS
10
0
9
0
8
2
7
0
0
0
0
36
D

Spolu
65
40
Naplnenosť výchovných skupín:
32
25
2
1
165

Spolu
62
31
33
1
19
3
12
1
1
1
1
165

33

Počet žiakov školského internátu k 31.08.2016 (šk.r. 2016/2017):
Škola
Stredná
priemyselná
škola
dopravná
Technická akadémia
Súkromná stredná umelecká škola
Súkromná stredná odborná škola
podnikania
PINK HARMONY ACADEMY
Gymnázium Ľ.Štúra
Stredná zdravotnícka škola
SOŠ stavebná
SOŠ hotelových služieb a obchodu
SOŠ drevárska
Spolu

I.VS
18

IV.VS
8

V.VS
19

VI.VS
16

IX.VS
5

X.VS
8

Spolu
74

14
1
0

1
11
0

11
2
0

10
0
0

1
22
1

0
9
0

37
45
1

0
1
2
0
0
0
36
Ch

3
2
3
0
1
0
29
D

4
2
0
0
0
1
39
Ch

5
1
0
1
0
4
37
Ch

3
0
1
0
0
0
33
D

5
3
10
0
0
0
35
D

20
9
16
1
1
5
209
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Ročník
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Chlapci
Dievčatá
37
29
35
28
25
19
17
17
0
0
2
0
116
93
Naplnenosť výchovných skupín:
34,8

Spolu
66
63
44
34
0
2
209

d) Údaje o počte ubytovaných žiakov prvých ročníkov stredných škôl k 15.9.2015:
Počet žiadostí o ubytovanie v školskom internáte : 65
Počet prijatých o ubytovanie v školskom internáte: 65

g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školského internátu:
Počet zamestnancov 31 z toho:
- pedagogickí zamestnanci: 7
- ostatní zamestnanci: 24
Plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov:
a) plnia kvalifikačný predpoklad:
8
% plnenia kvalifikačného predpokladu 100
b) neplnia kvalifikačný predpoklad: 0
% neplnenia kvalifikačného predpokladu 0

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školského internátu:
Forma vzdelávania

počet vzdelávaných

priebeh vzdelávania
(začalo,pokračuje,ukončilo v šk.r.)

V školskom roku 2015/2016 si pedagogickí zamestnanci zvyšovali vzdelanie bez možnosti
získať kredity.

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školského internátu na verejnosti:
Kultúrne podujatia
Udržiavame tradíciu v školskom internáte v organizovaní podujatí pre žiakov: Slávnostnú
akadémiu, privítanie nových žiakov v školskom internáte na Kabu, vo večerných hodinách
chodil v internáte Mikuláš, pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami Slávnostná Štedrá večera,
Maškarný ples, Rozlúčku so žiakmi štvrtých ročníkov.
So žiakmi sme navštívili predstavenia DJGT - Poplach v hoteli Westminster 2, . Lekárske
tajomstvo, Orol Tatranský, Arzenik a staré dámy, Skrotenie zlej ženy, Ten okamih patril mne,
Zajatec vlastného príbehu
Zábavno - vedomostné súťaže
Zorganizovali sme pre žiakov súťaže: Partička, Živé človeče, 5 proti 5, Vilomeniny, Activity
show, Sudoku, Geometrické hlavolamy, Krížovky, Puzzle, Dáma, Šach. Cieľom
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vedomostných súťaží bolo predovšetkým vzbudiť u žiakov veľký záujem niečo sa naučiť,
precvičiť si svoju pamäť a zabaviť sa.
Náučné podujatia
 Besedy na tému: Škodlivosť fajčenia na organizmus, Sexuálna výchova ako interaktívne
sociálne učenie, Trestnoprávna zodpovednosť, Ako povedať nie fajčeniu, škodlivosť
marihuany na ľudský organizmus , Kriminalita mládeže, Obchodovanie s ľuďmi,
Pyrotechnika, Antisemitizmus a islamofóbia, Prevencia zločinnosti, Ako sa stať lídrom,
Sexuálne násilie, Zákony a ich dodržiavanie
 Besedy s autormi kníh: Emíre Khidayyer – Arabi a ich svet, Ondrej Kalamár a Erik
Groch o lit. Tvorbe, Camille Labas – Autostopom s tromi deťmi, La, La, La Latinská
Amerika, Pôvod, vývoj , formovanie a vznik slovenského národa
 Besedy s prezentáciou: Na skok do Ríma, Historický a súčasný Paríž
Športové podujatia:
 futbalový turnaj chlapcov
 futsalový turnaj chlapcov
 futsalový turnaj s SOŠ Dr a medzi školskými internátmi
 stolnotenisový turnaj medzi žiakmi školského internátu
 volejbalový turnaj chlapcov, dievčat
 volejbalový turnaj medzi školskými internátmi – 2.miesto
 bedmintonový turnaj chlapcov, dievčat
 súťaž v tlaku na lavičke
 Bowling
 Chodenie na chodúľoch
 Twister
 Skákanie škôlky
 Výstup na Pustý hrad
Zorganizovali sme 16. ročník stolnotenisového turnaja školských internátov, zúčastnilo sa
11 internátov zo Slovenska. Ľubomír Hajdoni sa umiestnil na 3. mieste.

Celoslovenské súťaže 2015/2016
Výtvarná súťaž o olympizme pre základné a stredné školy v roku 2016 - Vyhlasovateľ
súťaže: Slovenský olympijský výbor
Slovensko a Hry XXXI. olympiády Rio de Janeiro 2016“Nakresli symbol regiónu, v
ktorom žiješ v spojení s olympijskými symbolmi
Erika Czáková postúpila do celoslovenského kola a získala čestné uznanie
Kováčová Bystrica – Vyhlasovateľ súťaže: CVČ Junior BB, ICM BB
Literárna súťaž vlastná tvorba
4

Školský internát Zvolen

Krajčírová, Matuseková
Červené stužky – Vyhlasovateľ súťaže: MŠ VVaŠ SR, Kancelária WHO na Slovensku
Výtvarná a grafická súťaž - návrh na pohľadnicu – zapojili sa tri žiačky.
Vytvorili sme živú stužku a boli sme odmenení finančnou odmenou.
Štúrovo pero – Vyhlasovateľ súťaže: televízia Markíza, Krajská knižnica Ľ.Štúra
Zvolen
súťaž školských časopisov pod záštitou Slov. syndikátu novinárov – šéfredaktorka bola
vyžrebovaná na výlet do Strasburgu
Chceme žiť bez závislostí – Vyhlasovateľ súťaže: CVČ Junior B. Bystrica
Workshop a súťaž medzi školskými internátmi – 4. Miesto
„Nebuď otrok drog“ – Vyhlasovateľ súťaže: TASR, Školský servis, Ministerstvo
zdravotnictva
– 1 žiačka
Najkrajšia vianočná výzdoba Vyhlasovateľ súťaže: TASR, Školský servis
Naša vianočná výzdoba získala najviac hlasov od internetových priaznivcov
Web rangers - Vyhlasovateľ: Goodle, zodpovedne.sk, bezpečí
Bezpečné a zodpovedné používanie internetu mladou generáciou je hlavným motívom
projektu Web Rangers. 6 žiakov z nášho internátu absolvovalo online kurz a zúčastnili sa
workshopu v Bratislave

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
v školskom internáte
V školskom internáte v školskom roku 2015/2016 nebola vykonaná inšpekčná činnosť
Štátnou školskou inšpekciou.

j) Údaje o projektoch, do ktorých je školský internát zapojený:
„Daruj krv zachráň život“ - účasť žiakov na odbere krvi v školskom internáte Národnou
Transfúznou službou z Banskej Bystrice – dvakrát (Študentská kvapka krvi, Valentínska
kvapka krvi)

l)

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školského
internátu:
Školský internát zapísaný na LV č. 5099 o rozlohe 5056 m2 vrátane pozemkov bol daný do
užívania v r. 1957. Súčasťou Školského internátu je školská jedáleň.
Podlahová plocha v m2 je 6976 m2, z toho 6286,83 m2 sa využíva na hlavný účel –
ubytovanie a stravovanie žiakov stredných škôl. Kapacita školského internátu pri dodržaní
8m2 ubytovacej plochy na žiaka nižšieho štandardu je 230 lôžok a kapacita ŠJ je 550
stravníkov. Z hľadiska technického stavu budova je prevádzkyschopná.
V súčasnosti nevyužívané priestory na ploche 243,30m2 boli na základe verejnej obchodnej
súťaže dané do prenájmu firme BODY-CENTRUM, Zvolen za účelom poskytnutia
relaxačných a regeneračných služieb, ktoré využívajú aj žiaci školského internátu.
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Kvalitu ubytovania je možné zvýšiť postupnou výmenou pôvodných okien za platové, čo je
v pláne i v ďalšom období. Nasledovať by mala rekonštrukcia vykurovacieho systému.
Týmito úpravami by bola možná nielen úspora zemného plynu na vykurovanie, ale aj
podstatné zvýšenie tepelnej pohody ubytovaných žiakov. V najbližších obdobiach je tiež
nutná oprava sociálnych zariadení v štyroch výchovných skupinách. Potrebná je aj obnova
zariadenia na izbách a výmena podláh.
V budove sa nachádza:
97 izieb
9 kancelárií adminis. zamestnancov
10 kancelárií výchovných zamestnancov
1 kuchyňa
1 jedáleň
12 pomocných skladov
15 sociálnych zariadení
10 študovní
10 prezuvární
1 zborovňa
1 FITNESS
1 malá telocvičňa
1 počítačová miestnosť
1 miestnosť registratúrne stredisko

1 klub mladých
1 školská knižnica
1 miestnosť stolného tenisu
1 miestnosť – vzdelávacie centrum
1 ateliér, redakčná rada
1 športový kabinet
1 hudobná miestnosť- suterén
1 posilňovňa - suterén
5 miestností – kuchynka pre žiakov
2 miestnosti - vrátnica
2 izolačné miestnosti so soc.zariad
4 miestnosti pre upratovačky
2 miestnosti pre údržbárske dielne
2 miestnosti - kotolňa

Materiálno-technické podmienky školského zariadenia sú na pomerne dobrej úrovni.
Žiaci majú k dispozícii počítačovú učebňu vybavenú výpočtovou technikou s pripojením na
internet a WIFI. Podľa finančných možností Školského internátu Zvolen je výchovnovzdelávací proces postupne dopĺňaný moderným vybavením.
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Správa o hospodárení za kalendárny rok 2014 tvorí prílohu Správy
o výchovno-vzdelávacej činnosti školského zariadenia v školskom roku
2014/2015.
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
školského internátu za rok 2014 v EUR :
1) Prostriedky získané prerozdelením daní BBSK
293 670,00
- daňové príjmy
2) Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s hmotným zabezpečením školského internátu od 49 922,14
rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči žiakovi
vyživovaciu povinnosť – nedaňové príjmy
3) Finančné prostriedky prijaté so štátneho rozpočtu:
a) na vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia
v členení podľa financovaných aktivít:
2 099,00
- odmeny a odvody za vedenie záujmových
krúžkov
1 380,07
- tlač časopisu pre krúžok „ Naše okno“
117,73
- prenájom bazéna pre „Plavecký krúžok“
301,20
- lektorské zabezpečenie krúžku „Nemecký jazyk“
300,00
4) Finančné prostriedky získané od rodičov alebo
zákonných zástupcov žiakov, právnických alebo
0
fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa
finančných aktivít - dary
5) Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných
predpisov:
- ostatné nedaňové príjmy (prostriedky od 61 681,61
fyzických a právnických osôb získané za
prenájom priestorov, režijné náklady ŠJ
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Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
školského internátu za školský rok 2014/2015 v EUR :
1) Prostriedky získané prerozdelením daní BBSK
- daňové príjmy

298 784,00

2) Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s hmotným zabezpečením školského internátu od 50 556,40
rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči žiakovi
vyživovaciu povinnosť – nedaňové príjmy
3) Finančné prostriedky prijaté so ŠR:
a) vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia
2 200,00
v členení podľa financovaných aktivít:
- tlač časopisu pre krúžok „ Naše okno“
202,89
- lavička na cvičenie pre krúžok“Kondičná
kulturistika“
159,90
- osobné ohodnotenie spolu s odvodmi pre
pedagógov za vedenie záujmových krúžkov
241,56
- odmeny s odvodmi za vedenie krúžkov
1 595,65
4) Finančné prostriedky získané od rodičov alebo
zákonných zástupcov žiakov, právnických alebo
fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa
finančných aktivít - dary

0

5) Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných
predpisov:
-

ostatné nedaňové príjmy (prostriedky od fyzických
a právnických osôb získané za prenájom
priestorov, režijné náklady ŠJ

56 891,55
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n) Cieľ, ktorý si školský internát určil v koncepčnom zámere rozvoja školského internátu
pre školský rok 2015/2016 a vyhodnotenie jeho plnenia:

 prijateľnou formou oboznamovať deti a žiakov s ich právami a splniteľnými povinnosťami,
prostredníctvom výstižných pravidiel správania sa
 zapájať deti a žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied,
súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských
práv,
 vytvoriť podmienky a priebežne monitorovať správanie sa žiakov a zmeny v prípadoch
podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu zabezpečiť ich ochranu a
bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami
dieťaťa.
 realizovať aktivity a programy na podporu prevencie obezity, telesného a duševného zdravia,
 zvýšiť zapojenie žiakov do pohybových aktivít
 venovať zvýšenú pozornosť prevencii užívania alkoholu a tabaku, informovať žiakov o
škodlivých a vedľajších účinkoch dopingových látok

o) Oblasti, v ktorých školský internát dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhu opatrení
(SWOT analýza, silné stránky, slabé stránky, riziká).

Silné stránky

Slabé stránky

- pešia a dopravná dostupnosť do školského

- nedostatok investičných prostriedkov
- chýbajúca telocvičňa a ihrisko
- netesnosť okien (budova mala 1.9.2016 59. rokov),
- veľký únik tepla
- nedostatočné finančné ohodnotenia
nepedagogických zamestnancov,
- chýbajúci elektronický systém dochádzky
žiakov
- nedostatok financií pre vytvorenie
podmienok pre separáciu odpadu
- nedoriešená legislatíva vo vydávaní
vzdelávacích poukazov školskými internátmi

internátu zo všetkých stredných škôl vo Zvolene,
- dobrá spolupráca so strednými školami,
- kvalifikovaný pedagogický zbor,
- uplatňovanie tvorivo-humanistického modelu
výchovy,
- ponuka neformálneho vzdelávania– SJL, AJ,
NJ,MAT,
- široké spektrum výchovných činností a aktivít
pre žiakov,
- zapájanie sa žiakov do humanitných aktivít –
darovanie krvi,
- záujem žiakov o krúžkovú činnosť
- vysoký záujem žiakov o aktivity –súťaže,
besedy, divadlo
WIFI
na
výchovných
skupinách
s vysokorýchlostným internetom,
- kvalitne vybavené miestnosti pre voľnočasové
záujmové aktivity – posilňovňa, klub, fitnes,
vzdelávacie centrum, malá telocvičňa, hudobná
miestnosť, ateliér, knižnica, stolnotenisová
miestnosť
- vydávanie časopisu „ Naše okno“ s účasťou na
súťaži Štúrovo pero,
- zapojenosť do projektov,
-výrazný dôraz na prevenciu sociálnopatologických javov
- výchova k manželstvu a rodičovstvu
- ponuka celodenného stravovania
- účasť v súťažiach literárnych, výtvarných,

zastaralé
počítačové
a softwarové
vybavenie
- Chýbajúce elektronické otváranie VS
-

Káblové pripojenie na internet
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športových v rámci kraja a SR
- spolupráca s internátmi SR

Príležitosti

Ohrozenia, riziká

- zapájanie sa do ďalších projektov a výziev - nepriaznivý demografický a populačný
MŠVVaŠ SR na získanie finančných prostriedkov
- získanie moderných pomôcok z projektov,
- možnosť ďalšieho vzdelávania pedagogických
zamestnancov cez MPC a nepedagogických
zamestnancov cez agentúru celoživotného
vzdelávania,
- zlepšovať podmienky pre bezpečnosť žiakov
a zamestnancov
vybudovaním
kamerového
systému a rekonštrukcie vrátnice,
- v rámci vzdelávacích programov venovať
pozornosť doučovaniu cudzích jazykov v rámci
európskej legislatívy danej profesii
- uplatňovanie kreativizácie žiaka, jeho tvorivosti
- posilňovanie vzťahu k prírodnému prostrediu
a celkovej kultúre školského internátu

vývin,
- zlá ekonomická situácia rodín,
- finančné obmedzenie
- nezáujem rodičov o výchovno-vzdelávacie
výsledky svojich detí,
- problémy vyplývajúce z rizikového
správania sa žiakov
-silný vplyv negatívnych prvkov na mládež
prostredníctvom médií

p) Výsledky úspešnosti školského internátu pri príprave na výkon povolania
Školský internát nepripravuje žiakov na výkon povolania ale vykonáva výchovno-vzdelávací
proces.

Ďalšie doplňujúce informácie:
a) Psycho-hygienické podmienky výchovy a vzdelávania v školskom internáte:
1) V školskom roku 2014/2015 SWOT analýza jasne naznačuje, že podmienky školského
internátu v oblasti psycho-hygienických požiadaviek sú našou silnou stránkou.
V posledných rokoch vedenie školského internátu upriamilo pozornosť na opravy vnútorných
priestorov aj samotnej budovy, výmenu opotrebovaného nábytku a zariadenia ubytovacej časti,
ako aj školskej jedálne na skvalitnenie psycho-hygienických podmienok života v internáte.
V školskom roku 2014/2015 sa zrealizovala výmena okien v sociálnych zariadenia a izbách
žiakov v počte 63.
2) Riaditeľstvo školského internátu sa každoročne zamýšľa nad skutočnou potrebou
vykonať mnohé zmeny v prospech žiaka ubytovaného v školskom internáte.
V najbližšej budúcnosti mienime ukončiť výmenu okien v celej budove a postupne vymieňať
zariadenie na izbách. Žiaci sú pravidelne vedení k osvojovaniu si psycho-hygienických
návykov, dôraz kladieme najmä na žiakov I. ročníkov, ktorí prichádzajú z rodičovského
prostredia. Prax ukázala, že žiaci nie vždy boli vedení k psycho-hygienickým návykom (najmä
zo sociálne slabších rodín). Práve u týchto žiakov je potreba venovať zvýšenú pozornosť –
systémovým plánovitým prístupom, v ktorom majú možnosť prezentovať výsledky výchovného
pôsobenia. V tejto súvislosti sú informovaní aj rodičia ubytovaných žiakov o úrovni
starostlivosti jednotlivých vychovávateľov o ich dieťa.
Školský internát spolupracuje s rodičmi v záujme nájsť účinný spôsob pomoci žiakovi
a k osvojovaniu si psycho-hygienických návykov.
Vytváranie psycho-hygienických podmienok školského internátu
je nevyhnutné pre
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zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu ubytovaných žiakov.
Požiadavky na psycho-hygienický rozvoj žiakov sú zadefinované v základných pedagogických
dokumentoch školského internátu (Výchovný program, Školský poriadok školského internátu,
Režim dňa), a riaditeľka školského internátu dbá a prihliada na ich dôrazné plnenie.
3) Uplatňovanie psycho-hygienických návykov žiakov si vyžaduje:
- neustále pôsobiť na zmenu prístupu zamestnancov u ktorých sú ešte rezervy (ktorí ešte
nepoznajú podmienky, požiadavky a kultúru školského internátu)
- inovovať metódy a formy práce vo výchovno-vzdelávacom procese na preferovanie
psycho-hygienických požiadaviek
- každoročne vypracovať psycho-hygienický režim pre ubytovaných žiakov, ktorý je
pravidelne vyhodnocovaný 1x mesačne, čím motivujeme vychovávateľov k ďalšiemu
skvalitňovaniu a rozvíjaniu uplatňovania psycho-hygienického režimu v našich
podmienkach.
b)

Voľnočasové aktivity školského internátu:
Neoddeliteľnou súčasťou voľno časových aktivít v ŠI je záujmová činnosť realizovaná v 11
záujmových krúžkoch zameraných na neformálne vzdelávanie /doučovanie v slovenskom
jazyku, v anglickom jazyku, nemeckom jazyku, matematike, informačných technológiách,
ekonomike/, na kultúru /návšteva divadelných predstavení, recitácia, hra
na hudobný nástroj, písanie časopisu, organizovanie kultúrnych podujatí/, na šport /futbal,
fusbal, volejbal, plážový volejbal, stolný tenis, posilňovanie, fitness, netradičné športy, šach,
dáma/,
na získanie zručností /v oblasti výpočtovej techniky, kulinárstva, aranžovania, ľudovej
tvorivosti/. Žiaci sa aktívne zapájajú najmä do aktivít so športovým zameraním, práci na
počítači a pri organizovaní zábavných kultúrnych a športových akcií.

c) Spolupráca školského internátu s rodičmi a poskytovanie služieb žiakom a rodičom:
1) Spolupráca v rámci Rady školského zariadenia pri ŠI, Rady rodičovského združenia
2) Spolupráca individuálna – osobne, písomne a telefonicky
3) Deň otvorených dverí v školskom internáte pre rodičov a žiakov I. ročníkov 2x
4) Umožnenie ubytovania počas stužkových slávností
5) Sprostredkovanie kontaktu rodičov s inými inštitúciami
6) Doučovanie žiakov priamo v priestoroch školského internátu – poskytnutie
kvalifikovaných služieb pre žiakov v oblasti vzdelávania – SJL, ANJ, NJ,MAT,
7) Poskytovanie ubytovania a celodenného stravovania žiakom
8) Poskytovanie stravovania pre dochádzajúcich žiakov okolitých stredných škôl
d) Vzájomné vzťahy medzi školským internátom a žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami
a právnickými osobami, ktoré sa na výchove v školskom internáte podieľajú:
1) Spolupráca so zriaďovateľom, oddelením školstva a mládeže
2) Spolupráca s vedením stredných škôl ubytovaných žiakov
3) Rada školského zariadenia pri Školskom internáte
4) Rada rodičovského združenia
5) Redakčná rada
6) Žiacka rada
7) Spolupráca s Krajskou knižnicou vo Zvolene
8) Spolupráca s Divadlom Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene
9) Spolupráca s Podpolianskym osvetovým strediskom
11
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10) Spolupráca s Domom kultúry ŽSR vo Zvolene
11) Spolupráca s Mestom Zvolen
12) Spolupráca s policajným zborom SR vo Zvolene
13) Spolupráca s Červeným krížom
14) Spolupráca s Metodicko-pedagogickým centrom v Banskej Bystrici a Bratislave
15) Spolupráca s Pedagogicko-psychologickou poradňou Zvolen
16) Spolupráca s Resocializačným centrom v Banskej Bystrici

Vypracovala: Mgr. Katarína Fričová
riaditeľka školského internátu
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Výpis uznesení zo dňa 23.októbra 2015
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. 1/2015 zo dňa 23.októbra 2015
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 2014/2015 Školského
internátu, Ul. J. Švermu č. 1736/14, 960 78 Zvolen
Zapísala: Iveta Glaichová
Dňa: 23.10.2015

Ing. Peter Šimun
predseda Rady školského zariadenia pri Školskom internáte
Ul. J. Švermu č. 1736/14, 960 78 Zvolen
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