
          ŠKOLSKÝ INTERNÁT, POVAŽSKÁ 7, 040 11 KOŠICE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Považská 7, 040 11 Košice, tel.:055 – 6433886 fax: 055- 6435205, http://dmke.sk , IČO: 606821 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  
jej výsledkoch a podmienkach  školského zariadenia 

 za školský rok 2013/2014 
 

 
   

Október 2014 



          ŠKOLSKÝ INTERNÁT, POVAŽSKÁ 7, 040 11 KOŠICE 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Považská 7, 040 11 Košice, tel.:055 – 6433886 fax: 055- 6435205, http://dmke.sk , IČO: 606821 

2 

Oblasti hodnotenia školského zariadenia: 
 
 
 

I. Poslanie a vízia 

 

II. Údaje o počte žiačok školského zariadenia vrátane žiačok  
           so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  
 

III. Údaje o počte prijatých žiačok  prvého ročníka do školského zariadenia 

IV. Údaje o počte ubytovaných žiačok v školskom zariadení podľa škôl 

V. Oblastí v ktorých školské zariadenie  zabezpečuje  
     výchovno – vzdelávaciu činnosť, plánovanie  

 
VI. Výsledky výchovy 

 
VII. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  

zamestnancov školského zariadenia 
 
VIII. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školského zariadenia 

 

IX. Údaje o aktivitách a prezentácii školského zariadenia na verejnosti 

 

X. Údaje o projektoch, do ktorých je školské zariadenie zapojené 

 

XI. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
v školskom zariadení v školskom roku 2013/2014  

 
XII. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach  

           školského zariadenia  
 

XIII. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 
školského zariadenia 

 
XIV. Aktivity súvisiace so schválenými koncepciami KSK 

 

 

 
 
 
 
 



          ŠKOLSKÝ INTERNÁT, POVAŽSKÁ 7, 040 11 KOŠICE 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Považská 7, 040 11 Košice, tel.:055 – 6433886 fax: 055- 6435205, http://dmke.sk , IČO: 606821 

3 

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  
jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia  

za školský rok 2013/2014 

 
(v súlade s Vyhláškou MŠ SR č.9/2006 Z.z.  o štruktúre a obsahu správ, 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 
a školských zariadení) 

 

Kontaktné údaje školského zariadenia 
 

 
Názov školského zariadenia 

  
Školský internát, Považská 7, 040 11 Košice 

Telefónne číslo 0556433886 

Faxové číslo 0556435205 

Elektronická adresa dmkosice@internetkosice.sk 

Internetová adresa http:/www.dmke.sk 

Zriaďovateľ 

 
Košický samosprávny kraj 
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice               
 

Riaditeľka školského zariadenia Dana Rošková, Ing. 0556441405 

Zástupcovia riaditeľa 
Jana Lukáčová, Ing. 0557898079 

Zlata Galová, Ing. 0556435205 

Rada  školského zariadenia Tatiana Hricková, Ing. 0556433886 

Poradné, metodické a výkonné 
orgány školského zariadenia  

 

Gremiálna rada  

Pedagogická rada  

Metodické združenie  

 

I. Poslanie  a vízia  
 
SWOT analýza školského zariadenia: 

Silné stránky: 

 výhodná poloha školského internátu 

 dobré meno 

 materiálno- technické vybavenie 

 spoločenská miestnosť 

 estetické prostredie 

 záujem pedagogických zamestnancov o ďalšie 
vzdelávanie 

 stabilná štruktúra ľudských zdrojov s vekovou 
rôznorodosťou 

 školská psychologička 

 multimediálno – internetová učebňa, Wifi zóna 

 spolupráca ŠI s partnerskými organizáciami pri  

Slabé stránky: 

 podmienky na športové 
vyžitie 

/chýba telocvičňa/ 

 spoločné sociálne 
zariadenia 

 potreba opráv 
     a rekonštrukcií  
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zabezpečovaní úloh ŠI (výchovnovzdelávacej   
činnosti, vzdelávania, riadenia...)  

 participácia žiačok na živote v ŠI prostredníctvom 
ŽR 

 tradície a bohatá ponuka voľnočasových aktivít 

 žiacky časopis 

 dostatok priestorov na štúdium žiačok 

 aktivity zamerané na získanie finančných 
prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov 
/vzdelávacie poukazy, podnikateľská činnosť/ 

 dokumentácia k VVČ (projekty, upútavky, 
zverejnenie programu na mesiac, hodnotenie 
VVČ, fotodokumentácia) 

Príležitosti: 

 rozvoj pedagogických a žiackych kompetencií  

 realizácia neformálneho vzdelávania   

 otvorené hodiny a odovzdávanie skúseností 

 zavedenie nových oblastí výchovnej činnosti 
v súlade s potrebami spoločnosti 

 získavanie moderných pomôcok z projektov 

 prieskum a podpora individuálnych záujmov 
žiakov   

 intenzívna spolupráca s rodičmi , bývalými 
žiačkami, CPPPaP , MPC 

 príležitosti k ďalšiemu rozvoju a  vzdelávaniu  

 Zapájame sa do výziev a projektov 

Ohrozenie: 

 nepriaznivý 
demografický 
a populačný vývin 

 zlá ekonomická 
situácia rodín 

 silný vplyv 
negatívnych prvkov na 
mládež 
prostredníctvom médií 

 správanie žiačok 
 

 
Vízia školského zariadenia: 
  
            Víziou školského internátu je byť moderné školské zariadenie so 
slovenskými tradíciami v európskom priestore, kde edukačný proces prebieha v 
prostredí, v ktorom kvalitná komunikácia vytvára úroveň dobrých medziľudských 
vzťahov, kde sa dáva dôraz na vyváženosť, harmonickosť, integritu výchovy osobnosti, 
jej intelektuálny, citový, charakterový a mravný rozmer. 
Kde výchovné prostredie nie je chápané iba ako priestor získavania nových poznatkov, 
ale je prostredím, v ktorom dospievajúci mladý človek dokáže chápať a rozumieť 
svojmu postaveniu v spoločnosti,  svetu prírody, spoznávať seba samého. 
Chceme byť internátom, kde : 

 sa vytvárajú nové kompetencie žiačok novými edukačnými metódami 

 sú rešpektované  špecifické schopnosti, potreby a záujmy žiačok 

 sú implementované nové informačné technológie 

 je realizované právo na slobodu, šťastie a sebarealizáciu žiačok   

 je rozvíjané nadanie, talent a schopnosti každej žiačky  

 sú jasne stanovené práva a povinnosti 

 sú ubytované žiačky šťastné  

 sú rodičia žiačok spokojní a majú záujem efektívne sa podieľať na živote v ŠI 
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Vyhodnotenie: Výchovnovzdelávaciu činnosť sme plánovali a realizovali tak, aby 
uspokojovali záujmy a potreby rozvíjajúce osobnosti čo najväčšieho počtu žiakov. 
Nadväzovali sme na výchovu v rodine a výchovnovzdelávaciu činnosť školy. 
Každodenným pôsobením sme posilňovali u žiakov schopnosť samovzdelávania, 
podporovali neformálne zoskupenia, využívali a preferovali najmä individuálne formy a 
metódy, partnerskú spoluprácu medzi žiakom a vychovávateľom. Na základe 
dôkladného poznania rodinného prostredia žiakov sme vytvárali  podmienky blízke 
domovu žiakov. Disciplína, ktorá je potrebná na dosiahnutie výchovnovzdelávacích 
cieľov bola postavená na sebadisciplíne, neformálnej autorite pedagogického 
zamestnanca. Prehlbovali sme súčinnosť ŠI a rodiny prostredníctvom RZ pri ŠI v 
získavaní rodičov pre zvýšené výchovné pôsobenie.  
 
Poslanie školského zariadenia: 
 
Školský internát je výchovnovzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiačkam 
stredných škôl výchovnovzdelávaciu činnosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie 
a stravovanie ( Zákon č. 245 Z.z. o výchove a vzdelávaní).  
Poslaním nášho školského internátu je výchova a vzdelávanie. Hlavnou zásadou je 
rešpektovanie zásad individuálnej odlišnosti žiačky. Kompenzovať tiež vplyvy 
negatívneho sociálneho prostredia a vytvárať prostredie rozvíjajúce všetky zložky 
osobnosti. Voľnočasové aktivity zameriavať na všetky druhy výchov, aby prostredie 
školského internátu pomáhalo formovať samostatnú osobnosť. Dôležitou súčasťou je 
kvalitné zabezpečenie stravovania a správnej výživy. V spolupráci s rodičmi rozvíjať a 
zlepšovať organizačnú prácu.  
 
Vyhodnotenie: Ciele a úlohy, ktoré ŠI plní v jednotlivých oblastiach výchovného 
pôsobenia našli uplatnenie vo výchovnovzdelávacej činnosti skupinových 
vychovávateľov ŠI, činnosti záujmových útvarov.  
Výchovná činnosť vychovávateľov  bola založená na  ponuke činnosti vo voľnom čase  
tak, aby boli uspokojené záujmy a potreby rozvíjajúce osobnosť čo najväčšieho počtu 
žiačok výchovnej skupiny. V priebehu dvoch týždňov  sa vystriedali  aktivity zo všetky 
oblasti výchovy.  
 
Zámery:  
 

 Viesť žiačky k autonómnej príprave na vyučovanie, sebareflexii, sebapoznaniu, 
sebakontrole a k zodpovednosti za svoje správanie a konanie.  

 Snažiť sa negovať zlé návyky, posilňovať aktivitu, tvorivosť a samostatné myslenie 
žiačok.  

 Rozvíjať ich kritické myslenie, schopnosť riešiť problémy a nebáť sa vyjadriť svoj 
názor. Vytvárať bezstresové prostredie, v ktorom sa žiačky môžu cítiť uvoľnene 
a bezpečne, pokojnú a tvorivú atmosféru vo výchovných skupinách ako základným 
pilierom pre realizáciu kvalitného výchovnovzdelávacieho procesu. 

 U žiačok klásť dôraz na uvedomovanie si základných pravidiel slušnosti, 
demokratického a humánneho prístupu.  

 Rozvíjať ich tvorivosť, zlepšovať prezentačné a komunikačné schopnosti. 

 Prebúdzať v nich prirodzený záujem o voľnočasové a záujmové aktivity. 
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Vyhodnotenie: Do výchovných programov jednotlivých výchovných skupín boli 
zaradené činnosti, ktoré viedli k odstraňovaniu únavy, regenerácii duševných 
a fyzických síl, aktivity zamerané na  prípravu žiačok na samostatný a zodpovedný 
život v duchu porozumenia, znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi 
národmi, etnickými a náboženskými skupinami, aktivity, ktoré mali preventívny 

charakter a predchádzali spoločensky nežiaducemu správaniu sa. V organizačných 
formách a v metódach sme podporili aktivitu a motiváciu, komunikáciu ako zdroj 
zdokonaľovania, a tým podporovania tvorivej aktivity po celý život. Pozornosť sme 
venovali rozvoju hodnotovej orientácie a to vo vzťahu k iným ľuďom, zvieratám a 
k svetu. Vo Výchovnovzdelávacom procese sme využívali didaktické pomôcky, 
didaktickú techniku a informačné technológie. 
 
 Ciele školského zariadenia pre školský rok 2013/2014: 
 
1. ROZVOJ  OSOBNOSTI ŽIAČKY -  NADANIE, ROZUMOVÉ A FYZICKÉ    

SCHOPNOSTI  
Vyhodnotenie cieľa : 

 Vytvárali sme priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických 
metód s využitím informačných a komunikačných technológií a venovali sme 
primeranú pozornosť rozvíjaniu kompetencií žiačok v tejto oblasti.  

 Sú v nich zapracované aj prvky rozvojového vzdelávania a environmentálnej 
výchovy, výchovy občana k bezpečnému správaniu a konaniu, vzdelávanie v 
oblasti ľudských práv i prvky výchovy k manželstvu a rodičovstvu.  

 Dbali sme na rozvíjanie kľúčových kompetencií žiačok ŠI. 

 Hospitačnú činnosť sme orientovali na mapovanie rozvoja kľúčových 
kompetencií, moderných foriem a metód a využívanie IKT. 

 Uskutočňovali sme otvorené výchovné hodiny – vzorové hodiny s použitím 
moderných foriem a metód 2x ročne s cieľom výmeny skúseností.  

 Zvyšovali sme efektívnosť výchovnovzdelávacieho procesu, modernizovali sme 
jeho obsah, metódy a formy, prostredníctvom MZ zvyšovali úroveň práce 
všetkých pedagogických zamestnancov, zabezpečovali uplatňovanie moderných 
progresívnych metód, využívali IKT vo výchovnovzdelávacom procese, využívali 
dostupné prostriedky didaktickej techniky, využívali internet pri VVČ. 

 Uplatňovali sme „netradičné formy“ hospitačnej činnosti (pohovory so žiačkami, 
pozorovanie ohlasov na uskutočnené aktivity, aktivity žiačok pri príprave podujatí 
v ŠI  i organizačnú prácu pedagógov). Sledovanie správania žiačok v ŠI i mimo 
neho (škola, verejné podujatia), návštevy žiačok v izbách a pozorovanie ich 
vzájomných vzťahov mám poskytli plnohodnotný obraz o úrovni výchovnej práce 
skupinových vychovávateľov.   

 

 2. PONUKA VZDELÁVACÍCH, ZÁUJMOVÝCH  A  RELAXAČNÝCH  
VOĽNOČASOVÝCH  AKTIVÍT NA  ZMYSLUPLNÉ VYUŽÍVANIE VOĽNEHO 
ČASU 

Vyhodnotenie cieľa : 

 Na spoločenskom živote v školskom internáte participujú žiačky prostredníctvom 
Žiackej rady. Vyjadrujú a pripravujú celointernátne podujatia, kde spoločne všetci 
žiaci prežívajú voľný čas, upevňujú medziľudské vzťahy, vytvárajú tvorivú 
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atmosféru v ŠI, moderujú spoločenské podujatia, pôsobia na svojich rovesníkov, 
zdieľajú pocity úspechu, spoločne sa zabávajú, tým budujú kladný vzťah 
k aktívnemu oddychu. 

 Žiačky využívali internetovú učebňu, zariadenia a organizácie v meste, ktoré 
prispeli k rozvoju záujmov žiačok (lektori na besedy podľa záujmov žiačok 
a pod.)  

 Žiačky ŠI mali možnosť každý utorok a štvrtok navštevovať internátnu čitáreň. 
Zapojili sme sa do celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské 
školy, kde naše žiačky vytvorili krásne záložky do kníh. Zrealizovali sme výstavu 
novo-zakúpených kníh a Burzu kníh, kde si žiačky mohli kúpiť knihy za „babku“. 
Internátnu čitáreň žiačky navštevujú pravidelne a v hojnom počte. 

 Žiačky sa pravidelne a s veľkým záujmom zúčastňujú na dianí v meste. Skôr sú 
naklonené hudobným festivalom a koncertom. 

 Aj naďalej sme vyhlasovali aktivity ku Dňu Európy, Svetovému dňu výživy, 
Týždňu zdravia, Svetovému dňu bez tabaku, Európskemu týždňu boja proti 
drogám, Svetovému dňu prevencie proti HIV/AIDS a podobne, na tieto aktivity 
využívali kolektívne hodiny. 

 Pri príležitosti Svetového dňa výživy a Svetového dňa mlieka usporiadali sme 
tematické aktivity zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych 
výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny. 

 Aktivity na podporu zdravia a rekreačnej telesnej výchovy:  
volejbalový turnaj ,,O pohár riaditeľky ŠI, stolnotenisový turnaj, švihadlový 
maratón, vychádzky do okolia,  bedminton, individuálne aerobik, zumba, 
kondičné posilňovanie, relaxačné cvičenie pri hudbe, halové veslovanie, 
družobný volejbal ŠI Komenský - ŠI Považská. Denne mali žiačky možnosť cvičiť 
a hrať stolný tenis a tiež im boli v ŠI k dispozícii posilňovne. 

 V oblasti výchovy k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vo výchove 
boli žiačky na začiatku škol. roka poučení o správnych a bezpečných 
pracovných postupoch pri svojpomocnej práci.  ŠI zabezpečoval uplatňovanie z. 
č. 377/ 2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a to zákazom fajčenia v celej budove ŠI. 

 ŠI zabezpečoval kontrolu zákazu požívania alkoholu žiačkami a príchodu žiačok 
do ŠI pod vplyvom alkoholu. Opatrenie sa týkalo všetkých ubytovaných žiačok, 
t.j. aj žiačok nad 18 rokov.  

 Prirodzeným záujmom žiačok ŠI bola hudba, spev a tanec. Okrem toho sa 
venovali čítaniu, sledovaniu televíznych programov a DVD – väčšinou 
motivované programy (hudba, tanec, koncerty, súťaže, osobné vystúpenia, 
historické filmy, muzikály, svetová literatúra, zdravie). 

 Prejavili sa špecifické záujmy ako napr.  vlastná tvorba poézie a hudby, tvorba 
vlastných scénických a tanečných projektov: 
Imatrikulácia, Prváčky sa predstavujú, Rozlúčka so štvrtáčkami, Vianočné 
a veľkonočné inšpirácie, príspevky do časopisu Inťak, stolové  spoločenské hry – 
šach, dáma, Scrabble, vedomostné kvízy, práca s počítačom a internetom 
(prezentácie VVČ), volejbal, a záujmy rozvíjané mimo ŠI napr., zvieratá, príroda, 
móda, recitácia, fotografovanie, domáce práce, doučovanie, autoškola. 

 V estetickej oblasti sme podporovali rozvoj individuálnych umeleckých sklonov 
žiačok. Boli to aktivity spojené s  prípravou na kultúrne vystúpenia a prezentáciu 
samostatne pripravených kultúrnych programov:  
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Príchod sv. Mikuláša, veľkonočné aranžovanie, maľovanie vajíčok, Medovníkový 
stromček, Hairstyling, nechtový dizajn, maľovanie na tvár, Lady karneval. 
Výtvarná oblasť bola zastúpená prácou žiačok vo výtvarnom záujmovom útvare 
a  tvorivými dielňami. Estetické cítenie žiačok sa prejavilo pri úprave zovňajšku, 
úprave izieb, kuchyniek, študovní a v tvorbe. Niektoré žiačky boli činné aj 
literárne (literárna súťaž Valentínske pero, Venované mame). Svoje práce 
prezentovali v časopise INŤAK. 

 Pracovná činnosť bola zameraná a realizovala sa  najmä svojpomocnou 
starostlivosťou o okolie ŠI pod záštitou ekologickej komisie a starostlivosťou 
o pridelené izby. Žiačky boli vedné k práci pre kolektív (služby v kuchynkách), 
ale aj k zodpovednosti za seba samu, k zodpovednosti za vykonanú prácu. 
Upozornili sme žiačky na šetrenie a ochranu majetku, zainteresovali sme ich na 
skrášľovaní prostredia izieb, spoločných priestorov. 

 Záujmová a tvorivá činnosť bola realizovaná formou súťaží, hier, besied, 
prezentáciou výsledkov tvorivej činnosti žiakov (kultúrne programy, výstavky, 
časopis, web stránka ŠI). Rozvíjala sa najmä v oblasti hudobnej (improvizácia a 
vlastná tvorivá činnosť, príprava samostatných programov), v oblasti výtvarnej 
nástenkovou činnosťou (Prečo som na svete rada - výtvarná súťaž), výrobou 
darčekov a tvorením výzdoby pri príležitosti Vianoc a Veľkej noci. Zábavnou 
formou bola podporovaná verbálna tvorivosť, predstavivosť, myslenie a pamäť.  

   Pôsobenie v oblasti mravnej boli žiačky vedené k vzájomnej ohľaduplnosti 
(dodržiavanie nočného kľudu a pokoja na chodbách a v študovniach), k tolerancii 
(vzťahy ubytovaných v izbe), k zodpovednosti za svoje konanie (príprava  na 
vyučovanie, partnerské vzťahy), solidárnosti a sociálnemu cíteniu. Boli vedené 
k slušnému správaniu na verejnosti, čo bolo základom spolužitia s obyvateľmi 
sídliska. Pozornosť sme venovali vzájomným vzťahom medzi žiačkami, medzi 
žiačkami a vychovávateľmi, žiačkami a ostatnými pracovníkmi ŠI, žiačkami a ich 
rodičmi. Zvláštna pozornosť bola venovaná vzťahu mladý muž – mladá žena – 
Túžby lásky, (Deň študentstva – diskotéka, Valentínska diskotéka), problematike 
vzájomných vzťahov v izbách  (potreba zachovania súkromia ostatných 
bývajúcich v izbe).  

 Ponúkali sme žiačkam širokú možnosť mimoškolských aktivít formou záujmovej 
činnosti v rámci využitia vzdelávacích poukazov. 

 V rámci finančných možností sme doplnili pomôcky a predovšetkým moderné 
technické zariadenia na realizáciu výchovnovzdelávacej činnosti. Využívali sme 
pritom aj finančné prostriedky z Rodičovského združenia. 
 
 

3. VÝCHOVA NA POSILŇOVANIE  ÚCTY K ĽUDSKÝM PRÁVAM A ZÁKLADNÝM  
SLOBODÁM,  A TIEŽ  K  ZÁSADÁM  ZAKOTVENÝM  V  CHARTE SPOJENÝCH  
NÁRODOV 

Vyhodnotenie cieľa : 

 Podporovali sme humanitárne aktivity.  

 Zo strany žiačok bol  zvýšený záujem o  globálne problémy  sveta (ekológia,  
ľudské práva, riziká práce v zahraničí).  

 V rámci pedagogickej rady a kolektívnych hodín sme prehlbovali poznatky a 
právne vedomie pedagógov a žiačok o ľudských hodnotách, zahrnutých v 
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medzinárodných dokumentoch - Všeobecná deklarácia ľudských práv a Dohovor 
o právach dieťaťa. 

 Tak, ako po minulé roky sme realizovali ochranu žiačok pred negatívnymi 
spoločenskými javmi (zanedbávanie, fyzické alebo psychické týranie, sexuálne 
zneužívanie, šikanovanie, prejavy extrémizmu, užívanie alebo šírenie drog) - 
www.bezpecnaskola.sk, www.prevenciasikanovania.sk a spolupracovali sme s 
odborníkmi z príslušného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a 
prevencie. Veľkú pozornosť sme venovali primárnej prevencii a včasnému 
podchyteniu rizikových prejavov v správaní žiačok. 

 Zameriavali sme sa na ochranu žiačok pri používaní internetu - 
www.bezpecnenainternete.sk, www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, 
www.ovce.sk, www.pomoc.sk.  

 Venovali sme intenzívnu pozornosť problematike diskriminácie, rasizmu, 
xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie.  

 Výchova k ľudským právam v skupine a v ŠI  sa stala integrálnou súčasťou 
celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv . Posúvali sme úroveň 
poznatkov o ľudských právach na úroveň aplikácie a kládli sme dôraz na 
správanie a zodpovednosť za svoje činy.  

 Do tematických plánov v rámci mravnej výchovy sme zapracovali témy súvisiace 
s multikultúrnou výchovou, témy z oblasti ľudských práv, diskriminácie, rasizmu: 
Jedna rasa ľudská rasa, Základné ľudské práva, Povedz nie diskriminácii, Každý 
z nás je iný, všetci sme si rovní, Občania a utečenci. Žiačkam ŠI bol premietnutý 
celovečerný film „Chlapec v pruhovanom pyžame“ spojený s besedou 
v súvislosti s Dňom obetí holokaustu. 

 Žiačkam 3. a 1. Ročníkov bol poskytnutý a vyhodnotený dotazník o šikanovaní, 
ktorý mal vytvoriť reálnejší obraz o výskyte šikanovania v našom internáte 
a zachytiť prvé zárodky šikanovania. Po vyhodnotení dotazníka môžeme 
konštatovať, že sa medzi našimi žiačkami šikanovanie nevyskytuje.  

 Žiačky sa zúčastnili na prednáške “Obchodovanie s ľuďmi“, ktorú odprezentovala  
školská psychologička.  

 Žiačky sa so záujmom zapojili do kampane Červené stužky, zúčastnili sa 
výtvarnej súťaže „Drogám nie!“. V mesiaci marec sa žiačky zapojili do výtvarnej 
súťaže „Prečo som na svete rada“, všetky práce boli umiestnené na nástenke vo 
vestibule ŠI. 

 Celointernátne podujatie „Vianočné inšpirácie“ bolo spojené s vianočnou burzou. 
Dekoračné predmety do tejto burzy vyrobili naše žiačky. Výťažok z predaja 
v hodnote 111 € bol zaslaný na účet sekulárnej komunity v Žakovciach, ktorú 
vedie rímskokatolícky kňaz Maroš Kuffa. 

 
4. VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU  
Vyhodnotenie cieľa : 

 Pomáhali sme žiačkam v procese sebauvedomovania a sebaúcty, rozvíjania 
tolerancie a zodpovednosti ako základných podmienok humánnych vzťahov 
medzi pohlaviami. 

 Pomáhali sme žiačkam osvojiť si spoločensky žiaduce a eticky správne postoje, 
názory a presvedčenia, aby vedeli správne hodnotiť vzťahy medzi pohlaviami, 
vzťahy v manželstve a rodine. 

http://www.stopline.sk/
http://www.ovce.sk/
http://www.pomoc.sk/
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 Viedli sme žiačky k pochopeniu lásky ako základnej zložky sexuality. 

 Pripravovali sme žiačky na zodpovedné rozhodovanie v kritických oblastiach 
všeobecne psychosexuálneho vývinu na základe mravných a všeobecne 
platných hodnôt a noriem. 

 Prispievali sme  k poznatkom o sexuálnom rozmere nášho života a k jeho 
pochopeniu - v tomto procese sú podstatné city, hodnoty a kultivovaná 
komunikácia. 

 Sprostredkovali sme žiačkam základné poznatky o biologických, psychických 
a sociálnych zmenách v puberte. 

 Vysvetlili sme žiačkam význam plánovaného rodičovstva, význam harmonickej 
a zdravej rodiny pre optimálny telesný a duševný vývin dieťaťa, zásady rodinnej 
výchovy, práva rodičov a detí. 

 Vysvetlili sme žiačkam možné riziká predčasných a rizikových aktivít, vrátane 
nežiaducej gravidity, interrupcie, pohlavných chorôb a nákazy HIV/AIDS. 

 Vysvetlili sme žiačkam nebezpečenstvo zneužívania drog pre reprodukčné 
zdravie a možnosti nákazy HIV/AIDS. 

 Učili sme žiačky odolávať negatívnym vplyvom rovesníckych skupín, rôznym 
médiám. 

 V týchto súvislostiach im zdôraznili význam sebaovládania a sebadisciplíny pri 
vytváraní kvalitných a rovnocenných medziľudských vzťahov. 
aktivity: Vedenie záujmového útvaru varenia, Veľkonočné tradície – tvorivé 
dielne, Deň rodiny- aktivity,  Túžby lásky – beseda s Mgr. Hudákom. 

 
5. SPOLUPRÁCA S RODIČMI ŽIAČOK 
Vyhodnotenie cieľa : 

 Spolupráca s rodinou je i napriek novým formám (telefonický kontakt iniciovaný 
zamestnancami, širší písomný styk) nedostatočná. Účasť na schôdzkach 
rodičov je menej ako 30%, o svoje deti sa zaujímajú väčšinou rodičia žiačok z 1 
ročníkov. Rodičia sa kontaktujú so zamestnancami  iba v prípade, keď je ich 
dieťa už „problémové“. Vyskytujú sa prípady, keď nereagujú ani pri uložení 
vážnych výchovných opatrení (podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie z ŠI). 
Veľká časť žiačok vlastní mobilné telefóny, čím sa skomplikoval kontakt 
s rodičmi. 

 
6. KULTÚRA NÁRODA, NÁRODNÝ JAZYK, NÁRODNÉ HODNOTY  KRAJINY 
 Vyhodnotenie cieľa : 

 Organizovali sme vychádzky do historického centra mesta, zamerali sme sa na 
architektúru, významné udalosti, ktoré súvisia s naším mestom a Slovenskom 
vôbec (Deň mesta Košice“ – účasť na oslavách). 

 Organizovali sme návštevy múzeí, výstav.  

 Pripravovali sme aktivity so zameraním na pôvodnú slovenskú tvorbu (piesne, 
básne, výstavka ľudovej tvorivosti, maľovanie veľkonočných vajíčok 
a vianočných medovníkov). 

 Zapájali sme žiačky do vedomostných súťaží. 
  

7. PRIPRAVA ŽIAČOK NA ZODPOVEDNÝ ŽIVOT  V SLOBODNEJ   SPOLOČNOSTI  
V DUCHU POROZUMENIA, MIERU, ZNÁŠANLIVOSTI,       ROVNOSTI 
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POHLAVIA A PRIATEĽSTVA MEDZI  VŠETKÝMI NÁRODMI,       ETNICKÝMI, 
NÁRODNOSTNÝMI A NÁBOŽENSKÝMI SKUPINAMI 

 Vyhodnotenie cieľa : 

 Sprostredkovali sme žiačkam poznatky o iných  kultúrach. 

 Eliminovali sme prejavy rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie a akékoľvek prejavy 
šikanovania. 

 V rámci poradenstva a prevencie boli riešené otázky ľudských práv, demokracie, 
tolerancie, rasizmu, diskriminácie a ostatných prejavov intolerancie. 
Pedagogicko-psychologické poradenstvo riešilo vzťahové a etické problémy, 
dotýkalo sa citového života mladých ľudí a problémov vznikajúcich pri príprave 
na budúce povolanie.  

 Napomáhali sme žiačkam v pochopení iných kultúr, zvyšovali sme národné 
povedomie a význam euroobčianstva. 

 Využili sme vplyv Žiackej rady pri dosahovaní cieľov. 

 Ohrozujúce šikanovanie, rasizmus či iné nehumánne prejavy sme 
nezaznamenali.   

 Máme vypracovanú internú smernicu k prevencii šikanovania v ŠI   
                                  

8. PRÍPRAVA ŽIAČOK NA VYUČOVANIE 
 Vyhodnotenie cieľa : 
V ŠI je vytvorená študijná komisia, ktorá monitoruje študijné návyky žiačok. Na 
zasadnutiach študijnej komisie sme vyhodnocovali prospech žiačok, analyzovali príčiny 
neprospievania, prijímali opatrenia na ich zlepšenie.   

 Umožnili sme pružný čas prípravy na vyučovanie počas celého dňa.  

 V metodickej oblasti sme sústredili pozornosť na prekonanie adaptačných 
problémov žiačok 1. ročníka, psychohygiene učenia (individuálne poradenstvo, 
cvičenia na rozvoj pamäti a odstránenie mechanického učenia. 

 V režime dňa sme striedali duševnú prácu a aktívny relax. 

 Zvýšenú pozornosť a individuálny prístup sme venovali žiačkam  
slaboprospievajúcim formou ich doučovania. 

 Priebežne sme spolupracovali s rodičmi a triednymi profesormi počas celého 
školského roka. 

 Aplikovali sme vhodné aktivity ako doplnok prípravy na vyučovanie - 
vedomostné súťaže, zábavné kvízy, besedy - Psychologické poradenstvo  pre 
žiačky pri vzdelávacích ťažkostiach / školská psychologička/  - prednášky : Ako 
sa máme učiť, K maturite bez stresu, Výstavka kníh.                                                                          

V oblasti spolupráce so školou je veľmi dobrá spolupráca na úrovni vedenia ŠI 
a škôl, z ktorých žiačky ubytúvame. Vychovávatelia iniciatívne spolupracovali 
s triednymi učiteľmi (telefonický kontakt s pedagógmi, neformálne stretnutia). V ŠI 
sme zaznamenali aj návštevy vyučujúcich, udržujeme kontakt so školu aj 
prostredníctvom výchovnej poradkyne, prizývaním učiteľov na vybrané kultúrno – 
spoločenské a prezentačné aktivity (Prváčky sa predstavujú). 
  

9. FORMOVANIE V OSOBNOSTIACH ŽIAČOK ZODPOVEDNÝCH OBČANOV 
Vyhodnotenie cieľa : 
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Viedli sme žiačky k rozvíjaniu demokratického systému spoločnosti vytváraním 
demokratickej atmosféry v rámci výchovných skupín, spolurozhodovanie  vo veciach 
výchovnej skupiny 

  Poskytli sme dostatočný priestor Žiackej rade na spolurozhodovaní o veciach 
všetkých žiačok školského internátu, jej členky prezentujú názory a návrhy 
žiačok vo vzťahu k vedeniu školského internátu,  vyjadrujú sa k podstatným 
otázkam, návrhom i opatreniam vedenia  v oblasti výchovy a vzdelávania a 
dávajú podnety na zlepšenie chodu internátu.   

 Poskytli sme žiačkam pri nástupe do školského internátu jasné pravidlá 
existencie v školskom internáte, vysvetlili sme im ich práva a možnosti 
využívania priestorov v ŠI.  

 Realizovali sme vo výchovných skupinách aktivity zamerané na rozvoj  vzťahov 
a upevňovanie noriem správania sa (tolerancia, dôvera, úcta, pomoc, 
komunikácia). 
 

10. VÝCHOVA ZAMERANÁ NA ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ  ŠTÝL, POZITÍVNY VZŤAH 
K PRÍRODE A ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU. 
Zdravý životný štýl 

Vyhodnotenie cieľa : 

  Dbali sme na to, aby sa žiačky stravovali racionálne. Príprava a podávanie 
stravy žiačkam v školskom internáte je zabezpečená prostredníctvom školskej 
jedálne, ktorá je súčasťou školského internátu. Na rozdiel od nevhodných 
stravovacích návykov, ktoré si niektoré žiačky prinášajú z domu, sa školská 
jedáleň snaží zabezpečiť pre žiakov zdravú, chutnú a pestrú stravu. Školská 
jedáleň má jednoznačne kladný vplyv na príjem zdravej stravy, ale aj výchovný 
aspekt - učí žiačky správnym stravovacím návykom a kultúre stolovania. 
Zámerom školského internátu je zabezpečiť zvýšenie podielu stravujúcich sa 
žiačok  ŠI a zmenu ich postojov smerom k zdravej racionálnej výžive. 

 Naďalej  sme pokračovali v realizácii podporných programov, zameraných na 
zdravý životný štýl a prevenciu obezity. 

 Prostredníctvom nižšie uvedených aktivít sme u žiačok posilňovali ich vzťah 
k zdravému životnému štýlu. Žiačky sa do uvedených aktivít zapájali s veľkým 
záujmom.  
Aktivity:  Deň jablka 
  Ovocný deň 
  Deň mlieka 
  Zábavné popoludnie ku dňu zdravia 
  Zeleninový deň 
                     Deň zdravej výživy 
Žiačky sa veľmi aktívne zapájali do športových aktivít a to už hneď od začiatku 
šk. roka, kde sa zúčastnili Volejbalového turnaja o putovný pohár riaditeľky ŠI 
a volejbalového turnaja medzi družobnými ŠI. Ďalej sa žiačky zúčastňovali aktivít 
ku Dňu zdravia, Deň zdravej výživy, Európsky športový týždeň boja proti drogám. 
V priebehu školského roka žiačky aktívne využívali posilňovne, zapájali sa do 
športovo-tanečných podujatí ako sú JUST DANCE a Zumba maratón. 

Úcta k životnému prostrediu 
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 Rozvíjali sme osvetovú a vzdelávaciu činnosť s dôrazom na environmentálnu 
výchovu a vzdelávanie k udržateľnému rozvoju osobnosti, zameranú hlavne na 
zdravé potraviny, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, udržateľnú spotrebu 
energie, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov, prevenciu 
znečisťovania a poškodzovania životného prostredia.  

 Prostredníctvom ekologickej komisie aj ekologickej výchovy v rámci 
výchovnovzdelávacej činnosti sme žiačky viedli k šetreniu energiami, separácii 
odpadu (hlavne papier a plasty), kde sme zrealizovali súťaž v zbere vrchnákov 
z PET fliaš. Dievčatá sa pravidelne zapájali aj do úpravy areálu ŠI a starali sa 
o pridelené úseky. 

 Zaraďovali sme svojpomocnú starostlivosť o okolie ŠI, starostlivosť o pridelené 
izby.  

 Program podpory zdravia, zdravý životný štýl – formovanie zdravej osobnosti 
žiaka a jeho odolnosť voči patologickým sociálnym vplyvom a tlakom sme 
realizovali zážitkovým spôsobom výchovnej práce. 

 V rámci enviromentálnych aktivít sme realizovali : 
Výtvarné a informačné tabule v interiéri školského internátu, šetrenie energiou 
a vodou po celý rok, separovanie odpadu  „Separuj, ušetríš prírodu i peňaženku“. 
Žiačky sa podieľali vo všetkých výchovných skupinách v separovaní odpadu a sú 
vedení k znižovaniu produkcie odpadov. 

 Tvorba estetického prostredia priestorov ŠI.  

 Vysádzanie kvetov, stromčekov a kríkov, starostlivosť o ne. 

 
11. PLNENIA ÚLOH NÁRODNÉHO PROGRAMU BOJA PROTI  DROGÁM 
Vyhodnotenie cieľa : 

 V ŠI pracoval koordinátor prevencie.  

 Cieľom primárnej prevencie je vytvoriť v školskom internáte podmienky pre 
zdravý telesný, psychický a sociálny vývin žiakov. Patrí sem výber pedagógov, 
nové prístupy vychovávateľov, ktoré kladú dôraz na otvorené a partnerské 
jednanie, efektívne formy spolupráce s rodičmi,  dobrá a efektívna spolupráca so 
školami a pedagógmi, ktoré žiaci navštevujú, úzka spolupráca s triednymi 
učiteľmi. Prevencia v ŠI tvorí integrálnu súčasť výchovnovzdelávaciej činnosti 
v školskom zariadení. 

- Preventívne programy vo Výchovnom programu sú orientované na: 
rodinnú výchovu, partnerské vzťahy, výchovu k manželstvu a rodičovstvu, dotazy 
žiačok na tému partnerské vzťahy, zakladanie vlastnej rodiny. 

 Zabezpečili sme poradenstvo v otázkach prevencie drogových a iných závislostí. 

 Pokračovali sme v realizácii Národného programu boja proti drogám a Koncepcii 
prevencie drogových závislostí v rezorte školstva. Zvýšenú pozornosť sme 
venovali prevencii užívania legálnych drog u žiačok (tabak a alkohol). 
Koordinátor prevencie drogových závislostí v spolupráci s vedením ŠI 
vypracoval plán, koordinoval a metodicky usmerňoval preventívnu a informačnú 
činnosť pedagogických zamestnancov, priebežne informoval rodičov o 
preventívnych aktivitách ŠI, o možnostiach pomoci ohrozeným deťom, o činnosti 
preventívnych, poradenských a iných odborných zariadení. 

 V spolupráci so školskou psychologičkou sme sa v školskom internáte venovali 
činnostiam zameraným na adaptáciu, prevenciu v oblasti drogovej problematiky 
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a na prevenciu nežiaduceho sociálneho správania. Uskutočnili sa témy: 
adaptácia žiačok v ŠI a škole formou besied, obchodovanie s ľuďmi, prevencia 
šikanovania - prednáška, sebapoznávanie- interaktívna forma a arteterapia 
zameraná na emócie. 

 Iniciovali sme preventívne aktivity a koordináciu prevencie ako integrálnej súčasti 
výchovnovzdelávacieho procesu:  

- Európsky týždeň boja proti drogám - aktivity, Cukrík za cigaretu – deň bez 
tabaku, Proti alkoholu – apríl mesiac boja proti alkoholu, Kvíz zameraný na boj 
proti AIDS, spoločenské hry, kvízy, umelecké aktivity, zážitkové formy zamerané 
na drogovú prevenciu, výstavy, fotogaléria, tvorivé dielne. 

 V našom internáte sme sa venovali aj aktivitám a to Európskemu týždňu boja 
proti drogám a kampani Červené stužky. Žiačky sa celý týždeň mali možnosť 
zapájať do športových aktivít v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám.  
 

12. ŠÍRIŤ DOBRÉ  MENO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU 
  Vyhodnotenie cieľa : 
 

 Podporovali sme publikačnú činnosť internátneho časopisu INŤAK a jeho 
reprezentovanie na  verejnosti. V školskom internáte pracuje redakčná rada pod 
vedením vychovávateľky, časopis vychádza ako občasník, žiaci publikujú 
spoločenské udalosti v internáte, postrehy, aktivity, ilustrujú časopis vlastnými 
kresbami, vlastnými fotografiami, vlastnou literárnou tvorbou – poézia, próza. 

 Aktualizovali sme webovú stránku.  

 Dbali sme o dobré vystupovanie žiačok na verejnosti a vysielať dobrý signál 
o výchove mladej generácie. Žiačky sa zúčastnili tanečného festivalu stredných 
škôl KSK, kde obsadili 3. miesto v zumbe.  

 Neustále sme skvalitňovali vzhľad priestorov školského internátu, ich čistotu, 
estetiku, dobrým materiálno – technickým vybavením vytvárali pozitívne 
pracovné prostredie nielen pre žiačky, ale aj pre zamestnancov. 

 Žiačky sa zapojili do zbierok: - Nezábudka - Liga za duševné zdravie 
                                              - Deň narcisov 

 

II.  Údaje o počte žiačok školského zariadenia vrátane žiačok so  
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  
 

Počet žiakov školského zariadenia 289 

Z toho dievčat 289 

Počet výchovných skupín   10 

Počet integrovaných žiakov/dievčat     0 

Prerušili štúdium      0 

Vylúčení žiaci      0 

Pristúpili počas šk.roka     1 

Prestúpili na inú školu     4 

Zanechali štúdium     0 

Iný dôvod zmeny    15 
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III. Údaje o počte prijatých žiačok prvého ročníka do školského 
zariadenia 
 

Škola Odbor Počet prijatých Počet nastúpených 

SZŠ - Moyzesova 

Farmaceutický 

laborant 
36 36 

Zdravotnícky laborant 15 15 

Očný optik 11 11 

Asistent výživy 7 7 

Zubný asistent 11 11 

SZŠ - Kukučínova 
Masér 2 2 

Zdravotný asistent 7 7 

ŠUV - Jakobyho  1 1 

GYM.- S.Maraiho- 
Kuzmanyho 6 

 1 1 

    

GYM. 
Španiel.bil.sekcia- Park 
ml. 5 

 1 1 

SOŠ Veterinárna, 
Nám.ml. 
poľnohospodárov 2 

 1 1 

Hotelová akadémia- 
Južná trieda 10 

 1 1 

SPOLU  94 94 

 
 
IV.  Údaje o počte ubytovaných  žiačok v školskom zariadení  
                                           podľa škôl 

 
Názov školy 

Počet žiačok v školskom roku 

2013/2014 2014/2015 

SZŠ – Moyzesova 17 210 230 

SZŠ – Kukučínova 40 38 29 

ŠUV- Jakobyho 15 15 9 

GYM.- Šrobárova 1 2 2 

GYM.- Trebišovská 12 3 0 

GYM.- Poštová 9 1 0 

GYM.- S.Maraiho- Kuzmanyho 6 2 3 

Konzervatórium- Timonovova 2 1 1 

Konzervatórium- Exnárová 8 1 0 
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Názov školy 

Počet žiačok v školskom roku 

SPŠ strojnícka, Komenského 2 1 0 

OA- Watsonova 61 1 1 

SOŠ Jana Bocatia- Bocatiova 1 2 0 

SOŠ Veterinárna, 
Nám.ml.poľnohospodárov 2 

0 1 

Hotelová akadémia- Južná trieda 10 4 5 

KSpgŠ- Južná trieda 48  5 1 

GYM. Španiel.bil.sekcia- Park ml. 5 0 1 

GYM.Sv.E.Steinovej- Charkovská 1 2 2 

Súkromne bil.GYM., Katkin park 0 1 

SSOŠ- Bukovecká 17 0 2 

Súkromná stredná odborná škola - 
Postupimská 37 

1 1 

Celkový počet žiačok  289 289 

Počet výchovných 
skupín 

10 

Priemerný 
počet žiačok 
na VS /10 VS/ 

28,9 

Priemerný 
počet žiačok 
na VS /10 VS/ 

28,9 

 
 
V.  Oblasti, v ktorých školské zariadenie  zabezpečuje   

výchovnovzdelávaciu činnosť, plánovanie  
 
Výchovnovzdelávací proces prebiehal v súlade s Výchovným programom nášho ŠI.  
 Výchovný program nášho internátu vychádzal: 

 zo všeobecných cieľov a princípov výchovy a vzdelávania (zákon č. 245/2008)  
 ciele výchovy a vzdelávania sme realizovali prostredníctvom výchovných oblastí: 
 

Oblasť  výchovy    (viď. Výchovný program ŠI) 
Spoločenská výchova  Sv 

Mravná výchova   Mv 

Pracovná výchova Pv 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu  Vmr 

Estetická výchova  Ev 

Telesná výchova  Tv 

Ekologická výchova Ekv 

Všetky činnosti a aktivity  v ŠI smerovali k plneniu dlhodobého cieľa: 

 na báze dobrovoľnosti zapojiť do voľnočasových aktivít čo najväčší počet žiačok 
a vytvoreniu predpokladov k jeho napĺňaniu – príprave pestrej ponuky záujmových 
činností. 
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V školskom roku 2013/2014 pracovali tieto záujmové útvary: 
   

Názov záujmového útvaru  

Zakúpenie pomôcok na 
záujmové útvary – 

vzdelávacie poukazy Vedúci 

Mladá novinárka  

Kancelársky papier, tonery 
do tlačiarne 

a kopírovacieho stroja Mgr. Švedová Oľga 

Filmovo relaxačný  - Ing. Hricková Tatiana 

Varenie - p.Perlová Bohdana 

Výtvarný  
Výtvarné  a aranžérske 

               potreby  Ing. Hricková Tatiana 

Tvoríme s fantáziou  
Výtvarné a aranžérske 

potreby, rezačka Mgr. Belejová Ivana 

Multimediálny  

Drobný materiál pre 
záujmový útvar, 

príslušenstvo k wifi 

Ing. Lukáčová Jana 

Ing. Rošková Dana 

Kráčame s módou   Šijacie potreby, žehlička Mgr. Nežníková Agnesa 

Zumba a aerobik  - Mgr. Fazekašová Zuzana 

Zmenáreň 

Výtvarné a aranžérske 
potreby, kozmetické 

potreby Mgr. Fazekašová Zuzana 

Modelujeme 
Výtvarné a aranžérske 

potreby Mgr. Jurčiová Silvia 

Čitateľský Knihy Mgr. Tabaková Alena 

Športový - Mgr. Balogová Gabriela 
 
     

VI.  Výsledky výchovy 
 
     Ponuka výchovno-vzdelávacej činnosti  bola pestrá – prevládali zážitkové metódy, 
tvorivé dielne, netradičné pracovné techniky čo aktivizuje činnosť žiačok s vyšším 
podielom ich samostatnej práce. Účasť žiačok na VVČ bola dobrovoľná, orientovaná na 
individuálny rozvoj s ohľadom na ich špeciálne záujmy a nadanie. Školský internát 
spolupracoval s externými lektormi najmä pre uspokojovanie špeciálnych záujmov 
a potrieb žiačok. 

Vo vzťahu vychovávateľa k žiakovi výrazne prevláda partnerská komunikácia. 
V hodnotení žiačok sa uplatňuje pozitívne hodnotenie a aj pozitívne očakávanie výkonu 
žiačok. Vytváranie vhodných podmienok pre tvorivú činnosť vychovávateľa so žiačkami 
bolo základnou prioritou vedenia.    

Informačný systém v ŠI je orientovaný na to, aby bola žiačka včas a pružne 
informovaná o všetkých aktuálnych otázkach života v ŠI so spätnou väzbou, ktorej 
cieľom je zistiť názory žiačok k danej problematike.  

Prezentáciou výsledkov výchovnovzdelávacej činnosti motivujeme žiačky k ďalšej 
tvorivosti, aktivite a kreativite. 
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Prezentácia prebieha formou : 

 vydávania časopisu INŤAK 

 vysielaním relácií pri rôznych príležitostiach cestou internátneho rozhlasu 

 premietaním a rozborom náučných videofilmov 

 vianočnej burzy výrobkov žiačok spojenej s predajom  

 výstavkami ručných prác 

 výstavkami výtvarných prác 

 tvorbou propagačných materiálov o VVČ pre žiačky 

 prezentácie (PC) o činnosti v ŠI 

 premietaním videonahrávok z celointernátnych podujatí 

 tvorbou kultúrnych programov k rôznym udalostiam 

 prostredníctvom webovej stránky školského internátu  

 príspevkov na rôzne charitatívne a dobročinné účely 
 
Opatrenia na zvýšenie kvality  výchovnovzdelávacej činnosti: 

 aplikovaním programu neformálneho vzdelávania s výrazným posilnením  
participácie žiačok na živote internátu  

 získavaním externých zamestnancov pre uspokojovanie špeciálnych záujmov 
u nadaných žiačok 

 dôsledným uplatňovaním výchovného programu  

 účasťou pedagogických zamestnancov na kontinuálnom vzdelávaní 

 
VII. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  
zamestnancov školského zariadenia  
 

1. pedagogickí zamestnanci 

Veková štruktúra všetkých PZ a OZ 

Vek: 
do 30 
rokov 

31- 40 41- 50 51- 60 
nad 60 
rokov 

Spolu 
všetkých 

Priem.vek 

Počet: 3 2 4 2 1 12 39 

z toho 
žien: 

3 2 4 2 1 12  

Počet  
PZ a OZ:  

12 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 12 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 0 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 

Priemerný počet žiakov na vychovávateľa 28,8 
 

 

 
 
V školskom internáte sú splnené personálne podmienky v zmysle 100 % 
kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov. 

Všetci pedagogický zamestnanci majú potrebnú odborno-pedagogickú a 
zdravotnú spôsobilosť a zodpovedajú morálnemu a etickému kódexu vychovávateľa.  
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2. Nepedagogickí zamestnanci 

               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek: do 30    nad 60 Spolu Priemerný 

  rokov 31-40 41-50 51-60 rokov Všetkých vek 

Počet: 0 5 8 12 1 26 48,96 

z toho žien: 0 5 7 10 1 22  

Počet 
nepedagogických 
zamestnancov: 26 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 3 

so stredoškolským vzdelaním 23 

 
 
VIII. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 
školského zariadenia  
 

Vzdelávanie Vzdelávacia 
inštitúcia 

Názov  osvedčenie, 
certifikátu 

Počet 
vychovávateľov 

Počet 
získaných 

kreditov na 1 
vychovávateľa 

aktualizačné RP MPC 
Riešenie konfliktných 
situácií v školách a 
školských zariadeniach 

5 6 

aktualizačné RP MPC 

Zvládanie záťaží 
v školskom prostredí- 
rozvoj relaxačných 
zručnosti pedagogického 
zamestnanca 

4 6 

aktualizačné RP MPC 
Výtvarné techniky a ich 
využitie v činnosti 
vychovávateľa 

1 12 

aktualizačné RP MPC 
Podpora duševného  
zdravia v školskom 
prostredí. 

2 6 

 

IX. Údaje o aktivitách a prezentácii školského zariadenia na verejnosti  
 
P.Č. Názov 

aktivity 

Termín konania Oblasť zamerania 

(v médiách, účasť na 

konferenciách, výstavách) 

Počet zúčastnených 

1. Tanečný 
festival 
stredných 
škôl KSK 

24.4.2014 Spoločenská oblasť 7 

     

 

 Internetová stránka www.dmke.sk. 

 Deň otvorených dverí pre rodičov, učiteľov a priateľov školského zariadenia. 

 Vydávanie časopisu o živote žiačok v školskom internáte s názvom INŤAK. 

 Spolupráca vo sfére riadiacej a výchovnovzdelávacej s organizáciami 
a inštitúciami v meste : FNsP SNP 1 (školskí i odborní lekári),  RP MPC Košice, 
Riaditeľstvo PZ Košice II, Krajské Riaditeľstvo PZ Košice II, Miestny úrad Košice 

http://www.dmke.sk/
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– Západ, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie v meste – ŠD, Mestská knižnica, 
Centrá voľného času, jazyková škola. 

 Spolupráca so strednými školami, ktorých žiačky ubytúvame. 

 Organizácia rôznych spoločenských a  športových aktivít v spolupráci 
s družobnými ŠI:  ŠI Komenského, ŠI Medická, ŠI Werferova. 
 

X. Údaje o projektoch, do ktorých je školské zariadenie zapojené  
 
Názov projektu Číslo projektu Celkový finančný 

príspevok 

Príspevok školy (ak 

bol) 

Poznámka 

White party  200 € 0 €  

 

XI. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou 
školskou inšpekciou v školskom zariadení v školskom roku 
2013/2014,  
 
V poslednom roku nebola vykonaná inšpekcia z úrovne ŠŠI. 
 

XII. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach 
školského zariadenia  
 
 
V priebehu školského roku 2013/2014 školský internát  okrem bežnej údržby:  
 

VYTVÁRAL MATERIÁLNO – TECHNICKÉ PODMIENKY PRE CHOD A ROZVOJ    
INTERNÁTU A MODERNIZÁCIU VÝCHOVNOVZDELÁVACIEHO PROCESU 

 

 Zakúpenie materiálno – technických pomôcok pre realizáciu záujmovej činnosti 
/fin. prostriedky získane za VP/   

 Estetizácia priestorov vestibulu ŠI – vo vlastnej réžii 

 Rozšírenie Wifi siete v ubytovacej časti ŠI  
 
                         SKVALITNIL  MATERIÁLNE PODMIENKY REKONŠTRUKCIAMI A OPRAVAMI 

INTERIÉRU A EXTERIÉRU  ŠI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Osadenie drevených zásten k posteliam na žiackych izbách – 80 kusov 

 Revitalizácia priestorov školského  internátu: maľovanie sociálnych 
zariadení, kúpeľní a študovní vo vlastnej réžii  

 Výmena vstupných dverí na izbách žiačok v počte 36 kusov  

 Výmena váľand na izbách žiačok v počte 92 kusov 

 Výmena kobercov na izbách žiačok v počte 48 kusov 

 Výmena záclon na izbách žiačok v počte 48 kusov  

 Nové deky pre žiačky – 300 kusov 

 Prelakovanie a prečalúnenie stoličiek na izbách žiačok vo vlastnej réžii - 144 ks 

 Zlepšenie  Wifi pripojenia na internet v celej budove  

 Modernizácia vestibulu zakúpením nových koženkových lavíc a stolíkov  
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 Zmodernizovanie vybavenia študovní - zakúpením nových stolov 

 obnova materiálno – technického  vybavenia v školskom stravovacom zariadení – 
nákup riadov, gastro nádob, panvíc, šľahača 

 Úprava areálu ŠI /prerezávanie okrasných kríkov/ 
  

 
XIII. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno -   
   vzdelávacej činnosti školského zariadenia, a to 
 

Vybraný ukazovateľ-  r. 2013 

Limit -  bežné výdavky 
         -  kapitálové výdavky    

    531 822,17 € 
           0 € 

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s 
hmotným zabezpečením školského zariadenia od rodičov 
alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu 
povinnosť – vlastné príjmy 

     88 510,49 € 

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a 
spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít 

      3 677,20 € 

Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných 
zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a 
spôsob ich použitia v členení  podľa finančných aktivít 

     
400 € 

Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných 
predpisov VHČ 

 10 567  € 

 
XIV. Aktivity súvisiace so schválenými koncepciami KSK 
 
Koncepcia rozvoja športu 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 
Počet 

zúčastnených 
žiakov 

Prínos/ 
nezáujem 

žiakov 

Zumba maratón 20.05.2014 
Spoločenská 

miestnosť 
Mgr.Fazekašová 30 záujem 

Just dance 05.09.2013 
Spoločenská 

miestnosť 
Mgr.Fazekašová 45 záujem 

Volejbalový turnaj 
September 

2013 
Ihrisko Mgr.Balogová 50 veľký záujem 

Priateľské 
volejbalové 

zápasy 

Priebežne 
počas roka 

ŠI 
Komenského 

 
Mgr.Balogová 10 záujem 

Švihadlový 
maratón 

30.01.2014 
Spoločenská 

miestnosť 
Mgr.Balogová 28 záujem 

Vianočný 
stolnotenisový 
turnaj -dvojhra 

December 
2013 

Priestory ŠI Mgr.Balogová 22 záujem 

Spoločenské hry 
Dáma a Človeče 

nehnevaj sa 

Priebežne 
počas roka 

Priestory ŠI Mgr.Balogová 16 záujem 

Tanečný festival 25.04.2014 Mimo ŠI Mgr.Fazekašová 7 záujem 
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Koncepcia rozvoja práce s mládežou 
 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 
Počet 

zúčastnených 
žiakov 

Prínos/ 
nezáujem 

žiakov 
Beseda so 

zachranárom 
23.10.2013 

Spoločenská 
miestnosť 

Perlová 57 záujem 

90.výročie 
krajskej knižnice-

kvíz 
27.3.2014 

Krajská 
knižnica 

Perlová 7 záujem 

Záložka do knihy 
spája stredné 

školy 

Október 
2013 

Čitáreň Mgr.Belejová 10 
záujem 

 

Godzone – 
KIOBK (Armáda 

Kráľa) 
12.11.2013 

Cassosport 
hala 

Mgr.Nežníková, 
Mgr.Belejová 

40 
 

veľký záujem 

Mikuláš 05.12.2013 Vestibul Ing.Hricková ŠI veľký záujem 

Poznaj mesto 
v ktorom žiješ 

02.9.2013 Okolie ŠI 
Perlová, 

Mgr.Jurčiová, 
Mgr.Nežníková 

90 veľký záujem 

Kultúrne 
pamiatky 

04.9.2013 
Historické 

jadro Košíc 

Perlová, 
Mgr.Jurčiová, 

Mgr.Nežníková 
90 veľký záujem 

Veľkonočné 
inšpirácie 

7.4.- 10.4. 
2014 

ŠI 
Ing.Hricková, 

Perlová 
200 veľký záujem 

Charitatívna 
zbierka –

Veľkonočná 
31.03.2014 ŠI Mgr. Nežníková 6 záujem 

Burza kníh 
25.3.2014+ 
apríl 2014 

Čitáreň Mgr.Belejová 40 záujem 

Zábavné 
popoludnie ku 
dňu zdravia 

08.04.2014 Areál ŠI 
Mgr.Belejová, 

Mgr.Fazekašová 
80 veľký záujem 

Výstava kníh 13.01.2014 vestibul Mgr.Belejová ŠI záujem 

Nechtový dizajn 04.06.2014 
Študovňa 

101 
Mgr.Belejová 20 záujem 

Lady Carneval 12.02.2014 
Študovňa 

301 
Mgr.Fazekašová 40 

záujem 
 

Najlepší 
krížovkár 

19.03.2014 Jedáleň 
Mgr.Fazekašová, 
Mgr.Nežníková 

23 
záujem 

 

Vytvarná súťaž-
Boj proti fajčeniu 

02.11.2013 
Výstavka 

prác vestibul 
Perlová 25 záujem 

Zeleninový deň 11.6.2014 jedáleň Perlová ŠI záujem 

Deň mlieka 14.5.2014 jedáleň všetci SV SI záujem 

Deň vody 20.3.2014 jedáleň Perlová ŠI veľký záujem 

Ovocný deň 29.1.2014 jedáleň Perlová ŠI veľký záujem 

Deň jablka 26.9.2013 Jedáleň Perlová ŠI veľký záujem 

Anorexia ako 
závažná choroba 

09.04.2014 
Študovňa 

302 
Mgr. Tancsáková 

 
12 

záujem 

Beseda 
s Mgr.M.Kuffom 

21.1.2014 
ŠI 

Komenského 
Perlová 15 záujem 

Návšteva 
štátneho divadla 

Košice 
 

29.01.2014 mimo ŠI Mgr. Tabaková 25 záujem 

Rozlúčka so 
štvrtáčkami 

13.5.2014 ŠI 
Ing.Lukáčová, 
Mgr.Belejová 

130 veľký záujem 

Relax s hlinou 30.01.2013 
Študovňa 

101 
Mgr.Jurčiová 12 záujem 

Spomienky na 
holokaust-

beseda 
20.01.2014 

Spoloč. 
miestnosť 

Mg.r.Švedová, 
Mgr.Tabaková 

60 
veľký záujem 
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s Ing.J.Szantom 
a PaeDr. 

M. Gyoriovou 

Beseda s 
novinárkou 

13.03.2014 
Študovňa 

301 
Mgr.Švedová 60 záujem 

Jesenné 
aranžmá - vence 

október 2013 
Študovňa 

301 
Mgr.Švedová 10 

 
záujem 

 

Veľkonočné 
aranžovanie 

07.04.2014 Vestibul ŠI 
Mgr. Švedová, 

Mgr. Fazekašová 
25 záujem 

Červené stužky 
25.- 29.11. 

2013 
Vestibul, 

spoloč.miest. 
Perlová 80 veľký záujem 

Výroba 
pohľadníc na 

tému – Boj proti 
AIDS 

25.11.2013 
Výstavka 

prác vestibul 
Perlová 30 záujem 

Túžby lásky – 
beseda 

s Mgr.Hudákom 
06.11.2013 

Spoločenská 
miestnosť 

Ing.Hricková, SI veľky záujem 

Študentská disco 20.11..2013 
Spoločenská 

miestnosť 
Ing.Hricková 

ŠI  +SI 
Komenského 

veľky záujem 

Valentínska 
disco 

12.02.2014 
Spoločenská 

miestnosť 
Ing.Hricková 

SI Komenskeho, 
SI Medicka +SI 

veľký záujem 

Diskotéka ŠI 
Medická 

02.10.2013 ŠI Medická 
Mgr.Jurčiová, 

Mgr.Nežníková 
30 

Záujem 
 

Imatrikulácia ŠI 
Medická 

16.10.2013 ŠI Medická 
Mgr.Jurčiová, 

Mgr.Nežníková 
36 

Záujem 
 

Imatrikulácia 
Komenského 

05.11.2013 
ŠI 

Komenského 
Mgr.Jurčiová, 

Perlová 
40 

 
Záujem 

 

Výroba sviečok 
zo včelích 

plastov 
12.12.2013 

Študovňa 
2.posch. 

Ing.Hricková 16 záujem 

Vianočné 
inšpirácie 

17.12.2013 
Spoločenská 

miestnosť 
Ing.Hricková, 

Perlová 
ŠI veľký záujem 

Lit. súťaž 
Valentín.pero 

február 2014 
Miestnosť 

č.14 
Mgr. Švedová 10 záujem 

Skladanie 
Origami 

19.-
27.09.2013 

Jedáleň ŠI a 
študovne 

Všetci SV 80 
 

Záujem 
 

Stres a jeho 
zvládanie 

06.02.2014 
Študovňa 

301 
Mgr. Tancsáková 30 záujem 

Imatrikulácia 
1.roč. 

11.09. 2013 
Spoločenská 

miestnosť 
Ing.Hricková, 

ŠI +ŠI  
Komenského 

veľký záujem 

Prečo som na 
svete rada 

výtvarná súťaž 
Marec 2014 vestibul Perlová 23 záujem 

Šikanovanie -
dotazník 

Október 
.2013, 

marec 2014 

Spoločenská 
miestnosť 

Perlová 70 záujem 

Prváčky sa 
predstavujú 

17.10.2013 
Spoločenská 

miestnosť 

Mgr.Jurčiová, 
Mgr.Nežníková, 

Perlová 
ŠI veľký záujem 

Lit súťaž 
Venované mame 

máj 2014 
Študovňa 

301 
Mgr. Švedová 10 záujem 

Maľovanie 
kraslíc 

7.4.2014 2.posch. Ing.Hricková 15 záujem 

Riešenie 
SUDOKU 

11.12.2013 Jedáleň ŠI Medická 4 
1. miesto – 

K. Bilá 

Dekorovanie 
tričiek 

18.06.2014 
Študovňa 

2.p. 

Ing.Hricková, 
Mgr.Nežníková, 

Mgr.Belejová 
30 záujem 

Cukrík za 29.5.2014 OC Galeria Perlová SI záujem 
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cigaretu 

Prednáška -
Zdravý životný 

štýl 
08.04.2013 

Študovňa 3. 
posch. 

Mgr. Tancsáková 30 záujem 

Ako sa učiť 24.10.2013 
Spoločenská 

miestnos 
Perlová 

Mgr. Tancsáková 
90 záujem 

Deň zdravej 
výživy 

15.10.2013 Jedáleň Perlová ŠI veľký záujem 

Vystúpenie FS 
Kalvarčan 

24.09.2013 
Spoločenská 

miestnosť 
Ing.Hricková ŠI záujem 

White párty 11.11.2013 
Spoločenská 

miestnosť 
ŽR 70 

záujem 
 

Dni nezábudiek 
20.-24.10. 

2013 
Obchodné 

centrá 
Mgr.Jurčiová 9 

Záujem 
 

Koncoročný Just 
Dance 

25.6.2014 
Spoločenská 

miestnsoť 
Mgr.Fazekašová 25 

zzujem 
 

 
 
Vzdelávacie poukazy  
 

Poukaz vzdelávací Počet vydaných Počet 
prijatých 

Počet zriadených 
záujmových 

útvarov 

 0 95 11 

 
        Školský internát využíva na záujmové vzdelávanie vzdelávacie poukazy, ako 
bonusový systém finančnej podpory v zmysle zákona č.597/2003 Z.z. o financovaní 
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. 

  Školský internát je poskytovateľ záujmového vzdelávania financovaného 
prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Každoročne organizuje pre žiačky v čase 
mimo vyučovania aktivity, ktorých obsah je zameraný na záujmovú, rekreačnú, 
telovýchovnú a spoločenskú činnosť žiačok.   
        Záujmová činnosť je organizovaná na báze dobrovoľnosti. Pozornosť je  venovaná 
aj práci s talentovanými žiačkami. V septembri 2013 bol uskutočnený nábor na 
záujmovú činnosť prostredníctvom vychovávateľov v jednotlivých výchovných 
skupinách. 
Záujmová činnosť sa uskutočňuje pravidelne podľa harmonogramu, v určených dňoch 
a hodinách v priestoroch  školského internátu. 

 
 
Žiacka rada  je strešným orgánom, vyjadruje sa k práci jednotlivých komisií, hodnotí ich 
činnosť, dáva podnety a návrhy na rozšírenie a skvalitnenie ich aktivít. Vyjadruje sa ku 
všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školského zariadenia, 
k návrhom a opatreniam školského zariadenia v oblasti výchovy a vzdelávania.  
            Pomáha žiačkam, aby z nich boli zrelé, sebavedomé, nezávislé osobnosti. 
Predstavuje komunikačný kanál vedenia školského internátu so žiačkami. Vystupuje 
ako možnosť na získanie praktických skúseností demokracie.  

 
 

                                                                       Ing. Dana Rošková 
                                                                  riaditeľka ŠI 
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