
PLÁN CELOINTERNÁTNYCH AKCIÍ 
 

ŠKOLSKÝ ROK 2020/21 
 

Názov akcie Zodpovedný Termín 
Zápis žiakov Riaditeľ, 

vychovávatelia 
1.9 

Poznávanie mesta – tematická vychádzka vychovávatelia september 
Holokaust – tematická vychádzka vychovávatelia september 
Jesenné variácie – jesenné listy, kvety, tvorba 
ikebán 

Frkáňová september 

Voľba ŽR ŠI + tablo zvolených žiakov ŽR Papsonová , 
Slavkovská 

september 

Kostol sv. Egídia + kostolná veža - vychádzka Jonásová september 
Privítanie prvákov ( privítacie balíčky ) Papsonová 

Slavkovská + ŽR  
október 

COVID 19 – zmeny v našom živote sk. vychovávatelia priebežne 
Zmenáreň – zmena štýlu, vystupovanie, 
chôdza, mimika tváre, poradenstvo 

Karašová november 

Fotosúťaž – Život našich študentov v čase 
koronakrízy 

Papová október 

Farby jesene v októbrovom zátiší Frkáňová október 
Stolnotenisový turnaj dievčat  Dindoffer nov. + dec. 
Tatranská galéria – výstava moderného 
umenia očami tínedžera 

Frkáňová október 

Vianočná výzdoba ŠI, 
Vianočná atmosféra námestia - vychádzka 

Papsonová, + 
vychovávatelia 

december 

Hravé vianočné pohľadnice – tvorivé dielne Frkáňová okt.+nov. 
Maľovaná zima na skle – tvorivé dielne Frkáňová december 
Mikuláš v ŠI Papsonová, 

Slavkovská + ŽR 
6.12 

Čo vieš o gastronómii a zdravej výžive – 
zábavno-vedomostný – prezentačný kvíz 

Papová november 

Moja stužková, ples, slávnostný účes -
fotosúťaž 

Papová marec 

Poprad a okolie – mesto, v ktorom študujem – 
panelová diskusia 

Frkáňová január 

Tlaky na lavičke - chlapci Dindoffer január 
Novoročný turnaj v stolnom tenise - chlapci Dindoffer jan.+feb. 
ICE MASTER – Hrebienok - vychádzka Jonásová január 
Vyhlásenie literárnej súťaže  Slavkovská január 
Dejiny a ich chronológia – Kto som?, 
Slovenské mestá, imaginárna mapa - 
doplňovačky 

Papová apríl 

Valentínska pošta Papsonová, 
Slavkovská + ŽR 

február 

Futbalový turnaj - dievčatá Jonásová  február 
Čo prináša jarná rovnodennosť – panel Frkáňová marec 
Príroda sa zobúdza –  jarné a veľkonočné Frkáňová marec+apríl 



dekorácie – tvorivé dielne 
Svetový deň vody - prezentácia Frkáňová,Jonásová marec 
Výmena kníh – požičaj, vymeň, vráť Slavkovská marec 
Vyhodnotenie literárneho diela Slavkovská apríl 
Čitateľská štafeta  Papsonová 

Karašová 
marec 
 

Týždeň slovenských knižníc – účasť na 
sprievodných akciách 

Karašová marec 
 
 

Poprad - SELFIERUN Jonásová marec 
 

Príroda sa zobúdza – jarné dekorácie Frkáňová marec 
Deň Zeme – ako chrániť planétu, typy 
a nápady recyklácie 

Frkáňová, 
Jonásová 

apríl 

Výstava veľkonočných kraslíc Karašová apríl 
Rozlúčka s maturantmi sk. vychovávatelia apríl 
Ocenenie aktívnych maturantov Papsonová apríl 
Turnaj vo florbale Dindoffer apríl 
Mix volejbal – žiaci+vychovávatelia Jonásová apríl 
Futbalový miniturnaj Dindoffer máj 
Fotokoláž - fotosúťaž Papová jún 
Krásy Slovenska - fotomontáž Jonásová celoročne 
SCRAMBLE – zábavná hra Jonásová máj 
Noc literatúry Papsonová, 

Karašová 
máj 

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany 
zdravia - projekt 

sk. vychovávatelia máj 

Živočíšna ríša, príroda – prírodopisný 
vedomostný kvíz 

Papová máj 

Švihadlový maratón Slavkovská + ŽR máj 
Štrbské pleso - vychádzka Jonásová jún 
Ocenenie žiakov za aktivitu v skupinách sk. vychovávatelia jún 
Besedy podľa ponuky Podtatranskej knižnice celoročne Karašová 
Výstavy: ZUŠ, galéria, múzeum, knižnica celoročne vychovávatelia 
Sledovanie tel. športových súťaží - aktuálne celoročne vychovávatelia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výchovné skupiny  v ŠI 

školský rok 2020/21 
 
 
 

1. výchovná skupina  - vychovávateľka Ing. Jana Slavkovská 

2. výchovná skupina  - vychovávateľka  Mgr. Ľubica Karašová 

3. výchovná skupina  - vychovávateľ  Ing. Eduard Dindoffer 

4. výchovná skupina  - vychovávateľka  Ing. Ľubica Frkáňová 

5. výchovná skupina  - vychovávateľka Bc. Daniela Papová 

6. výchovná skupina  - vychovávateľka  Mgr. Dana Jonásová 

7. výchovná skupina  - zástupkyňa   Mgr. Zuzana Papsonová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VZDELÁVACIE POUKAZY 

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4ae zákona č. 597/2003 Z. z. o 
financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 
neskorších predpisov. 

Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové 
vzdelávanie pre jedného žiaka školy, ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú 
prípravu na povolanie. 

Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2020 je stanovená v sume 32 Eur (3,2 Eur 
na 1 mesiac).  

V tomto školskom roku VP odovzdalo 40 ubytovaných žiakov. Získané finančné 
prostriedky budú použité na materiálno-technické vybavenie záujmových útvarov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Záujmové útvary v ŠI 

v školskom roku 2020/21 

 

 

 
 
 

P.č. Názov záujmového 
útvaru 

Meno a priezvisko vedúceho , ktorý realizuje 
záujmovú činnosť 

1 Volejbal Ing. Eduard Dindoffer 

2 Futbal - chlapci Ing. Eduard Dindoffer 

3 Silové cvičenia Ing. Eduard Dindoffer 

4 Florbal Ing. Eduard Dindoffer 

5 Stolný tenis  Ing. Eduard Dindoffer 

6 Futbal - dievčatá Mgr. Dana Jonásová 

7 Volejbal Mgr. Dana Jonásová 

8 Ekologický krúžok Mgr. Dana Jonásová, Ing. Ľubica Frkáňová 

9 Klub dievčat Bc. Daniela Papová 

10 Krúžok dobrých 
nápadov Ing. Ľubica Frkáňová 

11 Anglická konverzácia Mgr. Dana Jonásová 

12 Knižnica Mgr. Ľubomíra Karašová 

13 Žiacka rada Mgr. Zuzana Papsonová, Ing. Jana Slavkovská 

 
 


