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činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
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Výpis uznesení zo dňa 9.10.2020
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. 1/2020 zo dňa 9.10.2020
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 2019/2020
Školského internátu, Ul. J. Švermu č. 1736/14, 960 78 Zvolen

Zapísala: Mgr. Soňa Smiešna
Dňa: 09.10.2020

Iveta Glaichová
predseda Rady školského zariadenia pri Školskom internáte
Ul. J. Švermu 1736/14, 960 78 Zvolen
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2019/2020

Zvolen, 21.09.2020

Ing. Katarína Vričanová
riaditeľka školského internátu

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 2019/2020 v zloţení:
Predseda: Iveta Glaichová – volený člen z radov ostatných pedagogických zamestnancov
Ing. Beáta Gaţúrová– 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 ţiakov školského internátu
Adriana Pavlovová- volený člen z rodičov ţiakov školského internátu
Ingrid Tolgyesiová - volený člen z rodičov ţiakov školského internátu
Mária Kalčoková - volený člen z rodičov ţiakov školského internátu
Ţiacka rada školského internátu zastupovala záujmy ţiakov školského internátu vo vzťahu
k riaditeľke a vedeniu školského internátu a pripravovala aktivity pre ţiakov.
Predseda: Tomáš Lalík
Členovia: Veronika Mojţišová, Viktória Sýkorová, Martin Ivanič, Patrik Bachroň, Erik Mihálik,
Katarína Škultíková, Zuzana Donovalová, Diana Kováčová, Gabriela Kováčová

Poradné orgány riaditeľky školského internátu:
Pedagogická rada
Pedagogickí zamestnanci pripravili a prerokovali Školský poriadok, Plán práce,
Výchovný program školského internátu, Koncepčný plán rozvoja školského internátu, Plán
profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov. Riešili na mimoriadnych zasadnutiach
pochvaly, poďakovanie a opatrenie vo výchove ţiakov. Vyhodnocovali činnosť vo
výchovných skupinách.

Metodické zdruţenie
V školskom roku sme mali naplánované 4 stretnutia. Pre ochorenie COVID 19, na
základe ktorého bola prerušená výchovno-vzdelávacia činnosť od 12.03.2020, sa členovia
metodického stretnutia stretli dvakrát. Kolegovia nás oboznámili s témami:
Téma č.1: Sociometrický test – štúdium interpersonálnych vzťahov v skupine – vyuţitie
v školskom internáte
Téma č.2: Etika a etiketa – Desatoro pre udrţanie dobrých vzťahov
Téma č.3: Zdravie človeka = zmysel zdravej existencie
Téma č.4: Zákon o pedagogických zamestnancoch č. 138/2019, ktorý je účinný od 1.9.2019,
Etický kódex, Pracovný poriadok
Gremiálna porada
Gremiálna porada sa organizovala jeden krát v mesiaci, vedúce úsekov s riaditeľkou
riešili materiálne zabezpečenie chodu školského internátu, prevádzku internátu, stravovanie.
Stravovacia komisia
Stravovacia komisia zasadala 2 krát v roku. Riešila návrhy a podnety na úpravu
stravovania ţiakov a zamestnancov.

B. Údaje o počte ţiakov v školskom internáte k 15.09.2019
Ročník

Chlapci

Dievčatá

SPOLU

Prvý
Druhý
Tretí
Štvrtý
Piaty

29
20
18
21
2

22
21
25
23
-

51
41
43
44
2

Spolu:

90

91

181

V školskom roku sme mali 6 výchovných skupín, tri chlapčenské a tri dievčenské
skupiny. K 15.9.2019 bolo ubytovaných 181 ţiakov, z toho 90 chlapcov a 91 dievčat. Títo
ţiaci navštevovali strednú školu:
1. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/4, 960 01 Zvolen
2. Stredná odborná škola technická, J. Švermu 1, 960 01 Zvolen
3. Súkromná škola umeleckého priemyslu, Môťovská 8164, 960 01 Zvolen
4. Súkromná stredná odborná škola podnikania, Námestie Mládeţe 587/17, 960 01 Zvolen
– Tepličky
5. Pink Harmony, Súkromné gymnázium, Súkromné konzervatórium, Súkromná základná
umelecká škola, J. Jesenského 42, 960 01 Zvolen
6. Gymnázium Ľ. 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, 960 01 Zvolen
9. Stredná odborná škola hotelových sluţieb a obchodu, Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen

Škola

I.VS

IV.VS

V.VS

VI.VS

IX.VS

X.VS

Spolu
K 15.9.

10. Konzervatórium J. L. Bellu, Skuteckého 27, 974 01 Banská Bystrica
11. Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava

Stredná priemyselná škola dopravná
SOŠ technická
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Súkromná stredná odborná škola podnikania
PINK HARMONY
Gymnázium Ľ. Štúra
Stredná zdravotnícka škola
SPŠ JM Banská Bystrica
SOŠ hotelových sluţieb a obchodu
SOŠ drevárska
Konzervatórium BB
SAŠ Trnava

14
4
2
1
2
2
3

9
12
2
2
4
-

14
8
3
4
1
-

10
11
1
3
1
1
3
2
-

4
6
10
6
2
2
-

5
0
15
2
5
3
2
-

55
23
39
2
25
12
11
2
2
4
2
3

Spolu

28

29

30

32

30

32

181

Ch

D

Ch

Ch

D

D

C. Údaje o počte zapísaných ţiakov prvých ročníkov stredných škôl
k 31.08.2019
Prijatí ţiaci

2019/2020

Prijatí ţiaci výchovných skupín
Prijatí ţiaci do prvých ročníkov
Prijatí ţiaci vyšších ročníkov
SPOLU

122
37
4
163

D. Údaje o počte prijatých ţiakov prvých ročníkov stredných škôl
k 15.09.2019
Počet ţiakov ubytovaných v školskom internáte k 15.09.2019 je 181, z toho 51 prvákov.

E. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školského internátu
V školskom roku 2019/2020 bolo zamestnaných v školskom internáte 8 pedagogických
zamestnancov. 6 pedagogických zamestnancov spĺňa kvalifikačný predpoklad, jedna si dopĺňa
vzdelanie o pedagogiku voľného času a začínajúci pedagogický zamestnanec absolvoval
adaptačné vzdelávanie a dopĺňa si vzdelanie doplnkovým pedagogickým vzdelávaním.

Nepedagogických zamestnancov v školskom internáte pracovalo 15 a v školskej stravovni 10
zamestnancov.

F. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školského
internátu
V školskom roku 2019/2020 si pedagogickí zamestnanci zvyšovali vzdelanie podľa
schváleného Plánu profesijného rozvoja.
Hlavné ciele profesijného rozvoja školského internátu:
 Inovovať a zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacích činností
 Naučiť sa efektívne komunikovať a zvládať konflikty
Hlavné ciele profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov:
 Zvýšiť schopnosť vychovávateľa motivovať ţiaka
 Zvýšiť odborné schopnosti a zručnosti koordinátorov
 Získať profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich činností
 Zvýšiť zručnosti v prípade bezpečnosti a ohrozenia ţivota
Absolvované vzdelávanie:
 Kurz prvej pomoci – Slovenský Červený kríţ
 Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet – NSS Ţilina - eTwinning
 Informačný seminár k tvorbe atestačného portfólia – KU RK
 Etiketa, etika, spoločenský a diplomatický protokol – Otidea s. r. o. Bratislava
 Ako sa nenechať napáliť – EDU Point Zvolen
 Mentoring v školskom prostredí ako podpora kolegiálneho učenia a adaptačného
vzdelávania- PROSchool
Zúčastnili sme sa aj webinárov:






Ako na online vzdelávanie – NSS Ţilina - eTwinning
Nástroje študenta 3. tisícročia – NSS Ţilina - eTwinning
Ako čo najlepšie pripraviť do nového školského roka? - NSS Ţilina – eTwinning
Ako na kritické myslenie? – NSS Ţilina – eTwinning
Vedenie ľudí – MPC BB

21.8.2019 začal Adaptačné vzdelávanie vychovávateľ Mgr. Tomáš Šimo. Uvádzajúcim
pedagógom bola Mgr. Jana Csóková. Adaptačné vzdelávanie bolo ukončené dňa: 15.06.2020.

G. Údaje o aktivitách a prezentácii školského internátu na verejnosti
a) Záujmová činnosť
V školskom roku 2019/2020 v ŠI pracovalo 7 krúţkov, ktoré navštevovalo 103 ţiakov.
Vzdelávacie poukazy odovzdalo 39 ţiakov.

Do plaveckého krúţku sa prihlásilo 13 ţiakov, z toho 8 ţiakov odovzdalo
vzdelávacie poukazy. Plavecký krúţok pracoval pravidelne kaţdý utorok, ţiaci
Plavecký krúţok navštevovali plaváreň vo Zvolene. Plávať chodili hlavne chlapci z I. a V. VS.
Ţiaci vyuţívali plaváreň na relaxáciu po vyučovaní, na rozšírenie a prehĺbenie
plaveckých zručností. Upevnili si pocit radosti a odvahy vo vodnom prostredí.
Do krúţku bolo zapísaných 19 ţiakov. Konzultácie pre ţiakov boli oficiálne
vypísané na utorok a štvrtok. Ţiaci ţiadali o doučovanie podľa vlastných
potrieb od nedele do štvrtku /vrátane/. K ţiakom pristupovala pani
vychovávateľka individuálne podľa ich osobitých poţiadaviek a hlavne učiva,
Doučovanie
ktoré v škole preberali a nezvládali, čo ţiaci veľmi vítali /aj rodičia/.
z matematiky
Atmosféra na doučovaní bola veľmi pragmatická a ţiaci si vytvárali vzťah
dôvery a uvedomovali si zmysluplnosť takejto práce a pomoci. Ţiaci do
krúţku odovzdali 3 vzdelávacie poukazy.
Ţiaci cvičili v telocvični utorok a vo štvrtok. Vzdelávací poukaz odovzdalo 10
ţiakov. Prevaţne hrávali futsal a florbal, sporadicky volejbal a basketbal.
Priestory Fitnessu ţiaci navštevovali kaţdý deň, od pondelku do piatku, cvičili
Športové hry
spravidla 1 – 1,5 hod. Bolo badateľné silové zlepšenie niektorých ţiakov ako aj
zvýšený záujem o pravidelnosť cvičenia a to aj zo strany dievčat. Ţiaci počas
roka hrávali aj stolný tenis.
Krúţok prebiehal od pondelku do štvrtku, podľa záujmu ţiakov. Posilňovňu
navštevovali ţiaci v menších skupinkách (4 – 5 ţiakov). Z tohto dôvodu chodili
ţiaci cvičiť od 16:00 do 20:30 hod pod priebeţnou kontrolou SkV. Ţiaci
Kondičná
najčastejšie praktizovali silové cvičenia, ale aj boxovanie do vreca, sparing pri
kulturistika
boxovaní na boxovacie lapy. Cieľom krúţku bolo získať zdravé sebavedomie
a prilákať nešportovcov do posilňovne, upevňovať svalovú hmotu, ktorá je
veľmi dôleţitá pre zdravý vývoj a spevnenie tela.
V krúţku pracovalo 16 ţiakov. Ţiaci rozvíjali svoju kreativitu a manuálne
zručnosti pri príprave rôznych druhov polievok, hlavných jedál, nátierok,
šalátov, pečiva, bylinkových a ovocných nápojov. Oboznámili sa s rôznymi
Varíme
hravo
druhmi korenia a olejov pri dochucovaní jedál. Učili sa prosociálnemu
a zdravo
správaniu a schopnosti spolupracovať. Osvojili si základné pravidlá
a kultivované správanie pri stolovaní. Jemnú motoriku si precvičili pri skladaní
servítok a estetické cítenie pri úprave jedla na tanieri
V krúţku pracovalo10 ţiačok z toho 4 odovzdali vzdelávacie poukazy.
Dievčatá zhotovovali rôznu výzdobu v školskom internáte. Ţiačky sa učili
Čo dokáţu moje pracovať prevaţne s prírodným materiálom, ladiť vhodné prvky a farby
materiálu, vţdy s dôrazom na naše kultúrne tradície a aktuálne ročné obdobie.
ruky
Učili sa jemnej motorike, priestorovej predstavivosti a kombinácii moderných
aj tradičných ale aj pouţitých materiálov.
Ţiaci sa stretávali jedenkrát do týţdňa. Krúţku sa zúčastňovali radi. Do krúţku
bolo prihlásených 7 ţiakov a vzdelávací poukaz neodovzdal nikto. Ţiaci
fotografovali radi. Témy, ktoré sme mali v pláne, ich zaujali. Najviac sa tešili
Fotografický
fotografovaniu ponukových akcií v školskom internáte. Veľa času sme
krúţok
zamerali na fotografovanie detailov. Ţiaci sa so svojimi prácami zapojili do
fotografickej súťaţe. Niektorí fotili maturantov na maturitné oznámenia.

b) Športové akcie
Organizované SkV

Organizované organizáciami

12.09.

Preťahovanie lanom

17.09.

Deň plný športových podujatí

01.10.

Futbalový ročníkový zápas chlapcov 28.11.
na ihrisku
Najsilnejšia ruka – súťaţ jednotlivcov
10.12.

07.10.
20.01.
november

Hod šípkami – súťaţ jednotlivcov
Stolnotenisový turnaj dievčat

18.09.
27.11.

-

Deň plný športových podujatí (ŠI
Zvolen)
Turnaj vo florbale – 4 internáty –
Zvolen – 4. miesto
Turnaj v minifutbale – Banská
Bystrica – 4. miesto
Volejbalový turnaj – Zvolen –
Podborová – 2. miesto
-

c) Kultúrne a vzdelávacie akcie
Organizované SkV

Organizované organizáciami

05.09.

Zvolen a jeho história – vychádzka do 17.09.
mesta

09.09.

Spomienka na holokaust – workshop
24.09.
– tvorba infopanelu

11.09.

Workshop krúţkov

19.09.

Globalizácia, jej pozitíva a negatíva –
09.10.
workshop – tvorba infopanelu

25.09.

Amerika - prezentácia

01.10.
03.10.
08.10.
17.10.
06.11.

Kultúrne pamiatky mesta Zvolen –
história a súčasnosť vo fotografii,
workshop
Rambo – návšteva kina
Tolerancia,
budovanie
dôvery,
efektívna komunikácia - posedenie pri
koláči a čaji
Meditácia
Hlavolamy
–
súťaţ
v skladaní
hlavolamov

09.10.

16.10.
11.11.
13.11.
19.11.
19.11.
26.11.

18.11.

Demokracia
je
makačka
–
interkulturálny dialóg NOVEMBER 89, 10.12.
tvorba infopanelu

18.11.

Tvorba červených stuţiek

28.01.

Škola – základ ţivota - návšteva DJDT
vo Zvolene
Spev a hra na archaické hudobné
nástroje Antona Budinského: Očová,
Očová
Abeceda generácií – workshop pre
občiansky
a spoločenský
rozvoj
mladého človeka. Odborný garant: CVČ
JUNIOR, BB, Ing. Strnád
Trestnoprávna
zodpovednosť
–
beseda pre ţiakov 1. ročníka – inš.
Michalík a Mgr. Tichá
Drogy, fajčenie, alkohol – PhDr.
Danková
Učenie nemusí byť mučenie – CVČ
BB, Mgr. Selecká
Mandragora – návšteva DJGT
Ţivá kniţnica – beseda s chlapcami
z komunitného domu z Kráľovej pri
Senci
S láskou sa nezahráva – DJGT Zvolen
Umenie argumentácie – beseda CVČ
BB p. Selecká
Slovensko,
ľudské
práva
a demokracia – neformálne stretnutie.
Odborný garant: Centrum komunitného
organizovania, Zvolen, Milan Kajo
Zbořil
Kritické myslenie a dezinformácie,
odborný garant: Centrum komunitného

20.11.
02.12.
02.12.

02.12.
03.12.
05.12.
07.12.
09.12.
11.12.
11.12.
11.12.
05.02.
11.02.
11.02.

10.03.

03.03.

10.03.

Ţivá červená stuţka
Anjeli - Beseda + kvíz pre ţiakov I.
ročníka o HIV/AIDS

05.02.

Rozdávanie červených stuţiek

05.03.

ADVENT – rozprávanie na tému:
Kresťanstvo, svetové náboţenstvá
a náboţenská tolerancia
Poznaj seba samého! – workshop na
tému Zmysel zdravej existencie
Mikuláš v ŠI
Tvorba vianočných pozdravov
Milujem Slovensko – vedomostná
súťaţ
Zvolenská vianočná výzdoba –
návšteva centra mesta
Šťastný nový rok – návšteva kina
Zdobenie medovníkov
Karneval
Globalizácia, jej pozitíva a negatíva
v našom
kaţdodennom
ţivote
a globalizácia - beseda
Svätý
Valentín
–
rozprávanie
o prejavoch lásky
Čaj
o piatej
–
posedenie
s občerstvením
a prehliadkou
fotodokumentácie
z programu
z
akadémie
Pôst – Od Popolcovej stredy po Veľký
piatok – posedenie na tému kultúrnych
tradícií
Čo dáva kniha – beseda na tému:
Kniţné novinky na trhu“

05.02.

organizovania, Zvolen, Milan Kajo
Zbořil
Beseda s urológom – MUDr. Michálek
Beseda s p. Snopkom: Trestno-právna
zodpovednosť
Dcéra vlkov – besede v KKĽŠ vo
Zvolene so začínajúcou autorkou Júliou
Zlúkyovou

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

d) Pravidelné akcie organizované kaţdý školský rok
KABU
Mikuláš v ŠI
Štedrá večera
Darovanie krvi
Akadémia

mesiac október – 23.10.2019
mesiac december – 5.12.2019
mesiac december – 19.12.2019
mesiac október, marec – pre vysokú chorobnosť ţiakov a COVI 19 sa odber
neuskutočnil
Mesiac február - 20.02.2020

f) Práca koordinátorov
KOORDINÁTORKA
patologických javov

sociálno

– Koordinátorka pre výchovu k manţelstvu a
rodičovstvu

Od septembra do decembra 2019 sme sa zapojili
do 13. ročníka kampane Červené stuţky. Bola
pripravená nástenka vo vestibule, ktorá
propagovala význam kampane. Ţiakov sme
zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaţe,
vytvorili vlastné výtvarné návrhy pohľadníc.
Boli to ţiaci Ema Debnárová z X.VS, Simona
Mosná z X.VS, Matej Škerlec z I.VS a Viktória
Sýkorová z IX.VS. Kampaň sme podporili
výrobou a nosením červených stuţiek, ktoré
vyšívali a pripínali ţiakom dievčatá z IX. VS.
20.11.2019 sme zorganizovali ţivú červenú
stuţku, fotografie som zaslala organizátorom
kampane.
 09.10.2019 – Trestnoprávna zodpovednosť –
beseda pre ţiakov I. ročníka – inšp. Michalík
a Mgr. Tichá
 16.10. 2019 - Drogy, fajčenie, alkohol –
PhDr. Danková
 19.11. 2019 – Ţivá kniţnica – beseda
s chlapcami z Komunitného domu v Kráľovej
pri Senci
 2.12.2019 – Mgr. Smiešna - beseda + kvíz
pre ţiakov I. ročníka o HIV/AIDS +
premietanie filmu Anjeli

-

CIEĽ projektu bol splnený

Ţiaci,
na
základe
získaných
poznatkov
prostredníctvom záţitkového učenia, besied,
prednášok, prezentácií , hrania rolí a rozhovorov si
vybudovali hodnotový
rebríček. Získavali
zručnosti, aby v praktickom ţivote konali a
správali sa v súlade s morálnymi zásadami
spoločnosti, vedeli
odolávať
negatívnym
vplyvom okolia a dokázali si v dospelosti
vybudovať harmonické partnerské vzťahy
zaloţené na láske, úcte, vernosti, tolerancii a
zodpovednosti. Zároveň získavali kompetencie,
aby dokázali byť zodpovednými a láskavými
rodičmi.
Cieľ projektu bol splnený
 6.11.2019 - prednáška: Umenie argumentácie
– CVČ BB p. Selecká


15.01.2020 - beseda spojená so
záţitkovým učením na tému: Partnerské
vzťahy



16.01.2020 - hranie rolí na tému: Rodina,
manţelstvo, rodičovstvo



05.02.2020 - Beseda s urológom MUDr.
Michal Michálek



individuálnymi pohovormi s vyuţitím
brainstormingu som priebeţne počas
školského
roka pomáhala ţiakom
zvládnuť ťaţkú situáciu, ktorá vznikla či
uţ v rodine, v škole,
alebo v láske Šťastie hľadaj v sebe !!!

g) Kontrolná činnosť
Hospitácie
Hospitácie výchovno-vzdelávacej činnosti skupinových vychovávateľov realizovala
priebeţne počas celého roka zástupkyňa riaditeľky. Najviac sa sústredila na hospitácie u
začínajúceho pedagogického zamestnanca. Zamerala sa na splnenie cieľu výchovnovzdelávacej činnosti, ponukovej akcie, realizáciu súťaţí a hier, na vyuţívanie rôznych metód,
foriem, spôsobov organizácie. Zaujímala ju motivácia, nápaditosť, rôznorodosť, dodrţiavanie

bezpečnostných pravidiel pri organizovaní ponukových akcií a účinnosť uplatňovania
pedagogických inovácií vo výchovno-vzdelávacom procese.
Čistota a poriadok
Čistota a poriadok sa vo výchovných skupinách pravidelne kontrolovala, prípadné
nedostatky sa riešili na následných pracovných poradách so skupinovými vychovávateľmi.
Najlepší poriadok mala 1.VS.

H. Údaje o projektoch, do ktorých je školský internát zapojený
Chceme ţiť bez závislostí
(pre ţiakov 1. ročníka)
Čo všetko dokáţu študenti
Červené stuţky

1. kolo – 16.10.2019 – PhDr. Danková – Drogy, alkohol, fajčenie
1. kolo – 12.12.2019 – Banská Bystrica
November, december 2019

I. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou
inšpekciou v školskom internáte
V školskom roku 2019/2020 nebola vykonaná v školskom internáte inšpekčná činnosť
Štátnou školskou inšpekciou.

J. Údaje o priestorových
školského internátu

a materiálno

–

technických

podmienkach

Nedostatkom materiálno-technického vybavenia školského internátu je


















Strecha – spojovací materiál je zhrdzavený a neplní svoj účel.
Podkrovie nie je zateplené – únik tepla, vlhnutie stien na najvyššom poschodí.
Vlhké steny pivničných priestorov skladu potravín.
Rozpadávajú sa anglické dvorce pred budovou, chýbajú mreţe – prekrytie.
Chýbajúci priestor pre upratovačky s výlevkou.
Chýbajúci priestor pre návštevy.
Chýbajúci priestor a skrinky pre ukladanie obuvi.
Chýbajúce protipoţiarne dvere.
Poškodené, staré dvere do miestností.
Nevymenené okná v spoločných priestoroch, chýbajúce ţaluzie.
Poškodené, opotrebované podlahy.
Zlý prístup na internet.
Staré rozvody elektrickej energie.
Opotrebované, staré radiátory bez regulačných ventilov.
Nevhodné osvetlenie v izbách a na chodbách.
Staré, opotrebované vyleţané postele (106 ks).
Opotrebovaný nábytok v izbách a študovniach ( stoličky, stoly, police, skrine).

Z rozpočtu školského internátu sme zakúpili a doplnili inventár o










94 ks postelí
400 ks napínacích plachiet
1 ks počítačová zostava
1 ks multifunkčné zariadenie
1 chladničku
1 teleskopickú rampu
1 odvlhčovač vzduchu
2 ks kamera

Na základe odporučenia Úradu verejného zdravotníctva v decembri 2019 nám bolo
prekryté potrubie v skladoch ŠJ. Vypracovaný bol projekt na zníţenie energetickej náročnosti
internátu a vymenená bola aj tlaková nádoba za expanzné nádoby v kotolni ŠI. Odstránili sme
holuby z priestoru pod strechou, uzatvorili sme otvory a opravili strechu. Vymenili sme
riadiacu jednotku v kotolni, ktorá uţ pri ohreve vody zníţila náklady na spotrebu plynu.
Vstupné priestory internátu sme obnovili nábytkom do vrátnice, svetlou maľovkou, novými
nástenkami.
V čase karantény ţiakov v domácom prostredí, zamestnanci internátu skvalitňovali
priestory (zo starého – nové), opravili, vyfarbili nábytok, dvere, zárubne, vysadili kvetinový
záhon, vyčistili priestor pre uskladnenie kontajnerov. Upratali a vydezinfikovali kaţdý kút
internátu pre bezpečný návrat ţiakov.

K. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej
činnosti školského internátu v roku 2019 v EUR:
1) Prostriedky získané prerozdelením daní BBSK
daňové príjmy
 na beţné 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 ţiakovi vyţivovaciu povinnosť
 Ostatné nedaňové príjmy (prostriedky od fyzických a právnických
osôb získané za prenájom priestorov, reţijné náklady ŠJ a pod)
 Príjem za stravné - potraviny

479 407,00
20 527,00

56 974,63

103 891,57

158 278,21
Nedaňové príjmy pouţité:
 na beţné výdavky
 na potraviny

159 745,30
144 111,86

3) Finančné prostriedky prijaté zo štátneho rozpočtu
za vzdelávacie poukazy

1 786,00

spôsob ich pouţitia v členení podľa financovaných aktivít:
 odmeny a odvody za vedenie záujmových krúţkov
 rádiomagnetofón pre kultúrny krúţok
 športové potreby pre športový krúţok
 materiál pre záujmové krúţky
 prenájom bazéna
 pouţitie telocvične SOŠT pre športový krúţok

919,27
145,00
119,97
22,31
240,00
339,45

4) Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných
zástupcov
ţiakov, právnických alebo fyzických osôb

0,00

L. Cieľ, ktorý si školský internát určil v koncepčnom zámere na školský
rok 2019/2020 a vyhodnotenie jeho plnenia
Cieľ školského internátu: Vytvoriť pozitívnu atmosféru a priateľské vzťahy
v školskom internáte.
Cieľ školského internátu sme napĺňali a v roku 2020/2021 v ňom budeme pokračovať.
Zabezpečili sme vhodné podmienky pre vytvorenie priaznivej sociálnej klímy vo výchovných
skupinách a zlepšili sme vzťahy medzi ţiakmi a vychovávateľmi a medzi ţiakmi navzájom (
dotazník spokojnosti ţiakov – klíma vo VS). Podporovali sme voľno-časové aktivity
zamerané na rozvíjanie jazykovej kultúry. Zapájali sme ţiakov do aktivít v oblasti výchovy
k ľudským právam. Dôsledne sme uplatňovali zákaz všetkých foriem diskriminácie
a segregácie. Venovali sme zvýšenú pozornosť ochrane ţiakov pri pouţívaní internetu
a bezpečnosti práce na internete. Zvýšenú pozornosť sme venovali ţiakom I. ročníkov, ich
adaptačnému procesu.
CIELE výchovných skupín

1. VS

4. VS

5. VS

Venovať zvýšenú pozornosť o adaptáciu ţiakov.
Viesť ţiakov k zodpovednosti a spolupráci pri udrţiavaní čistoty
a poriadku.
Zapájať ţiakov do aktivít, súťaţí a podporovať ich talent.
Vedieť presadzovať a rešpektovať základné ľudské práva.
Pochopiť a v osobnom ţivote uplatňovať zmysel zdravej existencie.
Tvoriť príjemnú spoločenskú atmosféru vo VS rešpektovaním
pravidiel a angaţovanosťou.
Rozvíjať spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre kaţdodenné konanie
a postoje človeka k ţivotnému prostrediu.
Utvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu
a nadväznosti na ich záujmy a individuálne potreby.
Zamerať sa na formovanie rozhodnutí v rizikových situáciách. Byť

splnený
splnený
splnený
splnený
čiastočne splnený
splnený
splnený
nesplnený
čiastočne splnený

6. VS

9. VS

10.
VS

asertívny pri odolávaní, ponuke.
Dokázať obhájiť svoj názor a rozhodnutie.
Zabezpečiť vhodné podmienky pre vytvorenie priaznivej sociálnej
klímy vo výchovnej skupine a zlepšiť vzťahy medzi ţiakmi
navzájom.
Venovať zvýšenú pozornosť prevencii uţívania alkoholu a tabaku
a iných návykových látok.
Vytvárať vhodné podmienky pre štúdium a zamerať sa na dosiahnutie
čo najlepších študijných výsledkov a maturitných skúšok.
Trénovať schopnosť efektívnej komunikácie a argumentácie.
Brať situácie v ţivote ako moţnosť niečo sa naučiť, vytvoriť si na
veci vlastný názor a osvojiť si primerané postoje a správanie.
Získať zdravé sebavedomie cez prijatie seba samého a schopnosť
objektívneho sebahodnotenia.
Venovať zvýšenú pozornosť adaptácii ţiakov 1. ročníka.
Viesť ţiakov k zodpovednosti a spolupráci pri udrţiavaní čistoty
a poriadku vo VS.
Zapojiť ţiakov do aktivít v ŠI, rôznych súťaţí.

čiastočne splnený
čiastočne splnený
splnený
čiastočne splnený
splnený
splnený
splnený
splnený
splnený
splnený

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
Chýbajúce poznatky o nových metódach
výchovy.
Nízky záujem ţiakov o štúdium, pohyb,
aktivity.
Nedostatočné pokrytie wifi,
televízne
rozvody.
Stará budova so svojimi nedostatkami.
Chýbajúca telocvičňa a ihrisko.
Nie je zabezpečené monitorovanie vstupu
do budovy a spoločných priestorov.

Príleţitosti
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
mládeţ.
Internetová závislosť ţiakov.
Nízky populačný rast.
Mierna výchova v rodine - ţiaci nevedia čo
je prípustné, slušné, správne a čo nie, majú
nepatrične vysoké sebavedomie.

Psycho-hygienické podmienky výchovy a vzdelávania v školskom internáte
Výchovno – vzdelávacie činnosti organizujeme podľa výchovného programu.
Zamerali sme sa na tvorbu kvalitných medziľudských vzťahov a efektívnu komunikáciu,
riešenie konfliktných situácií, spracovanie slabých a silných stránok osobnosti namierené na
sebaúctu a sebahodnotenie mladého dospievajúceho človeka.
Ţiaci ubytovaní v ŠI majú vytvorené podmienky aj na individuálne štúdium.
Vyuţívajú na vzdelávanie študovne, vzdelávacie centrum, kniţnicu a klub mladých, prípadne
voľné izby. Záujmovú činnosť sme obohatili o krúţky doučovania z cudzích jazykov
a matematiky. V prípade záujmu, aj vychovávatelia ochotne pomáhajú ţiakom pri príprave na
vyučovanie.
Skupinoví vychovávatelia spolu so ţiakmi doplnili prostredie školského internátu
o izbové kvety, o ktoré sa spoločne starajú. Vytvorili v študovniach oddychové prostredie na
spoločenské aktivity a relax. Udrţiavané a kultivované prostredie tak spoluvytvára príjemnú
atmosféru v celom zariadení. Vedie k spolupracujúcemu správaniu a kultivuje medziľudské
vzťahy.
Voľnočasové aktivity
V čase voľna, ţiakov motivujeme k aktivitám zameraným na šport aj vzdelávanie.
Organizujeme súťaţe medzi výchovnými skupinami, zúčastňujeme sa aktivít medzi
internátmi. Na športovanie ţiaci vyuţívajú priestory školského internátu - malú telocvičňu,
fitnes, kalčeto, stolný tenis, posilňovňu. SOŠT umoţňuje našim ţiakom športovať na blízkom
ihrisku a v telocvični. Ţiaci taktieţ navštevujú miestnu plaváreň. Takmer všetky tieto aktivity
sa realizujú prostredníctvom záujmových krúţkov.
Vzdelávacie aktivity sa realizujú cez ponukové akcie – besedy , workschopy, ţivá
kniţnica a pod., cez spoluprácu s odborníkmi z praxe (lekári, kriminalisti, policajti, odborní
lektori...),ale aj v spolupráci s centrom komunitného organizovania. Mnohé aktivity
prebiehajú sofistikovane cez tvorbu infopanelu zameraného na aktuálnu spoločenskú tému,
kde pri tvorivej činnosti skupinový vychovávateľ usmerňuje v práci s pripraveným
materiálom ţiakov, ktorí o prácu prejavili záujem. Tieto infopanely s danou témou sú
vyvesené v študovni, kde sú na dlhší čas k dispozícii všetkým. Témy bývajú zamerané na
poznanie, rešpektovanie a presadzovanie základných ľudských práv, na ochranu zvierat, na
environmentálne problémy – klimatickú krízu, na pozitíva a negatíva globalizácie, na
zhubnosť hoaxov...
Spolupráca školského internátu s rodičmi o poskytovaní sluţieb deťom, ţiakom,
rodičom
Pravidelne informujeme rodičov ţiakov o ţivote v školskom internáte a správaní sa ich
dieťaťa vo výchovnej skupine – osobne, telefonicky, písomne, na rodičovských zdruţeniach .

Rodičia mladších ţiakov sa aj niekoľkokrát do týţdňa informujú na správanie svojich detí
u skupinových vychovávateľov. Spolu riešia výchovné problémy.
V akútnych situáciách informuje skupinový vychovávateľ rodiča prostredníctvom
osobného pohovoru, ale hlavne telefonickým kontaktom. Všetky udalosti, ktoré ovplyvňujú
ţivot ţiakov v ŠI, správanie ţiakov, ktoré pozitívne ovplyvňuje ţivot VS, ale aj konanie
ţiakov, ktoré nerešpektuje Školský poriadok ŠI, sa riešia so ţiakmi na skupinových schôdzach
a vyjadruje sa k nim Rada ţiakov ŠI.
Od marca 2020 komunikujeme s rodičmi prostredníctvom webovej stránky a e-mailom.
Vzťahy medzi školským internátom a ţiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami
a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školskom internáte
podieľajú
So všetkými strednými školami je spolupráca zmysluplná charakterizovaná
ústretovosťou. Skupinoví vychovávatelia sa pravidelne zúčastňujú rodičovských zdruţení a
klasifikačných porád v jednotlivých školách. Všetky stredné školy spoluprácu oceňujú.
Pokračujeme v spolupráci 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 kniţnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Divadlo JGT vo Zvolene,
Podpolianske osvetové stredisko, Dom kultúry ŢSR, Policajný zbor SR vo Zvolene,
MsPZ Zvolen, Červený kríţ vo Zvolene, Pedagogicko – psychologická poradňa vo
Zvolene, Zvolenský ţenský 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, Centrum komunitného organizovania
ZVOLEN
 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

Príloha č. 1
Výkaz k správe o hospodárení /Protokol/

