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Výpis uznesení zo dňa 08.10.2021 

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. 2/2021 zo dňa  08.10. 2021 

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 

2020/2021 Školského internátu, Ul. J. Švermu č. 1736/14, 960 78 Zvolen 

 

 

Zapísala: Mgr. Soňa Smiešna 

Dňa: 08.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Iveta Glaichová 

      predseda Rady školského zariadenia pri Školskom internáte 

       Ul. J. Švermu 1736/14, 960 78 Zvolen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach   

škôl a školských zariadení  

za školský rok 2020/2021 

 

a) Údaje o školskom zariadení 

1. Názov školského zariadenia Školský internát 

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

3. Telefónne číslo   045/533 42 07 

4. www stránka    www.skinternatzv.sk 

5. e-mailova adresa   riaditel@skinternatzv.sk 

      sekretariat@skinternatzv.sk 

6. Mená a priezviská vedúcich zamestnancov a ich funkcie 

Ing. Katarína Vričanová   riaditeľka školského internátu 

Mgr. Jana Csóková    zástupkyňa riaditeľky 

Ing. Katarína Kulfanová   vedúca ekonomického úseku 

Paula Grendelová    vedúca školskej jedálne 

Andrea Gútová    hospodárka 

7. Mená, priezviská a označenie funkcie členov rady školského zariadenia 

Iveta Glaichová  predseda 

volený člen z radov ostatných nepedagogických zamestnancov 

Ing. Beáta Gažúrová  delegovaný členka 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 

Ing. Peter Šimun  volený člen z radov pedagogických zamestnancov 

Adriana Pavlovová  volený člen za rodičov 

Peter Liška   volený člen za rodičov 

Mária Kalčoková  volený člen za rodičov 

Martina Makovinská  volený člen za rodičov 

 

 

 

 

 

 

http://www.skinternatzv.sk/
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b) Údaje o zriaďovateľovi 

1. Názov     Banskobystrický samosprávny kraj 

2. Sídlo     Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 

3. Telefónne číslo   048/4325 111   

4. Adresa  elektronickej pošty  podatelna@bbsk.sk  

  

c) Informácia o činnosti rady školského zariadenia a o činnosti 

poradných orgánov riaditeľa školského zariadenia 

Rada školského zariadenia pri Školskom internáte je samostatný orgán školského 

internátu, ktorý zasadal v školskom roku 2020/2021 dva krát. 

1. Členovia rady sa vyjadrili k predloženej Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti za 

školský rok 2019/2020, k Plánu práce, k Školskému poriadku pre školský rok 

2020/2021. 

2. Členovia rady schválili Výročnú správu o činnosti Rady školského zariadenia pri 

Školskom internáte, Ul. J. Švermu  1736/14, 960 78 Zvolen za rok 2020. Zobrali na 

vedomie Výročnú správu o hospodárení školského internátu v roku 2020, súhlasili 

s rozpisom schváleného rozpočtu školského internátu a školskej jedálne pre rok 2021. 

Pedagogická rada 

Pedagogickí zamestnanci pripravili a prerokovali Školský poriadok, Plán práce, Výchovný 

program školského internátu, Plán profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov, 

Manuál opatrení pre organizáciu výchovy a prevádzky školského internátu po dobu trvania 

pandémie ochorenia COVID -19. Na mimoriadnych zasadnutiach riešili pochvaly, 

poďakovania a opatrenia vo výchove žiakov. Vyhodnocovali činnosť vo výchovných 

skupinách.  

Metodické združenie  

V školskom roku sme mali naplánované 4 stretnutia. Pre opatrenia na zamedzenie šírenia 

ochorenia COVID 19 školský internát nebol v prevádzke. Bola prerušená výchovno-

vzdelávacia činnosť od 12.10.2020. Členovia metodického združenia  sa nestretli, vzdelávacie 

aktivity sa presúvajú do ďalšieho školského roku. 

Gremiálna porada  

Gremiálna porada sa organizovala jeden krát v mesiaci, vedúce úsekov s riaditeľkou riešili 

materiálne zabezpečenie chodu školského internátu, prevádzku internátu, stravovanie. 

Rada žiakov 

mailto:podatelna@bbsk.sk


V septembri 2020 bolo zvolených 11 žiakov do Rady žiakov školského internátu. Stretli sa na 

úvodnom zasadnutí, kde si zvolili predsedu Tomáša Lalíka. Dohodli si ďalšie aktivity, ktoré 

nemohli uskutočniť z dôvodu dištančného vyučovania. 

d) Počet žiakov 

Ročník Chlapci Dievčatá SPOLU 

Prvý 29 26 55 

Druhý 16 16 32 

Tretí 24 21 45 

Štvrtý 13 26 39 

SPOLU 82 89 171 

e) Počet pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov 

V školskom roku 2020/2021 bolo zamestnaných v školskom internáte 7 pedagogických 

zamestnancov, 25 nepedagogických, z ktorých 15 pracovalo v školskom internáte a 10 

v školskej stravovni. 

f) Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov 

5 pedagogických zamestnancov spĺňa kvalifikačný predpoklad, dvaja si v priebehu školského 

roku doplnili vzdelanie doplnkovým pedagogickým vzdelávaním. 

g) Informácie o aktivitách a prezentácii školského zariadenia na 

verejnosti 

Záujmová činnosť 

 

V školskom roku 2020/2021 pracovalo v školskom internáte 6 krúžkov, ktoré navštevovalo 83 

žiakov. Vzdelávacie poukazy odovzdalo 65 žiakov na krúžky: 

 Plavecký krúžok 

 Doučovanie z matematiky 

 Kondičná kulturistika 

 Varíme hravo a zdravo 

 Športové hry 

 Čo dokážu moje ruky 

Od 12.10.2020 do 26.05.2021 bola prerušená výchovno-vzdelávacia činnosť, krúžky 

pracovali iba v septembri 2020.  

Poukázané finančné prostriedky sme vo väčšej miere čerpali na dezinfekčné prostriedky. 

 

Športové akcie 

 

 Ročníkový futbal žiakov  

 Beh žiakov na jedno kolo 



 Futbal žiakov 1. ročníka proti vyšším ročníkom 

 Európsky týždeň športu 

 Preťahovanie lanom 

 Krossfit 

 Výstup na Pustý hrad 

 

Kultúrne a vzdelávacie akcie 

 

 Zvolen a jeho história 

 Divadelné Podzámčie 

 Výstava výtvarných prác žiakov  

 Ohrozené druhy – výstava 

 Osemsmerovky – súťaž 

 Výroba dekorácií 

Aktivity pre žiakov boli realizované v septembri 2020 a júni 2021 s dodržiavaním predpisov 

ÚVZ. 

h) Informácie o projektoch do ktorých je školské zariadenie zapojené 

V školskom roku 2020/2021 sme sa nezapojili do projektov. 

i) Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou 

školskou inšpekciou v školskom zariadení 

V školskom roku 2020/2021 nebola vykonaná v školskom internáte inšpekčná činnosť 

Štátnou školskou inšpekciou. 

j) Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-

technických podmienkach školského zariadenia 

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 mreže – prekrytie 

 chýbajúci priestor pre návštevy 

 chýbajúci priestor a skrinky pre ukladanie obuvi 

 chýbajúce protipožiarne dvere 

 poškodené, staré dvere do miestností 

 nevymenené okná v spoločných priestoroch, chýbajúce žalúzie 

 poškodené, opotrebované podlahy 

 staré rozvody elektrickej energie 

 opotrebované, staré radiátory bez regulačných ventilov 

 nevhodné osvetlenie v izbách a na chodbách 



 opotrebovaný nábytok v izbách a študovniach (stoličky, stoly, police) 

 chýba bezbariérový vstup do budovy 

 chýba elektronický vrátnik a recepčný pult 

 

Z rozpočtu školského internátu sme zakúpili a doplnili inventár:  

 

 vymenili sme 115 ks postelí 

 obnovili sme vybavenie izieb nábytkom pre 68 žiakov (skrine, postele, stolíky, 

poličky) 

 vymaľovali sme vestibul, vrátnicu, celú 3.VS 

 vytvorila sa miestnosť na prezúvanie v 3.VS 

 zakúpili sa skrinky na obuv v 3.VS 

 vymenili sa podlahy na 3.VS 

 zhotovili sa výlevky na štyroch výchovných skupinách 

 zakúpili sa žalúzie na okná do 2 výchovných skupín 

 doplnila sa profi chladnička, malá plynová panvica do školskej kuchyne 

 zakúpili sa dosky, nože, príbory a iný inventár do kuchyne 

 zhotovili sme štruktúrovanú kabeláž 

 zaviedli sme do školského internátu optickú prípojku na internet  

k) Informácie o oblastiach, v ktorých školské zariadenie dosahuje 

dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má školské zariadenie 

nedostatky 

Dobré výsledky 

 

o organizovanie množstva ponukových akcií pre žiakov 

o ponuka doučovania ANJ, SLJ, M 

o individuálny prístup ku každému žiakovi 

o kvalifikovaní vychovávatelia 

o kreativita vychovávateľov 

o ponuka záujmových krúžkov 

o čistota prostredia 

o kvalitná strava 

o vyťaženosť priestorov 

 

Nedostatky 

 

o tvorba projektov – ponuka len pre školy 

 

 

 

 

 



 

 

 

l) Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti školského zariadenia 

m) Informácie o spolupráci školského zariadenia s rodičmi žiakov, 

alebo s inými zákonnými zástupcami žiakov 

Od vzniku pandémie komunikujeme s rodičmi prostredníctvom webovej stránky a e-mailom. 

Pravidelne sme informovali rodičov o aktualitách v čase, keď bol internát mimo prevádzky. 

Rodičia sa prispôsobili bezkontaktnej komunikácii. 

1) Prostriedky získané prerozdelením daní   BBSK daňové príjmy 

 na bežné výdavky 

 na kapitálové výdavky 

 

579 105 

  81 000 

 

2) Nedaňové príjmy 

 príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným         

zabezpečením školského internátu od rodičov alebo iných osôb, ktoré 

majú voči žiakovi vyživovaciu povinnosť  

 ostatné nedaňové príjmy (prostriedky od fyzických a právnických 

osôb získané za prenájom priestorov, režijné náklady ŠJ a pod) 

 príjem za stravné - potraviny 

     

Nedaňové príjmy použité: 

 na bežné výdavky 

 na potraviny 

 na kapitálové výdavky 

 

 

  31 252 

 

 

  39 960 

 

  84 227 

 

  63 080  

55 465 

    8 012 

3) Finančné prostriedky prijaté zo štátneho rozpočtu 

    za vzdelávacie poukazy  

    

   spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít: 

 prenájom bazéna 

 použitie telocvične SOŠT pre športový krúžok 

 bezdotykový stojan na dezinfekciu rúk 

 dezinfekčné prostriedky 

 

    1 581 

 

 

        50 

175 

375 

998 

 

4) Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov  

    žiakov, právnických alebo fyzických osôb  

 

 

0 



Zorganizovali sme dve rodičovské stretnutia pre súčasných a budúcich prvákov ubytovaných 

v školskom internáte. Stretnutia sa konali v exteriéri na ploche internátneho dvora. 

 

Prerokované v pedagogickej rade dňa     20. 09. 2021 

Predložené na vyjadrenie rade školského zariadenia dňa  08. 10. 2021 

Schválené zriaďovateľom dňa        13. 10. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


