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

jeho výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2015/2016
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, 22. septembra 2016

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

„Ako je rieka sfarbená pôdou, ktorou preteká, tak sú aj mladí ľudia poznačení
spoločnosťou, v ktorej sa pohybujú.“
Ellen G. Whiteová

Výchova človeka je druhým narodením. Vždy bola a bude najdôležitejšou
a najzodpovednejšou činnosťou, ktorej sa musíme s ohľadom na dorastajúcu generáciu
venovať čo najsvedomitejšie. Mladí ľudia predstavujú veľmi významnú vekovú skupinu, na
ktorú sa sústreďuje pozornosť celej spoločnosti. Ak chceme vychovať zdravú, múdru
a inteligentnú mládež, musia spojiť všetky sily rodičia, učitelia i vychovávatelia. Výchovu
v tomto školskom roku sme chápali ako činnosť, v ktorej sa ľudia navzájom vedú,
ovplyvňujú, prijímajú, vymieňajú a sprostredkovávajú si informácie.
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, v súlade s plánom práce Rady školského internátu (RŠI). Vo vzťahu
k žiakom sme uplatňovali partnerský prístup a motivačné humanistické hodnotenie,
spolupracovali sme s rodičmi žiakov a pedagogickými zamestnancami školy. Vo výchovnovzdelávacom procese sme preferovali zážitkové, aktivizujúce a motivačné metódy a formy
práce. Obsahovú náplň tvorili praktické činnosti odpočinkové, rekreačné, zábavné,
spoločenské, záujmové, vzdelávacie a pracovné.
V ŠI bolo v školskom roku 2015/16 ubytovaných 40 žiakov. Kapacita ŠI je 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.
Vychovávateľky si rozširovali svoje vedomosti prostredníctvom kontinuálneho
vzdelávania a metodického združenia pre vychovávateľov.
V rámci metodického združenia sa uskutočnili dva metodické výstupy na tieto témy:
Význam prevencie agresívneho správania u deti a mladistvých - Mgr.Ivancová Ľ.
Aktuálne priority výchovy v čase mimo vyučovania

- p.Vasilková M.

ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV UBYTOVANÝCH V ŠI V ŠK. ROKU 2015/16
Počet ubytovaných žiakov v ŠI:
Stredná škola, ktorú žiaci navštevujú

Počet ubytovaných žiakov

Stredná zdravotnícka škola

30

Iné stredné odborné školy

9

Gymnáziá

1

SPOLU UBYTOVANÝCH ŽIAKOV

40

ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝVCH ZAMESTNANCOV

Prehľad kontinuálneho vzdelávania, ktoré absolvovali pedagogickí zamestnanci

Priezvisko, meno, titul
Ivancová Ľudmila, Mgr.

Program kontinuálneho vzdelávania
 Obsluha interaktívnej tabule
 Špecifické metódy a formy práce so žiakmi zo
sociálne znevýhodneného prostredia
 Rozvíjanie emocionálnej inteligencie
a komunikačných zručností
 Výtvarné techniky v práci so žiakmi

Vasiľková Mária

 Obsluha interaktívnej tabule
 Špecifické metódy a formy práce so žiakmi zo
sociálne znevýhodneného prostredia
 Rozvíjanie emocionálnej inteligencie
a komunikačných zručností
 Výtvarné techniky v práci so žiakmi

ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII
Ciele výchovy a vzdelávania sme realizovali prostredníctvom rôznych aktivít, ktoré sú
rozdelené do týchto tematických oblasti výchovy:
SPOLOČENSKÁ VÝCHOVA
Besedy, rozhovory, diskusie na témy: Efektívna komunikácia, Stanovenie cieľa a
správne plánovanie, Kultúra vyjadrovania sa , Kultúrne pamiatky nášho mesta, regiónu, Deň
študentov, Zdravá výživa, Viem si správne naplánovať svoj deň, prehliadka mesta,
oboznámenie sa s mestom, prezentácia fotografií zo života v ŠI, Celointernátne
zhromaždenie, nácvik kultúrnych programov, Imatrikulácia žiakov 1. ročníka, vystúpenie
žiakov s vianočným programom v Klube dôchodcov na ul. Duchnovičovej,
v Ošetrovateľskom centre na ul. Lipovej, Vianočná akadémia v ŠI, Sv. Valentín, Ako sme
prežili jarné prázdniny, Moja prečítaná kniha, Spoločenské správanie, Veľkonočné tradície a
zvyky, Dôležitosť správnej komunikácie, uskutočnil sa valentínsky večierok, Poznaj mesto
svojho štúdia a regiónu – kvíz, Zahrajme sa s literatúrou – súťaž, spoločenské hry, rozlúčka so
žiakmi 4. ročníka, vychádzka v meste, návšteva knižnice, tanečný maratón – večer s hudbou,
Láska, city, osobnosť – rozhovor, Moje plány do budúcna – beseda, výlet na Jasenovský hrad.

MRAVNÁ VÝCHOVA A VÝCHOVA K HODNOTÁM
Poučenie žiakov o BOZP a PO, režime dňa, Školskom poriadku školského internátu,
celointernátne zhromaždenie, voľba skupinových výborov, zasadnutia RŠI a jednotlivých
komisií, Jeseň života - úcta k starším, Návšteva DD na ul. Mierovej – vystúpenie žiakov
s kultúrnym programom pri príležitosti mesiaca úcty k starším, obdarovanie dôchodcov
darčekom z našich tvorivých dielni. Besedy, rozhovory, diskusie na nasledujúce témy: Môj
erb – moje schopnosti a vlastnosti, Vianočné tradície a zvyky, Medziľudské vzťahy,
Tolerancia, Práva a povinnosti žiakov, Medzinárodný deň pamiatky holokaustu. Pravidelne sa
uskutočňovali skupinové schôdze, zasadnutia RŠI a jednotlivých komisií, Celointernátne
zhromaždenie, skupinové schôdze, schôdze RŠI a jednotlivých komisií, stretnutie s vedúcou
ŠJ, Čo ďalej po ukončení strednej školy – rozhovor, Môj pedagóg a ja – beseda, Deň
narcisov, Stanovenie cieľa a správne plánovanie - diskusia , Zodpovednosť-rozhovor, Boj
proti stresu – diskusia, Diskriminácia -beseda, Priateľstvo – beseda, nácvik kultúrnych
programov, Morálne hodnoty človeka – beseda.

PRACOVNÁ VÝCHOVA A ROZUMOVÁ VÝCHOVA
Ako si plánovať a rozdeliť prípravu na vyučovanie - beseda, výroba záložiek do kníh,
výroba darčekov do domova dôchodcov, Ako sa možno čo najlepšie motivovať k učeniu –
odporúčania, príprava a ochutnávka nátierok a cestovín, vianočné dobroty – vianočné tradičné
pečivo – príprava a zdobenie, výroba adventných vencov, varenie vianočného punču, príprava
a ochutnávka pudingov, dôsledné využívanie povinného štúdia, upratovanie izieb, buniek,
kuchyniek, Psychohygiena učenia sa – diskusia, Valentínske tvorivé dielne, veľkonočné
tvorivé dielne – zdobenie vajíčok servítkovou technikou, výroba veľkonočných pozdravov,
tvorenie z papiera – kvety, stromčeky šťastia – zhotovovanie stromčekov z drôtikov

a korálok, veľkonočné tradičné jedla – ochutnávka, varenie guľášu v ŠI, rozhovory a besedy
na témy: Čo je potrebné pri neschopnosti sústrediť sa, Umenie zvládať stres, Zdravý životný
štýl, Sebavzdelávanie, Metódy učenia sa, upratovanie spoločných priestorov, kuchyniek,
polievanie kvetov, upratovanie izieb.

ESTETICKÁ VÝCHOVA
Jesenná výzdoba ŠI, Šikovné ruky našich starých mám – výstava nainštalovaná
v priestoroch ŠI, Úprava oblečenia, tváre, vlasov – beseda, súťaž o najkrajší účes v ŠI,
vianočná výzdoba ŠI, zdobenie vianočných stromčekov, príprava miestnosti na vianočnú
akadémiu, vianočný kreatívny svet – výroba vianočných ozdôb, zdobenie perníkov, Marec –
mesiac knihy - 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 žiakmi 4. ročníka, výstava na tému priateľstvo, návšteva výstavy
Karpatská kraslica, Salón krásy – súťaž v líčení.

TELESNÁ VÝCHOVA
Stolnotenisový turnaj, Zdravý životný štýl - niekoľko rád ako žiť zdravšie, volejbal
v telocvični, švihadlový maratón, Racionálna výživa – rozhovor, Ako si chrániť svoje zdravie,
Zásady správnej životosprávy, prechádzka večerným mestom, posilňovacie cvičenia, loptové
hry, Prechádzka večerným mestom, Zlaté pravidlo výživy - jedz pestrú stravu, loptové hry na
ihrisku, stolnotenisový turnaj, futbal na ihrisku, Stravuj sa zdravo, Dôležitosť odpočinku,
návšteva plavárne, Pestrá strava – pravidlo zdravej výživy – diskusia, Kde je pohyb-tam nie je
obezita –debata, Vláknina a jej funkcia v našom organizme – beseda, Mlieko a mliečne
výrobky v mojom jedálničku – odporúčania, Potrava a zdravie – rozhovor,
Pohybom ku zdraviu – diskusia, koncoročná opekačka v prírode.
RODINNÁ VÝCHOVA A VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU
Historický pohľad na vývin manželstva – beseda, Porozumenie a tolerancia
v partnerskom živote – rozhovor, Boli to rozhovory a diskusie na témy: Manželstvo,
rodičovstvo, výchova k sexuálnemu životu, Timova spolupráca, Čaro materinského citu,
Láska a vzťahy, Svetový deň rodiny, Sexualita a zdravie človeka, Raz budeš matkou, Deľba
práce v rodine, Vzťahy medzi rodičmi a deťmi – rozhovory, Sexuálne kontakty, následky
a zodpovednosť – diskusia, Generačné konflikty a rozdiely, Postoje k členom rodiny.

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA
Krása jesenných plodov – výstava zberu úrody, vychádzka v prírode, starostlivosť
o kvety v ŠI, význam šetrenia vodou, elektrickou energiou. Vychádzka v prírode – Hubková
dolina, tvorenie z odpadového materiálu – dekorácia sklenených fliaš, Deň zeme – kreativita
z odpadového materiálu – výroba košíkov z novín, využitie papierových obalov z vajíčok –

výroba kvetov, Zdravý spánok – debata, Ochrana životného prostredia – beseda, Zdravé
životné prostredie a ja – diskusia.

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
do rozvojových projektov sme sa nezapojili
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 2015/16 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
nová spoločenská miestnosť
široký výber ponúkaných voľnočasových aktivít v ŠI

SLABÉ STRÁNKY
v ŠI absentuje vrátnica
nízky finančný normatív na žiaka

MOŽNOSTI, PRÍLEŽITOSTI
zapájanie do projektov
prenájom priestorov ŠI na ubytovanie
záujem zamestnancov o trvalo udržateľný rozvoj ŠI

RIZIKÁ, OBAVY
demografický pokles populácie
zlá ekonomická situácia v rodinách
zvyšovanie problémového správania žiakov

PSYCHOHYGIENICKÉ PODMIENKY

režime dňa je vyčlenený čas na spánok od 22.00 do 6.30 hod
študijný kľud od 16.00 do 18.00, od 20.00 do 21.00
izby majú dostačujúce osvetlenie, každý žiak má aj nočnú lampu
izby su veľmi dobré osvetlené aj denným svetlom
sociálne zariadenia sú vo výbornom stave
osobné voľno žiakov po vyučovaní a po večeri
možnosť relaxu a oddychu
dobrovoľnosť voľnočasových aktivít
vybavenosť kuchyniek

VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY

rôznorodá zameranosť: šport, kino, umenie, turistika, literatúra, tvorivosť,
ekológia, zdravý životný štýl
spolupráca s odborníkmi z PZ SR a RÚVZ
využívanie telocvične
turistika, výlety, besedy, vedomostné súťaže
SPOLUPRÁCA S RODIČMI

návštevy rodičov v ŠI
operatívne riešenie výchovných problémov
komunikácia s rodičmi - informovanosť
VZÁJOMNÉ VZŤAHY MEDZI ŠI A ŽIAKMI

tvorivo-humanistický model výchovy
partnerský vzťah vychovávateľ a žiak
pomoc vychovávateliek pri riešení problémov
empatia výchovných pracovníkov
individuálny prístup k žiakom

ZÁVER
Vypracovala: Mgr. Ivancová Ľudmila
vedúca vychovávateľka ŠI

V Humennom 22. septembra 2016

Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa

3. októbra 2016 .

Vyjadrenie Rady školy:
Správa bola prerokovaná v Rade školy dňa 5. októbra 2016
Rada školy odporúča zriaďovateľovi Prešovskému samosprávnemu kraju schváliť Správu o
výchovno-vzdelávacej činnosti ŠI pri SZŠ Humenné za školský rok 2015/2016.

.................................................................
Mgr. Slávka Knapčoková
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 2015/2016.

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

