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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  za 

školský rok 2017/2018 

 

 

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 2017/2018 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 

Mária Sumegová, zvolený zástupca rodičov 

 Peter Liška, zvolený zástupca rodičov                                                                                     

Adriana Pavlovová, zvolený zástupca rodičov    

RNDr. Anna Maslíková, delegovaný zástupca zriaďovateľa 

Mgr. Marianna Kemková, delegovaný zástupca  zriaďovateľa  

Mgr. Imrich Kováč, 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: 

 

Predseda   Erik Homoľa 

Podpredseda Žofia Ščuroková 

Členovia Milan Cibula, Karin Machavová, Ľubomír Chamko , Lukáš Šipula, 

Slavomír Gubán, Tereza Kviatkovská, Monika Janíčková  
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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 15.09.2017 

 

Š
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Stredná priemyselná škola 

dopravná 

18 6 11 11 15 2 8 71 

Technická akadémia   11 0 11 2 8 0 1 33 

Súkromná stredná 

umelecká škola 

1 11 1 2 2 12 13 42 

Súkromná stredná odborná 

škola podnikania 

0 1 0 0 1 0 1 3 

PINK HARMONY 

ACADEMY 

0 2 3 7 2 6 3 23 

Gymnázium Ľ.Štúra 0 1 1 6 0 7 3 18 

Stredná  zdravotnícka 

škola 

1 2 0 0 0 2 4 9 

SOŠ IT 0 0 0 1 0 0 0 1 

SOŠ drevárska 0 0 0 1 2 0 1 4 

SHA 0 0 1 1 0 0 0 2 

G 0 0 2 1 0 0 0 3 

Spolu 31 23 30 32 30 29 34 209 

 Ch D Ch Ch Ch D D  

 

1. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/4, 960 01  Zvolen 

2. Technická akadémia, J. Švermu 1, 960 01  Zvolen 

3. Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská 8164, 960 01  Zvolen 

4. Súkromná stredná odborná škola podnikania, Námestie Mládeže, 960 

01 Zvolen-Tepličky 

5. Pink Harmony Academy, Súkromné gymnázium, Súkromné 

konzervatórium, Kalinčiakova 87, 960 01  Zvolen 

6. Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, 960 01  Zvolen 

7. Stredná zdravotnícka škola, J. Kozačeka 4, 960 01  Zvolen 

8. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká cesta 2193/17, Zvolen 
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9. Stredná odborná škola stavebná, Kremnička 10, Banská Bystrica 

10. Hotelová akadémia Brezno 

11. Súkromná hotelová akadémia Prešov 

12. Športové gymnázium, Trenčín 

13. Gymnázium, Brezno 

 

Ročník Chlapci Dievčatá Spolu 

1. 31  28  59  

2. 29  25  54  

3. 41    22        63   

4. 22  11  33 

   123   86          209 

 

Naplnenosť výchovných skupín: 29,86. 

 

C. Údaje o počte zapísaných žiakov prvých ročníkov stredných škôl 

k 31.08.2018 

 

D. Údaje o počte prijatých žiakov prvých ročníkov stredných škôl 

k 15.09.2018 

 

Počet žiakov ubytovaných v školskom internáte k 15.09.2018 je 211, z toho žiakov 

prvých ročníkov je 55. 

 

G. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školského internátu 

 

V školskom roku 2017/2018 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. 

 

H. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školského 

internátu 

 

V školskom roku 2017/2018 si pedagogickí zamestnanci začali zvyšovať vzdelanie 

podľa Plánu kontinuálneho vzdelávania. 

Prijatí žiaci 

 

2015/2016 

 

2016/2017 

 

2017/2018 

 

2018/2019 

Prijatí žiaci výchovných skupín 97 133 142 130 

Prijatí žiaci do prvých ročníkov 59 66 61 54 

Prijatí žiaci vyšších ročníkov 9 10 13 15 

spolu 165 209 216 199 
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Ing. Daniela Sokolovičová  Funkčné vzdelávanie  

Prevencia práce vedúceho pedagogického 

zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca 

Mgr. Jana Csóková Prípravné atestačné vzdelávanie – druhá atestácia 

– neukončené 

Mgr. Soňa Smiešna Prípravné atestačné vzdelávanie – prvá atestácia – 

neukončené 

Mgr. Ladislav Janíczek Prípravné atestačné vzdelávanie – prvá atestácia – 

neukončené 

 

Mgr. Jana Csóková, Ing. Katarína Vričanová Prevencia drogových závislostí 

v školskom prostredí – zahájenie sa 

preložilo na 09. 2018 

 

I. Údaje o aktivitách a prezentácii školského internátu na verejnosti 

 

a) Záujmová činnosť 

 

V šk. roku 2017/18 v ŠI pracovalo 8 krúžkov , ktorých sa zúčastňovalo 123 

žiakov. Vzdelávacie poukazy odovzdalo 62 žiakov. 

  

1. Čo dokážu moje ruky 

2. Varíme zdravo a hravo 

3. Easy English 

4. Kondičná kulturistika 

5. Naše okno 

6. Plavecký krúžok 

7. Športové hry 

8. Volejbalový krúžok 

 

Záujmové krúžky boli zamerané na získavanie zručností v aranžovaní, výzdobe 

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

vedomostí, písanie časopisu, zvyšovanie kondície, relaxovanie pri cvičení. 

 

Najväčší záujem bol o plavecký krúžok na plavárni v B. Bystrici, v druhom polroku 

vo Zvolene.  

 

Okrem hore uvedených krúžkov, na ktoré žiaci odovzdali vzdelávacie poukazy, 

pracovali kolegovia so žiakmi individuálne, doučovali matematiku a ekonómiu, 

nacvičovali ľudové tance.  

 

Najnavštevovanejšie krúžky boli športové hry,  krúžok kondičnej kulturistiky, 

plavecký krúžok a krúžok varenia.  
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b) Kultúrne a vzdelávacie podujatia 

 

Skupinoví vychovávatelia ponúkli žiakom množstvo interných aktivít. Organizovali 

rôzne spoločenské hry, vychádzky po okolí, výstavy.  

Úzko sme spolupracovali s CVČ DOMINO vo Zvolene, kde sa naši žiaci 

zúčastňovali cyklických tvorivých dielní výtvarnej výchovy.  

 

Akcie organizované internátom  

 Spievanie pre radosť – Daniela Knochová 

 beseda s Patrikom Hermanom  

  

Podujatia organizované externe 

 DJGT ZV – Škola základ života 

 Na krídlach anjelov – charitatívne podujatie v Žiari nad Hronom 

 vianočné aranžovanie– Klub žien Zvolen 

 opera BB- muzikál - Nemé tváre 

 absolventský koncert bývalej absolventky Flóry Kissovej a Klaudie Petickej 

 DJGT ZV- Beta, kde si 

 

Besedy, prednášky, výstavy 

 prezentácia minerálnych prameňov v okolí ZV – KKĽŠ 

 výstava svadobných párt –Podpolianske osvetové stredisko ZV 

 prednáška ORL lekárky – Klub žien Zvolen 

 Sila myšlienky – KKĽŠ ZV 

 beseda s urológom – MUDr. Michálik 

 Umenie argumentácie – prednáška – Mgr. Trubanová CVČ JUNIOR BB 

 beseda s gynekologičkou – prednáška – MUDr. Blahutiaková 

 Život lesa – výstava- Lesné múzeum ZV 

 Komunikácia – prednáška CVČ JUNIOR BB – Mgr. Trubanová 

 

c) Športové akcie 

 

Už tradične sa žiaci zapojili do takých aktivít ako: plávanie v krytej plavárni, súťaž 

o výdrž v sede, o najsilnejšiu ruku, v skladaní Rubikovej kocky, preťahovanie lanom, 

futsalový turnaj,  Rope Skipping, skákanie cez švihadlo, netradičné lyžovanie, streľba 

zo vzduchovky, banánová štafeta, súťaž v kalčete, volejbalový mix. 

Zorganizovali  sme 18.ročník medziinternátneho stolnotenisového turnaja. 

Zúčastnilo sa 10 internátov zo Slovenska a v príjemnej športovej atmosfére žiaci 

nadviazali nové priateľstvá.  

 

Zúčastnili sme sa športových podujatí 

 Netradičné športové hry – Kin-Ball  
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 Mikulášsky volejbalový turnaj – SOŠHSaO ZV – naše zmiešané družstvo 

žiakov získalo 1. miesto 

 Futsalový turnaj  -  ŠI SOŠ drevárska ZV 

 Nohejbalový turnaj - SOŠ IT BB 

 

d) Vedomostné a zábavné súťaže 

 

Zapojili sme sa so žiakmi do celoslovenských súťaží 

 PRO SLAVIS  - celoslovenská súťaž školských časopisov, organizovaná 

MŠVVaŠ SR  

 Kováčová Bystrica – 14. ročník amatérskej súťaže v prednese poézie a prózy, 

organizovaná ICM BB a CVČ JUNIOR BB 

 Internátna SuperStar – ŠI Turčianske Teplice 

 Čo všetko vedia a dokážu študenti – CVČ JUNIOR Banská Bystrica – 2. 

miesto 

 Chceme žiť bez závislostí  - CVČ JUNIOR Banská Bystrica - 2. miesto 

 

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

 

Kabu, Akadémia, Mikuláš, Štedrá večera, Celointernátne zhromaždenie, Rozlúčka so 

štvrtákmi 

 

f) Práca koordinátorov  

 

Koordinátorka sociálno – patologických javov v rámci prevencie 

a informovanosti žiakov zorganizovala množstvo aktivít: 

 beseda  na tému Zdravý životný štýl, úprava telesnej hmotnosti, zanechanie 

fajčenia –Mgr. Iveta Gondášová - RÚVZ Zvolen 

 beseda na tému– Šikanovanie a vydieranie – začiatok trestnej činnosti - Kpt. 

Mgr. Lietava z ORPZ vo Zvolene 

 z projektu Moje ruky - Pyrotechnika - beseda s Kpt. Mgr. Lietavom z ORPZ vo 

Zvolene  

 Trestnoprávna zodpovednosť- beseda s Kpt. Mgr. Lietavom z ORPZ vo 

Zvolene 

 Prevencia obchodovania s ľuďmi – beseda s inšp. Michalíkom z MsP a Mgr. 

Tichou z CPPPaP 

 beseda z projektu Nehejtuj na tému Extrémizmus a xenofóbia - Mgr. Tichá 

z CPPPaP 

 

Od septembra do decembra 2017 sme sa zapojili do 11. ročníka kampane 

Červené stužky. Pripravili sme nástenku vo vestibule, ktorá propagovala význam 

kampane. Žiakov sme zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže, vytvorili vlastné 
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výtvarné návrhy pohľadníc. Kampaň sme podporili výrobou a nosením červených 

stužiek,  zorganizovali sme živú červenú stužku a v rámci kampane sa uskutočnili: 

 Mgr. Soňa Smiešna – Beseda + kvíz o HIV/AIDS + premietanie filmu Anjeli 

 Mgr. Sylvia Tichá, inšp. Jozef Michalík – Duševné zdravie a závislosti - 

beseda 

Organizátormi kampane bol školskému internátu udelený diplom za účasť v 11. 

ročníku kampane Červené stužky 

 

Koordinátorka pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu svojimi aktivitami 

viedla žiakov vybudovať si hodnotový rebríček, správať sa v súlade s morálnymi 

zásadami spoločnosti, dokázať odolávať negatívnym vplyvom okolia, aby si vedeli 

v dospelosti vybudovať harmonické partnerské  vzťahy, aby sa stali láskavými 

a zodpovednými rodičmi.  

 

Aktivity boli rozdelené podľa vekových skupín : 

 beseda s psychologičkou Mgr. Klímovou na tému: Rodina, manželstvo, 

rodičovstvo  

 prednáška spojené s besedou -  gynekologička MUDr. Blahutiaková - pre  

dievčatá  

 prednáška spojené s besedou - urológ MuDr. Michálek - pre chlapcov na 

tému: Zdravie a sexualita 

 úspech mala u žiakov prednáška spojená s hraním rolí - Umenie komunikovať 

– CVČ  Mgr. Trubanová   

 humanitná akcia - Darovanie krvi 

 

J. Údaje o projektoch, do ktorých je školský internát zapojený 

 

Zapojili sme sa do projektov: 

 Chceme žiť bez závislostí 

 Červené stužky 

 Moje ruky 

 Študentská kvapka krvi 

 Čo dokážu študenti, naši žiaci celkom skončili na 2. mieste. 

 

Prihlásili sme náš internát do projektu nadácie M Market na podporu talentovanej 

mládeže. Stanko Harvan získal financie na kúpu hudobného nástroja pre rozvoj 

svojho nadania. 

 

K. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v školskom internáte 
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V školskom roku 2017/2018 nebola vykonaná inšpekčná činnosť v školskom 

internáte. 

 

L. Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach 

školského internátu 

 

Školský internát bol daný  do užívania v r. 1957. Súčasťou Školského internátu je 

školská jedáleň. 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 – zamerať sa 

na úsporu vody 

 opotrebovaný nábytok v izbách a študovniach  

 chýbajúce kuchynky vo výchovných skupinách   

 opotrebované podlahy 

 nezateplená budova, strecha 

 nevyhovujúca strešná krytina, neúplné odvodňovacie žľaby 

 balkón nad vchodom  

 zlý prístup na internet 

 staré rozvody el. energie 

 stará maľovka v izbách a študovniach v dievčenskom krídle školského 

internátu 

 pre úsporu el. energie pokračovať vo výmene svietidiel s pohybovým 

senzorom v spoločných priestoroch a chodbách školského internátu 

 pre energetickú úsporu vymeniť regulačné ventily na radiátoroch v izbách v 

školskom internáte 

 zabezpečiť vo výchovných skupinách nádoby na triedený odpad 

 

Uvedené nedostatky postupne odstraňujeme, máme schválený projekt 

rekonštrukcie sociálnych zariadení a kuchyniek, za pomoci zriaďovateľa postupne 

vymieňame okná a opotrebovaný nábytok, zakúpili sme nádoby na triedený odpad, 

zabezpečili sme kontajner na plasty. Žiakov vedieme k triedeniu odpadu.  

 Vymaľovali sme priestory dievčenského krídla, dali sme vypracovať projekt na 

pripojenie optickej prípojky do školského internátu. Zakúpili sme 55 matracov, 230ks 

diek, 200 ks posteľného prádla, 80 ks skríň. Doplnili sme v dvoch výchovných 
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skupinách žalúzie do okien. Vymenili sme televízory a chladničky, mikrovlnné rúry. 

Vymenili sme závesy v dvoch študovniach, klube, na vchodových  dverách do 

výchovných skupín. Zrekonštruovali sme miestnosť pre nočnú pohotovosť. Vymenili 

sa podlahy a vymaľovali kancelárie vychovávateľov. V dievčenskom krídle sme 

vymenili staré svietidlá za svietidlá s pohybovým senzorom.  

 

Správa o hospodárení za kalendárny rok 2017 tvorí prílohu Správy o výchovno-

vzdelávacej činnosti školského zariadenia v školskom roku 2017/2018. 

 

M. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej 

činnosti školského internátu v roku 2017 v EUR: 

 

1) Prostriedky získané prerozdelením daní   BBSK 
    daňové príjmy 

 na bežné výdavky 

 na kapitálové výdavky 

 
384 522,11  
379 123,00 
  5 399,11 
 
 

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) 

     
Nedaňové príjmy použité: 

 na bežné výdavky 

 na kapitálové výdavky 
 

143 092,04 
 
55 352,89 
 
 
87 739,15 
 
 
 
 
140 451,24 
2 536,32 

3) Finančné prostriedky prijaté zo 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“  

 fotoaparát s príslušenstvom 

 materiál pre záujmové krúžky 

 prenájom bazéna 

 
 
2 061,00 
 
1 052,76 
      119,66 
487,96    
253,12 
147,50 
 
 

4)Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných    
zástupcov žiakov, právnických alebo fyzických osôb a spôsob ich 
použitia v členení podľa finančných aktivít – dary použité  

    na senzorové svietidlá 

 
 
  395,34 
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N. Cieľ, ktorý si školský internát určil v koncepčnom zámere na školský rok 

2017/2018 a vyhodnotenie jeho plnenia 

  

1. Aktívne zapájať žiakov do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku 

zdraviu a zdravému životnému štýlu. 

Cieľ splnený 

2. Zvýšiť zapojenie žiakov do pohybových aktivít, realizovať aktivity a 

programy na podporu telesného a duševného vývoja 

Cieľ splnený 
 

3. Informovať žiakov o škodlivých a vedľajších účinkoch nelegálnych a 

dopingových látok.  

Cieľ splnený 

Údaje o finančnom a hmotnom  zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 
školského internátu za školský rok 2017/2018 v  EUR :  
 
 
1) Prostriedky získané prerozdelením daní   BBSK 

 daňové príjmy 
 

 
354 491,64 

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 

 

 
55 594,78 

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 

 športové potreby 

 materiál pre záujmovú činnosť 

 fotoaparát s príslušenstvom 
 

 
1 984,00 
 
             
119,66  
           150,00 
1 099,96 
126,42         
487,96  
 

4) Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných     
zástupcov žiakov, právnických alebo fyzických osôb a spôsob ich 
použitia v členení podľa finančných aktivít – dary použité na: 

 klavír s príslušenstvom 

 noty 

 
 
800,00             
789,00 
11,00 
 

5) Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 
 

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

 
 
 
    97 871,01 
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4. Rekonštruovať sociálne zariadenia a kuchynky v hlavnej budove školského 

internátu – orientovať sa na úsporu vody 

Cieľ sa plní, realizácia začína v októbri 2018 

5. Doplniť nábytok v izbách žiakov 

Cieľ sa plní 

6. Vymaľovať izby a študovne v dievčenskom krídle školského internátu 

Cieľ splnený 

7. Pokračovať vo výmene svietidiel s pohybovým senzorom v spoločných 

priestoroch a chodbách školského internátu 

Cieľ sa plní 

8. Pre energetickú úsporu vymeniť regulačné ventily na radiátoroch v izbách 

v školskom internáte 

Cieľ je preložený do škol. roku 2018/2019 

9. Zabezpečiť vo výchovných skupinách nádoby na triedený odpad 

Cieľ splnený 

 

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 

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 

Nepravidelná účasť žiakov vo 

vzdelávacích aktivitách 

60.ročná budova so svojimi nedostatkami 

Nízka motivácia zamestnancov – 

nedostatočné finančné ohodnotenie 

nepedagogických zamestnancov 

Nedostatočné pokrytie wifi,  televízne 

rozvody  

Príležitosti Ohrozenia a riziká 

Ponuka projektov  

Ďalšie vzdelávanie pedagogických 

a nepedagogických zamestnancov 

Dopyt po prenájme priestorov na 

vzdelávanie 

Záujem verejnosti o ubytovanie 

a prenájom priestorov 

Zlá ekonomická situácia v rodinách 

Silný vplyv negatívnych prvkov na mládež 

Nízky záujem žiakov o štúdium 

Internetová závislosť žiakov 
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Ďalšie doplňujúce informácie: 

 

1. 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 - vymaľovali sme 

priestory dievčenského krídla, zakúpili sme 55 matracov, 230 ks diek, 200 ks 

posteľného prádla, vymenili sme 80 ks skríň, doplnili sme v dvoch výchovných 

skupinách žalúzie do okien, závesy v dvoch študovniach, klube, na 

vchodových  dverách do výchovných skupín, zrekonštruovali sme miestnosť 

pre nočnú pohotovosť, vymenili sa podlahy a vymaľovali kancelárie 

vychovávateľov. 

 

 Doplnili sme televízory, chladničky, mikrovlnné rúry vo výchovných skupinách, 

v dievčenskom krídle sme vymenili staré svietidlá za svietidlá s pohybovým 

senzorom, zakúpili sme nádoby na triedenie odpadu, vypracovali sme projekt 

na pripojenie optickej prípojky do školského internátu . 

 

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. 
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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 spolu so školami Dni otvorených dverí. 

 

4. 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: 

 

 Mesto Zvolen, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Divadlo JGT vo 

Zvolene, Podpolianske osvetové stredisko, Dom kultúry ŽSR,  Policajný zbor 

SR vo Zvolene, Červený kríž vo Zvolene, Pedagogicko – psychologická 

poradňa vo Zvolene, Centrum voľného času v Banskej Bystrici, Zvolenský 

ženský klub  

 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  


