
KOMISIE V ŠI 

Kultúrna komisia 
- jej cieľom je formovať estetické cítenie, vkus, vzťah k 

ľuďom a skvalitňovanie medziľudských vzťahov, podporovať talent, umelecké schopnosti a 
zručnosti. Organizuje hodnotné kultúrne podujatia celointernátneho charakteru 
 
Športová komisia 

- ktorej cieľom je ponúkať a vykonávať pohybové aktivity smerujúce k upevňovaniu 
zdravia, telesnej a duševnej pohody, poznať princípy zdravého životného štýlu a význam 
dodržiavania zásad zdravej výživy 
 
Študijná komisia 

- organizuje činnosti, cieľom ktorých je poskytnúť možnosť prezentovať svoje názory, 
vedomosti, možnosť racionálne využívať voľný čas, motivovať žiakov k ďalšiemu 
sebavzdelávaniu 
 
Stravovacia komisia 

- s cieľom rozvíjať praktické zručnosti súvisiace s rodinným životom, pochopiť význam 
dodržiavania zásad zdravej výživy 
 
EKO komisia 

- svojimi aktivitami umožňuje pochopiť význam aktívnej ochrany životného prostredia, 
rozvíjať zručnosti pri tvorbe a ochrane životného prostredia, zlepšiť vzťah žiakov k životnému 
prostrediu a viesť k šetreniu energiami 

 

KRÚŽKY V ŠI 

Krúžok  tvorivosti a aranžovania:  

Obsah činnosti: práca s rôznym materiálom, činnosti orientované na vytváranie 
vkusných dekorácií, skrášľovanie prostredia, práca s prírodným materiálom netradičné 
techniky, netradičné pracovné postupy ako decoupage, quillingová technika, technika 
točeného papiera, využívanie odpadového materiálu, práca s anilínovými farbami, odlievanie 
do piesku, výroba sviečok z parafínu. 

Ciele:    

- rozvoj tvorivých schopností a zručností 
- rozvoj nápaditosti, tvorivosti, fantázie 
-  rozvíjať  talent a umelecké  schopnosti 
- rozvoj konštruktívneho myslenia pri práci 
- spoznávať nové pracovné postupy a techniky 
- rozvíjať zmysel pre estetické cítenie a krásu 
- prejavovať  vzťah   k estetickej úprave prostredia 
- motivovať žiakov svoje manuálne  zručnosti tvorivo rozvíjať  

 



Krúžok kondičný:  
 

Obsah činnosti: cvičenie v posilňovni 
 
Ciele:  

- aktívne využívať voľný čas 
- motivovať žiakov k osvojeniu si pozitívnych postojov k pravidelnému cvičeniu 

a telesnému pohybu 
- pochopiť význam starostlivosti o svoje zdravie 
- rozvíjať schopnosť zodpovednosti za svoje zdravie 
- zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť 
- rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni 
- zvyšovať pohybovú gramotnosť 

 

Futbalový krúžok: 
 

Obsah činnosti: Poznanie a dodržiavanie zásad správnej výživy, športové a pohybové 
činnosti. 
 
Ciele:  

- poznanie úrovne vlastnej pohybovej výkonnosti 
- zvyšovanie pohybovej gramotnosti 
- rozvoj kondičných a koordinačných schopností 
- zvyšovať pohybovú výkonnosť a zdatnosť 
- vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, k športu ako súčasť zdravého životného 

štýlu a starostlivosti o svoje zdravie 
 
 

Fotografický krúžok:  

Obsah činnosti: získanie teoretických a praktických základov práce s fotografickou 
technikou, praktické ukážky spracovania fotografií prostredníctvom PC programov na 
spracovanie fotografií ( Photoscape, Picaso Online photoshop a pod.), zabezpečovanie 
a spracúvanie foto a video dokumentácie z internátnych a kultúrnych podujatí, súťaže, 
návštevy výstav.  

Ciele: 

- rozvíjanie kreativity, obrazového videnia a predstavivosti 
- rozvoj fantázie, estetického cítenia, talentu 
- získavať nové zručnosti a motivovať žiakov svoje zručnosti rozvíjať  

 

 

 



Krúžok šitia:  

Obsah činnosti: Výroba jednoduchých a praktických textilných výrobkov, látkových 
hračiek a úžitkových predmetov z textilu. 

Ciele: 

- podpora a rozvoj zručností potrebných pre praktický život 
- rozvoj manuálnych zručností 
- rozvoj kreativity a tvorivosti 
- rozvoj estetického cítenia 

 

Krúžok varenia a pečenia 

 Obsah činnosti: príprava jednoduchých pokrmov, pečenie a zdobenie koláčov a 
dezertov. 

       Ciele: 

- podpora a rozvoj zručností pri výrobe netradičných dezertov 
- rozvoj kreativity pri ich zdobení 
- naučiť sa pripravovať jednoduché pokrmy 
- rozvíjanie estetického cítenia 

 

 

 

 

 


