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Na základe MŠ SR podľa §14 ods. 5 písm. e) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ 

SR č. 9 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činností, jej výsledkoch a 

podmienkach škôl a školských zariadení vypracováva  nasledovnú   

 

 

SPRÁVU O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 

V ŠKOLSKOM INTERNÁTE  V ŠK. ROKU 2018/19 
 

Sme školský internát pričlenený k Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a sluţieb na 

vidieku, pre ţiakov stredných škôl. Internát poskytuje výchovu , vzdelávanie, ubytovanie a 

stravovanie priamo v budove pre 82 ţiakov, v troch výchovných skupinách, kde jedna 

výchovná skupina je chlapčenská a 2 dievčenské. . Kapacita internátu, určený regionálnym 

úradom verejného zdravotníctva zo dňa 20. 9. 2013, podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia, vyhl. MZ SR č. 259/2007 o podrobnostiach o 

poţiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych poţiadavkách na ubytovacie 

zariadenia je 89 miest. Internát má 38 spální, kniţnicu, kuchynku so spotrebičmi, k dispozíii 

telocvičňu, posilňovňu a športové ihriská. Okrem toho na poschodiach klubovne s TV a 

spoločnú veľkú klubovňu  s TV.  Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s ubytovaním v internáte je určená všeobecným záväzným nariadením a konkrétna 

výška príspevku je uvedená v rozhodnutí riaditeľa internátu, v tomto šk.roku  to bolo 20 eur.  

Cieľom VVČ je umoţniť kaţdému ţiakovi ubytovanému v našom internáte sa zlepšovať 

v učení, rozvíjať svoj talent, nadanie, rozvíjať komunikačné zručnosti a rozvíjať sa 

v primeranom vedení k zodpovednosti. 

 

 

Vedúci zamestnanci školského internátu: 

 
Riaditeľkou školy a školského internátu pri Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a 

sluţieb na vidieku,  je Ing. Lívia Marčeková. 

Vedením školského internátu je poverená Mgr. Tímea Graňová – vedúca vychovávateľka. 

 

 

Údaje o poradných orgánoch školského internátu pri SOŠ PaSV v 

Leviciach: 
 

 

 

Metodické združenie: 

V školskom roku 2018/19 metodické zdruţenie pracovalo v tomto zloţení: 

Mgr. Tímea Graňová – poverená vedením MZ 

Zuzana Brunclíková – člen 

Beáta Homolová – člen 
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Úlohou metodického zdruţenia bolo riešenie aktuálnych otázok a problémov vo výchovno-

vzdelávacej činnosti, hľadanie nových ciest pri zvyšovaní úrovne výchovy, výmeny 

skúseností, štúdium odbornej a metodickej literatúry a úsilie o tvorivý prístup a rozvoj 

tvorivosti vychovávateľov, čím sa zvyšovala aj celková úroveň výchovno-vzdelávacích 

činností. Metodické zdruţenie sa stretlo 3 krát v školskom roku, formou porady. Okrem  toho 

zasadalo v odôvodnených prípadoch, kde sa riešili aktuálne výchovné problémy a prebiehala 

diskusia. Mimoriadne metodické zdruţenie riešilo problémy  nedodrţiavania školského 

poriadku školského internátu. Najviac priestupkov sa riešilo v oblasti alkohol, neporiadok, 

záškoláctvo, nevhodné správanie ţiakov. 

 

Údaje o žiakoch: 

 
V školskom roku 2018/19 bolo prijatých  82 ţiadostí o prijatie do školského internátu, zo 7 

stredných škôl v Leviciach , z toho vôbec nenastúpili 3 ţiaci z dôvodu zmeny školy v okruhu 

bliţšom ich bydlisku. 

  

Tabuľka č. 1 

Stav ubytovaných žiakov k 15. 9. 2018 a ich rozdelenie podľa navštevovaných škôl 

 

Názov školy Počet žiakov 

spolu 

Z toho 

chlapcov 

Z toho 

dievčat 

Gymnáziu AV Levice 5    5  

Gymnázium s VJM 6   6 

Gymnázium Vráble 5  1  4 

SOŠ PG 25      25   

SOŠ  Sv. Michala 19   4   15   

SOŠ PaSV 17   14  3   

SUŠ Bielika 2   1   1   

Spolu žiakov 79 20 59   

 

 

 

 

Údaje o zamestnancoch: 

 
V školskom internáte bolo zamestnaných v školskom roku 2018/19  6 zamestnancov. 

 

 

Tabuľka č. 2 

Počet zamestnancov v školskom internáte  

 

 Spolu z toho ţien 

Pedagogickí zamestnanci 3 3 

Ostatní zamestnanci 3 2 

Spolu 6 5 

   

 

 

 



 

 

 

Pedagogickí zamestnanci v školskom internáte dosiahli nasledujúce vzdelanie: 

 

Mgr. Tímea Graňová  vedúca vychovávateľka 

1. stupeň VŠ, odbor vychovávateľstvo   

2. stupeň  VŠ, odbor pedagogika 

1. atestácia v odbore vychovávateľstvo 

 

Zuzana Brunclíková  vychovávateľka 

ÚSO  -   SOŠ Pedagogická, odbor vychovávateľstvo – učiteľ MŠ 

 

Beáta Homolová  vychovávateľka 

ÚSO  -  SOŠ Pedagogická, odbor vychovávateľstvo – učiteľ MŠ 

 

 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školského 

internátu: 

 
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov prebieha na základe plánu osobného rastu a plánu 

ďalšieho vzdelávania.  Okrem toho prebieha samovzdelávanie – štúdium odbornej a 

metodickej literatúry  a štúdium tvorivých, kreatívnych  internetových stránok. 

 

Údaje o aktivitách a projektoch školského internátu : 

 
Snaţíme sa zapájať do projektov organizovaných školou, alebo inými organizáciami, 

nadáciami.  Spolupracujeme aj s inými internátmi v meste. Spoločná akcia s internátom OA 

volejbalový turnaj, stolnotenisový turnaj. 

 

 

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školského 

internátu 

 
Školský internát pri  Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a sluţieb na vidieku bol 

postavený v roku 1962. Exteriér budovy je v pôvodnom stave. Interiér bol rekonštruovaný  

v priebehu  rokov a to najmä  spoločné kúpeľne a toalety na všetkých poschodiach, okrem 3. 

poschodia, kde sprchy sú ešte v pôvodnom stave. Zrekonštruovaný je vchod do budovy, kde 

staré kovové dvere sa nahradili novými vchodovými dverami a vo vestibule budovy sa urobila 

nová dlaţba, čím sa vchod zväčšil a skrášlil. Vymenili sa chladničky na poschodiach.  Ţiaci 

majú k dispozícii internet, kopírku, tlačiareň.  

 

.  

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

školského internátu 

 
Štátne zdroje 



Čiastočná úhrada nákladov na ubytovanie od rodičov 

Iné zdroje   

 

Ciele a poslanie výchovy a ich vyhodnotenie 

 
Cieľom  VVČ  bolo zvyšovanie záujmu ţiakov o záujmové činnosti, zlepšenie sa v príprave 

na vyučovanie, rozvoj individuálnych záujmov a potrieb  a komunikačných kompetencií, 

snaţili sme sa, aby boli ţiaci spokojní a šťastní a aby sa sebarealizovali.  

 

V oblasti  spoločenskej výchovy sme realizovali aktivity: 

- oboznámenie ţiakov s internátom, jeho história,  mapa Levíc – kam a kedy 

- tréning komunikácie v konflikte – hranie rolí 

- neverbálna komunikácia – hranie rolí 

- empatia – zber vrchnákov pre postihnuté dieťa 

- vianočná spoločná večera, diskotéka 

- valentínsky karneval 

- grilovačka s rozlúčkou 

 

 

V oblasti mravnej výchovy sme realizovali nasledovné aktivity: 

- oboznámenie so školským poriadkom školského internátu 

- reţim dňa doma a v školskom internáte – porovnávanie, rozprávanie 

- prevencia soc. pat. javov – rozprávanie 

- povinnosti a práva ţiakov – rozprávanie 

 

V oblasti pracovnej výchovy: 

- ako sa učiť 

- reţim dňa – povinnosti ţiaka  

- základy upratovania – rolplay 

- brigády v okolí ŠI a  v interiéri internátu  

- netradičné techniky – štúdium internetu, darčeky na vianoce a sviatky 

 

V oblasti estetickej výchovy: 

- vlastná tvorba, rozvoj talentu – hra na hudobný nástroj, maľovanie, tancovanie 

- etiketa stredoškolákov – rolplay 

- menšiny a ich kultúrne zvyky, návšteva výstavy 

- darčeky – príprava darčekov 

 

V oblasti telesnej výchovy sme realizovali aktivity: 

- relaxačné cvičenia a masáţe, hlavne v záťaţových obdobiach, polrok, maturity, koniec 

roka, písomky 

- prevencia pred chorobami – rozhovor 

- osobná hygiena – rozhovor v skupine, individuálny rozhovor 

- racionálna výţiva – tvorba jedálnička 

- návšteva basketbalového zápasu 

- návšteva bowlingu 

 

V oblasti rodinnej výchovy: 

- porozumenie a tolerancia v partnerstve – rozhovory skupinové, individuálne 

- partner – rolplay – vhodný, nevhodný, ako ich spoznať 



- plánované rodičovstvo – rozhovor 

- čo s dieťaťom – praktické ukáţky 

- domácnosť – praktický nácvik, rozhovor, rozpočet – výpočet výdavkov, nákladov 

 

V oblasti ekologickej výchovy sme realizovali aktivity. 

- šetrenie energiami – rozhovor, praktické ukáţky 

- triedenie odpadu – v internáte triedime plasty, papier, pečivo, nácvik, precvičovanie 

- starostlivosť o kvety a zeleň pred ŠI, a v ŠI, presádzanie, strihanie 

 

 

Činnosti nad rámec VVČ 

 
- príprava izieb pred nástupom do ŠI  (vešanie závesov, prenášanie stoličiek, úprava izieb, 

úprava interiéru a exteriéru ŠI, zametanie, výzdoba) 

- maľovanie kúpeľne a priestorov v ŠI 

- skladanie nábytku 

- starostlivosť o akvárium 

- spoločný výlet školského internátu 

- výzdoba na ples, chodieb 

- sprevádzanie vo voľnom čase ţiakov na basketbalový zápas, bowling, výlet 

- vydávanie stravy pre ţiakov v čase sviatkov 

 

Silné stránky 

 
V ŠI vytvárame podmienky blízke rodinnej výchove, ţiaci sa môţu obrátiť so svojimi 

problémami kedykoľvek na vychovávateľky, v prípade závaţných problémov sú poučení o 

moţnostiach riešenia ich problémov aj v iných poradenských zariadeniach. Sú ubytovaní 

v príjemnom prostredí, obklopení zeleňou, k dispozícii majú športoviská, jedáleň priamo 

v budove, blízko je autobusová a ţelezničná stanica. V budove sídli akadémia vzdelávania, 

kde môţu chodiť na jazykové vyučovanie  a autoškola. 

 

Slabé stránky 

 
V ŠI nemáme bunkový systém, čo mnohých v d 

nešnej dobe odrádza, okrem toho sprchy na treťom poschodí sú ešte v pôvodnom stave, kde 

nový náter stien uţ nepomôţe, je nutná rekonštrukcia celej kúpeľne.  Dvere na balkónoch sú 

nevyhovujúce, nakoľko sa otvárajú samé pri prudkom vetre, čím sa znehodnocuje aj 

vykurovanie v zimnom období, úniky tepla sú veľké.   

 

Krúžková činnosť 
 

V školskom internáte pracovali dva záujmové krúţky. 

Tvorivé dielne – viedla Mgr. Tímea Graňová 

Stolný tenis – viedla Beáta Homolová 

 

 

 

 

 



 

 

Tabuľka č.3 

Počet žiakov zapojených do krúžkovej činnosti 

 

Názov krúžku Počet 

zapísaných 

žiakov 

Z toho na 

vzdelávacie 

poukazy 

Tvorivé dielne 15 6 

Stolný tenis 15 4 

Spolu 30 10 

 

 

Z prostriedkov získaných cez vzdelávacie poukazy sme zakúpili do internátu, športové 

potreby. 

 

 

 

Spolupráca školského internátu so školami žiakov a s rodičmi 

 
Spolupráca školského internátu so školami ţiakov a rodičmi je na jednej strane dobrá, na 

druhej strane dosť problematická. Rodičia, ktorí majú záujem o svoje deti, prejavujú tak 

záujem o  proces v škole ako aj   v internáte. Sú rodičia, s ktorými sa výborne spolupracuje.  

Na druhej strane sú ţiaci, ktorých rodičia neprejavujú ţiaden záujem, dokonca pri riešení 

problémov sa  zatajujú, alebo sa uchyľujú k nevhodnému správaniu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Leviciach  30. júna 2019     Mgr. Tímea Graňová 

        Vedúca školského internátu 


