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“Povedz mi a zabudnem, ukáž mi a zapamätám si, zapoj ma  

a porozumiem.” 

 
Cieľom výchovnovzdelávacej činnosti v školskom internáte je poskytovať  žiakom všestrannú pomoc pri ich 

príprave na vyučovanie, ďalej formovať ich aktívny postoj k sebavzdelávaniu a sebavýchove, uspokojovať ich 
individuálne potreby a záujmy, rozvíjať ich nadanie, špecifické schopnosti a tvorivosť a viesť ich k aktívnemu 
využívaniu voľného času, k správnemu oddychu a relaxácii. 

Výchovnovzdelávacie pôsobenie školského internátu je zamerané tak, aby umožnilo  individuálny rozvoj osobnosti 
každého žiaka, jeho záujmov a potrieb, poznatkov, spôsobilostí a zručností, postojov a hodnôt, pripravilo ho na život 
v otvorenej informačnej spoločnosti, motivovalo k celoživotnému vzdelávaniu, k aktívnemu občianstvu, posilňovalo 
jeho úctu k rodičom, k základným ľudským právam a slobodám, k porozumeniu, tolerancii a znášanlivosti, ku 
kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám nášho štátu. Vytvára taktiež podmienky pre participáciu žiakov na živote 
v školskom internáte a pre ich zapájanie sa do verejného života. 

Významným cieľom výchovného pôsobenia v školskom internáte je rovnako úsilie zvyšovať úroveň a kvalitu 
zdravého stravovania žiakov a formovať ich správne stravovacie návyky. 

 
Plán práce školského internátu na školský rok 2022/2023 vychádza zo Sprievodcu školským rokom 2022/2023 

vydaným MŠ SR, z platnej školskej legislatívy, zo zámerov a cieľov výchovného programu ŠI, z hodnotenia plnenia 
úloh plánu práce za predchádzajúci školský rok, zo všeobecne záväzných nariadení ŽSK, z koncepčných 
a metodicko-odborných materiálov odboru školstva a športu ŽSK a KŠÚ.  

Plán práce školského internátu je pracovný materiál, možno ho aktualizovať a dopĺňať i počas školského roka.  
                                              

1. Hlavné ciele výchovy a vzdelávania žiakov v školskom internáte: 
 

■ nadviazať na výchovnovzdelávaciu činnosť školy a vytvárať žiakom podmienky pre kvalitnú prípravu na 
vyučovanie, 

■ uspokojovať individuálne potreby a záujmy žiakov prostredníctvom aktivít v čase mimo vyučovania, 
■ rozvíjať talent a nadanie žiakov, ich špecifické schopnosti a tvorivosť, 
■ viesť žiakov k aktívnemu využívaniu voľného času, správnemu oddychu a relaxácii, 
■ podnecovať záujem žiakov o organizovanú pravidelnú činnosť v školskom internáte, 
■ rozširovať a skvalitňovať ponuku záujmovej činnosti v školskom internáte, mimoškolských aktivít 

a spoločenských akcií a podujatí, 
■ rozvíjať vzdelávacie, komunikačné,  pracovné, sociálne, občianske a kultúrne kompetencie žiakov so 

zameraním na rozvoj ich osobnosti,  
■ pripravovať žiakov na aktívny život v otvorenej informačnej a multikultúrnej spoločnosti, 
■ viesť žiakov k zdravému rozvoju ich osobnosti a k výchove orientovanej na pozitívne ľudské hodnoty, 
■ využívať účinné nástroje na predchádzanie alebo riešenie prvých príznakov záškoláctva, problémového alebo 

agresívneho správania, šikanovania, fyzického alebo psychického týrania, delikvencie, zneužívania 
návykových látok, sexuálneho zneužívania, prejavov extrémizmu a pod., 

■ zamerať sa na prevenciu rizikového správania sa žiakov v čase ich dospievania, 
■ podieľať sa na plnení programu boja proti drogám a zabezpečovať aktívnu ochranu žiakov pred ich užívaním 

a rozširovaním, 
■ realizovať aktivity  zamerané na prevenciu a elimináciu  rizikového správania a na podporu morálneho 

a právneho vedomia žiakov, 
■ zintenzívniť spoluprácu s rodičmi žiakov pri riešení problémov v oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti 

v záujme osobnostného a vzdelanostného rastu žiakov, 
■ realizovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu a na základe poznania rodinného prostredia žiaka uplatňovať 

pozitívnu komunikáciu s rodinou žiaka v prospech jeho výchovy, 
■ realizovať aktivity zamerané na multikultúrnu výchovu  a výchovu proti predsudkom,  
■ podporovať záujem žiakov o prácu s modernými informačnými a komunikačnými technológiami, 
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■ vytvárať žiakom priestor pre ich participáciu na živote školského internátu, 
■ zintenzívniť spoluprácu s regionálnymi radami mládeže, 
■ pomáhať žiakom hľadať a nachádzať spôsoby ako sa úspešne vyrovnávať s výzvami rýchlych spoločenských 

zmien, 
■ spolupracovať v rámci metodicko-odbornej a poradenskej činnosti pre ŠI s NIVAM, s OŠaŠ ŽSK, KŠÚ v Žiline, 

s centrami CPPPaP, 
■ zapájať sa do vyhlásených výziev MŠVVaŠ SR ako aj do výziev iných, verejných a súkromných inštitúcií 

vhodných pre ŠI. 
 

Plnenie hlavných cieľov v oblasti výchovy a vzdelávania v školskom internáte umožní žiakom: 
 formovať ich pozitívnu hodnotovú orientáciu, 
 využívať zaujímavé príležitosti a ponuky k zmysluplnému využívaniu voľného času vo vhodnom prostredí a v 

primeranej spoločnosti, 
 chápať význam celoživotného vzdelávania a možnosti jeho realizácie v ďalšom živote, 
 kultivovať komunikačné schopnosti a spôsobilosti, najmä schopnosti efektívne verbálne aj neverbálne 

komunikovať, aktívne počúvať a vystupovať pred skupinou poslucháčov, 
 rozvíjať personálne a interpersonálne schopnosti a spôsobilosti, najmä samostatnú tvorbu kvalitných 

medziľudských vzťahov, schopnosť efektívne kooperovať v tíme, 
 podieľať sa na tvorivom a kritickom riešení problémov, vyjadrovaním kritického myslenia žiaka, jeho 

samostatnosti v riešení konfliktov a zvládnutí záťažových situácií, 
 rozvíjať počítačovú gramotnosť samostatnou prácou s modernými informačnými a komunikačnými 

technológiami, 
 aktívne sa zapájať do života v školskom internáte, participovaním na progresívnych zmenách, prispievaním k 

posilňovaniu základných hodnôt, ako sú ľudské práva, boj proti rasizmu a xenofóbii, solidarita a interkultúrny 
dialóg.  

 
 

       

2. Úlohy školského internátu v oblasti výchovy a vzdelávania v školskom roku 2022/2023  
 

Najdôležitejším prvkom výchovy a vzdelávania je žiak, preto hlavné úlohy smerujú k naplneniu jeho potrieb  
a záujmov, k jeho vedeniu k zodpovednosti za svoju sebavýchovu a sebavzdelávanie. 
 Dôsledne uplatňovať vo VVČ výchovný program školského internátu. 

T: priebežne    
Z: vedenie ŠI, všetky vychovávateľky 

 Povzbudzovať a motivovať žiakov ku kvalitnej a systematickej príprave na vyučovanie. 
T: priebežne                                                                   
Z: všetky vychovávateľky 

 Nadväzovať na poznatky žiaka získané v škole a ponúkať mu nové, osobnosť rozvíjajúce poznatky a 
zručnosti. 

T: priebežne                                                                  
Z: všetky vychovávateľky 

 Skvalitňovať podmienky pre prípravu žiakov na vyučovanie, dôsledne analyzovať prípravu aj študijné 
výsledky jednotlivých žiakov a prijímať účinné motivačné opatrenia pre ich zlepšenie. Účinne pomáhať 
slabším žiakom, operatívne spolupracovať s rodičmi žiakov, triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi.  

T: priebežne                                                                   
Z: vedenie ŠI, všetky vychovávateľky 

 Uplatňovať vo VVČ individuálny prístup k žiakovi, k jeho potrebám a záujmom. 
T: priebežne                                                                 
Z: všetky vychovávateľky 

 Sústrediť pozornosť vo VVČ na zaujímavý obsah a kvalitnú edukáciu prostredníctvom širokej ponuky 
vzdelávacích, záujmových, oddychových a relaxačných činnosti v čase mimo vyučovania s možnosťou 
výberu pre všetkých žiakov.  
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T: priebežne                                                                    
Z: všetky vychovávateľky 

 Zvyšovať vo VVČ podiel samostatnej práce žiaka s cieľom viesť ho ku  kreatívnemu plneniu daných úloh.  
T: priebežne                                                                    
Z: všetky vychovávateľky 

 Využívať vo VVČ aktivizujúce metódy a formy práce založené na nedirektívnych postupoch, na povzbudení, 
podpore, prežívaní, simulácii životných situácií (animácia, výchova zážitkom).  

T: priebežne  
Z: všetky vychovávateľky 

 Zvyšovať motiváciu žiakov k ich účasti na VVČ v čase mimo vyučovania, zvlášť citlivo pristupovať ku žiakom 
I. ročníka, aby sa ich proces adaptácie na zmenené životné podmienky uskutočnil bez vážnejších 
problémov.  

T: priebežne                                                                  
Z: všetky vychovávateľky 

 Uplatňovať vo VVČ a vo vzťahu ku žiakovi emocionálny prístup s vysokým stupňom empatie a akceptovania 
jeho osobnosti. 

T: priebežne                                                                    
Z: všetky vychovávateľky 

 Formovať vzťah žiaka k pozitívnemu  využívaniu voľného času ako jeho budúcemu životnému štýlu. 
Podieľať sa na plnení programu boja proti drogám, a tak zabezpečovať aktívnu ochranu pred vznikom 
užívania a šírenia drog. 

T: priebežne                                                                                            
Z: vedenie ŠI, všetky vychovávateľky 

 Venovať intenzívnu pozornosť problematike súvisiacej s multikultúrnou výchovou, Akčným plánom 
predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom 
intolerancie, Metodickým usmernením ŽSK k prevencií kriminality a sociálno- patologických javov v školách 
a školských zariadeniach.  

T.: priebežne 
Z.: vedenie ŠI, vychovávatelia 

 Rozvíjať emocionálnu inteligenciu žiakov, učiť žiakov zručnostiam sebavedomia, sebariadenia, 
sebamotivácie a empatie. Učiť žiakov otvorene hovoriť o svojich citoch a o svojich potrebách.  

T: priebežne                                                                   
Z: všetky vychovávateľky 

 Viesť žiakov k otvorenej  prezentácii svojich hodnotových postojov, k vlastnej tvorbe, k získavaniu vlastných 
praktických skúseností z riešenia problémov z reálneho sveta. 

T: priebežne                                                                   
Z: všetky vychovávateľky 

 Viesť žiakov k dodržiavaniu školského poriadku školského internátu s rešpektovaním všetkých ich práv.  
T: priebežne                                                                   
Z: vedenie ŠI, všetky vychovávateľky 

 Učiť žiakov schopnosti niesť zodpovednosť za svoje konanie. 
T: priebežne                                                                   
Z: všetky vychovávateľky 

 Učiť žiakov poznávať a pomenovať svoje silné a slabé stránky, učiť ich sebahodnoteniu, sebamotivácii 
a sebaúcte.  

T: priebežne                                                                    
Z: všetky vychovávateľky 

 Využívať motivačné rozhovory ako jednu z foriem hodnotenia žiaka. Pokračovať v písomnom hodnotení 
žiakov.  

T: priebežne                                                                    
Z: všetky vychovávateľky 

 Posilniť pozitívne hodnotenie žiaka, vychádzať z pozitívneho očakávania výkonu žiaka. 
T: priebežne                                                                     
Z: všetky vychovávateľky 

 Na základe poznania rodinného prostredia žiaka uplatňovať pozitívnu komunikáciu s rodinou žiaka 
v prospech jeho výchovy. 
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T: priebežne                                                                    
Z: všetky vychovávateľky 

 Vytvoriť pracovnú pozíciu školského psychológa alebo výchovného poradcu v ŠI. 
  T: do 30.06.2023    
 Z: riaditeľka ŠI 

 Podnecovať a rozvíjať počítačovú gramotnosť žiakov samostatnou prácou s modernými informačnými 
a komunikačnými technológiami. 

T: priebežne                                                                    
Z: vedenie ŠI, všetky vychovávateľky 

 Zapájať sa do vyhlásených výziev MŠVVaŠ SR ako aj do výziev iných, verejných a súkromných inštitúcií 
vhodných pre ŠI ( Enviroprojekty, Elektronizácia a revitalizácia ŠI, a i.). 

T: priebežne                                                                    
Z: vedenie ŠI, všetky vychovávateľky 

 Rozširovať spoluprácu v rámci metodicko-odbornej a poradenskej činnosti pre ŠI s NIVAM,  s OŠaŠ ŽSK, 
KŠÚ v Žiline, s centrami CPPPaP, a i. 

T: priebežne    
Z: vedenie ŠI 

 Nadviazať spoluprácu s ďalšími školskými internátmi u nás a v zahraničí. 
       T: priebežne    
       Z: vedenie ŠI 

 Aktualizovať školský poriadok školského internátu v súlade platnými predpismi. 
  T: priebežne     
                                                                                                                       Z: riaditeľka ŠI 

 Venovať systematickú pozornosť výchove vzťahu k ochrane životného prostredia, vo VVČ využívať 
existujúce environmentálne programy a ďalšie materiály odporúčané MŠ. 

T.: priebežne 
Z.: vedenie ŠI, všetky vychovávateľky 

 Posilňovať výchovu žiakov k zdravému životnému štýlu a realizovať aktivity a programy na podporu zdravia 
a zdravého životného štýlu. 

T.: priebežne 
Z.: vedenie ŠI, všetky vychovávateľky 

 Zapájať žiakov do pohybových aktivít, podporovať činnosť športových krúžkov, umožniť žiakom ŠI využívať 
všetky dostupné priestory vhodné na aktívne športovanie. 
 T.: priebežne 
 Z.: vedenie ŠI, všetky vychovávateľky. 
 
 

3. Špecifické úlohy v oblasti výchovy a vzdelávania v školskom roku 2022/2023 
 

Do plánov výchovno-vzdelávacej činnosti jednotlivých výchovných skupín je potrebné okrem hlavných úloh 
stanovených vo VP ŠI a v pláne práce na školský rok 2022/2023 implementovať: 

 tvorivo-humanistický model výchovy a vzdelávania, 

 prvky neformálneho vzdelávania, 

 aktivizujúce metódy a formy edukačnej práce, 

 princípy a práva Charty dieťaťa a ďalších dokumentov týkajúcich sa oblasti ľudských práv, 

 program bez alkoholu, drog a cigariet v ŠI, 

 program zameraný na prevenciu šikanovania a prejavov antisociálneho správania, 

 vedenie žiakov k väčšej zodpovednosti za spoločný majetok ŠI, 

 spoluprácu s kultúrnymi a spoločenskými inštitúciami v meste i regióne, 

 spoluprácu s inými  školskými internátmi,  

 prvky a metódy spolupráce s rodičmi a školou, 

 aktivity podporujúce formovanie medziľudských vzťahov, 

 výchovné prvky potláčajúce všetky formy diskriminácie, intolerancie. 
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Jednotlivé úlohy realizujú pedagogickí zamestnanci v rámci pravidelnej, individuálnej alebo skupinovej, 
záujmovej činnosti (komisie, krúžky, súbory, kluby, kurzy), príležitostnej záujmovej činnosti (Mikuláš, Vianočný 
večierok, Fašiangy, Veľká noc), ponuky spontánnych aktivít (hry, športovanie, súťaže), práce s talentovanou 
mládežou (súťaže, prehliadky), metodicko-odbornej činnosti (osveta) a v rámci ďalších činností.  

 
Metódy a formy výchovno - vzdelávacej práce volí pedagogický zamestnanec tak, aby sa rešpektovali 

individuálne potreby a osobnostné odlišnosti žiakov a aby ich podnecovali k samostatnému mysleniu a konaniu,  
k aktivite, tvorivosti, objektívnemu sebahodnoteniu, k vytváraniu podmienok pre úspešnosť každého jedinca a 
k vytváraniu podmienok na pozitívnu atmosféru pri práci alebo pri odpočinku.  

 
Pri všetkých činnostiach, aktivitách a podujatiach v čase mimo vyučovania je potrebné rešpektovať tieto 

základné požiadavky: 
 pozitívneho pedagogického ovplyvňovania voľného času – zážitkami, 
 jednoty pedagogických zamestnancov školy a školského internátu, 
 sebarealizácie žiakov – úspešnosť, vlastná hodnota, 
 pestrosti, zaujímavosti a príťažlivosti, 
 odpočinku a relaxácie, 
 dobrovoľnosti,  
 záujmového zamerania – prehlbovanie, kultivácia, 
 citlivosti a citovosti – motivácia, emocionalita, 
 orientácie na sociálny kontakt – komunikácia, 
 odbornej kvality a zlepšovania činnosti. 
 

 
 

4. Personálne zabezpečenie výchovy a vzdelávania v ŠI v školskom roku 2022/2023:    
 

Vedúci zamestnanci  

Riaditeľka  školského internátu Ing. Katarína Hanková 

Zástupkyňa riaditeľky pre prácu v ŠI Mgr. Radoslava Stuchlá 

  

Vychovávateľky  

1.   VS (blok H-1) Mgr. Lucia Čepelová 

2.   VS (blok H-1) Žaneta Ďanovská 

3.   VS (blok H-2) Bc. Ivona Vaclavíková 

4.   VS (blok H-2) Bc. Janka Šovčíková 

5.   VS (blok H-3) Bc. Jozefína Lučanová 

6.   VS (blok H-3) Mgr. Mária Kornhauserová 

7.   VS (blok H-4) Katarína Košťáková 

8.   VS (blok B-3) Jaroslava Vojtová 

9.   VS (blok B-4) Mgr. Radoslava Stuchlá 

10. VS (blok B-5) Bc. Mariana Lettrichová 

  

Pomocné vychovávateľky Zdenka Rajnáková 

 Mária Švancarová 
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   Koordinátori komisií: 

Kultúrna komisia (KultK) Mgr. Mária Kornhauserová, Bc. Mariana Lettrichová 

Stravovacia komisia (StravK) Mgr. Radoslava Stuchlá, Bc. Jozefína Lučanová 

EKO komisia (EkoK)  Bc. Jozefína Lučanová, Žaneta Ďanovská 

Športová komisia (ŠportK) Bc. Janka Šovčíková, Bc. Ivona Václavíková 

Študijná komisia (ŠtudK) Jaroslava Vojtová, Mgr. Lucia Čepelová 

 

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-  jej  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- poradný orgán vedenia ŠI . Jej úlohou je spolupracovať s vedúcou školskej jedálne a 
napomáhať pri úspešnom riadení prevádzky v školskej jedálni,  prerokúvať požiadavky a návrhy členov komisie. Tiež 
predkladať odporúčania v súlade s platnou legislatívou pre oblasť školského stravovania. 

 

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. 

 

6. Stála ponuka na voľný čas 

Ponuka  Kedy Kde Kto 

Počítače + internet denne  
14,30 – 21,30    

miestnosť  (č. 37 ) službukonajúca 
vychovávateľka 

Knižnica pondelok, streda 
17,00-18,00 
 

knižnica (č. 301) M. Lettrichová 
J. Šovčíková 
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7. Krúžky 
 

Ponuka  Kedy Kde Kto 

Krúžok tvorivosti a 
aranžovania 

 

utorok 
16,00 – 18,00 

miestnosť č. 246 
J. Vojtová 
K. Košťáková 

Kondičný krúžok 
Utorok, štvrtok 
19,00 – 20,00 

posilňovňa (č.302) 
I. Vaclavíková 
J. Šovčíková 
 

Krúžok športových 
hier 

streda 
 

telocvičňa GMG L. Čepelová 

Fotografický krúžok 
Utorok, štvrtok 
17,00 – 19,00 

miestnosť č. 16 L. Čepelová 

Krúžok šitia  
pondelok 
16,00- 18,00 
 

miestnosť č. 412 M. Kornhauserová 

Krúžok varenia a  
pečenia  

štvrtok 
16,00-18,00 

miestnosť č. 314 
I. Vaclavíková 
K. Košťáková 
 

Knihožrút 
Pondelok / streda 
16,00-18,00 

knižnica (č. 301) M. Lettrichová 
 

 

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. 

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  

 

Kondičný krúžok:  
 

Obsah činnosti: cvičenie v posilňovni, poznanie a dodržiavanie zásad správnej výživy, pochopenie významu 
aktívneho odpočinku pre odstránenie únavy a kompenzačného účinku telesných cvičení, poznanie úrovne vlastnej 
pohybovej výkonnosti. 
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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 

 
 
Krúžok športových hier: 
 

Obsah činnosti: futsal, volejbal, florbal, basketbal. 
 
Ciele:  

- motivovať mládež ku športovým činnostiam 
- rešpektovanie pravidiel hry, podpora súťaživosti 
- rozvoj kondičných a koordinačných schopností 
- zvyšovať fyzickú zdatnosť a výkonnosť 
- 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.), workshopy, 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 
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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 

     

   Krúžok Knihožrút 

 Obsah činností:  rozvíjať schopnosti žiakov  vyhľadávať a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, 
rozširovať ich komunikačné zručností,  vyjadrovať svoje myšlienky a pocity, naučiť ich zmysluplne tráviť voľný čas a 
pestovať lásku k poézii a próze. 

Ciele:  

- motivovať a podporiť záujem žiakov o čítanie 
- podporiť ich kladný vzťah k literatúre 

 

Žiacka samospráva 

 Žiacka samospráva v školskom internáte je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa 

vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania, ubytovania a stravovania v školskom internáte. Jej členmi sú volení 

zástupcovia ubytovaných žiakov v školskom internáte. Tí  majú možnosť vyjadrovať sa ku všetkým závažným 

skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školského internátu, k návrhom a opatreniam školského internátu v oblasti 

výchovy a vzdelávania, ubytovania a stravovania a podávajú  návrhy a podnety vedeniu ŠI. Taktiež plán na 

mimoškolské činnosti a aktivity, ktoré zároveň organizujú. Koordinátorkou žiackej samosprávy  je pani 

vychovávateľka Bc. Janka Šovčíková a pani vychovávateľka Žaneta Ďanovská. 

8. Plán podujatí so žiakmi v školskom roku 2022/2023: 

September 2022 
Otvorenie školského roka, stretnutie s rodičmi žiakov 
Poznávanie mesta a blízkeho okolia ŠI 
Oboznámenie s plánom a obsahom krúžkov a komisií 
Ošetrovanie kvetov v priestoroch ŠI (EkoK) 
Športom proti drogám- beh parkom (ŠportK) 
Koleso šťastia (ŠtudK) 
Začíname šiť  (krúžok šitia) 
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Základné ručné stehy a práca so šijacím strojom (krúžok šitia) 
Fotorámik ( krúžok tvorivosti a aranžovania) 
Jeseň- obraz (krúžok tvorivosti a aranžovania) 
Wokshop s pánou Coufalom (fotografický krúžok) 
To sme my  fotografický krúžok) 
Futsalový zápas (krúžok športových hier) 
Vitajte prváčky (ŽŠ pri ŠI) 
 
 
 
Október 2022 
Lampášiky, jesenné motívy (krúžok tvorivosti a aranžovania) 
Ruže z jesenných listov (krúžok tvorivosti a aranžovania) 
Príprava programu na privítanie žiačok 1. ročníka v ŠI  (KultK) 
Návšteva filmového/ divadelného predstavenia (KultK) 
Svetový deň výživy (StravK) 
Ovocné variácie (StravK) 
Jesenné  inšpirácie  (EkoK) 
Ošetrovanie kvetov v priestoroch ŠI (EkoK) 
Večerná rýchla chôdza (ŠportK) 
Relaxácia pri hudbe (ŠportK) 
Z každého rožku trošku  (ŠtudK) 
Futsalový zápas (krúžok športových hier) 
Výchovne skupiny pred objektívom  (fotografický krúžok) 
Infoglobe, Horizont, Veda na dosah - súťaže (fotografický krúžok) 
Štvrtáčky pred objektívom  (fotografický krúžok) 
Fotowokshop s pánou Coufalom ( fotografický krúžok) 
Fotenie s p. prof. Šabom (fotografický krúžok 
Vyvolávanie v čiernej komore (fotografický krúžok) 

       Jahoda- kľúčenka  (krúžok šitia) 
Voňavé vrecúško (krúžok šitia) 

       Zemiaky na rôzne spôsoby (krúžok varenia a pečenia) 
      Jablkové dezerty ( krúžok varenia a pečenia) 
       Poďme spolu za kultúrou (ŽS pri ŠI) 
       Najaktívnejší čitateľ- vyhlásenie súťaže (Knihožrút) 
       Medzinárodný deň školských knižníc   Knihožrút) 

Relaxácia pri rozprávke  Knihožrút) 
   
November 2022 
Privítanie žiačok 1. ročníka v ŠI  (KultK) 
Prieskum šikanovania u žiakov ubytovaných v ŠI 
Súťaž Šikovná gazdinka  (StravK) 
Výroba príkrmov na zimu (EkoK) 
Zimné prikrmovanie (EkoK) 
Ošetrovanie kvetov  (EkoK) 
Kondičný maratón (ŠportK) 
Beseda s fyzioterapeutkou (ŠportK) 
Bez hraníc- cestovateľský večer (ŠtudK) 
Zima- obraz (krúžok tvorivosti a aranžovania) 
Vianočné pozdravy (krúžok tvorivosti a aranžovania) 
Návšteva Martinského cestovateľského večera (fotografický krúžok) 
Pred vianočným plátnom- deti ( fotografický krúžok) 
Vianočné pozdravy  fotografický krúžok) 
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Volejbalový zápas  (krúžok športových hier) 
Sovička- vankúš (krúžok šitia) 
Pavlova torta (krúžok varenia a pečenia) 
Malakov torta (krúžok varenia a pečenia) 
Tvoja tvár znie povedome ( ŽS pri ŠI) 
Harry Potter- kvíz  (Knihožrút) 
Svetový deň časopisov (Knihožrút) 
Knihy v cudzom jazyku (Knihožrút) 
 
 
 
December 2022 
Zimná slávnosť  (KultK) 
Mikulášske  trhy v ŠI ( KultK) 
Mikuláš v ŠI  (ŽS pri ŠI) 
Vymetanie kútov na Luciu (ŽS pri ŠI) 
Vianočné oblátky (StravK) 
Ošetrovanie kvetov (EkoK) 
Vianočné dekorácie z prírodného materiálu (EkoK) 
Vianočný stolnotenisový turnaj (ŠportK) 
Brigáda v posilňovni (ŠportK) 
Hľadáme Yettiho  ( ŠtudK) 
Vianočné pozdravy (krúžok tvorivosti a aranžovania) 
Vianočná výzdoba ŠI  (krúžok tvorivosti a aranžovania) 
Levanduľové srdiečka- vianočné darčeky  (krúžok šitia) 
Vianočné ozdoby (krúžok šitia) 
Pečieme a zdobíme medovníčky (krúžok varenia a pečenia) 
Foto pohľadnica s vianočnou tematikou  (fotografický krúžok) 
Fotenie s Mikulášom (fotografický krúžok) 
Čaro Vianoc  (fotografický krúžok) 
Florbalový zápas (krúžok športových hier) 
Originálne zabalený darček- kniha (Knihožrút) 
Najznámejšie knižné diela- kvíz (Knihožrút) 
 
 
Január 2023 
Brigáda v jedálni ŠI (StravK) 
Zlatá vareška (StravK)  
Ošetrovanie kvetov v priestoroch ŠI (EkoK) 
Eko erb výchovnej skupiny (EkoK) 
Maľovanie na sklo (krúžok tvorivosti a aranžovania) 
Novoročný kvíz o športe (ŠportK) 
Návšteva klziska (ŠportK) 
Filmový večer (KultK) 
Najkrajšia zimná fotografia - súťaž (fotografický krúžok) 
Tvorba kalendára  (fotografický krúžok) 
Basketbalový zápas (krúžok športových hier) 
Návšteva hvezdárne v Martine (ŠtudK)  
Obliečka na vankúš (krúžok šitia) 
Bruschetta (krúžok varenia a pečenia) 
Koláčiky so slaným karamelom (krúžok varenia a pečenia) 
Postavy zo snehu (ŽS  pri ŠI) 
Čarujeme so slovami (Knihožrút) 
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Baštrng Michal Kubovčík- Maturitné témy (Knihožrút) 
Emotikované knižné hádanky (Knihožrút) 
Február 2023 
Očkom do kuchyne  (StravK) 
Výživa, zdravie a obezita- beseda (StravK) 
Návrh jedálneho lístka (StravK) 
Kvíz z ekológie (EkoK) 
Kalčeto – turnaj (ŠportK) 
Hudobný mix  (ŠtudK) 
Fašiangový karneval (KultK) 
Striekaná batika (krúžok tvorivosti a aranžovania) 
Valentínky  (krúžok tvorivosti a aranžovania) 
Rámiky na fotky (krúžok tvorivosti a aranžovania) 
Fotografický workshop v spolupráci s TKS (fotografický krúžok) 
Futsalový zápas (krúžok športových hier) 
Nákupná taška z recyklovaného materiálu (krúžok šitia) 
Diskusné fórum (ŽS pri ŠI) 
Súťaž o logo VS (ŽS pri ŠI) 
Venčeky (krúžok varenia a pečenia) 
Fašiangové šišky a fánky (krúžok varenia a pečenia) 
Knihy, ktoré inšpirovali film  (Knihožrút) 
Valentínska vlastná tvorba- rozhlasová relácia (Knihožrút) 
Chýbajúce názvy známych kníh- kvíz (Knihožrút) 
 
 
 
 
Marec 2023 
Návšteva divadelného/ operného predstavenia (KultK) 
Svetový deň vody (StravK) 
Netradičné nátierky( StravK)  
Originálne výtvory z odpadových surovín (EkoK) 
Šípkarský turnaj (ŠportK) 
Bedmintonový turnaj (ŠportK) 
Slovensko- domovina moja (ŠtudK) 
Veľkonočné dekorácie  (krúžok tvorivosti a aranžovania) 
Veľkonočná výzdoba ŠI (krúžok tvorivosti a aranžovania) 
Príprava fotografií do súťaže AMFO (fotografický krúžok) 
Florbalový zápas (krúžok športových hier) 

       Zajac a mrkva-veľkonočná textilná dekorácie (krúžok šitia) 
Ovocný cheesecake (krúžok varenia a pečenia) 
Pizza  (krúžok varenia a pečenia) 
Deň učiteľov (ŽŠ pri ŠI) 
Návšteva antikvariátu v Martine (Knihožrút) 
Literárne postavy- kvíz (Knihožrút) 
 
 
 
 
Apríl 2023 
Príprava programu na rozlúčku so štvrtáčkami ( KultK) 
Svetový deň zdravia- súťaž NAJ recept (StravK) 
Svetový deň zdravia(StravK) 
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Deň Zeme (EkoK) 
Beseda s odborníkom (EkoK) 
Jarný beh parkom (ŠportK) 
Potulky po Turci- Kláštor pod Znievom (ŠtudK) 
Autorská výstava fotokrúžku (fotografický krúžok) 

       Fotovýlet (fotografický krúžok) 
       Návšteva vernisáže AMFO (fotografický krúžok) 
       Volejbalový zápas  (krúžok športových hier) 
       Obliečka na vankúš s nažehľovanou aplikáciou (krúžok šitia) 

Maľované  kamene (krúžok tvorivosti a aranžovania) 
       Sklenené svietniky  (krúžok tvorivosti a aranžovania) 

Langoše (krúžok varenia a pečenia) 
Muffiny (krúžok varenia a pečenia) 
Sovičky ( krúžok šitia) 
Závesné obrázky s windowcolors (krúžok tvorivosti a aranžovania) 
Burza kníh (Knihožrút) 
Ako by to napísal Ľ. Štúr?- kvíz (Knihožrút) 
Návšteva divadelného predstavenia v Martine (Knihožrút) 
 
 
 
Máj 2023 
Rozlúčka so žiakmi štvrtého ročníka (KultK) 
Majáles  (KultK) 
Miešané nápoje( StravK) 
Odmeny na Majáles ( StravK) 

        Ošetrovanie kvetov v priestoroch ŠI (EkoK) 
Návšteva vodného diela v Turčeku ( EkoK) 
Príprava PASAŠI ( ŠtudK) 
Florbalový turnaj (ŠportK) 
Darček ku Dňu matiek (krúžok tvorivosti a aranžovania) 
Čajová koláž (krúžok tvorivosti a aranžovania) 
Lúčenie (fotografický krúžok) 
Máj lásky čas- súťaž o najkrajšiu fotografiu v ŠI (fotografický krúžok) 
Fotosúťaž Máj- lásky čas (fotografický súťaž) 
Volejbalový zápas  (krúžok športových hier) 
Mačka- detská hračka (krúžok šitia) 
Mliečne koktaily (krúžok varenia a pečenia) 
Zeleninový šalát  (krúžok varenia a pečenia) 
Šetríme naše lesy- zber papiera  (ŽS pri ŠI) 
Piknikové čítane (Knihožrút) 
Čo vieš o e-knihách?- kvíz (Knihožrút) 
Najaktívnejší čitateľ- vyhlásenie víťaza (Knihožrút)  
 
 
 
 
Jún 2023 
Fimo- darček pre radosť (krúžok tvorivosti a aranžovania) 
Náramky priateľstva (krúžok tvorivosti a aranžovania) 
Veselé mušličky (krúžok tvorivosti a aranžovania) 

       Okolie ŠI (EkoK) 
Grilovanie (EkoK) 
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Pevnosť PASAŠI (ŠtudK) 
Starostlivosť o kvety (EkoK) 
Bábika (krúžok šitia) 
Volejbalový turnaj (ŠportK) 
Príprava letného fotofestu (fotografický krúžok) 
Fotografky v akcií – súťaž o fotografiu TR (fotografický krúžok) 
Volejbalový zápas  (krúžok športových hier) 
Florbalový zápas (krúžok športových hier) 
Futsalový zápas (krúžok športových hier) 
Basketbalový zápas Volejbalový zápas  (krúžok športových hier)  
Slané pečivo (krúžok varenia a pečenia) 
Domáca zmrzlina (krúžok varenia a pečenia) 
Najaktívnejšia  výchovná skupina (ŽS pri ŠI) 
Čítanie v kúpeľnom parku na lavičkách slávy (Knihožrút) 
Návšteva kina (Knihožrút) 
 
 
Plánované výchovno-  vzdelávacie kurzy pre jednotlivé ročníky: 
- obchodovanie s ľuďmi 
- etika na každý deň- kurz spoločenského správania 
- kurz spoločenských tancov 
- salón krásy 
- príprava studeného pohostenia 
- dentálna hygiena  
- Čo po skončení SŠ? 
- kurz 1. pomoci 
- kurz s gynekológom a ženskou sestrou 
 
 
Plánované výlety a exkurzie mimo Turčianskych Teplíc: 
 
 
 Október: 
 
 Návšteva múzea A. Kmeťa (ŠtudK) 
 Návšteva fotovýstavy v Martine (fotografický krúžok) 
 Návšteva divadelného predstavenia v Martine (KultK) 

 
 
  November: 
 
 Bez hraníc- cestovateľský večer v Martine (ŠtudK) 
 

 
 Január: 
 
 Návšteva hvezdárne v Martine (ŠtudK)  

 
 

Marec: 
 
 Mosty kultúry- prezentácia (ŠtudK) 
 Návšteva operného/ divadelného predstavenia v Banskej Bystrici (KultK) 
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 Návšteva antikvariátu v Martine (Knihožrút) 
 

 
Apríl: 
 
 Návšteva vernisáže AMFO (fotografický krúžok) 
 Autorská výstava fotokrúžku (fotografický krúžok) 
 Fotovýlet (fotografický krúžok) 
 Potulky po Turci- Kláštor pod Znievom (ŠtudK) 
 Návšteva divadelného predstavenia v Martine (Knihožrút) 

 
        

Máj: 
 
   Návšteva vodného diela v obci Turček (EkoK) 

 
 

 
Plánované projekty ŠI na školský rok 2022/2023: 

 
- ,, Hľadáčikom k autorskej výstave“- fotografický krúžok 
- ,, Zdravý životný štýl“- stravovacia komisia 
- „ Zo starého nové“- recyklácia textilu, krúžok šitia 
- „ Zápisky z ciest“- študijná komisia“ 
 

 
 
9. Materiálne a technické vybavenie ŠI 
 

a) Modernizovať materiálne zariadenie a technické vybavenie ŠI. 
b) Pokračovať v rekonštrukcii a údržbe vnútorných a vonkajších priestorov ŠI. 
c) Zakúpiť spotrebný materiál do účelovo vyhradených priestorov a miestností. 

 
  T : priebežne   
Z : riaditeľka ŠI, vedúca THÚ 

 
 
 
10. Spolupráca s ostatnými inštitúciami 
 
      ŠI bude spolupracovať: 
 

 s rodičovským združením pri školskom internáte  

 so školou 

 s OŠaŠ ŽSK 

 s vysokými školami vo svojom okolí 

 s KŠÚ v Žiline 

 s MÚ T. Teplice  

 so ZUŠ Turčianske Teplice 

 so školami a školskými zariadeniami v regióne Turiec 

 s Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine 

 s Turčianskou galériou v Martine 
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 s Martinským klubom medikov- Jesseniova lekárska fakulta 

 s NIVAM v Žiline, Banskej Bystrici 

 s klubom tanečného športu Aknela v Martine  

 s policajným zborom SR Martin, Turčianske Teplice, KR PZ Žilina 

 so školskými internátmi v Žilinskom a Banskobystrickom  samosprávnom kraji 

 s centrami CPPPaP v ŽSK 
      
 
 
 
 
 
 
        V Turčianskych Tepliciach 30.09. 2022 
 
 

 
 
 
                             Ing. Katarína Hanková   
                                                                                            riaditeľka ŠI 

 


