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

jeho výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2014/2015
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, september 2015

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

„Výchova je ako rezanie a brúsenie diamantu“
O.S.Marden

Výchova v ŠI je cieľavedomá činnosť a je do určitej miery vždy nejakým spôsobom
organizovaná. V šk. roku 2014/15 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 2014/15 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.
Z uvedeného počtu jedna vychovávateľka pracuje na dohodu o pracovnej činnosti.
Vychovávateľky si rozširovali svoje vedomosti prostredníctvom kontinuálneho
vzdelávania a metodického združenia pre vychovávateľov.

ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV UBYTOVANÝCH V ŠI V ŠK.ROKU 2014/2015

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

Počet ubytovaných žiakov

Stredná zdravotnícka škola

35

Iné stredné odborné školy

5

Gymnáziá

0

SPOLU UBYTOVANÝCH ŽIAKOV

40

ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH
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
Vasiľková Mária



Obsluha interaktívnej tabule

 Špecifické metódy a formy práce so žiakmi zo sociálne
znevýhodneného prostredia
 Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných
zručností

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: Dôležitosť správnej komunikácie, Prečo som si
zvolil štúdium na svojej strednej škole, Poznaj mesto svojho štúdia – oboznámenie sa
s mestom, návšteva DD v Humennom, Pravidlá spoločenského správania, Stopy minulosti –
kvíz, nácvik kultúrneho programu s vianočnou tématikou, Vianočné tradície, spievanie kolied
v ŠI, vystúpenie žiakov s kultúrnym programom pre zamestnancov školy a ŠI, Hudba moje
hobby – hudobný večer, Môj voľný čas, Spoločenské správanie, návšteva filmového
predstavenia, Vianoce u nás doma, Sv. Valentín, Moja prečítaná kniha, Čokoláda-čo o nej
vieš, Veľkonočné tradície a zvyky, Dôležitosť správnej komunikácie, uskutočnil sa
valentínsky večierok, spievanie ľudových piesní, Z každého rožku trošku – kvíz, Karneval,
spoločenské hry, rozlúčka so žiakmi 4. ročníka.

MRAVNÁ VÝCHOVA A VÝCHOVA K HODNOTÁM
Poučenie žiakov o BOZ a PO, RD, ŠPŠI, celointernátne zhromaždenie, voľba
skupinových výborov, zasadnutia RŠI a jednotlivých komisií, Slušnosť naša každodenná,
Úcta k starším, Čo je pozdrav, kedy a ako zdravíme, Imatrikulácia žiakov prvého ročníka,
Deň študentov, Rodný môj kraj, Svetový deň vďačnosti – diskusia, Hodnota úsmevu, Svetový
deň sporenia – ako hospodáriť, Slušnosť a zdvorilosť – úcta človeka k človeku, Svetový deň
slobody – diskusia, Svetový deň pozdravov – diskusia, Deň ľudských práv, Svetový deň boja
proti AIDS – beseda, Empatia, Medzinárodný deň pamiatky holokaustu, celointernátne
zhromaždenie, skupinové schôdze, schôdze RŠI a jednotlivých komisií,
stretnutie s vedúcou ŠJ, Čo ďalej po ukončení strednej školy – beseda, Medzinárodný deň
štastia – rozhovor, Môj pedagóg a ja – beseda, Deň narcisov.

PRACOVNÁ VÝCHOVA A ROZUMOVÁ VÝCHOVA
Výroba darčekov do DD, Odporúčania ktoré uľahčujú učenie, varenie halušiek v ŠI,
Ako povedať drogám nie, násilie páchané na ženách a obchodovanie s ľuďmi – beseda
s príslušníčkou PZ SR, príprava chuťoviek, vianočné dobroty – vianočné tradičné pečivo –
príprava a zdobenie, dôsledné využívanie povinného štúdia, upratovanie izieb, buniek,
kuchyniek – hospodársky deň, Motivácia k učeniu – odporúčania, Psychohygiena učenia sa –

diskusia, Valentínské tvorivé dielne, veľkonočné tvorivé dielne – zdobenie vajíčok
servítkovou technikou, výroba veľkonočných pozdravov, veľkonočné tradičné jedla –
ochutnávka, rozhovory a besedy na témy: Čo je potrebné pri neschopnosti sústrediť sa,
Umenie zvládať stres, Zdravý životný štýl, upratovanie spoločných priestorov, kuchyniek,
polievanie kvetov, upratovanie izieb.

ESTETICKÁ VÝCHOVA
Z babičkinej truhlice, jesenná výzdoba ŠI, vianočná výzdoba ŠI, zhotovovanie ikebán,
zdobenie vianočného stromčeka, príprava miestnosti na vianočnú akadémiu, Vianočná
akadémia v ŠI, Vianočný kreatívny svet – výroba adventných vencov a výroba vianočných
ozdôb, 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, Kultúra stolovania – kvíz.

TELESNÁ VÝCHOVA
Zdravý životný štýl - niekoľko rád ako žiť zdravšie, futbal v telocvični, Nedostatok
pohybu ohrozuje výkonnosť, Ako si chrániť svoje zdravie, Beh po schodoch – súťaž, Zásady
správnej životosprávy, prechádzka večerným mestom, posilňovacie cvičenia, súťaž
v preťahovaní lanom, loptové hry, prechádzka večerným mestom, Zlaté pravidlo výživy-jedz
pestrú stravu, Loptové hry na ihrisku, Pohyb – elixír večnej mladosti, Desatoro uchovania
nášho zdravia, Zdravšie, vyššie, silnejšie – súťaž v posilňovaní, Dôležitosť odpočinku,
Volejbalový zápas medzi výchovnými skupinami v telocvični.

RODINNÁ VÝCHOVA A VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU
Formy manželstva, Výchova v rodine, Význam rodiny a jej funkcie, Manželstvo,
rodičovstvo-výchova k sexuálnemu životu, Tímova spolupráca, Čaro materinského citu,

Láska a vzťahy, Svetový deň rodiny, Láska – rovnica s dvoma neznámymi, Sexualita
a zdravie človeka.

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.

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 2014/2015 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 absentuje vrátnica
nízky finančný normatív na žiaka
MOŽNOSTI, PRÍLEŽITOSTI

zapájanie do projektov
prenájom priestorov ŠI na ubytovanie
záujem zamestnancov o trvaloudržateľný 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


rôznoroda 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 10. septembra 2015
Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa

12 . októbra 2015.

Vyjadrenie Rady školy:
Správa bola prerokovaná v Rade školy dňa

13. októbra 2015

Rada školy odporúča zriaďovateľovi Prešovskému samosprávnemu kraju schváliť Správu o
výchovno-vzdelávacej činnosti ŠI pri SZŠ Humenné za školský rok 2014/2015.

.................................................................
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 2014/2015.

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

