
HODNOTIACA SPRÁVA O PLNENÍ ÚLOHA A O ČINNOSTI V ŠKOLSKOM 

INTERNÁTE PRI SOŠ PODNIKANIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012 

 

 

V školskom roku 2011/2012 v školskom internáte boli stanovené ciele, ktoré boli 

zamerané na vytváranie podmienok pre kvalitnú prípravu žiakov na vyučovanie 

a uplatňovanie filozofie celoživotného vzdelávania, zlepšovanie výchovno-vzdelávacích 

výsledkov žiakov pestrou a inšpirujúcou ponukou výchovno-vzdelávacích aktivít vo voľnom 

čase, uspokojovanie individuálnych záujmov a potrieb žiakov. Osobitná pozornosť bola 

venovaná prevencii šikanovania a iných sociálno-patologických javov, vytváraniu priestoru 

pre participáciu žiakov na živote v ŠI, rozvíjaniu tímovej spolupráci medzi žiakmi budovaním 

prostredia tolerancie a radosti z úspechov a vedeniu žiakov k vytváraniu správnej rovnováhy 

medzi ich právami, povinnosťami a zodpovednosťou. 

 Na začiatku školského roka v školskom internáte bolo zorganizované celointernátne 

stretnutie, kde boli všetci bývajúci žiaci oboznámení so školským poriadkom ŠI, základnými 

pravidlami o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, poučení o používaní technických 

zariadení v školskom internáte a svojim podpisom potvrdili prevzatie izieb, čím sa zároveň 

zaviazali k starostlivosti o zverený majetok. 

 Vychovávatelia  pri svojej činnosti brali do úvahy skladbu žiakov vo výchovných 

skupinách, sociálne zloženie, ich mentalitu, nároky, možnosti ako aj ich potreby. Pritom však 

najdôležitejšie bolo rešpektovať individuálny prístup k týmto žiakom.  

Cielene napomáhali rozvoju tých stránok osobnosti mladého človeka, ktoré majú 

rozhodujúci význam pre výchovu k samostatnosti, angažovanosti, utváraniu návykov na 

cieľavedomé, vhodné a tvorivé využívanie voľného času. 

 Výchovný program ŠI bol realizovaný v zmysle skladby hlavnej výchovnej činnosti, 

ktorá pozostávala z prednášok, besied, rozprávaní, pracovných aktivít, návštev kultúrnych 

inštitúcií  a iných foriem prezentácií a komunikácie so žiakmi, pričom v nich boli zahrňované 

všetky oblasti: 

- Spoločenská výchova, kde sa zrealizovalo 89 výchovných aktivít, 

- Mravná výchova a výchova k hodnotám, kde sa zrealizovalo 91 vých. aktivít, 

- Pracovná a rozumová výchova, kde sa zrealizovalo 100 aktivít, 

- Rodinná výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu, zrealizovaných 57 aktivít, 

- Estetická výchova, kde sa zrealizovalo 50 aktivít, 

- Telesná výchova, zrealizovaných 98 aktivít, 

- Ekologická výchova, zrealizovaných 33 aktivít. 
 

Plnenie výchovného programu v školskom internáte bolo prejednávané aj na 

metodickom združení pri ŠI, ktoré počas školského roka pracovalo pod vedením p. Ďuricovej 

Brigity. Podrobnejšie výsledky činnosti metodického združenia obsahuje analýza práce 

metodického združenia pri ŠI, ktorá je súčasťou správy. 

Počas školského roka pracovalo v školskom internáte  päť výchovných skupín: 

p. Tkáčiková Mária                 – prvá výchovná skupina 

p. Adamová Helena                 – druhá výchovná skupina 

p. Ďuricová Brigita                  – tretia výchovná skupina 

Mgr. Lechová Mária                – štvrtá výchovná skupina 

Mgr. Vargovčíková Ľudmila   – piata výchovná skupina. 

 



Besedy a prednášky, ktoré boli naplánované v spolupráci s CPPP boli v konečnom 

dôsledku zrealizované vychovávateľmi z dôvodu organizačnej a personálnej prestavby 

uvedenie inštitúcie. Išlo o témy: 

- Hodnoty a ich význam – 3. a 4. ročník, 

- Mládež a televízia – 1. a 2. ročník, 

- Partnerské vzťahy – 3. a 4. ročník, 

- Smútok a smútenie – 1. a 2. ročník, 

- Drogová problematika – vplyv drogy na výkon človeka, trestný zákon – 3. a 4. ročník, 

- Ako si neprehrať život – 1. a 2. ročník, 

- Prevencia voči rasizmu, xenofóbii, intolerancii (naše postoje a predsudky) – aktívne 

sociálne učenie – 3. a 4. ročník, 

- Zvládanie konfliktných situácií v škole i doma, narušené medziľudské vzťahy 1. a 2. 

ročník. 

 

V oblasti prevencie pred šikanovaním v školskom internáte boli úlohy orientované na 

priebežné sledovanie a aktívnu ochranu pred sociálnopatologickými javmi, s cieľom zvýšiť 

bezpečnosť žiakov. Preventívne aktivity sa realizovali prostredníctvom besied a rozhovorov 

na témy: 

- Ako riešiť šikanovanie v školskom internáte – I. ročník, 

- Ako riešiť problém medzi spolubývajúcimi v izbe – I. ročník, 

- Ako sa nestať obeťou šikanovania – II. ročník, 

- O deťoch a ich právach – kniha UNICEF – Práva dieťaťa - IV. ročník, 

- Prečo sa ženy nechajú týrať – III. ročník, 

- Základné ľudské práva a slobody –  I. až IV. ročník, 

- Prevencia násilia, zneužívania a týrania – IV. ročník. 

 

Školský rok 2011/2012 sa niesol v duchu osláv 60-teho výročia založenia školy, čo sa 

odzrkadlilo aj v práci ŠI, či už prípravou propagačných materiálov, nástenných novín, besied 

s vychovávateľmi a v neposlednom rade nácvikom programu – ľudových tancov pod vedením 

p. Ďuricovej.  

 Vychovávatelia v spolupráci so žiackou radou pri školskom internáte v priebehu 

školského roka zorganizovali  množstvo zábavných a pútavých celointernátnych aktivít. 

Žiacka rada pri školskom internáte pracovala pod vedením svojej koordinátorky p. Tkáčikovej 

Márii. Medzi najzaujímavejšie podujatia žiackej rady v ŠI patrili: 

- Imatrikulácia na SPŠE v Prešove, 

- VII. ročník Študentského plesu, 

- Mikulášske hry za účasti SPŠE – spoločenské podujatie, 

- Vianočná večera – tradície vianoc, 

- Valentínske srdiečka  - spoločenské podujatie, 

- Karneval za účasti SPŠE. Aktivity boli sprevádzané aj netradičnými súťažami 

a hudbou. 

Celoročné vyhodnotenie činnosti je podrobne uvedené v analýze činnosti žiackej rady 

pri školskom internáte, ktorá je súčasťou správy. 

 

V školskom roku 2011/2012 sa zrealizoval už po 5- krát kurz spoločenského tanca, 

ktorý bol pod gestorstvom Šarišského osvetového strediska a v ŠI pod patronátom p. 

Adamovej Heleny. Obsahom a cieľom kurzu boli základy latinsko-amerických 

a štandardných tancov a základov spoločenského správania. Absolventi predviedli svoje 

tanečné majstrovstvo pred zrakmi svojich rodičov. 



V rámci športovej činnosti žiaci pravidelne navštevovali posilňovňu, telocvičňu 

využívali na loptové hry a inú športovú činnosť. Pre žiakov ŠI boli zorganizované 

celointernátne akcie:  

- Turnaj vo futbale zmiešaných družstiev, 

- Mikulášské súťaže družstiev, 

- Turnaj vo florbale zmiešaných družstiev, 

- Pravidelné turnaje medzi jednotlivcami v stolnom tenise.  

Dôležitou oblasťou, ktorej sme sa venovali bola ochrana životného prostredia, kde 

môžeme spomenúť besedy a rozhovory ako: 

- Vplyv životného prostredia na človeka,  

- Ako sa dá využiť ekologický odpad,  

- Využitie slnečnej energie,  

- Životné katastrofy – aktuálne prípady,  

- Národné parky Slovenska,  

- Apríl – mesiac lesov – ohrozené a chránené dreviny, 

- Mesiac ochrany prírody – znečisťovanie prostredia automobil. Priemyslom, 

- Ekologické problémy miest a dedín a podobne, 

- Svetový deň životného prostredia – náučno-zábavné popoludnie (máj), 

Počas školského roka sme naďalej (už tretí) rok pokračovali v separácii odpadu. 

Využívanie voľného času našich žiakov v ŠI bolo spestrené aj takými podujatiami, 

ako: poznávanie Prešova a jeho historických pamiatok, návšteva kaderníckej, barmanskej, 

kozmetickej show, účasť na Prešovských výstavných trhoch,  hudobné vystúpenie speváčky 

Michaely v PKO, účasť na predstavení a hudobnom vystúpení v Ukrajinskom divadle,  

návšteva filmového predstavenia v kine Scala – Miestnosť samovrahov a mnoho ďalších 

podujatí. 

Školská knižnica, ktorá je súčasťou školského internátu je k dispozícii nielen pre 

žiakov a pedagogických pracovníkov, ale aj pre všetkých zamestnancov školy. Knižničný 

fond školskej knižnice je pravidelne každoročne doplňovaný novými prírastkami, ktoré sú 

financované občianskym združením, vytvoreným pri našej škole.  

Činnosť v školskej knižnici bola zameraná na oboznamovanie sa so slovenskou 

a zahraničnou literatúrou. Veľká pozornosť bola venovaná povinnému čítaniu a maturitným 

otázkam zo slovenského jazyka a literatúry. Potrebné tituly, ktorých je nedostatok 

zaobstarávame nielen v obchodoch, ale aj na burzách alebo v antikvariáte.  Najväčší záujem 

zo strany pedagogických pracovníkov je o odbornú literatúru, u žiakov je to povinná literatúra 

a ostatná beletria. V mesiaci marci p. Mgr. Lechová, ktorá spravovala  školskú knižnicu 

zorganizovala súťaž „Marec – mesiac knihy“,  kde sa žiaci museli popasovať s nie ľahkými 

zadaniami, kvíz „Kniha priateľ človeka“, vyhlásenie najlepšieho čitateľa našej školskej 

knižnice z radov žiakov (v rámci zvyšovania čitateľskej gramotnosti žiakov). 

Na záver školského roka boli ocenení žiaci za aktínu činnosť v škol. roku, za aktívnu 

prácu v žiackej rade pri ŠI, za aktívnu činnosť počas štvorročného pobytu v ŠI a vyhodnotenie 

v bodovaní čistoty a poriadku izieb. 

Školský internát má 96 lôžok v 24 izbách, ktorý sa nachádza na 4. poschodí v budove 

školy. Ubytovaní žiaci v školskom internáte sú  žiakmi našej školy, ale aj žiaci iných 

stredných škôl. Súčasťou internátu sú tri študovne, kuchynky, internetová miestnosť s 10 PC 

a tlačiarňou, sociálne zariadenia, knižnica, ale aj školská jedáleň, v ktorej majú žiaci 

zabezpečenú celodennú stravu. V popoludňajších hodinách ubytovaní žiaci majú možnosť 

využívať aj ďalšie školské priestory, ako je telocvičňa, posilňovňa, učebne informatiky a pod. 

Školský internát bol v septembri školského  roka 2011/2012 plne obsadený, v mesiaci 

máji a júni študenti 4. ročníka odišli zo školského internátu z dôvodov prípravy na teoretickú 



a praktickú časť maturitných skúšok. Počas roka odišlo niekoľko žiakov zo ŠI z rodinných a z 

finančných dôvodov.  
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