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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach  za školský rok 2016/2017 

 
 

A. Základné identifikačné údaje 
 
Názov školského zariadenia:  Školský internát 

Adresa školského zariadenia:  Ul. J. Švermu č.1736/14, 960 78  Zvolen 

Telefónne a faxové číslo:  045/533 42 07, fax 045/536 63 63 

E-mailová adresa:    riaditel@skinternatzv.sk 

      sekretariat@skinternatzv.sk 

www – stránka:    www.skinternatzv.sk 

Zriaďovateľ:     Banskobystrický samosprávny kraj  
Štatutárny zástupca:   Ing. Katarína Vričanová, riaditeľka 
IČO:      00163791 

DIČ:      2021624935 

Právna forma:  rozpočtová organizácia s právnou 

subjektivitou 

Dátum vzniku:    01.09.1957 

 

Rada školského zariadenia pri ŠI je samostatný orgán školského internátu, ktorý 

pracoval v školskom roku 2016/2017 v zložení: 

Ing. Peter Šimun, predseda, zvolený zástupca pedagogických zamestnancov 
Mgr. Jana Csóková, zvolený zástupca pedagogických zamestnancov 
Iveta Glaichová, zvolený zástupca ostatných zamestnancov 
Ing. Lenka Beláková, zvolený zástupca rodičov 
Adriana Lisoňová, zvolený zástupca rodičov 

 Ján Abrahám , zvolený zástupca rodičov                                                                                     
Dagmar Krajčiová, zvolený zástupca rodičov    
RNDr. Anna Maslíková, delegovaný zástupca zriaďovateľa 
Mgr. Mariana Kemková, delegovaný zástupca  zriaďovateľa  
Mgr. Michaela Valentová, delegovaný zástupca zriaďovateľa  
PaedDr. Juraj Družbacký , delegovaný zástupca zriaďovateľa  

 
Žiacka rada školského internátu zastupovala záujmy žiakov školského internátu vo 
vzťahu k riaditeľke a vedeniu školského internátu v zložení: 
 

1. polrok 
predseda   Korina Slatinská 
podpredseda  Edita Illichmanová 
členovia Milan Cibula, Marek Kaška, Diana Urgelová, Sandra 

Mrázová, Ingrid Hajduová, Erik Homoľa, Alica Zorská, 
Lukáš Šipula, David Major 

mailto:riaditel@skinternatzv.sk
mailto:sekretariat@skinternatzv.sk
http://www.skinternatzv.sk/
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2. polrok  
predseda   Milan Cibula 
podpredseda  Alica Zorská 
členovia Marek Kaška, Monika Janíčková, Dominika Petríková, 

Ingrid Hajduová, Erik Homoľa, Lukáš Šipula, David Major 
 
 
 

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. 
Gremiálna porada a stravovacia komisia sú nápomocné pri materiálnom 
zabezpečení chodu školského internátu, prevádzke internátu, stravovaní. 
 

B. Údaje o počte žiakov v školskom internáte k 15.09.2016 
 

Š
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Stredná priemyselná škola 
dopravná 

18 8 16 16 5 8 71 

Technická akadémia   14 1 11 10 1 0 37 

Súkromná stredná umelecká škola 1 11 2 0 22 9 45 

Súkromná stredná odborná škola 
podnikania 

0 0 0 0 1 0 1 

PINK HARMONY ACADEMY 0 3 4 5 3 5 20 

Gymnázium Ľ.Štúra 1 2 2 1 0 3 9 

Stredná  zdravotnícka škola 1 3 0 0 1 10 15 

SOŠ stavebná 0 0 0 1 0 0 1 

SOŠ hotelových služieb a obchodu 0 1 0 0 0 0 1 

SOŠ drevárska 0 0 1 4 0 0 5 

Spolu 35 29 36 37 33 35 205 

 Ch D Ch Ch D D  

 
Ročník  Chlapci Dievčatá Spolu 

1. 34  29  63  

2. 35  28  63  

3. 24  19           43   

4. 17  17  34            

5. 0        0    0 

6. 2    0    2    

   112  93           205 
 
Naplnenosť výchovných skupín: 34,16 
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C. Údaje o počte zapísaných žiakov prvých ročníkov stredných škôl 
k 31.08.2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
D. Údaje o počte prijatých žiakov prvých ročníkov stredných škôl 

k 15.09.2017 
 

Počet žiakov prvých ročníkov, ktorí sa  v školskom roku 2017/2018 ubytovali  
v školskom internáte je 59. 
 

G. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov školského internátu 

 
V školskom roku 2016/2017 bolo zamestnaných  v školskom internáte 8 
pedagogických zamestnancov, všetci plnia kvalifikačný predpoklad. 
Nepedagogických zamestnancov v školskom internáte bolo 14 a v školskej stravovni 
11 zamestnancov. 

 
 
H. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školského 

internátu 
 

V školskom roku 2016/2017 si pedagogickí zamestnanci zvyšovali vzdelanie bez 
možnosti získať kredity. 

 
I. Údaje o aktivitách a prezentácii školského internátu na verejnosti 

 
a) Záujmová činnosť 

 
V školskom roku 2016/2017 v školskom internáte pracovalo 10 krúžkov, ktorých sa 
zúčastňovalo 153 žiakov, niektorí navštevovali aj dva krúžky. Vzdelávacie poukazy 
odovzdalo 61 žiakov. 
Záujmové krúžky boli zamerané na získavanie zručností v aranžovaní, výzdobe 

interiéru, varení zdravej stravy, zdokonaľovanie sa v jazykoch, dopĺňanie si 

vedomostí z matematiky, dejepisu, písanie časopisu, zvýšenie kultúrneho 

a národného povedomia žiakov, zvyšovanie kondície, relaxovanie pri cvičení: 

1. Čo dokážu moje ruky 

2. Varíme zdravo a hravo 

3. Doučovanie z nemeckého jazyka 

4. Naše okno 

5. Doučovanie z matematiky 

Prijatí žiaci 
 
2015/2016 

 
2016/2017 

 
2017/2018 

Prijatí žiaci výchovných skupín 97 133 142 

Prijatí žiaci do prvých ročníkov 59 66 61 

Prijatí žiaci vyšších ročníkov 9 10 13 

spolu 165 209 216 
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6. Spoznávaj Európu a svet 

7. Športové hry 

8. Volejbalový krúžok 

9. Plavecký krúžok 

10. Kondičná kulturistika 

Najnavštevovanejšie krúžky boli športové hry,  krúžok kondičnej kulturistiky, plavecký 
krúžok a krúžok varenia.  
 

b) Kultúrne a vzdelávacie podujatia 
 
Celý školský rok sme spolupracovali s DJGT vo Zvolene a naučili sme žiakov 
kultúrne sa správať, vytvorili si vzťah k divadelnému umeniu a hercom, obdivovali ich 
nadanie. Navštívili sme predstavenia : Sliepka,  Orol Tatranský, Denník Anny 
Frankovej , Škola základ života, Zajatec vlastného príbehu, Skrotenie zlej ženy, 
Odpískané, Ten okamih patril mne. 
 
Zúčastňovali sme sa ponukových aktivít Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene, 
kde žiaci získali vedomosti o nových slovenských autoroch, knihách, motivovali sme 
ich k čítaniu, videli krásy prírody a života ďalekého Jakutska, naučili sa rozlíšiť 
rastliny, kamene okolia Zvolena, pochopili aké je dôležité starať sa o svoje zdravie. 
 
Besedy na tému: „Nádorové ochorenia“,„Jakutsk“, „Čo zistila medicína o mladých 
a mali by o tom vedieť“, beseda s Doc. MUDr. Skladánym, „Putovanie krajinami 
kontrastov“, „Milovaný obraz“, „Sila myšlienky“, beseda s Jozefom Banášom  o knihe  
Kód 7. 
 
Zorganizovali sme pre žiakov v priestoroch školského internátu besedy na tému:  
„Duša fujary“, „Spoločenská etiketa“, „Zdravý životný štýl a zdravá výživa“. 
 
Navštívili sme filmové predstavenie – „Domov pre neobyčajné deti“, putovnú výstavu 
voskových figurín z Prahy. 
 

c) Športové akcie 
 
Pre žiakov školského internátu sme zorganizovali netradičné športové súťaže ako : 
skákanie škôlky, volejbalový „MIX“  , dievčenský futbal, silový trojboj, švihadlový 
maratón, kráľ – kráľovná gólov, banánová štafeta, kto dá viac gólov na veľkú 
futbalovú bránu, Frisbee - lietajúci tanier, preťahovanie lanom, bedmintonový 
maratón, „Rope skipping“, korčuľovanie. 
V máji sme zrealizovali bedmintonový turnaj chlapcov, dievčat, v júni turnaj v 
bowlingu,  žiaci odohrali futbal chlapci proti dievčatám a hrali sme plážový volejbal na 
Orlíku. 
 
V tomto školskom roku sme organizovali už 17. ročník turnaja v stolnom tenise medzi 
školskými internátmi zo Slovenska, ktorého sa zúčastnilo 10 internátov . 
 
Zúčastnili sme sa turnajov medzi školskými internátmi : 
 

 mikulášsky volejbalový turnaj organizovaný SOŠHSaO vo Zvolene, umiestnili 
sme sa na treťom mieste 
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 nohejbalový turnaj, ktorý organizoval ŠI pri SOŠ IT v Banskej Bystrici. Naši 
futbalisti sa umiestnili na treťom mieste a odmenou im boli lístky na Zámocké 
hry zvolenské. 

 priateľské stretnutie vo futsale v ŠI pri SOŠ drevárskej vo Zvolene 

 volejbalový zápas so Sláviou TU 
 

d) Vedomostné a zábavné súťaže 
 
Organizovali sme pre žiakov zábavné a vedomostné súťaže: 

Živé človeče, Partička, Skladanie puzzle, Vilomeniny, Riešenie hádaniek, 5 proti 5 

 

Zapojili sme sa so žiakmi do celoslovenských súťaží: 

 

 Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko – ocenení –Natália 

Krajčírová, Frederik  Ďurčo 

 Kováčova Bystrica -  Natália Krajčírová – II.miesto 

 Štúrovo pero - Krajská knižnica Ľ. Štúra Zvolen – redakčná rada časopisu 

Naše okno  

 Internátna superstár Turčianske Teplice – Radka  Matuseková, Romana 

Bučková 

 Čo všetko vedia a dokážu študenti – CVČ JUNIOR Banská Bystrica – II. 

miesto 

 Chceme žiť bez závislostí  - CVČ JUNIOR Banská Bystrica - II. miesto 

 Návrh na pohľadnicu (Projekt Červené stužky) – odovzdala  Radka 

Matuseková 

 Čo ďalej po Brexite? – poslané dve práce: Frederik Ďurčo a Zuzana Mareková 

 Projekt HorebPET – zbieranie vrchnákov z PET fliaš 

 
e) Ponukové akcie pre žiakov školského internátu, ktoré sa organizujú každý rok 

 
Kabu, Akadémia, Štedrá večera, Vianočný večierok, Valentínsky večierok, Rozlúčka 
so štvrtákmi 
 

f) Práca koordinátorov  
 

Koordinátorka sociálno – patologických javov v rámci prevencie a informovanosti 

žiakov zorganizovala množstvo aktivít: 

 beseda na tému „Šikanovanie a kyberšikanovanie“ s kpt. Lietavom z ORPZ vo 
Zvolene 

 pripravila a vyhodnotila dotazník o šikanovaní pre žiakov 1. a 2. ročníkov 

 beseda na tému „Zdravá výživa, zdravý životný štýl s meraním tuku v tele“, s 
Mgr. Gondášovou z RÚVZ  

 beseda z projektu „Daj prednosť životu“ s inšp. Michalíkom z MsP a Mgr. 
Tichou z CPPPaP. Išlo o preventívne pôsobenie na žiakov, význam zákona 
v spoločnosti. 
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 beseda „Obchodovanie s ľuďmi „ aj s premietaním filmu s kpt. Lietavom z OR 
PZ vo Zvolene 

 beseda „Kulty a sekty“ s PhDr. Dankovou z CVČ Junior B. Bystrica 

 beseda „Fajčenie, drogy, alkohol “s PhDr. Dankovou.  
 
Koordinátorka pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu svojimi aktivitami viedla 
žiakov, aby si vybudovali hodnotový rebríček, správali sa v súlade s morálnymi 
zásadami spoločnosti, dokázali odolávať negatívnym vplyvom okolia, aby si dokázali 
v dospelosti vybudovať harmonické partnerské  vzťahy, aby sa stali láskavými 
a zodpovednými rodičmi.  
Aktivity boli rozdelené podľa vekových skupín : 

 prednáška s urológom  

 beseda s gynekologičkou  

 beseda s psychologičkou z psychologicko-pedagogickej poradne 

 humanitná akcia Darovanie krvi 
 
J. Údaje o projektoch, do ktorých je školský internát zapojený 

 
Zapojili sme sa do projektu organizovaného  CVČ v  Banskej Bystrici „Život bez 
závislostí“, projektu „Červené stužky“, projektu „Moje ruky“, projektu „Študentská 
kvapka krvi“. 
 

 
K. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v školskom internáte 
 
V školskom roku 2016/2017 nebola vykonaná inšpekčná činnosť v školskom 
internáte. 
 

 
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 ubytovacej plochy 
školského internátu je 230 lôžok a kapacita školskej jedálne je 550 stravníkov. 
Z hľadiska technického stavu je budova prevádzkyschopná.  
Priestory na ploche 243,30m2 boli na základe verejnej obchodnej súťaže  dané do 
prenájmu firme BODY-CENTRUM a 445,87m2 firme V spol. s.r.o. Zvolen za  účelom 
poskytnutia  relaxačných a regeneračných služieb, ktoré využívajú aj žiaci školského 
internátu.  
 
Nedostatkom materiálno-technického vybavenia školského internátu je: 

 netesniace okná v spoločných priestoroch budovy 

 poškodené dvere izieb, opotrebované vstupné dvere do výchovných skupín 

 kapacitne nedostačujúce sprchy, zastaralé sociálne zariadenia  

 opotrebovaný nábytok v izbách a študovniach  

 chýbajúce kuchynky vo výchovných skupinách   
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Uvedené nedostatky postupne odstraňujeme, máme schválený projekt rekonštrukcie 
sociálnych zariadení a kuchyniek, za pomoci zriaďovateľa postupne vymieňame okná 
a opotrebovaný nábytok. 
 
Správa o hospodárení za kalendárny rok 2016 tvorí prílohu Správy o výchovno-
vzdelávacej činnosti školského zariadenia v školskom roku 2016/2017.   
 

 
M. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej 

činnosti školského internátu v roku 2016 v EUR: 
 

 

1) Prostriedky získané prerozdelením daní   BBSK 
    daňové príjmy 

 na bežné výdavky 

 na kapitálové výdavky 

 
337 889,90  
335 702,00 
    2 187,90 

 
 

2) Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným         
zabezpečením školského internátu od rodičov alebo iných osôb, 
ktoré majú voči žiakovi vyživovaciu povinnosť – nedaňové príjmy 

 
 

52 015,20 
 
 

3) Finančné prostriedky prijaté so štátneho rozpočtu: 
    na vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia 
    v členení podľa financovaných aktivít: 
 

 odmeny a odvody za vedenie záujmových  krúžkov 

 tlač časopisu pre krúžok „ Naše okno“  

 stolný futbal 

 stacionárny bicykel 

 kancelársky papier, tonery 

 materiál pre záujmové krúžky 

 prenájom bazéna 

 
 

2 306,00 
 

1 031,04 
      196,58 

   294,00           
229,90 
121,48 
154,40 
278,60 

 
 
 

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 

 

 
 
 

97 405,94 
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N. Cieľ, ktorý si školský internát určil v koncepčnom zámere na školský rok 

2016/2017 a vyhodnotenie jeho plnenia 
 

a) Organizovať aktivity na zvýšenie kultúrneho a národného povedomia žiakov. 

Cieľ splnený 

 

b) Aktívne zapájať žiakov do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku 

zdraviu a zdravému  životnému štýlu. 

Cieľ splnený 

 

c) Informovať žiakov o škodlivých a vedľajších účinkoch alkoholu, tabaku a 

dopingových látok. 

Cieľ splnený 

 
Údaje o finančnom a hmotnom  zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 
školského internátu za školský rok 2016/2017 v  EUR :  
 
 
1) Prostriedky získané prerozdelením daní   BBSK 

 daňové príjmy 
 

 
367 496,36 

2) Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným   
zabezpečením školského internátu od rodičov alebo iných osôb, 
ktoré majú voči žiakovi vyživovaciu povinnosť – nedaňové príjmy 

 

 
55 221,00 

3) Finančné prostriedky prijaté zo ŠR: 
  vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa    

financovaných aktivít: 
 

 tlač časopisu pre krúžok „ Naše okno“  

 prenájom bazéna pre plavecký krúžok 

 osobné ohodnotenie a odmeny  spolu s odvodmi pre 
pedagógov za vedenie záujmových krúžkov 

 stolný futbal 

 športové potreby 

 stroje pre záujmovú činnosť 
 

 
2 085,00 

 
             

196,60  
           212,50 

 
1 255,18         

294,00 
36,76 
89,96             

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 

 
 

 
    88 759,72 
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O. Oblasti v ktorých školský internát dosahuje výsledky a v ktorých sú 
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov 
opatrení 
 

Silné stránky Slabé stránky 

Poloha internátu v blízkosti stredných 
škôl 
Dobrá dostupnosť – vlak, autobus 
Kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci 
Vysoká ponuka neformálneho 
vzdelávania 
Priestory pre šport a voľnočasové aktivity 
Dobrá spolupráca so školami, kultúrnymi 
a spoločenskými organizáciami 
Pravidelná ponuka voľnočasových aktivít 
Práca s nadanými žiakmi 
Úspechy žiakov v súťažiach 
Možnosť žiakov podieľať sa na 
organizovaní života v školskom internáte 

 

Chýbajúce poznatky o nových metódach 
výchovy 
Slabo vyťažené priestory – študovne, 
klub mladých, knižnica, vzdelávacie 
centrum 
Nepravidelná účasť žiakov vo 
vzdelávacích aktivitách 
Slabý záujem vychovávateľov o ďalšie 
vzdelávanie 
60.ročná budova so svojimi nedostatkami 
– nedá sa regulovať  teplo, voda, 
elektrická energia 
Nevyhovujúce podmienky pre  
separovanie odpadu  
Nízka motivácia zamestnancov – 
nedostatočné finančné ohodnotenie 
nepedagogických zamestnancov 
Staré rozvody elektrickej energie 
Nedostatočné pokrytie wifi,  televízne 
rozvody  
 

Príležitosti Ohrozenia a riziká 

Ponuka projektov MŠVVaŠ 
Učiace sa Slovensko  
Ďalšie vzdelávanie pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov 
Dobrá spolupráca s rodinou žiaka  
Dopyt po prenájme priestorov na 
vzdelávanie 
Záujem verejnosti o ubytovanie  
Záujem verejnosti o športové a kultúrne 
aktivity 
 

Zlá ekonomická situácia v rodinách 
Silný vplyv negatívnych prvkov na mládež 
Nepriaznivý populačný vývin  
Finančné obmedzenie  
Nízky záujem žiakov o štúdium 
Internetová závislosť žiakov 
Nedostatočné technické vybavenie 
 
 
 

 
 

Ďalšie doplňujúce informácie: 
 
1. Psycho-hygienické podmienky výchovy a vzdelávania v školskom 

internáte 
 

Vhodné psycho - hygienické prostredie motivuje žiakov k dosahovaniu dobrých  
výsledkov. Vedenie školského internátu dbá dôsledne na správnu psycho - hygienu 
žiakov dodržiavaním Režimu dňa, času pre odpočinok, šport, zábavu a kľud vo 
výchovnej skupine pre prípravu na vyučovanie. Vychovávatelia spolu so žiakmi 
zabezpečujú estetické prostredie vo vnútri a okolí školského internátu (udržiavajú si 
čistotu v izbách, výzdobu študovní, vestibulu, násteniek, vysádzajú zeleň...) 
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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. 
Vymaľovali sme priestory v dvoch výchovných skupinách, jedáleň a kuchyňu. Boli 
vymenené okná v počte 57 kusov a zakúpené postele v počte 60 kusov. Vybudované 
bolo požiarne-únikové schodisko. Zrealizovali sme nové prepojenie vodovodného 
potrubia, aby sa zamedzilo úniku vody vo vodovodnej prípojke. 
 
V najbližšej budúcnosti pripravujeme dokončiť výmenu okien a dverí v celej budove 
a postupne vymieňať zariadenie na izbách . Žiaci sú pravidelne vedení k  šetreniu 
vody, tepla, el. energie, triedeniu odpadu. Prax ukázala, že žiaci mimo rodiny 
naučené návyky nedodržiavajú a preto k úspore energií chceme pomôcť 
rekonštrukciou soc. zariadení, výmenou svietidiel za svietidlá s pohybovým 
senzorom, výmenou nefunkčných ventilov na radiátoroch. 
 

2. 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. 

 
3. 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, ktoré vyplývajú z ubytovania a prihlásenia sa na stravovanie. 
 
Organizujeme Dni otvorených dverí, spolu so školami sa zúčastňujeme Burzy 
povolaní. 
 
Umožňujeme rodičom ubytovanie a stravovanie v deň stužkovej slávnosti a podľa 
požiadavky. 
 

4. Vzťahy medzi školským internátom a deťmi alebo žiakmi, rodičmi 
a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove 
a vzdelávaní v školskom internáte podieľajú 

 
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: 
 

 Mesto Zvolen, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Divadlo JGT vo 
Zvolene, Podpolianske osvetové stredisko, Dom kultúry ŽSR,  Resocializačné 
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centrum v Banskej Bystrici, Policajný zbor SR vo Zvolene, Červený kríž, 
Pedagogicko – psychologická poradňa, Metodicko - pedagogické centrum 
v Banskej Bystrici, Centrum voľného času v Banskej 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


