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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach ŠI 

v školskom roku 2019/2020 

       ( v zmysle Vyhlášky 9/2005 Z.z.)   

 

              I.     ČASŤ 

 

§2 

 

1. 

a/ základné identifikačné údaje o ŠI : 

 

1. Názov :  Školský internát 

2. Adresa: Karpatská 9, 058 01 Poprad 

3. Telefón: 052 7763414, fax : 052 7722364 

4. Elektronická adresa: internat@sipop.sk, riaditel@sipop.sk,  riaditel@si-pp.vucpo.sk, 

5. Zriaďovateľ : Prešovský samosprávny kraj 

6. Vedúci zamestnanci ŠI: 

riaditeľka: Mgr. Mária Rošová 

zástupkyňa : Mgr. Zuzana Papsonová 

vedúca ekonómka : Ing. Kamila Vilimová (počas MD zastupuje 

Ing. Anna   Jurčová) 

vedúca školskej jedálne: Katarína Srnová 

 

7. Rada školského zariadenia pri Školskom internáte 

 

Rada školského zariadenia pri Školskom internáte je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č. 

596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú 

podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich 
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organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy alebo školského 

zariadenia, pri ktorej je zriadená. 

Dňa 15. apríla 2019  bola zriadená nová Rada školského zariadenia pri Školskom internáte. 

Funkčné obdobie Rady školského zariadenia pri ŠI končí 14.apríla 2023. 

Rada má 11členov, počet zástupcov za jednotlivé úseky a organizácie sú v zmysle vyhlášky. 

Účasť členov Rady školského zariadenia pri ŠI v prvom polroku školského roka 2019/2020 

bola na zasadnutiach nízka. Rada školského zariadenia pri ŠI zasadala 01.09.2019, kde sa 

oboznámila so správou VVČ jej výsledkoch a podmienkach v ŠI za rok 2018/2019. V druhom 

polroku školského roka 2019/2020 z dôvodu pandémie COVID 19 Rada školského zariadenia 

pri ŠI nezasadala. 

Predsedom Rady školského zariadenia pri ŠI je Ing. Eduard Dindoffer.  

 

Členovia Rady školského zariadenia pri ŠI: 

- za pedagogických zamestnancov: Ing. Eduard Dindoffer, Bc. Daniela Papová, 

- za nepedagogických zamestnancov: Katarína Srnová, 

- za rodičov: Balogová Jaroslava, Čičatková Renáta, Ovšonková Mária, Schumacher 

Mária,  

- za PSK:  Ing. Jurčík Jozef, PaedDr. Bujňáková Patrícia, Ing. Olekšáková Dagmar, 

Schlosserová Anna. 

 

Poradným orgánom vedenia ŠI je pedagogická rada, gremiálna rada a žiacka rada, 

zastupujúca všetkých ubytovaných žiakov  ŠI. Činnosť týchto poradných orgánov je 

optimálna. 

 

b/ 

Počet ubytovaných žiakov: 246 

c/ 

Počet ubytovaných žiakov 1. ročníka: 59 

d/  

Počet zamestnancov: 29 

Z toho: 8 pedagogických zamestnancov, všetci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon 

pedagogickej činnosti.  

V nočných zmenách pracujú na polovičný  úväzok 4 pomocní vychovávatelia. 

Na úseku prevádzky: 1 vedúca hospodárka, 1 účtovníčka, 2 vrátničky na dve zmeny, 
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4 upratovačky, 1 údržbár. 

Na úseku  jedálne ŠI: 1 vedúca ŠJ , 2 hlavné zmenové kuchárky a 4 kuchárky. 

h/ 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov:  

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa koná priebežne podľa plánu kontinuálneho 

vzdelávania. 

V školskom roku 2019/20 absolvovali PZ aktualizačné vzdelávanie podľa § 57 zákona č. 

138/2019 Z .z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

s názvom: Microsoft Office 2010 v edukačnom procese v rozsahu 10 hodín. 

Každý pedagogický zamestnanec má možnosť ďalšieho vzdelávania.  

V školskom roku 2019/2020 ukončila funkčné vzdelávanie Mgr. Zuzana Papsonová. 

Pedagogickú spôsobilosť si vychovávatelia rozširovali  štúdiom odbornej literatúry z ponuky 

RAABE, Vychovávateľ, potrebnej legislatívy a iné.  

i/ 

 Aktivity ŠI: 

Školský internát vykonáva podnikateľskú činnosť v čase prázdnin. Poskytuje ubytovacie 

služby pre domácu a zahraničnú klientelu. Počas prevádzky v našom zariadení bolo 

ubytovaných113 hostí. Celkové tržby z PČ boli vo výške 3072,- €.  

Z dôvodu  výmeny žiackeho nábytku v celej budove ŠI sa podnikateľská činnosť v tomto roku 

vykonávala len v mesiaci august. 2020. 

 

Prezentácia ŠI a jej VVČ, či významnejších podujatí  sa zverejňuje na webovej stránke  

( www.sipop.sk)., resp. formou miestnych médií. 

 

j/  

Projekty 

 

V roku 2016 sme sa zapojili do projektu – Zníženie energetickej náročnosti (riešenie 

havarijného stavu), z operačného programu “Kvalita životného prostredia z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja“.  

Súčasťou projektu bola:  

- rekonštrukcia fasády – odstránenie nebezpečného keramického obkladu , zateplenie   

  obvodového plášťa, 

- zateplenie strešného plášťa, 

http://www.sipop.sk)/
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- výmena otvorových konštrukcií (vchodové dvere do budovy), 

- inštalácia obnoviteľných zdrojov a ostatné energetické opatrenia (výmena vykurovacieho   

systému, výmena svietidiel a fotovoltiky na streche budovy). 

Zhotoviteľ predal stavbu do užívania v auguste 2018 bez sprevádzkovania  fotovoltiky. Od 

septembra 2019 sa intenzívne pracovalo na uvedení tohto zariadenia do prevádzky. Do 

prevádzky  bolo zariadenie uvedené po funkčných skúškach vo februári 2020. 

 

Údaje o priestorových a materiálových podmienkach školského internátu 

 V školskom  roku 2019 školský internát vykonával okrem bežnej údržby aj 

modernizáciu, opravy a obnovu žiackych izieb nielen dodávateľským spôsobom, ale aj vo 

vlastnej réžii. Zvýšila sa kvalita interiéru, ako aj exteriéru a to najmä prevedením 

uskutočnených prác a nákupov. Školskému zariadeniu bolo z PSK na bežné výdavky   

pridelených  98 200,-  €  na výmenu nábytku a na školskú jedáleň:  bežné výdavky 16, 596,-  

€ a  kapitálové výdavky vo výške  16,670,- €.  

 

Zrealizované práce v školskom internáte od septembra 2019: 

 

 Modernizácia knižnice zo zdrojov PSK 

 Bezbariérový vstup  do budovy z vlastných zdrojov 

 Výmena  okien v posilňovni zo zdrojov PSK a výmena podlahovej  krytiny 

 Stojany na bicykle v interiéri ŠI z vlastných zdrojov 

 Oprava schodov zo severnej strany z vlastných zdrojov 

 Športové dresy na reprezentáciu stolnotenisového krúžku, nákup florbalovej výbavy 

z príspevku  PSK na zabezpečenie športových aktivít    

 Nákup paplónov a vankúšov zo zdrojov určených na COVID 19 

 Nákup stolov, stoličiek, skríň do žiackych izieb zo zdrojov PSK 

 Maľovanie školskej jedálne, chodieb a výmena žalúzií v školskej jedálni, na úseku 

administratívy z vlastných zdrojov 

 Zriadenie servérovne pre zabezpečenie chodu administratívy, nákup tlačiarne –

poškodenie pri realizovaní prác v karanténnom centre – z príspevku na škody 

spôsobené užívaním počas pobytu repatriantov v školskom zariadení. 

 Zhotovenie schodov z dôvodu havarijného stavu a striešky pred vchodom do jedálne zo 

zdrojov z podnikateľskej činnosti. 
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Školská jedáleň 

Stav  školskej jedálne bol v hygienicky nevyhovujúcom stave. Nutne potrebovala zásah 

do úpravy a modernizácie interiéru . Po kontrole RÚVZ v Poprade v septembri 2019 sme 

požiadali Úrad PSK o pridelenie finančných zdrojov na jej rekonštrukciu. Po pridelení 

finančných zdrojov sme začali práce na odstraňovaní zastaraného inventáru.  Školská  jedáleň 

bola vymaľovaná, vymenilo sa výdajové okienko, bolo zakúpené jedálenské zariadenie. Práce 

spojené s demontážou sme realizovali svojpomocne.  

 

Priestorové a materiálno-technické vybavenie: 

Osemposchodová budova ŠI má ubytovaciu kapacitu 250 miest, izby sú dvojposteľové 

a bunky 2+3, všetky štandardne vybavené s vlastným sociálnym zariadením. K dispozícii  sú 

spoločenské miestnosti, knižnica, posilňovňa, stolnotenisová miestnosť, biliard, internet, 

kuchynka  a klubovne na rôznu výchovno-vzdelávaciu činnosť.  

ŠI poskytuje ubytovacie a stravovacie služby pre študentov z 14-tich SŠ z Popradu a okolia. 

Voľné ubytovacie miesta poskytujeme študentom pobočiek VŠ v Poprade (KU Ružomberok 

a UA ). 

Súčasťou ŠI je aj školská kuchyňa s jedálňou. Poskytujeme celodenné stravovanie 

ubytovaným žiakom SŠ aj zamestnancom ŠI  a obedy pre žiakov S SOŠ – TA v Poprade. 

 

ŠI je v nepretržitej prevádzke už 31 rokov. V mesiaci jún 2020 sa vymenil žiacky nábytok 

v celom ubytovacom trakte.  

Priebežne zabezpečujeme nevyhnutné opravy, revízie, nákupy na každodenné potreby.  

Kvalitnou prácou a zodpovedným prístupom zamestnancov aj napriek tomu udržiavame v ŠI 

príjemné a čisté prostredie. 

 

ŠI dlhodobo bojuje s nedostatkom financií na vyplatenie faktúr za energie, záväzky sa 

presúvajú a riešia aj dohovorom s dodávateľom. 

Očakávame v budúcnosti zníženie prevádzkových nákladov za teplo a zlepšenie celkovej 

pohody pre život žiakov a prácu, bez zbytočných stresov.  

m/ 

1. Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov v školskom roku  2019/ 2020 

     -  od 1.9. 2019 do 31.12. 2019 : 1100,- €  na žiaka 

     -  od 1.1. 2020 do 30.6. 2020 : 1331,- €  na žiaka. 
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Normatív na žiaka nepostačuje ani na mzdové náklady.  

Príspevok rodičov na ubytovanie žiaka bol 35,-€ za mesiac. 

 

2. Príspevky na ubytovaného žiaka od rodičov: 

- od 1.9. 2019 do 30.6. 2020 -  35,- €  mesačne 

Príspevky od rodičov dosahujú hornú úroveň maxima (VZN). 

 

3. Vzdelávacie poukazy: 

V šk. roku  2019/2020 bolo od žiakov prijatých 44  vzdelávacích poukazov.  

Vzdelávacie poukazy ostávajú predovšetkým na činnosť v školách. 

Od 1.9.2019 do 31.12.2020 bolo na vzdelávacie poukazy poukázaných  563,- € z toho  417,- €  

bolo určené na odmeny vychovávateľom za vykonávanie krúžkovej činnosti a 146, - €  na 

odvody do poistných fondov. 

- od 1.1.2020  do 30.6. 2020 bolo na vzdelávacie poukazy  poukázaných 845,- €, suma 

bola použitá na nákup koberca do posilňovne.  

 

Školský internát je dlhodobo vyhľadávaným a obľúbeným ubytovacím zariadením žiakmi SŠ 

a študentmi VŠ v meste.  
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II. ČASŤ 

 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ 

     ( interná správa ) 

  

ŠTATISTICKÝ PREHĽAD 

 

Údaje o počte ubytovaných žiakov stredných škôl v školskom roku 2019/20. 

 

 

ŽIACI  SŠ chlapci dievčatá VŠ Spolu 

Spolu 104 96 46 246 

 

V školskom roku 2019/20 bolo vydaných 77  rozhodnutí k prijatiu do ŠI. 

 Z toho 59 žiakov 1. ročníka, 2 žiaci  ZŠ  a 16 žiaci iných ročníkov.  

 

Kapacita ŠI je 250 ubytovacích miest. 
 

V ŠI boli ubytovaní žiaci z 14 stredných škôl z Popradu a jeho okolia (Smokovca, Veľkej, 

Matejoviec a Kežmarku). 

V školskom roku 2019/20 bolo  vytvorených  7. výchovných skupín. 

Každoročne voľné ubytovacie miesta ponúkame KU Ružomberok. V tomto školskom roku 

pre nich bolo vytvorených 46 miest a boli plne obsadené študentmi VŠ – KU a UA. 

 

Výchovné opatrenia: 

  

Pedagogická rada na svojich zasadnutiach riešila priestupky žiakov, ktorých sa žiaci 

dopustili v priebehu školského roka. Za opakované požívanie alkoholických nápojov, hlučné 

správanie a prítomnosť chlapcov na dievčenských izbách, za ničenie interiéru ŠI.  

Pedagogická rada rozhodla podmienečne prijať dve žiačky a podmienečne vylúčenie udelila 

štyrom žiakom.   
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Pedagogický kolektív, nevynímajúc vychovávateľov v nočnej službe správnym postupom 

včas eliminoval menšie priestupky žiakov. V spolupráci s rodičmi a udelením výchovných  

opatrení došlo u žiakov k radikálnej zmene.   

Žiaci sa zo vzniknutej situácie poučili a niektorým z nich sme dali šancu opäť bývať v ŠI.  

 

Personálne podmienky 

Ľudské zdroje sú v procese riadenia kľúčovým prvkom. Súčasťou personálnej práce je 

komunikácia, otvorenosť, tvorivý prístup a tímová práca. 

Štruktúra pedagogického zboru: 

-  1 riaditeľka 

-  1 zástupkyňa riaditeľky 

-  6 vychovávateľov 

-  4 pomocní vychovávatelia  

 

Odborná pedagogická spôsobilosť 

 

Veková štruktúra pedagogických zamestnancov 

Vek: 31-40 41-50 51-60 Nad 

60 

Spolu 

všetkých 

Počet: 1 2 5 0 8 

z toho žien 0 2 4 0 6 

Kvalifikačná štruktúra pedagogických zamestnancov 

Počet  

vychovávateľov: 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa 6 

s vysokoškolským vzdelaním 1.stupňa 1 

so stredoškolským vzdelaním 0 

 

V nočných zmenách pracovali na polovičný úväzok 4 pomocní vychovávatelia. 

Od marca 2020 sa z organizačných dôvodov zmenila štruktúra a obsadenosť nočných služieb.  

Nočné služby boli zabezpečené dvoma pomocnými vychovávateľmi a trojzmennou 

prevádzkou na vrátnici.  

Činnosť v školskom zariadení bola ukončená nariadením MŠ SR a Úradu hlavného hygienika 

z dôvodu pandémie COVID 19 a od  7. apríla 2020 príkazným listom predsedu PSK sa 

školské zariadenie stalo karanténnym centrom pre repatriantov. 
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Štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Celkový chod ŠI s celodennou prevádzkou zabezpečuje 10 nepedagogických zamestnancov: 

-  2 ekonomickí zamestnanci 

-  4 upratovačky 

-  3 pracovníčky recepcie 

-  1 údržbár 

V školskej jedálni pri celodennej prevádzke pracuje 7 zamestnancov: 

-  1 vedúca jedálne 

-  2 hlavné zmenové kuchárky 

-  2 kuchárky 

-  2 pomocné kuchárky. 

 

 

SPLNENIE  HLAVNÝCH  VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH  ÚLOH 

V ŠKOLSKOM  ROKU  2019/20 

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa v tomto školskom roku vykonávala vo všetkých 

dostupných priestoroch ŠI. Vychovávatelia hľadali nové možnosti pre spestrenie života 

žiakov v ŠI.  

Častými návštevami v Podtatranskej knižnici, výberom ponúkaných akcií mesta Poprad, 

galérií a múzea,  Výchovný program po obsahovej stránke plnili. 

 

Hlavným cieľom  ŠI  bolo rozvíjať a zdokonaľovať štandardné kompetencie, ktoré 

môžu ubytovaní žiaci získať v našom školskom zariadení, so zreteľom na rešpektovanie 

individuálnej odlišnosti žiakov.   

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizovala v súlade s Výchovným programom ŠI. Svoje 

výchovné pôsobenie sme zamerali na: 

  uplatňovanie tvorivo-humanistického modelu výchovy a vzdelávania, 

  rozvíjaniu kľúčových kompetencií žiakov, 

  zdravému životnému štýlu, pohybovým aktivitám, 

  realizáciu aktivít zameraných na elimináciu a prevenciu rizikového správania žiakov-   

šikanovanie, kyberšikanu, fajčenie, 

  vedeniu žiakov k zmysluplnému tráveniu voľného  času. 
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Poslaním  ŠI je vytvárať priestor na realizáciu výchovy a vzdelávania 

prostredníctvom voľno časových aktivít a tiež ubytovanie a stravovanie žiakov stredných 

škôl. 

Jedným zo základných faktorov výchovy je rešpektovanie individuality každého žiaka. 

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sa vychovávatelia snažili vytvárať prostredie, ktoré by 

napomáhalo rozvíjať všetky zložky osobnosti.  

Napĺňanie cieľov jednotlivých  oblasti výchovy umožní rozvíjať kľúčové kompetencie 

žiakov a pomáha formovať i osvojovať si vedomosti, skúsenosti, návyky a postoje 

k harmonickému rozvoju osobnosti.  

Neoddeliteľnou súčasťou je poskytovanie ubytovania a stravovania. 

V školskom roku 2019/2020 sme pokračovali v plnení úloh a cieľov v systéme 

výchovy a vzdelávania, ktoré spočívalo v cieľavedomom a systematickom rozvoji 

poznávacích schopnosti, emocionálnej zrelosti žiakov, motivácii a schopnosti prevziať 

zodpovednosť za seba, za svoj rozvoj. Vo výchovno-vzdelávacej oblasti bola zachovaná 

kontinuita medzi jednotlivými výchovnými činiteľmi: rodinou, školou, verejnosťou. 

Neformálne skupiny a plnenie úloh dlhodobého charakteru sa flexibilne prispôsobovali veku 

a štruktúre ubytovaných žiakov. Žiakom boli ponúkané atraktívne výchovno-vzdelávacie 

aktivity, umožňujúce pružne reagovať na meniace sa podmienky a potreby spoločnosti, ako aj 

možnosť sebarealizácie v krúžkoch. 

Našou prioritou bolo pracovať na kvalitnom imidži ŠI a vytvárať tvorivé ovzdušie pre 

pokojnú prípravu na vyučovanie a naplňovanie individuálnych potrieb žiaka. VVČ bola 

obohatená poznávaním histórie mesta, jeho okolia a tatranskou prírodou. 

V ŠI v priebehu prvého polroka vládla pokojná atmosféra, dobré medziľudské vzťahy 

a svedomitý prístup každého zamestnanca.  

Po jarných prázdninách do pokojnej klímy vstúpila pandémia COVID 19, ktorá preverila naše 

organizačné i pracovné schopnosti. Školské zariadenie sa zmenilo na karanténne stredisko pre 

repatriantov. V našom zariadení bolo ubytovaných 488 osôb z rôznych krajín.  

Zodpovedným prístupom sme dokázali bez najmenších pochybení zvládnuť túto neľahkú 

úlohu. 

 

Zameranie ŠI vychádza zo všeobecných cieľov výchovy a vzdelávania (zákon 

245/2008), z kľúčových kompetencií žiaka strednej školy, z koncepcie rozvoja školského 
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internátu, ktorá je výsledkom nášho dlhodobého hľadania nových postupov, komunikácie 

s rodičmi, analyzovania našich schopností a možností.  

 

Hlavné zámery realizované vo VVČ: 

- negovať zlé návyky, posilňovať aktivitu, tvorivosť a samostatné myslenie 

žiakov, 

- rozvíjať ich kritické myslenie, schopnosť riešiť problémy a nebáť sa vyjadriť 

svoj názor, 

- získavať zručností potrebné pre prakticky život, 

- rozvíjať čitateľskú a finančnú gramotnosť, 

- vytvárať prostredie, v ktorom sa žiaci cítia uvoľnene a bezpečne, panuje 

pokojná a tvorivá atmosféra vo výchovných skupinách, 

- venovať pozornosť zdravému životnému štýlu a zapájať žiakov do pohybových 

aktivít, 

- osvojiť si informácie o základných pravidlách slušnosti, demokracie 

a aktívneho občianstva, 

- posilňovať výchovu žiakov k ochrane životného prostredia, prírody a krajiny, 

- rozvíjať ich kreativitu a komunikačné schopnosti, 

- formovať záujem o voľno časové aktivity a internátne akcie, 

- pochopiť potrebu prípravy na vyučovanie a niesť zodpovednosť za svoje 

správanie a konanie. 

 

Ciele a úlohy, ktoré ŠI plní v jednotlivých oblastiach výchovného pôsobenia na žiaka 

našli uplatnenie vo výchovno-vzdelávacej činnosti skupinových vychovávateľov a krúžkovej 

činnosti.  

Tematické oblasti výchovy boli zamerané na spoločenskú výchovu, mravnú výchovu 

a výchovu k hodnotám, pracovnú a rozumovú výchovu, estetickú výchovu, telesnú výchovu, 

výchovu k manželstvu a rodičovstvu a ekologickú výchovu.  

Ciele stanovené vo výchovno-vzdelávacích plánoch boli orientované na žiakov tak, 

aby žiaci aktivity akceptovali a zúčastňovali sa nich. 

 

V školskom roku 2019/20 zmaturovalo 33 žiakov. 

Každoročne vyhodnocujeme a sledujeme prospechové výsledky ubytovaných žiakov. 

Odmenou pre nich je permanentná priepustka, ktorá ich motivuje k lepším študijným 
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výsledkom. Na základe výborných študijných výsledkov 55 žiakov získalo  permanentnú 

priepustku. 

 

Žiacku  radu  tvorí deväť členov (ďalej ŽR) – sú to žiaci, ktorí vo voľbách získali 

právo   zastupovať či reprezentovať návrhy a požiadavky ostatných  ubytovaných žiakov 

v školskom internáte.  

Pre členov ŽR  je to zaujímavá výzva niečo zmeniť, alebo ovplyvniť, aby bol život 

v školskom internáte pestrý a harmonický. 

 ŽR usmerňujú koordinátorky z radov vychovávateľov tak, aby sa pod ich vedením naučili 

vystupovať, argumentovať, počúvať a prijímať kompromisy. 

 

Vyhodnotenie činnosti – ŽR  sa pod vedením koordinátorky Mgr. Zuzany Papsonovej 

a  Ing. Jany Slavkovskej stretávala pravidelne (minimálne 1x mesačne), na základe podnetov 

od členov alebo pred plánovanou aktivitou, akciou v ŠI. 

ŽR sa taktiež vyjadrovala k stravovaniu a zmene jedál. Pripravila zoznam obľúbených 

žiackych jedál, ktoré  neskôr vedúca jedálne  zaradila do jedálneho lístka.  

- 9/2019 –    zahájenie práce a činnosti  ŽR a voľby do ŽR + zhotovenie tabla zvolených     

         žiakov ŽR. 

- 10/2019 –  Imatrikulácia 

- 11/201     - Deň otvorených dverí 

      - Deň zdravej výživy – príprava rôznych zdravých pochutín + ochutnávka 

- 12/2019 –  Mikuláš v ŠI – ŽR organizovala rozdávanie balíčkov pre žiakov 

- 01/2020 –  Vyhodnotenie činnosti za  prvý polrok, spätná väzba, plánovanie  

- 02/2020 –   Valentínske zábavné odpoludnie + Valentínska pošta 

- 03/2020 –   Voľnočasové aktivity, spolupráca s krúžkom Dobré nápady v ŠI. 

 

            Z ponuky VVČ si žiaci vyberali to, čo ich najviac zaujímalo. V minulom školskom 

roku vychovávatelia sústredili svoju pozornosť na športové aktivity, ktoré boli tak u chlapcov 

ako u dievčat veľmi frekventované a aktivity, ktoré sa konali v mestských inštitúciách.  

Vychovávatelia formou prednášok, prezentácii, besied, rozhovorov, diskusií pripravili 

svojím žiakom plnohodnotné využívanie voľného času. Samozrejme, že nie všetkých žiakov 

ponúkané aktivity zaujali. Vychovávatelia preferovali inovačné zážitkové formy, ako burza 

nápadov, prezentácia, hranie roly, atď.  

Vydarené  podujatia prinášali radosť a uspokojenie žiakom i vychovávateľom. 
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Spolupráca s rodičmi je u nás na prvom mieste. Prioritou nášho internátu je vytvoriť čo  

najlepšie ubytovacie podmienky pre žiakov s cieľom zabezpečiť spokojnosť rodičov. Pri 

nástupe žiakov do ŠI organizujeme rodičovské združenie. Vychovávatelia spolupracujú s 

rodičmi na základe komunikácie: 

- osobne, 

- telefonický kontakt, 

- email. 

 

Ponuka  vzdelávacích, záujmových a relaxačných voľnočasových aktivít na efektívne 

využívanie voľného času: 

Vyhodnotenie cieľov: 

- žiaci boli oslovení širokou škálou záujmových útvarov rôznorodých aktivít 

mimoškolskej činnosti 

- žiaci využívali miestnosť na nácvik hudobných cvičení, klubovne, spoločenské 

miestnosti, študovne, fitness, posilňovňu, tvorivé dielne, prenajaté telocvične a ďalšie 

miestnosti a zariadenia určené na voľnočasové aktivity, 

- žiaci navštevovali knižnicu  školského internátu, ktorá bola otvorená každý utorok, 

streda, štvrtok od 16:00 – 18:00 hod. pre žiakov. Najviac pozornosti sme venovali  

žiakom prvých ročníkov stredných škôl a snažili sa ich podchytiť v rámci adaptácie 

hneď od začiatku školského roka. K podpore čítania prispeli nasledovné aktivity:  

1. slávnostné otvorenie zmodernizovanej knižnice ŠI, 

2. pravidelná návšteva mestskej knižnice, 

3. kvíz Poprad mesto v ktorom študujem v spolupráci s Podtatranskou knižnicou. 

- Pripravovali sme rôzne akcie zo spoločenského, kultúrneho a športového života za 

účasti a pomoci ŽR. ŽR sa vyjadruje k životu ŠI a spolupracuje pri celointernátnych 

podujatiach. Členovia ŽR pôsobia na svojich rovesníkov, upevňujú medziľudské 

vzťahy, vytvárajú tvorivú atmosféru a budujú kladný vzťah k aktívnemu oddychu 

a vytvárania medziľudských vzťahov. 

- Pri príležitosti Svetového dňa výživy sme pripravili rôzne zdravé jedlá na ktorých si 

žiaci mohli aj pochutnať. 

- V oblasti výchovy bezpečnosti a ochrany  zdravia pri práci sme na začiatku školského 

roka poučili žiakov o bezpečných  pracovných postupov pri svojpomocnej práci. V ŠI 

sme uplatňovali Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a to zákazom fajčenia 

v celej budove ŠI a areáli ŠI. 



15 

 

 

V školskom roku 2019/20 pracovali tieto krúžky: 

 

Vzdelávací 

poukaz 

Počet vydaných Počet prijatých Počet krúžkov 

0 44 13 

 

Názov krúžku Vedúci krúžku Počet žiakov VP 

Futbalový  Mgr. Dana Jonásová 12 1 

Stolnotenisový dievčatá  Ing. E. Dindoffer 14 2 

Volejbalový Ing. E. Dindoffer 10 5 

Florbalový Ing. E. Dindoffer 14 2 

Futbalový Ing. E. Dindoffer 12 3 

Krúžok dobrých nápadov Ing. Ľ.  Frkáňová 15 9 

ŽR ŠI Mgr. Z. Papsonová  

Ing. J. Slavkovská 

10 6 

Klub dievčat Bc. D. Papová 11 11 

Volejbalový Mgr. D. Jonásová 15 1 

Anglická konverzácia Mgr. D. Jonásová 10 2 

Knižnica Mgr. J. Petrovský 7 2 

Spolu 150 44 

 

Krúžková činnosť v minulom školskom roku zohrala dôležitú úlohu. Obohatila 

a vyplnila voľný čas žiakom. Žiaci mali možnosť sa realizovať v ponúkaných aktivitách, ktoré 

prebiehali v ŠI. 

            Prostredníctvom krúžkov zregenerovali svoje sily, zrelaxovali a obohatili svoje 

poznanie o nové skúsenosti a zážitky.  

Krúžková činnosť v ŠI  je hodne využívaná žiakmi, ktorí radi spoznávajú nové veci, 

športujú, súťažia.  

V posledných rokoch možno pozorovať  u niektorých žiakov aj nezáujem 

o spoločenské aktivity a komunikáciu so spolubývajúcim využívajú minimálne, uzatvárajú sa 

do seba,  žijú vo virtuálnom svete hier a nespočetného množstva virtuálnych priateľov.  
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Ciele výchovy sa v procese výchovno-vzdelávacej činnosti realizovali a navzájom prelínali 

v týchto výchovných oblastiach: 

- Spoločenská výchova 

- Mravná výchova a výchova k hodnotám 

- Pracovná výchova a rozumová výchova 

- Estetická výchova 

- Telesná výchova 

- Rodinná výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu 

- Ekologická výchova 

-  

Celointernátne akcie: 

 

1. Spoločenská výchova 

-  Otvorenie školského roka 2019/20, 

-  Rodičovské združenie, 

-  Poznávanie mesta – tematická vychádzka, 

-  Deň holokaustu – vychádzka k pamätníku, 

-  Voľba ŽR ŠI, 

-  Imatrikulácia pre žiakov 1. ročníkov – spoločensko-zábavný večer, 

-  30. výročie Nežnej revolúcie – panelová diskusia, 

-  Deň otvorených dverí, 

-  Slávnostné otvorenie zmodernizovanej knižnice ŠI, 

- Ján Palach očami študentov – prezentácia v Poower Point, 

- Slová a ich význam – vedomostný kvíz, 

- Vianočný recitál spojený s príchodom Mikuláša– vystúpenie žiakov, 

- Vlajky, štáty a zaujímavosti Európy – vedomostný, prezentačný kvíz, 

- Vieš poskytnúť prvú pomoc? – prezentácia spojená so súťažnými otázkami, 

- Island – náučná prezentácia s prednáškou, 

- Valentínska pošta – odkazy žiakov cez poštovú schránku 

 

2. Mravná výchova a výchova k hodnotám 

 

-  Školský poriadok ŠI – rozbor v skupinách. 
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-  Dobrá rada stojí groš – rady zozbierané náhodne oslovenými seniormi v meste. 

-  Kriminalita mládeže, krádeže – riadený rozhovor v skupinách. 

-  Európsky týždeň boja proti drogám – panelová diskusia. 

-  Eliminácia kyberšikany – prieskum.  

 

3. Pracovná výchova a rozumová výchova 

-  Recyklácia textilu – výrobky spotrebného charakteru 

-  Separovanie plastov a zber papiera – projekt na podporu ochrany životného prostredia 

-  Výstava jesenných dekorácii – prezentácia prác žiakov 

-  Tvorivé dielne – činnosť žiakov 

-  Najkrajšie a najčistejšie izby – súťaž medzi výchovnými skupinami 

 

4. Estetická výchova 

 

-  Jesenné variácie – výzdoba interiéru 

-  Moja netradičná fotka – fotosúťaž, 

-  Vianočné pohľadnice zo crapbookového papiera – výroba a prezentácia pohľadníc 

-  Vianočné svietniky – výroba s technikou decoupage s ľadovým efektom 

-  Vianoce – výzdoba interiéru 

-  Zimné radovánky – tvorivé dielne 

-  Aj nepotrebné knihy sa dajú využiť – recyklácia knihy 

-  Moja stužková, ples, slávnostný účes – fotosúťaž, 

 

5. Telesná výchova 

 

-  Švihadlový maratón – súťaž chlapcov a dievčat   

-  Novoročný turnaj v stolnom  – súťaž chlapcov 

-  Stolnotenisový turnaj dievčat – súťaž dievčat 

- Celoslovenský stolnotenisový turnaj – turnaj vo Zvolene 

- Turnaj vo florbale – turnaj chlapcov 

- Volejbalový turnaj – turnaj dievčat 

- Futbalový mini turnaj – turnaj chlapcov 

- Tlaky na lavičke – súťaž chlapcov 
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- Návštevy rôznych športových zápasov a podujatí 

- Sledovanie športových podujatí  ZOH, MS v hokeji – komentáre 

- Výlet do Tatier – turistika 

- Ľadové sochy – vychádzka na Hrebienok 

 

6. Rodinná výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 

-  Morálka rodinného života – rozhovory 

- Svetový deň prevencie týrania detí – prednáška, film 

-  Úloha muža a ženy v spoločnosti - rozhovory 

-  Morálne problémy súčasného života - rozhovory 

-  O dospievaní, láske a sexe - rozhovory 

 

7. Ekologická výchova 

 

- Separovanie plastov, papiera, skla – praktická činnosť celoročná 

- Enviromentálna vychádzka – exkurzia okolia Poprad 

- Upratovanie okolia ŠI – praktická činnosť týždenne 

- Jesenné upratovanie areálu ŠI – praktická činnosť 

- Zber papiera – praktická činnosť celoročná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Orientácia na partnerov, spolupráca s nimi a ich požiadavky 

 

1. ŠI – Zriaďovateľ 

 

Poskytuje ubytovaným žiakom kvalitnú VVČ,  

plní stanovené ciele v súlade s VP v  ŠI, 

zabezpečuje plynulý chod ŠI. 

 

Zriaďovateľ – ŠI 

 

Poskytuje financie na prevádzku ŠI 

a očakáva kvalitné poskytovanie 

služieb žiakom. 

2. ŠI – Zamestnanci ŠI 

 

Pre zamestnancov vytvára dobré pracovné 

podmienky, zabezpečuje pre PZ  možnosti 

ďalšieho vzdelávania, 

Vytvára účinnú organizačnú štruktúru, 

Vytvára priestor pre tvorivú  prácu, samostatné 

kompetencie, vytvára vnútorné predpisy tak, 

aby sa s nimi stotožnili zamestnanci. 

Zamestnanci ŠI – ŠI 

 

Plnia ciele ŠI vo VP ŠI, 

PZ sa priebežne vzdelávajú, 

participujú na tvorbe VP ŠI, 

plánoch VVČ, 

vytvárajú pozitívny imidž, 

spolupracujú s rodičmi, školami, 

dodržiavajú a plnia vnútorné 

predpisy. 

3. ŠI – Rodič 

ŠI poskytuje rodičovi kvalitné ubytovacie 

služby a komplexnú VVČ a mimoškolské 

aktivity. 

Rodič – ŠI 

Rodičia sa zriedkavo podieľajú 

na chode ŚI. 

4. ŠI 

 

ŠI prizýva organizácie k spolupráci 

Organizácie ,ktoré sa 

spolupodieľajú na výchove 

 a vzdelávaní 

 

Pomáhajú plniť hlavné úlohy. 

5. ŠI – Rada ŠI 

 

Predkladá koncepciu,  

plány práce, 

Správu VVČ. 

Rada ŠI – ŠI 

 

Vyjadruje sa k hlavným úlohám, 

schvaľuje a dáva podnety a návrhy 

na skvalitnenie činnosti. 
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ORGANIZÁCIA  RIADENIA  VÝCHOVNO -  VZDELÁVACEJ  PRÁCE 

 

Pracovné a pedagogické porady viedla Mgr. Mária Rošová, riaditeľka ŠI.  

Každodenné záležitosti, plnenie časových výchovno-vzdelávacích úloh zabezpečovala 

zástupkyňa Mgr. Zuzana Papsonová.  

Raz týždenne sa prerokovali dôležité otázky týkajúce sa aktuálneho obdobia. 

Pedagogická porada - polročná a koncoročná zhodnotila plnenie Vzdelávacieho programu ŠI, 

výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti a prijali sme opatrenia na ďalší školský rok.  

Mimoriadne situácie, závažné priestupky riešila mimoriadna pedagogická porada. 

Všetky zasadnutia pedagogických rád sú zdokumentované v zápisnici. 

 

VÝSLEDKY  VNÚTORNEJ  KONTROLY 

 

Systém kontroly v ŠI je zameraný predovšetkým na zvyšovanie kvality výchovno-

vzdelávacej činnosti, najmä na plnenie cieľov Výchovného programu ŠI. 

Súčasťou vnútornej kontroly je pravidelné sledovanie pedagogickej dokumentácie, 

týždenných a mesačných plánov, plánov krúžkov a ich konkrétne plnenie.  

V minulom školskom roku sme nezaznamenali pochybenia zo strany pedagogických 

zamestnancov.. 

 Pri hodnotení pedagogického zamestnanca využívame vnútornú i vonkajšiu evalváciu. 

 

ÚLOHY NA  NOVÝ  ŠKOLSKÝ  ROK 

 

- Organizačné zabezpečenie nového školského roka 2020/21 

- Zabezpečiť ochranu zdravia žiakov, zamestnancov ŠI pred šíriacim sa pandémickym 

ochorením na COVID 19 

- Realizovať vhodné preventívne činnosti v oblasti sociálno-patologických javov 

- Zabezpečiť novým žiakom čo najoptimálnejšie sa včlenenie do kolektívu 

- Spolupracovať s rodičmi pri riešení výchovných problémov 

- Diagnostikovať žiaka - poznanie cez formálne údaje, osobný rozhovor, životopis 

- Podporovať aktívnu účasť ŽR pri spoluúčasti na organizovaní VVČ 
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- Ťažisko pôsobnosti v ďalšom školskom roku bude pri náraste počtu ubytovaných 

žiakov na voľnočasové aktivity, zdravý životný štýl, zodpovedný prístup k žiakom – 

jeho poznávanie a všestranný rozvoj 

- Udržiavať dobrý imidž internátu 

-  Návrhy na zlepšenie materiálneho vybavenia 

- Zriadenie nových parkovacích miest pre zamestnancov 

- Dokúpiť opotrebované športové náčinie 

- Zakúpiť reproduktor a mikrofón 

- Na kvízy a súťaže zakúpiť rozkladacie a ľahko manipulovateľne stoly do zasadačky 

- Zakúpiť klip na žiacku prácu a vystaviť ho v spoločných priestoroch ŠI 

- Zakúpenie interaktívnej tabule za účelom skvalitnenia výchovno-vzdelávacej činnosti 

a prípadného školenia pedagogických zamestnancov, alebo za účelom prenájmu 

školiacej miestnosti na pomoc iným subjektom 

- Návrh na zvýšenie bezpečnostných opatrení pre ochranu žiakov a zamestnancov 

v budove ŠI – zavedenie kamerového systému. 
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SWOT ANALÝZA ŠI 

 

S - Silné stránky ŠI W - Slabé stránky ŠI 

 kvalifikovaný pedagogický kolektív, 

 kompetentnosť pedagogických i 

nepedagogických zamestnancov, 

 vysoký záujem žiakov o ubytovanie, 

 bohatá ponuka výchovných činnosti 

a aktivít pre žiakov, 

 ubytovanie v bunkách so sociálnym 

vybavením, 

 tradičné aktivity, 

 dobré vybavená posilňovňa a fitness, 

 školská čitáreň, 

 dobré vybavenie IKT pre 

vychovávateľov s prístupom na 

internet, 

 dobrý imidž, spokojnosť žiakov 

i rodičov, 

 študentské prostredie, 

 výhodná poloha – blízkosť 

autobusovej a vlakovej stanice, 

dostupnosť kultúrnych a obchodných 

inštitúcii, 

 panoramatický výhľad na Vysoké 

Tatry, 

 zmodernizovanie školskej jedálne- 

kvalitné stravovanie, 

 možnosť vzdelávania PZ, 

 dobré podmienky pre VVČ. 

 

 nemotivujúce finančné ohodnotenie 

všetkých zamestnancov, 

 nedostatok projektov pre ŠI, 

 jediný PSK s právnou subjektivitou, 

 chýbajúca telocvičňa pre ubytovaných 

žiakov, 

 niektoré  sociálne zariadenia 

v havarijnom stave, 

 nižšie zastúpenie mužov v pozícii 

vychovávateľ. 
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O - Príležitosti: 

------------------------------------------------------ 

 možnosť využitia zdrojov 

z podnikateľskej činnosti, 

 zapájanie sa do ďalších projektov, 

 kontinuálne vzdelávanie 

pedagogických pracovníkov 

a zvyšovanie ich kompetencii, 

 využitie moderných technológii pri 

výchovno-vzdelávacom procese, 

 modernizácia  a vynovenie žiackych 

izieb a spoločenských priestorov 

školského internátu, 

 prezentácia ŠI na verejnosti, 

 atraktívnosť prostredia – rozvoj 

cestovného ruchu, výlety do Tatier.  

T - Riziká: 

---------------------------------------------------- 

 nedostatok finančných investícii, 

 zlá ekonomická situácia rodín, 

neatraktívnosť povolania pre 

mladých pedagógov, 

 pandémia – strata zamestnania, 

 problémy rizikového správania sa 

žiakov, 

 negatívny vplyv médií na správanie 

sa žiakov, 

 negatívny vplyv sociálno-

patologických javov, 

  liberálny a neadekvátny prístup 

rodičov k riešeniu výchovných 

problémov.  

 

 

 

 
V Poprade 27.10. 2020 

 

 
        Mgr. Mária Rošová              

 

    riaditeľka ŠI 

 

 

 


