Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU
pri Strednej zdravotníckej škole, Lipová 32, Humenné

jeho výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2013/2014
spracovaná v zmysle Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

Humenné, 29. septembra 2014

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov zariadenia

Školský internát pri
Strednej zdravotníckej škole

Adresa

Lipová 32, 066 83 Humenné

Telefón a fax

00421 57 7754339

Webové sídlo

www.szshe.sk

E-mailová adresa

skola@szshe.sk

Zriaďovateľ

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2, PREŠOV

Riaditeľka školy a ŠI

PhDr. Marcela Griščíková

Vedúca vychovávateľka

Mgr. Ľudmila Ivancová

„ Miesto človeka v živote nie je vymedzené tým, čo vie, ale tým,
čo chce a čo môže. “
LE BON
Výchova v ŠI je cieľavedomá činnosť a je do určitej miery vždy nejakým spôsobom
organizovaná. V šk. roku 2013/14 sme v našom ŠI vytvárali podmienky pre spontánne
prejavy, aktivitu, pre rozvoj tvorivosti, samostatnosti žiakov, rozširovanie a prehlbovanie
vedomostí a zručností žiakov, rozvíjanie záujmov, formovanie základných mravných
vlastností, pretože mravné konanie človeka sa prejavuje v jeho činoch a v činoch sa aj
formuje a vytvára.
Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠI sa realizovala v súčinnosti s výchovným
programom ŠI, s ročným plánom práce, ktorý bol rozpracovaný do mesačných plánov práce
jednotlivých výchovných skupín. Vo vzťahu k žiakom sme uplatňovali partnerský prístup
a motivačné humanistické hodnotenie, spolupracovali sme s rodičmi žiakov a pedagogickými
zamestnancami školy. Vo výchovno-vzdelávacom procese sme preferovali zážitkové,
aktivizujúce a motivačné metódy a formy práce.
V ŠI bolo v školskom roku 2013/14 ubytovaných 38 žiakov. Kapacita ŠI je 36-37
miest /v súlade s Nariadením vlády č. 353/2006 Z.z./. Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠI
bola zabezpečovaná 3 výchovnými pracovníkmi s vysokoškolským a stredoškolským
vzdelaním. Z uvedeného počtu jedna vychovávateľka pracuje na dohodu o pracovnej činnosti.
Vychovávateľky si rozširovali svoje vzdelanie účasťou na priebežnom vzdelávaní
a metodickom združení pre vychovávateľov.

ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV UBYTOVANÝCH V ŠI V ŠK.ROKU 2013/2014

Počet ubytovaných žiakov v ŠI:
Stredná škola, ktorú žiaci navštevujú

Počet ubytovaných žiakov

Stredná zdravotnícka škola

34

Iné stredné odborné školy

1

Gymnáziá

3

SPOLU UBYTOVANÝCH ŽIAKOV

38

ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII
Ciele výchovy a vzdelávania sme realizovali prostredníctvom týchto tématických
oblasti výchovy:
SPOLOČENSKÁ VÝCHOVA
Boli to tieto aktivity:
besedy, rozhovory, diskusie na témy: Pozdrav, predstavenie sa, Efektívna komunikácia,
Poznaj mesto svojho štúdia, Kultúra vyjadrovania sa, Spolupráca – kvalitné medziľudské
vzťahy, Vianoce u nás doma, Čaro vianoc, Zážitky z vianočných prázdnin, návšteva
filmového predstavenia, návšteva DD v Humennom – vystúpenie žiakov s kultúrnym
programom, Internátna tvorivá a súťažná jeseň – súťaž v prednese a speve, Imatrikulácia
žiakov 1. ročníka, Vianočná akadémia v ŠI, Sv. Valentín - valentínsky večierok, súťaž
v líčení, módna prehliadka, Poznaj mesto svojho štúdia – kvíz, História národa – vedomostná
súťaž, Veľkonočné tradície a zvyky – beseda, Kultúrne pamiatky na Slovensku – kvíz,
rozlúčkový večierok so žiakmi 4. ročníka, Ako sa ma dotkneš, Čie sú tie topánky, Čo sa na
mne zmenilo, Gesta a mimika – hry na toleranciu a priateľstvo, Moje plány do budúcna a na
letné prázdniny, Pomoc druhým – rozhovory.

MRAVNÁ VÝCHOVA A VÝCHOVA K HODNOTÁM
Boli to tieto aktivity:
poučenie žiakov o BOZP a PO, RD, ŠPŠI, celointernátne zhromaždenie, voľba skupinových
výborov, prezentácia fotografií z aktivít realizovaných v šk. r. 2012/2013, Jeseň života – úcta
k starším, Svetový deň slobody, Empatia, Slušnosť a zdvorilosť, Medzinárodný deň boja proti
fajčeniu, Kultúrne pamiatky nášho mesta, regiónu, Deň ľudských práv, Deň študentov,
Vianočné tradície a zvyky, Práva a povinnosti žiakov, Môj vzor, Medzinárodný deň pamiatky
holokaustu, Celointernátne zhromaždenia, skupinové schôdze, schôdze RŠI a jednotlivých
komisií, MDŽ, Hospodárenie, čo o ňom viem, Zodpovednosť, Asertivita, Sebavzdelávanie –
rozhovory, Matka, Láska, city, osobnosť, Empatia a jej úloha v našom živote, Pripomíname si
medzinárodný deň študentov, Kultúrne pamiatky Slovenska-inšpirácie na letné prázdniny.

PRACOVNÁ VÝCHOVA A ROZUMOVÁ VÝCHOVA
Boli to tieto aktivity:
stanovenie cieľa a správne plánovanie, Psychohygiena učenia sa, Osobné ciele a očakávania,
Ako sa možno čo najlepšie motivovať k učeniu, Aktívne počúvanie, príprava darčekov do DD
v Humennom, výroba ikebán, adventné tvorivé dielne, výroba vianočných hviezd, príprava
chuťoviek, halušiek, vianočné dobroty – vianočné tradičné pečivo – príprava a zdobenie,
dôsledné využívanie povinného štúdia, upratovanie izieb , buniek a kuchyniek, ukážka
vianočného stolovania, Valentínske tvorivé dielne, čitateľský maratón, výroba stromčekov
šťastia, veľkonočné tvorivé dielne, veľkonočné tradičné jedla – ochutnávka, príprava
kokteilov, rozhovory a besedy na témy: Umenie zvládať stres, Moje priority a ciele na ďalší
polrok, Moje plány do budúcna – kam na VŠ, výber zamestnania, upratovanie kuchyniek, tel.
kútikov, izieb.

ESTETICKÁ VÝCHOVA
Boli to tieto aktivity:
z babičkinej truhlice – výstava tkaných a vyšívaných obrusov, hlinených nádob a krčahov,
obrazov, kníh, lampášov, drevených nádob a príborov..., jesenná výzdoba ŠI, vianočná
výzdoba ŠI, zhotovovanie ikebán, zdobenie vianočného stromčeka, príprava miestnosti na

vianočnú akadémiu, slávnostné prestretie stolov, Vianočná akadémia v ŠI, výroba vianočných
ozdôb z papiera, z koráliek výroba vianočných pozdravov, Úprava vlasov, tváre, oblečenia,
výstava kníh v ŠI, valentínska výzdoba ŠI, veľkonočná výzdoba ŠI, výroba veľkonočných
ozdôb a ikebán, príprava miestnosti /výzdoba, slávnostné prestretie stolov/

na rozlúčkový

večierok so ž. 4. ročníka, výstava na tému priateľstvo.

TELESNÁ VÝCHOVA

Boli to tieto aktivity:
zdravý životný štýl,

Zdravá výživa, Moderný človek nefajčí, futbal v telocvični,

Medzinárodný deň bez fajčenia, posilňovacie cvičenia-súťaž jednotlivcov, súťaž v pretláčaní
rukou, Zásady zdravej výživy, návštevy plavárne, vychádzky do prírody, vitamíny v našej
strave- príprava ovocných tanierov, Deň zdravého spánku, Medzinárodný deň mlieka, Potrava
a zdravie – rozhovor, volejbalový zápas medzi výchovnými skupinami, Duševné zdravie
a stres, loptové hry, piknik v prírode.
RODINNÁ VÝCHOVA A VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU
Boli to tieto aktivity:
svetový deň sporenia, Vernosť, spolupráca , rešpekt a dôvera v manželstve, Výchova
v rodine, Deň boja proti AIDS – rozhovory, Raz budeš matkou, Deľba práce v rodine, Deň
rodiny, Rodičia a deti – postoje k členom rodiny a ostatným ľuďom – besedy a rozhovory.
EKOLOGICKÁ VÝCHOVA
Boli to tieto aktivity:
krása jesenných plodov – zhotovenie výstavy zberu úrody v priestoroch ŠI, starostlivosť
o kvety v ŠI, význam šetrenia vodou, elektrickou energiou, vychádzka v prírode, Ochutnávka
minerálnych vôd, Ochrana životného prostredia-beseda, šetrenie vodou, elektrickou energiou,
náučná vychádzka v prírode.

Činnosť v oblasti záujmov vyvíjali aj krúžky pôsobiace v ŠI:
« zdravý spôsob života
« krúžok spoločenskej výchovy
Záujmová činnosť poskytovala mnoho podnetov pre rozvoj poznávacích procesov
žiakov.
Na základe vlastnej aktivity si žiaci obohacovali svoje znalosti, rozširovali si obzor,
učili sa využívať svoje znalosti, učili sa využívať teoretické poznatky a v praxi si ich
overovali. V prípade správnej voľby záujmovej činnosti z ponúkaných možností trávenia
voľného času v ŠI je vysoký predpoklad na úspešný rozvoj osobnosti žiakov. Svojou aktivitou
na týchto činnostiach sa žiaci učili formulovať ciele svojej činnosti, premýšľať nad ich
dosiahnutím, postupovať podľa plánu, prekonávať prekážky a objektívne hodnotiť výsledky
svojej práce.

ÚDAJE O PROJEKTOCH
Jeseň života – projekt je zameraný na spoluprácu žiakov nášho ŠI s Domovom
dôchodcov v Humennom. Finančná dotácia bola poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta
Humenné
Hlavným cieľom výchovy bolo vytvárať primerané vhodné podmienky pre pozitívny
rozvoj osobnosti – jej názorov a postojov v prospech vlastnej realizácie i v prospech
spoločnosti, teda vychovávať človeka, ktorý:
 pozná, rešpektuje ľudské práva a slobody
 má pozitívny vzťah k životu , a verí si
 je pripravený celý život sa vzdelávať a pre ktorého je vzdelanie životnou hodnotou
 má poznatky zo základov moderných vied, má tvorivé, kritické myslenie,
 myslí analyticky a tvorivo
 v hodnotovom systéme prevláda úcta a tolerancia, porozumenie nad egoizmom,
agresivitou, nenávisťou
 má prosociálne správanie a postoje
 ctí si a rešpektuje svojich rodičov a pripravuje sa na manželstvo a rodičovstvo
 je pokračovateľom v rozvíjaní kultúrneho dedičstva svojho národa
 má rozvinuté estetické cítenie a vkus

 je schopný efektívnej sociálnej komunikácie
 má úctu k životu a prírode
 vie pracovať samostatne a spolupracovať s inými ľuďmi
 váži si svoje zdravie, žije zdravým spôsobom života

ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNOVZDELÁVACEJ ČINNOSTI V ŠI
viď príloha č. 1

ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ
ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU
V školskom roku 2013/2014 nebola v Školskom internáte pri SZŠ Humenné vykonaná
inšpekčná činnosť.

OBLASTI, V KTORÝCH ŠI DOSAHOVAL DOBRÉ VÝSLEDKY A
OBLASTI, V KTORÝCH SÚ NEDOSTATKY:
SILNÉ STRÁNKY
zrekonštruovaný ŠI
kvalifikovanosť vychovávateľov
školská knižnica v budove ŠI
ubytovanie v jedno, dvoj a trojposteľových izbách
šatníky, sprchovacie kúty, toalety na bunkách
ŠI bezprostredne susedí so školou
jedáleň v budove ŠI
televízne kútiky
kuchynky vybavené novým nábytkom, chladničkami, rýchlovarnými konvicami,
mikrovlnou rúrou
posilňovacie stroje
internet s možnosťou pripojenia aj na izbách
telocvičňa

SLABÉ STRÁNKY
v ŠI chýba návštevná a spoločenská miestnosť, vrátnica
nízky finančný normatív na žiaka

MOŽNOSTI, PRÍLEŽITOSTI
zapájanie do projektov
prenájom priestorov ŠI na ubytovanie

RIZIKÁ, OBAVY
demografický pokles populácie

ZÁVER
Vypracovala: Mgr. Ivancová Ľudmila
vedúca vychovávateľka ŠI

V Humennom 8. septembra 2014

Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 30 . septembra 2014.

Vyjadrenie Rady školy:
Správa bola prerokovaná v Rade školy dňa
Rada školy odporúča zriaďovateľovi Prešovskému samosprávnemu kraju schváliť Správu o
výchovno-vzdelávacej činnosti ŠI pri SZŠ Humenné za školský rok 2013/2014 .

.................................................................
predseda Rady školy pri SZŠ
v Humennom

Schválenie zriaďovateľom školy:
Odbor školstva Úradu Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje Správu o výchovnovzdelávacej činnosti ŠI, jej výsledkoch a podmienkach na Školskom internáte pri SZŠ
Humenné za školský rok 2013/2014.

..................................................................
Ing. Karol Lacko, PhD.
vedúci odboru

