
Hodnotiaca správa o činnosti školského internátu v školskom roku 2015/2016 

 

V školskom roku 2015/2016 v školskom internáte boli stanovené ciele, ktoré preferovali 

vzťah ku kultúre, k aktívnemu využívaniu voľného času, k tolerantnosti, k spolupráci, 

k aktívnemu občianstvu, k ľudských právam a základným slobodám, ku kultúrnym a národným 

hodnotám a tradíciám štátu, zdravému životnému štýlu, tvorivosti, k rozvoju samostatnosti 

a zodpovednosti za prípravu na vyučovanie a za svoje konanie, rozvoju osobnosti a kritické 

riešenie konfliktov, vzťah k celoživotnému vzdelávaniu. 

K dôležitým cieľom patrilo hľadanie nových kvalitnejších procesov výchovy 

a vzdelávania (tvorivé dielne, netradičné techniky, zážitkové metódy, antistresové techniky 

a iné), zvyšovanie čitateľskej gramotnosti u žiakov, k vedeniu žiakov k vytváraniu správnej 

rovnováhy medzi ich právami, povinnosťami a zodpovednosťou. 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.  

  

 Ciele smerom k vychovávateľom boli zamerané na rozvíjanie hodnotenia 

a sebahodnotenia vlastnej práce a dosiahnutých výsledkov, umožňovanie kultivovania zručnosti 

vychovávateľov pre efektívne riešenie školských konfliktov a efektívnu komunikáciu, na 

podnecovanie tvorivosti vychovávateľov, motivovanie všetkých vychovávateľov 

k permanentnému sebavzdelávaniu a zdokonaľovaniu profesijnej spôsobilosti. 

 Výchovný program ŠI bol zostavený podľa štátneho výchovného  programu v zmysle 

skladby hlavnej výchovnej činnosti, ktorá pozostávala z prednášok, besied, rozprávaní a iných 

foriem prezentácií a komunikácie so žiakmi, pričom v nich boli zahrňované všetky oblasti: 

- Spoločenská výchova, kde sa zrealizovalo 43 výchovných aktivít, 

- Mravná výchova a výchova k hodnotám, kde sa zrealizovalo 81 výchovných aktivít, 

- Pracovná a rozumová výchova, kde sa zrealizovalo 72 aktivít, 

- Rodinná výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu, zrealizovaných 31 aktivít, 

- Estetická výchova, kde sa zrealizovalo 21 aktivít, 

- Telesná výchova, zrealizovaných 92 aktivít, 

- Ekologická výchova, zrealizovaných 29 aktivít. 

Rezervou nášho pôsobenia je lepšie využívanie voľného času žiakov, hlavne podchytenie tých, 

ktorí využívajú voľný čas neefektívne, čo prispeje i zlepšeniu disciplíny v internáte.  

 

Počas školského roka 2015/2016 pracovalo v internáte päť výchovných skupín: 

- Bc. Poklembová Mária – prvá výchovná skupina 

- Bc. Pistráková Janka – druhá výchovná skupina 

- Mgr. Ligdayová Iveta – tretia výchovná skupina 
- Mgr. Vargovčíková Ľudmila – štvrtá výchovná skupina 

- Mgr. Žec Peter – piata výchovná skupina 

 

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, Ako riešiť problém medzi 

spolubývajúcimi v izbe, Ako sa nestať obeťou šikanovania, Na internáte bez šikany, 

O deťoch a ich právach – kniha UNICEF – Práva dieťaťa a iné. 

V školskom roku už tradične bol so žiakmi zrealizovaný cyklus pod názvom Rodina a ja,  

Kultúrne pamiatky mesta Prešov a mnoho ďalších. 

Vychovávatelia v spolupráci so žiackou radou pri školskom internáte v priebehu 

školského roka zorganizovali  množstvo zábavných a pútavých celointernátnych aktivít pod 

vedením svojej koordinátorky Mgr. Ligdayovej.  



Veľmi významným súborom činností boli aktivity súvisiace s prípravou Dňa 

otvorených dverí na škole, výsledkom čoho bola kvalitná prezentácia činnosti školského 

internátu v jeho priestoroch pre žiakov základných škôl a ich rodičov. 

Organizovanie významných aktivít na ŠI bolo odrazom  podpísania dlhodobej dohody 

o vzájomnej spolupráci so SPŠE medzi riaditeľmi obidvoch škôl.  

 

V školskom roku 2015/2016 sa bývajúci žiaci zúčastnili rôznych súťaží organizovaných 

CVČ ABC medzi školskými internátmi: 

- Turnaj v halovom futbale – 4. miesto, 

- Turnaj vo volejbale – 4. miesto, 

- Turnaj vo florbale – 3. miesto, 

- Turnaj vo futsale – 3. miesto, 

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

a pedagogických pracovníkov, ale aj pre všetkých zamestnancov školy. 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. V súčasnosti školská knižnica má 2.403 kníh. Najväčší záujem zo 

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

a dievčenské romány. V rámci „Dňa knižníc“ bolo zorganizované podujatie orientované na 

zvyšovanie čitateľskej gramotnosti žiakov.   

 

Na slávnostnom stretnutí v ŠI na záver školského roka boli ocenení žiaci za aktívnu 

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. 

Súčasťou plánu práce v školskom internáte bol aj plán kontrol a hospitácií. Zo strany 

vychovávateľov bolo uskutočnených 122 denných kontrol. Zo strany ZRŠ pre VMV a ŠI boli 

realizované 3 kontroly zamerané na kontrolu hygieny a poriadku v ŠI, 2 kontroly na základnú 

pedagogickú dokumentáciu, 10 kontrol na plnenie plánu výchovno-vzdelávacej činnosti, 2 

kontroly plnenia úloh ŽR pri ŠI, 2 kontroly plnenia úloh metodického združenie, 2 kontroly 

aktivít školskej knižnice a 2 kontroly záznamov krúžkovej činnosti.  

 

Školský internát má 100 lôžok v 26 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 dve študovne, kuchynky, 2 internetové miestnosti s 14 PC a 3 

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

zabezpečenú celodennú stravu. Školský internát je pokrytý signálom wifi. V popoludňajších 

hodinách ubytovaní žiaci majú možnosť využívať aj ďalšie školské priestory, ako je telocvičňa, 

posilňovňa, učebne informatiky a pod. Kladne hodnotíme neustále zlepšovanie podmienok 

bývania našich žiakov v ŠI – oprava spŕch na 4. poschodí, nákup paplónov a posteľného prádla, 

rekonštrukcia spŕch na I. poschodí.  


