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ÚVOD 

 
Školský internát poskytuje komplexnú výchovno-vzdelávaciu činnosť v čase 

mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie. Pri realizácii tvorivo-humanistických 
princípov výchovy a vzdelávania napĺňa základné funkcie: výchovno-vzdelávaciu, 
sociálnu zdravotnú a preventívnu.  

 
Cieľom výchovy v čase mimo vyučovania je naučiť žiakov zmysluplne využívať 

voľný čas, nachádzať čas pre vlastnú sebarealizáciu, záujmy, oddych, relax, 
spoločenské kontakty, rovesnícke skupiny a podobne. Pedagogické pôsobenie vo 
voľnom čase má tlmiť tendencie k negatívnemu sociálnemu vývoju jednotlivca. Voľný 
čas žiaka je čas, ktorým  disponuje podľa vlastného rozhodnutia a voľby, na 
uspokojenie svojich potrieb a záujmov, na vlastnú sebarealizáciu po splnení 
pracovných, študijných a iných povinností. 

 
Základným poslaním a všeobecným cieľom výchovy detí a mládeže vo voľnom 

čase je podieľať sa na formovaní a utváraní osobnosti -  jej fyzickej, psychickej, 
sociálnej a duchovnej stránky, vychádzajúc z individuálnych predpokladov každého 
jednotlivca. Rozvoj osobnosti spočíva v realizácií záujmov, ktoré sa prejavujú v 
nadobúdaní nových schopností.   
          
    Základným dokumentom školského zariadenia je výchovný program, podľa 
ktorého sa uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom internáte. 
Výchovný program možno pozmeňovať, doplňovať, prispôsobovať aktuálnym 
potrebám a požiadavkám pri dodržaní podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia, 
hygieny a  požiarnej ochrany ubytovaných žiakov. 
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1   CHARAKTERISTIKA  ŠKOLSKÉHO  INTERNÁTU 
 
 
 
1.1  Veľkosť  školského internátu      

Školský internát (ďalej iba internát) je súčasťou uzavretého školského areálu 
SOŠ informačných technológií Ostrovského 1 v Košiciach. Celý školský areál je 
situovaný v mestskej časti Košice -Juh s dostupnou mestskou hromadnou dopravou.  

Internát poskytuje výchovu a vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie pre 
vlastných žiakov. V prípade voľnej ubytovacej kapacity aj pre žiakov iných stredných 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti. Ubytovacia kapacita internátu je 165 žiakov, ktorí 
sú ubytovaní na prízemí, 1., 2., 3. a 5. poschodí. K dispozícii je 59 izieb (z toho  je 47 
izieb trojposteľových a 12 izieb dvojposteľových). Ostatné  priestory zriaďovateľ  
prenajíma. Sociálne zariadenia sú spoločné. Izby sú vybavené váľandami s úložným 
priestorom, šatníkovými skriňami, nočnými stolíkmi, policami,  písacím stolom a  
stoličkami. 

Žiaci sú rozdelení do piatich výchovných skupín. K  dispozícii majú  dve 
spoločenské  miestnosti, ktoré slúžia aj ako študovne. Na každom poschodí je 
žiakom k dispozícii chladnička, mikrovlnná rúra a kanvica na ohrev vody. Súčasťou 
školského areálu sú futbalové a multifunkčné ihrisko, ktoré žiaci využívajú na 
športové aktivity. K dispozícii  sú priestory na stolný tenis a  stolný futbal. Žiaci majú 
vytvorené optimálne podmienky pre aktívne využitie voľného času a relax.  

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených 
s ubytovaním v internáte je určená všeobecným záväzným nariadením zriaďovateľa 
internátu. Konkrétna výška príspevku je uvedená v rozhodnutí riaditeľky SOŠ IT na 
príslušný školský rok. 

Na zabezpečenie  výchovno-vzdelávacej činnosti  máme  počítače, jednu 
interaktívnu tabuľu a jeden dataprojektor, dve tlačiarne, 5 televíznych prijímačov. 
Žiaci môžu využívať počítačové vybavenie školy i v čase po vyučovaní. Záujmové 
aktivity sú sústredené v priestoroch školského internátu, školy, telocvične 
a školských dielní.  

 
Režim dňa zohľadňuje právo žiakov na osobné voľno, voľbu času  prípravy na 

vyučovanie, dobrovoľnosť  účasti na výchovno-vzdelávacej činnosti a minimálne 8 
hodín na spánok.    
 
 
1.2  Charakteristika žiakov 
     V školskom internáte sú ubytovaní žiaci Strednej odbornej školy informačných 
technológií. Žiaci pochádzajú z viacerých okresov Košického samosprávneho kraja 
a v menšom počte aj z okresov iných  samosprávnych krajov.   

  
Žiaci sú dostatočné adaptabilní, dokážu sa prispôsobiť životu a režimu v 

školskom internáte, vedia sa bez podstatnejších problémov, až na ojedinelé prípady, 
pomerne plynule začleniť do kolektívu výchovnej skupiny a výchovno-vzdelávacieho 
procesu. Vo východno-vzdelávacej činnosti sa okrem iného kladie dôraz na ich 
uvedomovanie si základných pravidiel slušnosti, demokratického a humánneho 
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prístupu. Rozvíja sa tvorivosť, prezenčné a komunikačné schopnosti, podnecuje sa 
v nich prirodzený záujem o voľnočasové aktivity. 

 
 

1.2.1  Prijímanie žiakov do školského internátu  
Prijímanie žiakov do školského internátu sa riadi školským zákonom, 

vykonávacími predpismi, smernicou o prijímaní žiakov do školského internátu a VZN 
KSK. Realizuje sa spravidla v mesiaci jún na nasledujúci školský rok a v prípade 
voľných miest a záujmu žiakov o ubytovanie aj počas školského roka. Rozhodnutie  
o prijatí žiaka do ŠI platí na jeden školský rok. Hlavným kritériom pre prijímanie je 
ubytovacia kapacita. Prednostne prijímame žiakov vlastnej školy, prvákov a žiakov 
so vzdialeným miestom trvalého bydliska.  
 
 
1.3  Charakteristika pedagogických zamestnancov 
     Na počet ubytovaných žiakov a na zabezpečenie trojzmennej prevádzky  
máme zamestnaných šesť pedagogických pracovníkov, z toho  jedna  vedúca 
vychovávateľka. Jedna pomocná vychovávateľka  zabezpečuje  nočné služby.  
 
  Požadované vzdelanie na výkon funkcie vychovávateľ je stredná pedagogická 
škola alebo vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa (najmä odbor 
vychovávateľstvo a príbuzné pedagogické vedy). 
      

Všetci vychovávatelia spĺňajú kvalifikačné  a odborné predpoklady, z toho piati 
majú  vysokoškolské a jedna stredoškolské vzdelanie. V záujme zvýšenia kvalifikácie 
vychovávateľov ich motivujeme, aby sa systematicky zapájali do rozličných foriem  
vzdelávania  zameraného na inováciu výchovno-vzdelávacieho procesu a využívanie 
netradičných metód práce. Vzdelávanie sa realizuje cez osobné plány profesijného 
rozvoja na  školský rok. Podľa možností využitia ponuky MPC, online webinárov ale 
aj  prostredníctvom programov spoločností akreditovaných MŠVVaŠ SR poskytovať 
inovačné vzdelávanie v rámci profesijného vzdelávania pedagogických a odborných 
zamestnancov. 

 
      Vychovávatelia ovládajú špecifické zručnosti - hra na hudobné nástroje, 
komunikácia v cudzom jazyku, využívanie zážitkových metód vo výchovno-
vzdelávacej činnosti. 
 
      Spolupracujeme s výchovnou poradkyňou školy, školskou psychologičkou ako 
aj s externými  pracovníkmi Centra pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie v Košiciach. 
 
 
1.4 Účasť pedagogických zamestnancov a žiakov v projektoch a programoch 

Pedagogickí zamestnanci so žiakmi školského internátu sa pravidelne 
zapájajú do programov a projektov organizovaných školskými internátmi v meste. 
Zapájame  sme sa do športových aktivít a vedomostných súťaží  (Minimaratón, 
Poznaj Slovensko a pod.).  
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Realizujeme celointernátne aktivity ako sú: súťaž Sudoku, Mikulášsky 
stolnotenisový turnaj, futbalový turnaj, vedomostné kvízy, besedy s odborníkmi na 
aktuálne témy. 

V spolupráci so školou a rodičmi participujeme na dňoch otvorených dverí 
školy pre žiakov IX. ročníkov ZŠ, na slávnostnom vyradení absolventov školy, na 
projektoch  kurzov spoločenského správania, výchovy k manželstvu a rodičovstvu. 
 
 
1.5  Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 
      Spolupráca školského internátu so zákonnými zástupcami sa uskutočňuje 
v rámci profesijnej orientácie žiakov 9.ročníkov, rodičov neskôr pozývame na dni 
otvorených dverí školy. Pri nástupe žiakov do internátu podľa možností organizujeme 
stretnutie s rodičmi. V prípade potreby s nimi komunikujeme telefonicky, písomne 
a v mimoriadnych prípadoch aj osobne. O závažných zmenách vo výchove a 
vzdelávaní žiakov, zmenách správania a o organizačných zmenách sú rodičia 
informovaní prostredníctvom triednych schôdzok, informačných listov, telefonických 
rozhovorov. 
 
      V priebehu školského roka spolupracujeme s ďalšími subjektmi: KSK ako 
zriaďovateľ a odborno-metodický orgán, kultúrne inštitúcie (divadlo, opera a pod), 
telovýchovné a športové kluby, Červený kríž, RÚVZ v Košiciach,  Metodicko-
pedagogické centrum Košice, Pedagogicko-psychologická poradňa, Centrum 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,  Policajný zbor Košice – juh, 
Liga proti rakovine, Školské internáty v Košiciach.  
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2  CHARAKTERISTIKA VÝCHOVNÉHO PROGRAMU 
  
 

Výchovný program vychádza zo všeobecných cieľov a princípov výchovy  a 
vzdelávania  stanovených  v školskom  zákone (Zákon 245/2008 Z.z.),  z kľúčových  
kompetencií  žiaka strednej školy, z koncepcií rozvoja výchovy a vzdelávania  
MŠVVaŠ SR a  KSK ako aj  z vlastnej koncepcie strategického rozvoja školy.  
 
 
2.1 Vymedzenie cieľov a poslania výchovy  
  
Poslaním výchovy v školskom internáte je zabezpečiť 

ü právo žiaka na slobodný rozvoj,  
ü utváranie bytosti žiaka ako autonómnej a sociálne zodpovednej osobnosti.  

 
Ciele výchovy v školskom internáte:   

ü vytvárať podmienky pre kvalitnú prípravu žiakov na vyučovanie ako aj 
podmienky  pre ich pochopenie a osvojovanie si princípu celoživotného 
vzdelávania,  

ü uplatňovať vo výchove a vzdelávaní model tvorivo-humanistickej výchovy s 
využívaním prvkov neformálneho vzdelávania,   

ü podnecovať záujem žiakov o skvalitnenie výchovno-vzdelávacích výsledkov 
pestrou  a inšpirujúcou ponukou výchovno-vzdelávacích aktivít v ich voľnom 
čase,  

ü uspokojovať individuálne potreby a záujmy žiakov,  
ü rozvíjať nadanie, špecifické schopnosti a tvorivosť žiakov,  
ü formovať aktívny postoj žiakov k sebavzdelávaniu a sebavýchove,  
ü motivovať žiakov k sebavýchove pomocou zážitkového učenia a výchovy,  
ü vytvárať priestor pre participáciu žiakov na živote v školskom internáte,  
ü formovať pozitívny vzťah žiakov k vlastenectvu, 
ü podporovať záujem žiakov o dobrovoľnícku prácu,  
ü venovať osobitnú pozornosť prevencii šikanovania a iných sociálno-

patologických javov,  
ü podporovať záujem žiakov o využívanie informačných a komunikačných 

technológií, 
ü posilňovať záujem žiakov o aktívne občianstvo,  
ü spájať sociálne učenie s partnerstvom orientovaným na solidaritu, 
ü pomáhať žiakom hľadať spôsoby ako sa úspešne vyrovnávať s výzvami 

rýchlych spoločenských zmien,  
ü projektovať najmä oddychové, relaxačné a zábavné aktivity ako prostriedok 

pre získavanie sociálnej skúsenosti 
Špecifické ciele školského internátu:  
ü humanizovať  riadenie  školského  internátu  zvýšenou  starostlivosť  o 

pedagogických  zamestnancov, ostatných pracovníkov školského internátu, 
žiakov, najmä v oblasti ich motivácie, hodnotového systému, rozvoja ich 
iniciatívy a tvorivosti a osobnostného rastu,  

ü podporovať a rozvíjať záujmy, osobnosť a schopnosti každého žiaka,  
ü skvalitňovať výchovno-vzdelávaciu prácu, inovovať a rozširovať tematické 

oblasti výchovy, zavádzať nové formy a metódy práce, zvyšovať schopnosť 
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konkurencie školského internátu, budovať si dobrý imidž, rozvíjať spoluprácu s 
rodičmi, verejnosťou a inými školskými internátmi,  

ü demokratizovať riadenie  v školskom internáte zapájaním zamestnancov do 
procesu riadenia, tvorby výchovného programu a ďalších dokumentov, 
organizovania akcií a podujatí a pod.,  

ü zlepšovať estetiku a kvalitu životného a pracovného prostredia v školskom 
internáte a jeho okolí,  

ü zabezpečovať dobrú kvalitu a pestrosť voľnočasových a záujmových 
mimoškolských aktivít žiakov,  

ü rekonštruovať priestory a revitalizovať a modernizovať materiálno-technické 
vybavenie školského internátu v závislosti od finančných zdrojov.  

 
Princípy výchovy a vzdelávania  

Pri výchove a vzdelávaní v školskom internáte  uplatňujeme najmä tieto 
princípy:  

ü dobrovoľnosti,  
ü individuálneho prístupu,  
ü participácie,   
ü vlastenectva,  
ü subsidiarity ,  
ü aktívneho občianstva,  
ü sebauvedomenia,  
ü systémovosti,  
ü postupnosti,  
ü odbornosti. 
 
 

2.2  Zameranie školského internátu 
Školský internát je zameraný na vytváranie  priateľského prostredia, 

založeného na vzájomnom rešpekte a tolerancii, kde vzniká pocit pohody, 
priateľstva, spolupráce a  pomoci. 

Zameriavame sa na dôkladné poznanie žiaka, jeho adaptáciu na nové 
prostredie, vytváranie pozitívneho vzťahu k činnostiam v školskom internáte, k 
upevňovaniu dobrých vzťahov medzi žiakmi. 

 Do popredia vystupuje snaha o spoluúčasť žiakov na voľnočasových 
aktivitách pri ich tvorbe a realizácii. K žiakom pristupujeme individuálne s ohľadom na 
ich vek,  osobnosť.   

Za kľúčové považujeme rozvoj praktických schopností a návykov, ktoré žiak 
využije v osobnom aj profesionálnom živote. 

 
Vzdelávací obsah výchovy mimo vyučovania je členený do oblastí: 

ü Socializácia žiaka 
ü Príprava na vyučovanie a všestranný rozvoj osobnosti žiaka 
ü Zdravý životný štýl, sociálna prevencia, šport 
ü Právne vedomie, rebríček hodnôt 

 
 
2.3 Kľúčové kompetencie žiaka  

Vo výchove mimo vyučovania nadväzujeme na výchovno-vzdelávaciu činnosť 
strednej školy. Chceme umožniť individuálny rozvoj osobnosti každého žiaka, jeho 
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záujmov, potrieb, spôsobilosti, zručnosti, postojov a hodnôt, pripraviť ho na život 
v otvorenej informačnej spoločnosti, motivovať k celoživotnému vzdelávaniu, 
k aktívnemu využívaniu voľného času, posilňovať jeho úctu k rodičom, 
k porozumeniu a znášanlivosti voči iným kultúram, rasám a etnickým menšinám, ku 
kultúrnym a národným hodnotám  a tradíciám štátu, k tolerancii. 

Profil žiaka školského internátu predstavuje súbor kľúčových kompetencií, 
ktoré chceme v procese výchovno-vzdelávacej činnosti rozvíjať a navzájom prelínať 
v  jednotlivých výchovných oblastiach (príloha č.1). Žiak ich počas pobytu v internáte 
môže rozvíjať dobrovoľnou účasťou na záujmovej činnosti a na výchovno-
vzdelávacích aktivitách.     

Stanovené kompetencie predstavujú ideálny plánovaný cieľový výstup, ktorý 
chceme dosahovať systematickým a postupným výchovno-vzdelávacím procesom. 
Uvedomujeme si, že niektorí žiaci tento výstup nebudú schopní dosiahnuť. Chceme 
im však pomôcť dosiahnuť čo najlepší výsledok.  

Chceme dosiahnuť, aby mal žiak počas štvorročného výchovno-vzdelávacieho 
pôsobenia v internáte osvojené nasledovné kľúčové kompetencie, zodpovedajúce 
jeho osobnostným možnostiam. 
 
Vzťah k celoživotnému vzdelávaniu  

ü dokáže riešiť nové, neznáme úlohy a situácie,  
ü vyhľadáva nové informácie,  
ü zúčastňuje sa na vedomostných súťažiach, 
ü dokáže rozlíšiť  vierohodnosť jednotlivých informácií.  

  
Komunikačné kompetencie žiaka  

ü ovláda základné formy komunikácie,  
ü ovláda a tvorivo využíva moderné informačno-komunikačné technológie, 
ü uplatňuje komunikačné zručnosti predchádzajúce konfliktom (pozitívna 

komunikácia, ja výrok, prijímanie a dávanie spätnej väzby), 
ü uplatňuje komunikačné zručnosti pri efektívnom riešení problémov,  
ü uplatňuje techniky aktívneho počúvania a efektívnej komunikácie s ostatnými 

ľuďmi,  
ü preberá zodpovednosť za  svoje komunikačné správanie.  

 
Pracovné kompetencie žiaka  

ü uvedomuje si potrebu svojej prípravy na vyučovanie, ako prostriedku 
sebarealizácie a osobného rozvoja,  

ü kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie 
rozvojové možnosti,  

ü ovláda základné sebaobslužné návyky,  
ü ovláda manuálne zručnosti potrebné pre praktický život,  
ü je otvorený svoje manuálne zručnosti tvorivo rozvíjať. 

 
Sociálne kompetencie žiaka  

ü pozná techniky sebariadenia, sebamotivácie a sebahodnotenia,  
ü uvedomuje si zodpovednosť plynúcu z dodržiavania spoločných pravidiel a vie 

prijať zodpovednosť za ich porušenie,  
ü uplatňuje vlastnú autonómiu v skupine, rešpektuje názor a úlohy skupiny,  
ü uvedomuje si význam empatie,  
ü uvedomuje si význam vytvárania kvalitných medziľudských vzťahov,  
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ü efektívne spolupracuje v skupine,  
ü prijíma spätnú väzbu, je schopný stanoviť si ciele vlastného rozvoja.  

 
Občianske kompetencie žiaka  

ü vie sa orientovať v základných humanistických hodnotách,  
ü pozná svoje práva a uvedomuje si potrebu prevzatia zodpovednosti za svoje 

konanie,  
ü participuje pri pozitívnych zmenách v živote internátu,  
ü má informácie o princípoch aktívneho občianstva a vie ich uplatňovať,  
ü uvedomuje si význam interkulturálneho dialógu, dodržiavania ľudských práv 

a slobôd, ako aj boja proti rasizmu a xenofóbii,  
ü uvedomuje si význam kultúrneho dedičstva pre súčasný život,  
ü rešpektuje názory ostatných ľudí.  

 
Kultúrne kompetencie žiaka  

ü pozná základné zásady spoločenskej etikety, 
ü podieľa sa na vytváraní kultúrneho prostredia,  
ü uvedomuje si rozdiel medzi vulgárnym a kultúrnym správaním,  
ü uvedomuje si dôležitosť kultúry v bežnom živote každého človeka,  
ü prijíma kultúrne podnety (napr.: návšteva kultúrnych podujatí, a pod.),  
ü používa kultúrne prejavy v styku s ostatnými ľuďmi,  
ü rešpektuje iné kultúry a odlišné kultúrne tradície,  
ü má skúsenosť so spoluprácou kultúrneho podujatia v skupine a v internáte.  

 
 
2.4 Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti 

Pedagogické stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti školského internátu 
smerujú k rozvíjaniu kľúčových kompetencií, resp. k utváraniu nových kompetencií. 
Preferujeme inovačné aktivizujúce metódy a formy práce, aplikujeme model tvorivo-
humanistickej výchovy  a koncepcie neformálneho vzdelávania, využívanie 
moderných IKT, vytvárame prostredie podobné rodinnému, spolupracujeme 
s triednymi vyučujúcimi. Pri rozvíjaní kľúčových kompetencií uplatňujeme tieto 
pedagogické stratégie: 

 
Kľúčové 

kompetencie žiaka 
Pedagogické stratégie 

 
Vzťah 

k celoživotnému 
vzdelávaniu 

 
 

- dramatizácia, hranie rolí, inscenačné hry - v 
sebahodnotení, sebamotivácie a stanoveniu si 
reálnych cieľov vlastného rozvoja 

- povzbudzujeme záujem  žiakov získavať nové 
informácie a sebavzdelávanie  

- brainstorming na podporu kritického myslenia žiakov 
- motivujeme žiakov k účasti na vedomostných 

súťažiach, kvízoch, záujmovej činnosti a na 
sebavzdelávaní  

- povzbudenie k sebavzdelávaniu a získavaniu nových 
informácií 

 - individuálnym prístupom vedieme žiakov 
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Pracovné 
kompetencie 

k samostatnosti a zodpovednosti za prípravu na 
vyučovanie  

- vedieme žiakov ku kritickému hodnoteniu svojho 
pokroku, k prijímaniu  spätnej  väzby a k uvedomeniu  
si svojich ďalších  rozvojových  možností 

- vytvárame také situácie v ktorých si žiaci môžu osvojiť 
alebo rozvinúť manuálne zručnosti potrebné pre 
praktický život (súťaže, výstavy a pod.) 

- motivujeme žiakov k tvorivému rozvíjaniu svojich 
manuálnych  zručností, 

- ponúkame žiakom rôznorodé a zaujímavé výchovno- 
vzdelávacie činnosti a záujmové krúžky. 

 
Komunikačné 
kompetencie 

- motivujeme a povzbudzujeme  žiakov pri tvorivom 
využívaní všetkých dostupných foriem komunikácie, 

- vedieme žiakov ku kultúrnej komunikácii (asertivita, 
argumentácia,  debata) 

- vytvárame podmienky pre prezentáciu a obhajobu 
osobných názorov žiakov  (krúžok spoločenskej etikety 
, konflikt, zhromaždenia) 

- vytvárame také situácie, ktoré žiakom umožnia uplatniť 
a rozvíjať zručnosti   efektívnej  komunikácii v konflikte 

- podporujeme kritické myslenie žiakov a samostatné 
riešenie problémov  (aktívy výchovných  skupín) 

- učíme žiakov aktívne počúvať, prijímať a dávať spätnú 
väzbu ( rozhovor, diskusia, konflikt) 

- podporujeme komunikáciu s inými internátmi  
(medziinternátne podujatia) 

- príklad, rozhovor, diskusia, dialóg, debatný klub, 
argumentácia privedení žiakov ku kultúrnej 
komunikácii 

 
Sociálne 

kompetencie 

- vedieme žiakov k rešpektovaniu vnútorného  poriadku 
školského internátu a k prevzatiu zodpovednosti za 
svoje konanie 

- vytvárame situácie v ktorých si žiaci rozvíjajú 
emocionálnu inteligenciu (hranie rolí, inscenačné hry, 
dramatizácia, tréning empatie žiaka),  

- vytvárame podmienky pre efektívnu spoluprácu žiakov 
v skupine, aj v rámci internátu (diskusia, príprava 
spoločných  akcií, rešpektovanie úloh skupiny, 
projekty) 

- individuálnym prístupom podporujeme autonómiu 
každého žiaka v skupine 

- vytvárame také situácie, ktoré žiaka učia tvoriť kvalitné 
medziľudské vzťahy (spoločné riešenie problémov, 
účasť na podujatí) 

- vedieme žiakov schopnosti kooperovať a vychádzať 
s inými ľuďmi 

- dramatizácia, hranie rolí, inscenačné hry pri rozvíjaní 
emocionálnej inteligencie žiakov.  
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Občianske 

kompetencie 

- pomáhame žiakom orientovať sa v základných 
humanistických hodnotách (debata, argumentácia) 

- podporujeme participáciu žiakov na živote v skupine 
a v internáte (celointernátne a skupinové aktívy, žiacka 
rada, spoločné projekty) 

- učíme žiaka poznať a domáhať sa svojich práv 
- poskytujeme žiakom dostatok informácii o princípoch 

aktívneho občianstva  
- vedieme žiakov k hrdosti na kultúrne dedičstvo 
- vysvetľujme žiakom význam interkulturálneho dialógu, 

dodržiavania ľudských práv a boja proti rasizmu 
a xenofóbii (besedy, výstavy) 

- vytvárame také situácie, ktoré žiakom umožnia naučiť 
sa rešpektovať názory ostatných ľudí (dramatizácia, 
hranie rolí), 

- umožňujme žiakom podieľať sa na celointernátnych 
projektoch 

 
Kultúrne 

kompetencie 

- pomáhame žiakovi  poznať a aplikovať zásady 
spoločenskej  etikety (zásady správania) 

- motivujeme žiakov pre prijímanie  kultúrnych 
podnetov (divadlo, koncert, opera, výstava) 

- vytvárame také situácie, ktoré žiakov učia 
rešpektovať iné kultúry a  kultúrne tradície  

- umožňujeme žiakom získať skúsenosti pri  príprave 
kultúrneho podujatia výchovnej skupiny, 

- motivujeme žiakov podieľať sa  na aktívnom 
vytváraní kultúrneho prostredia 

 
 
 
2.5 Formy výchovy a vzdelávania 

Výchovu mimo vyučovania v školskom internáte  uskutočňujeme formou 
ročných, mesačných a týždenných plánov výchovnej činnosti, ktoré vychádzajú 
z výchovného programu školského internátu. Výchovná činnosť je vykonávaná  
pravidelnými, priebežnými a nepravidelnými činnosťami (príloha č. 2) vo výchovnej 
skupine.  

Základnou organizačnou formou výchovy a vzdelávania je individuálna alebo 
skupinová výchovno-vzdelávacia aktivita vo výchovnej skupine a hromadná 
výchovno-vzdelávacia aktivita v internáte. 

  
Výchovno-vzdelávacia činnosť (výchovná aktivita) sa uskutočňuje ako:  

ü pravidelná aktivita podľa výchovného programu školského internátu,  
ü záujmová aktivita formou záujmových útvarov,  
ü príležitostná a sezónna aktivita formou podujatí, súťaží a exkurzií,  
ü spontánna aktivita podľa záujmu žiakov,  
ü vzájomná spolupráca s inými školskými zariadeniami.  

 
Vo výchovno-vzdelávacom procese v školskom internáte preferujeme 

zážitkové, aktivizujúce a motivačné metódy a formy práce. Vo vzťahu ku žiakom 
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uplatňujeme partnerský prístup a motivačné humanistické hodnotenie, 
spolupracujeme s rodinnou žiaka a s pedagogickými zamestnancami školy.  
 

Vychovávatelia preberajú zodpovednosť za vytváranie pozitívnej klímy v 
školskom internáte, vo svojich výchovných skupinách, za prevenciu rizikových 
prejavov správania žiakov a za všestrannú podporu učenia  sa žiakov.  

 
Dôležitý je jednotný prístup všetkých vychovávateľov v školskom internáte a 

ich stála každodenná spolupráca.  
 
Podľa veku žiakov je vzdelávací obsah  členený do dvoch etáp:  

1. etapa: 15 -16 rokov  
V tejto etape sa usilujeme o adaptáciu v školskom internáte, na nové 

podmienky stredoškolského štúdia. Veľký význam má spolupráca s rodičmi. 
ü zvládnutie odlúčenia od rodiny – utváranie vzťahov v novom prostredí, 

potláčanie a odstraňovanie stresujúcich faktorov spojených so zásadnou 
zmenou prostredia a životných návykov (vzťah k vychovávateľovi, 
zodpovedné plnenie povinností, starostlivosť o zariadenie ŠI)  

ü postupné uznanie dôležitosti a nutnosti zásad života v školskom internáte 
(BOZ,PO, rešpektovanie spolubývajúcich)  

ü poznanie, obohacovanie a rozvíjanie svojich schopností, vedomostí a 
zručností,  

ü zvládnutie prechodu na nový stravovací režim,  
ü zvládnutie starostlivosti o osobný majetok, čistotu a poriadok na svojej izbe,  
ü zvládnutie osobnej slobody pri nakladaní so svojim voľným časom, povinnosti 

– zábava,  
ü utváranie pozitívnych sociálnych vzťahov, zvládnutie sociálneho kontaktu s 

prostredím,  
ü pochopenie úlohy vychovávateľa v školskom internáte, jeho právomoci, 

zodpovednosť,  
ü poznanie vlastných možností a schopnosti učiť sa, zvládnutie školskej 

neúspešnosti, poznanie možností ako situáciu riešiť v prostredí školského 
internátu.  

2. etapa: 17 – 18 rokov  
V tejto etape smeruje úsilie vychovávateľov k príprave žiakov na svet 

dospelých, sociálnu komunikáciu, kooperáciu a orientáciu v oblasti samostatného 
rozhodovania.  
ü konkrétne sociálne návyky a zručnosti – pracovno-právne povedomie, rodinná 

výchova, orientácia v oblasti negatívnych sociálno-patologických javov 
(toxikománia, kriminalita, gamblerstvo, sekty...) 

ü psychologická a etická pripravenosť na život, stabilizácia pozitívnych záľub, 
motivácie, hodnôt a životného štýlu,  

ü upevňovanie návykov sebavzdelávania vedúcich k potrebe ďalšieho 
vzdelávania, udržania záujmu o štúdium, úspešné absolvovanie školy, 
pripravenosť k výkonu profesie,  

ü stabilita a nekonfliktnosť vo vzťahoch so spolubývajúcimi, tolerantný vzťah k 
mladším spolužiakom,  

ü upevňovanie schopností racionálne rozvrhnúť a účinne využívať svoj voľný 
čas, schopnosť určovať a realizovať priority.   
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2.6 Tematické oblasti výchovy 
 Ciele výchovy a vzdelávania realizujeme prostredníctvom tematických oblastí 
výchovy: 
 

ü Spoločenská výchova  
ü Mravná výchova a výchova k hodnotám 
ü Pracovná výchova a rozumová výchova 
ü Estetická výchova 
ü Telesná výchova  
ü Rodinná výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu 
ü Ekologická výchova 

 
 
2.6.1 Cieľové zameranie jednotlivých tematických oblastí výchovy       
 
SPOLOČENSKÁ  VÝCHOVA  
     -   pochopiť význam kultúrneho správania sa a kultúrneho presadzovania sa, 
     -   pochopiť význam aktívnej spolupráce s ostatnými ľuďmi, 
     -   uvedomiť si potrebu samostatného rozvíjania svojej osobnosti, 
     -   samostatne a kriticky riešiť konflikty, 
     -   posilniť hrdosť k národnej a štátnej príslušnosti, 
     -   kultivovať vyjadrovanie sa, 
     -   kultivovať zručnosti využívať všetky dostupné formy komunikácie, 
     -   rozvíjať komunikačné zručnosti, 
     -   rozvíjať schopnosti tvoriť kvalitné medziľudské vzťahy, 
     -   vedieť sa orientovať v kyberpriestore, využívať nové komunikačné technológie, 
     -   vedieť rozpoznať nevhodný obsah a nešíriť ho ďalej. 
   
MRAVNÁ  VÝCHOVA  A VÝCHOVA  K HODNOTÁM 
     -   orientovať sa vo všeľudských hodnotách, 
     -   pochopiť význam pozitívnych hodnôt, ako sú zodpovednosť, spolupráca,   
         tolerancia, 
     -   vedieť prevziať zodpovednosť za svoje správanie, 
     -   rozvíjať zručnosti sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie, 
     -   prejavovať úctu k rodičom, starším ľuďom, spolubývajúcim, 
     -   pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných osobných slobôd,  
     -   rozvíjať právne vedomie, 
     -   prejavovať si toleranciu, úctu, znášanlivosť, 
     -   vyvarovať sa prejavom, xenofóbie, extrémizmu a rasizmu, 
     -   rešpektovať inakosť medzi ľuďmi, 
     -   uvedomiť si význam aktívnej spolupráce medzi ľuďmi. 
 
PRACOVNÁ  VÝCHOVA  A  ROZUMOVÁ  VÝCHOVA 
     -   pochopiť potrebu autonómnosti v príprave na vyučovanie, 
     -   využívať efektívne spôsoby učenia sa, 
     -   pochopiť význam celoživotného vzdelávania sa, 
     -   riešiť nové, neznáme úlohy a situácie, 
     -   samostatne si stanovovať osobné ciele, 
     -   vyhľadávať nové informácie, 
     -   chápať význam osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu, 
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     -   vedieť pracovať v skupine, 
     -   rozvíjať manuálne zručnosti, 
     -   získavať zručnosti potrebné pre praktický život, 
     -   získavať informácie o alternatívnych pracovných zručnostiach, ako je  
         tvorba projektov, dobrovoľníctvo, streetwork. 
 
ESTETICKÁ  VÝCHOVA 
     -   posilniť úctu ku kultúrnym a národným hodnotám, 
     -   rozvíjať vzťah ku klasickému umeniu, 
     -   rozvíjať talent a umelecké schopnosti, 
     -   rozvíjať tvorivé schopnosti a zručnosti, 
     -   prejavovať vzťah k estetickej úprave prostredia, 
     -   podieľať sa na tvorbe estetického prostredia, 
     -   pochopiť význam tvorivého spôsobu života. 
 
TELESNÁ  VÝCHOVA  
     -   kultivovať hygienické návyky, 
     -   rozvíjať schopnosť zodpovednosti za svoje zdravie, relaxovať pravidelným  
         pohybom  
         a cvičením, 
     -   poznať princípy zdravého životného štýlu, 
     -   pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog, 
     -   pochopiť význam preventívnej starostlivosti o svoje zdravie, 
     -   oboznámiť sa a dodržiavať zásady BOZ a PO, 
     -   poznať postupy poskytovania prvej pomoci, 
     -   poznať telefónne čísla tiesňového volania. 
. 
RODINNÁ  VÝCHOVA  A VÝCHOVA K MANŽELSTVU  A RODIČOVSTVU 
     -   pochopiť význam zodpovedného vzťahu k partnerstvu, 
     -   pochopiť význam zodpovedného vzťahu k sexuálnemu životu, k manželstvu,  
         k rodičovstvu, 
     -   pochopiť mravné aspekty rodinného života, 
     -   rozvíjať praktické zručnosti súvisiace s rodinným životom. 
 
EKOLOGICKÁ  VÝCHOVA 
     -   pochopiť význam aktívnej ochrany životného prostredia, 
     -   rozvíjať zručnosti pri samostatnej činnosti pri tvorbe a ochrane životného  
         prostredia, 
     -   uvedomiť si dôležitosť a potrebu separácie odpadov a aplikovať to v praxi.  
 

Kľúčové kompetencie a osobnosť žiaka budeme rozvíjať prostredníctvom 
realizácie špecifických cieľov v jednotlivých oblastiach výchovy. Ich plnenie budeme 
dosahovať realizovaním nižších (dielčích), konkrétnejších cieľov v jednotlivých 
výchovných oblastiach, prípadne vo viacerých výchovných oblastiach súbežne. 
Konkrétne ciele sú definované v pláne výchovno-vzdelávacej činnosti na príslušný 
školský rok. 
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3  VÝCHOVNÝ PLÁN 
 
 
  
Výchovná oblasť  

    
Počet výchovno-vzdelávacích aktivít 

podľa ročníkov  
 1. ročník  2. ročník  3. ročník  4. ročník  

  
Spoločenská výchova  

 
20 

  
19  

  
21  

  
21  

Mravná výchova a  
 výchova k  
hodnotám  

 
       19 

  
27 

  
27  

  
20  

Pracovná výchova 
a rozumová 
výchova  

 
       31 

  
19  

  
21  

  
19  

  
Estetická výchova  

 
       16 

  
16  

  
12  

  
12  

 
Telesná výchova  

 
       23 

  
22  

  
20  

  
14  

Rodinná výchova a 
výchova k manželstvu a 
rodičovstvu  

 
       16 

  
21  

  
24  

  
24  

  
Ekologická výchova  

 
        5 

  
5  

  
5  

  
5  

  
ü Vo výchovnom pláne je stanovený minimálny počet výchovno-vzdelávacích 

činnosti (ďalej iba VVČ) na školský rok tak, aby sa pravidelne striedala ponuka 
vo všetkých výchovných oblastiach, a aby sa zabezpečil systematický 
všestranný rozvoj osobnosti žiaka.  

ü Stanovený minimálny počet VVČ predstavuje realizáciu jednej VVČ vo 
výchovnej  skupine denne.  

ü Vychovávatelia budú vo svojich výchovných skupinách projektovať ponuku 
VVČ tak, aby uspokojili záujmy a potreby všetkých žiakov. Ponuka VVČ môže 
byť v jednotlivých výchovných skupinách vyššia než určený minimálny počet.  

ü Vo výchovnej skupine zloženej so žiakov viacerých ročníkov bude 
vychovávateľ aplikovať výchovný plán kombinovaný pre všetky ročníky, z 
ktorých má žiakov vo svojej výchovnej skupine.  

 
 
4  VÝCHOVNÝ JAZYK 
 
 

Výchovu mimo vyučovania v  internáte  realizujeme  v slovenskom jazyku.  
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5   PODMIENKY  NA  ZAISTENIE  BEZPEČNOSTI  A OCHRANY  ZDRAVIA   
     PRI  VÝCHOVE   

 
 

      Výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia, hygiene práce a ochrane pred 
požiarmi je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacej práce školského 
internátu. 

  Povinnosť školského internátu zabezpečovať bezpečnosť a ochranu žiakov 
vyplýva zo zákona č.245/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov § 152. V školskom poriadku školského 
internátu je zakotvená povinnosť vychovávateľov preukázateľne poskytovať žiakom 
informácie k zaisteniu bezpečnosti, ochrany zdravia a o požiarnej ochrane.  

Podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov, hygieny a požiarnej 
ochrany sú zakotvené vo vnútornom  poriadku školského internátu. V záujmových 
útvaroch sú žiaci vedúcim záujmového útvaru oboznámení s bezpečnostnými 
predpismi pre daný záujmový útvar. 

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri výchove zabezpečujeme základným 
poučením žiakov pri nástupe do školského internátu každý školský rok. 

Podrobnejšie poučenie vykonávajú vychovávatelia pred každou  aktivitou, pri 
ktorej by mohli byť ohrozené zdravie a bezpečnosť žiakov. Pred každou akciou alebo 
podujatím mimo školský internát má vychovávateľ povinnosť poučiť žiakov v 
nevyhnutnom rozsahu o pravidlách dodržiavania BOZ počas celého trvania akcie 
alebo podujatia. Zúčastnení žiaci podpisujú osobné prehlásenie o tom, že boli 
poučení o BOZ, a že budú dodržiavať ustanovenia platnej legislatívy a vnútorného 
školského poriadku.  

V internáte je zabezpečená 24-hodinová starostlivosť o žiakov. Nočnú službu 
zabezpečuje pomocný vychovávateľ. 
     Budova školského internátu je stará v jej vnútorných priestoroch sídli inštitúcia 
v  pôsobnosti zriaďovateľa. V školskom internáte bola ukončená revitalizácia izieb, 
čím sa navýšila kapacita ubytovaných žiakov. 

Čistota a hygiena prostredia je na dobrej úrovni. Sociálne zariadenia sa 
priebežne modernizujú.  

Výťah majú žiaci z bezpečnostných dôvodov  zakázané používať.  
Vybavenie izieb školského internátu základným nábytkom je primerané. 

Väčšina izieb je vybavená novým nábytkom (skrine, váľandy, stoly, stoličky, police).  
Osvetlenie izieb je zabezpečené neónmi. Počas noci sú osvetlené jednotlivé 

poschodia. Osvetlenie  na oddelení funguje na snímač pohybu. Vykurovanie  
ubytovacích priestorov je dostatočné a zodpovedá požadovaným hygienickým 
normám na tento typ zariadenia.   

      Z priestorových dôvodov zatiaľ nevieme v každej výchovnej skupine zriadiť 
študovňu. Žiakom sú k dispozícii dve  spoločenské miestnosti. Dvaja vychovávatelia 
(VS na 1.poschodí a VS na 3.poschodí) nemajú svoju pracovňu, umiestnení sú 
priamo na oddelení. Žiaci sa stravujú vo vlastnej školskej jedálni. Výhodou je 
možnosť využívania priestorov školy (počítačových tried, auly, telocvične 
a vonkajších ihrísk) aj v mimoškolskom čase. 

Vo všetkých priestoroch školského internátu a v celom jeho areáli je zakázané 
fajčiť, požívať alkohol alebo návykové látky. Tento zákaz sa vzťahuje i na všetky 
akcie, ktoré organizuje školský internát.  

Školský internát zabezpečuje technické (pravidelná údržba, revízie a kontrola) 
a organizačné opatrenia na elimináciu všetkých potenciálnych rizík spojených s 



19 
 

výchovou a vzdelávaním. Pravidelnosť kontrol BOZ a PO ako i odstraňovanie  
prípadných nedostatkov zabezpečujeme prostredníctvom bezpečnostného technika. 
Žiaci majú všeobecný zákaz vykonávať práce so zvýšeným nebezpečenstvom.     
      Veľkú pozornosť venujeme spolupráci s rodičmi. Kontakty (telefonické a e-
mailové) na zákonných zástupcov  máme vedené od začiatku školského roka v 
osobnom spise žiaka ako aj v denníkoch výchovnej skupiny. Bezodkladne im 
oznamujeme každú dôležitú informáciu týkajúcu sa ich dieťaťa. 

Pri náhlom ochorení či úraze žiaka prvú pomoc poskytujú vychovávatelia. 
V prípade potreby je privolaná lekárska odborná pomoc. Lekárnička prvej pomoci je 
umiestnená v kancelárii na 2.poschodí. Každý úraz je žiak povinný ihneď hlásiť 
skupinovej vychovávateľke, ktorá zapíše úraz do knihy úrazov a informuje o tejto 
skutočnosti vedenie školy a bezpečnostného technika. 

 
Psycho-sociálne podmienky sú zabezpečované:  

- vytváraním pokojného prostredia,  
- otvorenosť a partnerstvo v komunikácii, úcta, tolerancia, empatia, uznanie, 

spolupráca a pomoc druhým žiakom,  
- rešpekt k potrebám žiaka a jeho osobným problémom,  
- výchovná činnosť vychádzajúca zo záujmov žiaka,  
- sledovanie všestranného rozvoja žiaka a jeho prospechu,  
- veková primeranosť a motivujúce hodnotenie,  
- rešpekt k individualite každého žiaka,  
- participácia žiakov na živote v školskom internáte,   
- informovanosť žiakov a zákonných zástupcov o činnosti v školskom internáte.  
 

Možné riziká v školskom internáte:  
- vyplývajúce zo športovej činnosti,  
- vyplývajúce zo správania žiakov,  
- riziká fajčenia v priestoroch školského internátu,  
- riziká pri návrate žiakov z vychádzok (pod vplyvom návykových látok),  
- riziká v čase nočného pokoja,  
- riziká z pohybu žiakov v školskom internáte v dopoludňajších hodinách,  
- používanie nedovolených elektrospotrebičov,  
- riziká úrazov na izbách (pošmyknutie, rozbitie sklenenej výplne dverí...), 
- riziká vyplývajúce z „davovej psychózy“ atď. 
 
  Dôležité je mapovať zdroje rizík a prijímať opatrenia k ich odstráneniu, alebo 

minimalizácii:  
a) výchovné – dodržiavanie VPŠI, výchovné opatrenia, cvičný poplach a pod.  
b) organizačné – nepravidelné kontroly žiakov po návrate z vychádzok, zvýšená 

nočná kontrola, zabezpečenie dozoru v spoločných priestoroch, jedálni a pod.  
c) technická – odstránenie závad, pravidelné technické kontroly a revízie, 

náhrada sklenených výplní dverí, dodržiavanie vnútorných predpisov a smerníc 
a pod. 
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6   VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ŽIAKOV  
 
 

Cieľom hodnotenia výsledkov žiakov v školskom internáte je poskytnúť žiakovi 
a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako zvládol danú problematiku, v čom má 
nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky, ohodnotiť správanie sa a aktivitu 
žiaka a jeho sociálne spôsobilosti. Súčasťou hodnotenia je  povzbudenie, návod, ako 
postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  

Kontrola a hodnotenie žiakov je zamerané predovšetkým na aktívnu účasť 
žiakov na jednotlivých činnostiach, na ich usilovnosť,  samostatnosť, tvorivosť,  
nápaditosť, schopnosť vedieť pracovať v tíme, a pod. Pri hodnotení žiaka sa  sleduje 
úroveň dosahovania jeho očakávaných výstupov v jednotlivých oblastiach výchovy 
(kompetencie žiaka).  

V hodnotení žiaka preferujeme humanistické hodnotenie založené na 
individuálnom prístupe, otvorenosti, komplexnosti hodnotenia, v rozvoji silných 
stránok žiaka a zároveň  rešpektujeme zmeny vo vývoji žiaka. Kontrolu a hodnotenie 
žiakov  uskutočňujeme pravidelne a sústavne, čím sa zabezpečuje nielen včasné 
riešenie vzniknutých problémov, ale aj možnosť predchádzať im.   

Dôraz  kladieme na poskytovanie efektívnej spätnej väzby žiakovi aj rodičom, 
ale aj na prijímanie spätnej väzby od žiaka a rodičov. Vytvárame priestor pre 
sebahodnotenie žiaka a vedieme ho k prijatiu zodpovednosti za svoj osobnostný 
rozvoj a konanie. Rešpektujeme  právo žiaka na omyl.  
 
Pri hodnotení žiakov  uplatňujeme tieto indikátory:  

ü dodržiavanie pravidiel vnútorného  poriadoku školského internátu, v ktorom sú 
určené pravidlá správania sa žiakov, ich práva a povinnosti, denný režim, 
organizácia chodu školského internátu a podmienky, za ktorých môže byť 
žiakovi uložené opatrenie vo výchove,  

ü pravidlá spolužitia vo výchovnej skupine, ktoré si spoločne určuje 
vychovávateľ so žiakmi svojej výchovnej skupiny,  

ü ponuka výchovno-vzdelávacej činnosti – účasť žiakov na výchovno-
vzdelávacej činnosti.  
 

Preferujeme nasledovné nástroje hodnotenia:  
ü motivačný rozhovor,  
ü spätná väzba od iných vychovávateľov a rodičov,  
ü rôzne druhy pochvál (ústne, písomné), 
ü pozorovanie správania žiakov.  

 
V záujme zabezpečenia objektivity hodnotenia všetkých žiakov sa stanovené 

pravidlá počas školského roka nemenia a všetky prípadné zmeny sa konzultujú so 
žiakmi a rodičmi. Pri hodnotení žiakov sa aplikujú metódy individuálneho prístupu, 
povzbudenia, pozorovania, rozhovoru, aktivizácie a úzkej spolupráce s rodičmi 
žiakov (telefonicky, písomne). V procese výchovy mimo vyučovania v hodnotení 
žiaka využívame predovšetkým slovné hodnotenie – ústne pri činnostiach a písomné 
v osobnom liste žiaka. Výsledky hodnotenia žiakov evidujeme v ich osobných 
spisoch.   
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7   VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA  VYCHOVÁVATEĽOV 
 
 

Vnútorný systém kontroly pedagogických zamestnancov - vychovávateľov 
školského internátu orientujeme hlavne na  zvyšovania kvality výchovno-vzdelávacej 
činnosti, najmä na plnenie:  

ü cieľov stanovených v strategickom pláne rozvoja školského internátu,  
ü cieľov stanovených vo výchovnom programe školského internátu, 
ü cieľov v oblastiach, v ktorých dosahujeme dobré výsledky,  
ü cieľov v oblastiach, v ktorých dosahujeme slabšie výsledky,  
ü ďalších operatívnych alebo dlhodobých úloh.  

 
Preferujeme najmä tieto indikátory hodnotenia:  

ü výsledky a aktivita žiakov, ktorých vychovávateľ usmerňuje,  
ü ponuka výchovno-vzdelávacích činností vychovávateľa vo výchovnej skupine,  
ü kompletnosť a odbornosť písomnej prípravy vychovávateľa,  
ü uplatňovanie zásad vnútorného poriadku školského internátu v práci 

vychovávateľa,  
ü dodržiavanie zásad pracovného poriadku zamestnancov,  
ü tvorba a realizácia dotazníkov pre rodičov, žiakov a ostatných vychovávateľov,  
ü účasť na ďalšom vzdelávaní vychovávateľov,  
ü správnosť a kompletnosť záznamov o žiakoch.  

 
Nástroje hodnotenia výchovno-vzdelávacej práce vychovávateľov:  

ü výsledky dotazníkov a prieskumov – spätná väzba, 
ü pozorovanie činnosti vychovávateľov a  hospitačná činnosť,  
ü analýza výsledkov žiakov, ktorých vychovávateľ usmerňuje,  
ü analýza ponuky výchovno-vzdelávacích činností vychovávateľa vo výchovnej 

skupine 
ü motivačný rozhovor s vychovávateľom,  
ü hodnotenie aktivít vychovávateľov v oblasti ďalšieho vzdelávania,  
ü úroveň znalostí v oblasti vnútorných predpisov, ich dodržiavanie a využívanie 

vo výchovnej práci,  
ü výsledky vnútornej a vonkajšej evalvácie,  
ü schopnosť evalvácie vlastnej výchovnej práce,  
ü analýza záznamov o žiakoch.  

 
Pri hodnotení sa využíva vnútorná aj vonkajšia autoevalvácia.  
 
Vnútorná autoevalvácia:  

ü permanentné sebahodnotenie činnosti vychovávateľmi,  
ü motivačný rozhovor spojený s vyhodnotením osobného plánu profesijného 

rozvoja, 
ü analýza výsledkov žiakov, ktorých vychovávateľ usmerňuje (dodržiavanie 

školského poriadku školského internátu, zodpovednosť v príprave na 
vyučovanie, správanie a prejavy žiakov, schopnosť participácie, spôsob 
uspokojovania záujmov),  
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ü analýza ponuky výchovno-vzdelávacích činností vychovávateľa vo výchovnej 
skupine (pestrosť, kvalita, zastúpenie všetkých oblastí výchovy, frekvencia, 
nadväznosť),  

ü  hodnotenie výsledkov vychovávateľov v oblasti ďalšieho vzdelávania, 
uplatňovania inovačných metód práce, aplikovania špecifických zručností, 
tvorba projektov, 

ü vzájomné hodnotenie vychovávateľov (vzájomné hospitácie, otvorené VVČ).  
 

Vonkajšia autoevalvácia 
ü spätná väzba od žiakov,  
ü spätná väzba od rodičov,  
ü hodnotenie verejnosťou, zriaďovateľom, školskou inšpekciou.  

 
Systém kontrolnej činnosti a hodnotenia zamestnancov upravujú osobitné 

interné predpisy školy a jej organizačných zložiek.  
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8   POŽIADAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ VYCHOVÁVATEĽOV  
 
 

Profesijný rozvoj predstavuje kľúčovú súčasť procesu celoživotného vzdelávania. 
Vychovávateľ priebežne reflektuje, posudzuje a hodnotí efektivitu svojej práce. Je si 
vedomý svojich silných a slabých stránok a plánuje ďalšie možné zlepšenia. 
Profesijný rozvoj sa riadi  plánom profesijného rozvoja pedagogických a odborných 
zamestnancov, ktorý  vydáva riaditeľka školy na obdobie štyroch rokov. Reflektuje 
priority školského internátu a vychádza z aktuálnych požiadaviek na rozvoj 
všeobecných a odborných kompetencií vychovvateľov. 

 
Ročný plán vzdelávania pedagogických zamestnancov - vychovávateľov je 

zostavený na základe plánu profesijného rozvoja v zmysle § 40 ods. 5 zákona 
138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a vychádza z osobných plánov profesijného rozvoja 
pre školský rok. 

Pri zabezpečovaní ďalšieho vzdelávania vychovávateľov budeme spolupracovať s 
metodicko-pedagogickými centrami, s vysokými školami a so spoločnosťami ktoré vo 
svojom portfóliu ponúkajú pedagogickým zamestnancom akreditované programy 
vzdelávania.  Využívať budeme aj online webináre na aktuálne pedagogické témy.   
Oblasť vzdelávania: 

ü rozvoj kritického myslenia 
ü rozvoj interpersonálnych vzťahov 
ü rozvoj mediálnej gramotnosti 
ü formovanie právneho vedomia vychovávateľa 
ü využívanie inovatívnych stratégií v záujmovej činnosti 
 
Súčasná legislatíva umožňuje školskému internátu organizovať aktualizačné 

vzdelávanie za predpokladu dodržania zákonom stanovených podmienok. Náš 
školský internát túto možnosť využil a vo svojej réžii realizuje aktualizačné 
vzdelávanie pre vychovávateľov.   
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9   VÝCHOVNÉ ŠTANDARDY  
 
 

Výchovné štandardy sú vypracované v súlade s § 3, § 4 a § 117 ods. 2 
Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších 
predpisov.  

Obsahovým štandardom určujeme  minimálny obsah výchovy a vzdelávania 
v jednotlivých výchovných oblastiach tak, aby bola zabezpečená vyvážená, 
systematická a štandardná úroveň mimoškolskej výchovy vo všetkých výchovných 
skupinách. Obsah výchovy a vzdelávania nad stanovený rozsah si zvyšuje 
vychovávateľ podľa špecifickej situácie vo výchovnej skupine tak, aby uspokojoval 
špeciálne záujmy žiakov a rešpektoval ich znalosti, schopnosti a zručnosti.  

Výkonovým štandardom určujeme kritériá úrovne zvládnutia obsahových 
štandardov. Sú to predpokladané cieľové výstupy, ktoré má žiak dosiahnuť na konci 
štvorročného pobytu v školskom internáte. 
 
 
 
 
 

Spoločenská výchova  
 Obsahové štandardy  Výkonové štandardy 

- Slovenské tradície a zvyky 
- Kultúrne pamiatky na Slovensku 

 
- prejavovať hrdosť k národnej 

a štátnej príslušnosti 
 
 

- Spoločenská etiketa 
- Diskusia  
- Aktívne počúvanie 
- Prejavy a formy šikanovania v škole      

a na pracovisku 
- Asertivita 
- Interkulturálny dialóg 
- Tolerancia 

- komunikovať kultúrnym spôsobom 
- uplatňovať vlastnú autonómiu 

v skupine, rešpektovať úlohy skupiny 
- rešpektovať názory ostatných ľudí 

 

- Neverbálna komunikácia 
- Verbálna komunikácia 
- Práca s modernými informačnými 

a komunikačnými technológiami 
- Komunikácia v cudzom jazyku 

(záujmová činnosť) 
 

- využívať všetky dostupné formy 
komunikácie  

- vyhľadávať nové informácie 

- Komunikácia v konflikte 
- Komunikácia, ktorá pomáha 
- Meditácia konfliktu – metóda 

riešenia konfliktu 

- samostatne riešiť konflikt 
- používať pozitívne prvky komunikácie 

v konflikte 
 

- Sebazvládanie, aktívne občianstvo  
 

- Zaujať pozitívne postoje k potrebe 
samostatného rozvíjania svojej 
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osobnosti 
 

- Spolupráca 
- Medziľudské vzťahy 
- Empatia 

- zaujať pozitívne postoje k tvorbe 
kvalitných medziľudských vzťahov 

 
     - Dobrovoľníctvo, 
     - Interkulturalita 
     - Občianske združenia, neformálne  
       skupiny 
     - Streetwork 
     - Participácia, partnerstvo generácii,  
       nízkoprahové programy 

   - orientovať sa v  princípoch aktívneho  
     občianstva 

 
 

   - ovládať princípy neformálneho  
      vzdelávania 

 
 

Mravná výchova a výchova k hodnotám 
Obsahové štandardy Výkonové štandardy 
- Zodpovednosť  
- Spolupráca, participácia 
- Tolerancia (stereotyp, predsudok,  
   diskriminácia) 
- Školský  poriadok  ŠI  
- Režim dňa  
- Žiacka samospráva 

- orientovať sa vo všeľudských   
  hodnotách 
- vyjadriť postoj k pozitívnym     
  hodnotám 
- schopnosť byť  zodpovedný za svoje   
   správanie 
- dodržiavať školský  poriadok  a režim   
  dňa  

- Emocionálna inteligencia 
- Sebauvedomie   - techniky  
- Sebahodnotenie  - techniky 
- Sebariadenie, - techniky 
- Sebamotivácia, -techniky 
- Sebaúcta  
- Empatia –  techniky aktívneho počúvania 

- vyjadriť a pomenovať svoje pocity   
   a emócie 
-pomenovať svoje silné a slabé stránky 
- prejaviť sebareguláciu 
- uplatňovať techniky sebamotivácie 
- poskytovať a prijímať spätnú väzbu 
- schopnosť  empatie k spolužiakom 

 
- Rodičia a deti  
- Postoj k členom rodiny a ostatným 
ľudom   
- Generačné konflikty 
- Problémy zdravotne znevýhodnených    
  osôb 
-Možnosti zdravotne znevýhodnených 
osôb 

- prejaviť úctu k rodičom, starším   
  ľuďom a osobám so zdravotným    
  znevýhodnením 

- Základné ľudské práva  
- Detské práva  
- Práva žiaka 
- Povinnosti žiaka 

- schopnosť dodržiavať základné  
   princípy ľudských práv a osobných   
   slobôd   v spolužití v ŠI 

 
 
 
 

Pracovná výchova a rozumová výchova 
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Estetická výchova 
Obsahové štandardy Výkonové štandardy 

- Regionálne tradície a zvyky 
- Kultúrne pamiatky regiónu 

a Slovenska 

- prejavovať úctu ku kultúrnym 
a národným tradíciam 

 
- Klasické umenie 
- Moderné umenie 
- Kultúrne podujatia – divadlo, 

opera, koncert 

- zaujať pozitívne postoje k umeniu 
 

- Vlastná tvorba 
- Úprava oblečenia, úprava tváre, 

úprava vlasov 
- Pozdrav, predstavenie sa 
- Kurz spoločenského 

správania/tanca 
- Slávnostné príležitosti 
- Kultúra stolovania 

- aplikovať základné zásady 
spoločesnkej etikety 

- schopnosť rozvíjať tvorivé schopnosti 
- schopnosť podieľať sa na tvorbe 

estetického prostredia 

- Kultúra vyjadrovania sa, 
vulgarizmy, slang 

- rozlišovať vulgárne a kultúrne 
správanie 

 
- Menšiny 
- Kultúrne zvyky a prejavy iných 

národov a kultúr 

- rešpektovať iné kultúry a kultúrne 
tradície 

 
 
 
 

Obsahové štandardy Výkonové štandardy 
- Efektívne učenie – ako sa učiť 
- Psychológia učenia sa  
- Režim dňa, povinnosti žiaka v ŠI 
- Sebazvládanie 
- Sebahodnotenie, silné a slabé 

stránky 
- Osobné ciele a očakávania 
- Súťaž, kvíz 
- Ako zvládnuť maturitné skúšky 
- Kde na vysokú školu 
- Výber zamestnania 
- Práva a povinnosti zamestnanca 

- plánovať, hodnotiť a vytýčiť si osobné 
ciele do budúcnosti 

- uplatňovať autonómnosť v príprave 
na vyučovanie 

- riešiť nové neznáme situácie 
- zaujať pozitívne postoje k osobnej 

zodpovednosti za vykonanú prácu 
- zaujať pozitívne postoje 

k celoživotnému vzdelávaniu  

- Práca s rôznym materiálom  
- Netradičné pracovné postupy 
- Netradičné techniky 
- Údržba odevov 
- Súťaživé správanie 

- schopnosť pracovať a kooperovať 
v skupine 

- aplikovať praktické zručnosti 
potrebné pre bežný život 

- schopnosť rozvíjať manuálne 
zručnosti 
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Rodinná výchova a výchova k rodičovstvu a manželstvu 
 Obsahové štandardy  Výkonové štandardy 

- Porozumenie a tolerancia 
v partnerskom živote 

- Rizikový partner 
- Vernosť, spolupráca, dôvera, 

rešpekt 
- Prejavy týrania v rodine 
- Krízové centrá 

- porozumieť mravným aspektom 
rodinného života 

- zaujať pozitívne postoje 
k zodpovednému vzťahu k 
partnerstvu 

- Sexuálne kontakty 
- Následky, zodpovednosť 
- Plánované rodičovstvo 

 
- zaujať pozitívne postoje 

k zodpovednému vzťahu 
k sexuálnemu životu, k manželstvu 
a k rodičovstvu 

 

- Základné práce v domácnosti 
- Hospodárenie 
- Deľba práce 

- prejaviť praktické zručnosti súvisiace 
so životom v rodine 

 
 

 
 
 
 

Ekologická výchova 
 Obsahové štandardy  Výkonové štandardy 

Telesná výchova 
Obsahové štandardy Výkonové štandardy 

- Prevencia pred chorobami 
- Racionálna výživa 
- Moderný človek nefajčí 
- Zvládnutie záťaže zo stresu 
- Relaxačné cvičenie 
- Otužovanie a posilňovanie 

organizmu 
- Ako povedať nie drogám 
- Zdravý životný štýl 
- Osobná hygiena 

- pomenovať škodlivoť fajčenia, 
alkoholu a iných drog 

- aplikovať princípy zdravého životného 
štýlu 

- zaujať pozitívne postoje 
k preventívnej starostlivosti o svoje 
zdravie 

- zaujať pozitívne postoje 
k pravidelnému cvičeniu a telesnému 
pohybu 

- zaujať pozitívne postoje k dodržaniu 
zásad zdravej výživy 
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- Šetrenie energiami 
- Využitie neekologického odpadu 
- Triedenie odpadu 
- Starostlivosť o zeleň 

- schopnosť samostatnej činnosti pri 
ochrane životného prostredia 

- prejaviť pozitívne postoje k ochrane 
životného prostredia 

 
10   VÝCHOVNÉ OSNOVY  
 
 

Výchovné osnovy nadväzujú na výchovné štandardy. Vychovávatelia majú 
povinnosť plniť stanovené výchovno-vzdelávacie ciele počas školského roka 
prostredníctvom daného obsahu, pričom majú možnosť výberu metód a foriem 
práce. Uvedené metódy a formy majú odporúčací charakter. 
 

SPOLOČENSKÁ VÝCHOVA 
  

Cieľ  Obsah  Metódy, formy  1.roč.  2.roč.  3.roč.  4.roč.  
Posilniť 
hrdosť k 
národnej a 
štátnej 
príslušnosti  

Slovenské tradície 
a zvyky 
Kultúrne pamiatky 
na Slovensku  
Regióny Slovenska  

Prezentácia  
Výstava  
Vedomostný  kvíz  
Interaktívne 
podujatie  
Fórum invencie  

  
  
  

2  

  
  
  

2  

  
  
  

2  

  
  
  

2  

Pochopiť 
význam 
kultúrneho 
správania a 
kultúrneho 
presadzovania 
sa  

Asertivita  
Diskusia  
Spoločenská 
etiketa  
Prejavy formy 
šikanovania v 
škole, internáte, 
na pracovisku  

Rozhovor  
Hranie rolí  
Argumentácia a 
debata  
Tréning  
Beseda s 
odborníkom Kurz 
spoločenského 
správania  

  
  
  

3  

  
  
  

2  

  
  
  

2  

  
  
  

2  

Kultivovať 
kultúru 
vyjadrovania sa  

Neverbálna 
komunikácia 
Verbálna 
komunikácia, po- 
zdrav, 
predstavenie sa  

Hranie rolí  
Dramatizácia  
Tréning  
Zážitková aktivita – 
hra  

  
  

2  

  
  

2  

  
  

2  

  
  

2  

Kultivovať 
zručnosti 
využívať všetky 
dostupné formy 
komunikácie  

Práca s 
modernými IKT 
Komunikácia v 
cudzom jazyku  

Vysvetlenie  
Motivácia  
Vlastná práca  

  
  

1  

  
  

1  

  
  

1  

  
  

1  

Participovať na 
živote v ŠI  

Súťaže, kvízy  
Kultúrne podujatia  
Rada internátu  
Žiacka rada  

Diskusia  
Aktív  
Argumentácia  
Subsidiarita  
Práca v krúžkoch 
a komisiách  

        
  
  
  

3  

  
  
  
  

3  

  
  
  
  

3  

  
  
  
  

2  
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Rozvíjať 
komunikačné 
zručnosti  

Aktívne počúvanie  
Prijímanie a 
dávanie spätnej 
väzby 
  

Hranie rolí  
Dramatizácia  
Iniciačná hra  
Tréning  
Dotazník  
Anketa  
Prieskum  

  
  
  

2  

  
  
  

2  

  
  
  

3  

  
  
  

3  

Vedieť 
samostatne  
a kriticky riešiť 
konflikty  

Komunikácia v 
konflikte 
Komunikácia, ktorá 
pomáha  
Mediácia konfliktu  

Brainstorming  
Hranie rolí  
Tréning  
Subsidiarita  
Mediácia  
Zážitková aktivita- 
hra  

  
  
  

2  

  
  
  

2  

  
  
  

3  

  
  
  

3  

Osvojiť si 
informácie o 
princípoch 
aktívneho 
občianstva  

Participácia  
Dobrovoľníctvo  
Interkulturalita  
Street work  
Občianske 
združenia, 
neformálne skupiny 
mladých  

Beseda s 
odborníkom  
Aktivácia  
Tvorba projektu  
 
Prezentácia  
Subsidiarita  
Dobrovoľníctvo  

  
  
  
  

1  

  
  
  
  

1  

  
  
  
  

1  

  
  
  
  

1  

Rozvíjať 
schopnosti 
tvoriť kvalitné 
medzi- ľudské 
vzťahy  

Medziľudské 
vzťahy  
Empatia, antipatia  
Tolerancia  

Rozhovor  
Subsidiarita  
Empatická analýza  
Tréning  
Diskusia  
Iniciačná hra  
Interaktívne 
podujatie  

  
  
  

2  

  
  
  

2  

  
  
  

2  

  
  
  

2  

Uvedomiť si 
potrebu 
samostatného  
rozvíjania svojej 
osobnosti  

Sebavzdelávania  
Vytyčovanie 
osobných cieľov  

Motivácia  
Vyjasnenie hodnôt  
Hodnotenie  
Rozhovor  

  
  

2  

  
  

2  

  
  

2  

  
  

3  

Pochopiť 
význam aktívnej 
spolupráce s 
ostatnými ľuďmi  

Kooperácia  Subsidiarita  
Aktív výchovnej 
skupiny  
Práca v komisii ŠI  
Príprava podujatí 
vo VS a ŠI  
Iniciačná hra  
Tréning  
Subsidiarita  

  
  
  
  
  

Priebežne  

  
  
  
  
  
Priebežne 

  
  
  
  
  
Priebežne 

  
  
  
  
  
Priebežne 

Pochopiť a 
rozlíšiť 
spoluprácu, 
kooperáciu a 
súťaživosť  

Spoločenské hry a 
aktivity  

Motivácia  
Aktivizácia  
Vysvetlenie  
Súťaž  
Reflexia  
Vlastná práca  

  
  
  
Priebežne 

  
  
  
Priebežne 

  
  
  
Priebežne  

  
  
  
Priebežne 

  
 
 
 



30 
 

 
 
 
 
 
 

MRAVNÁ VÝCHOVA 
  

Cieľ  Obsah  Metódy, formy  1.roč.  2.roč.  3.roč.  4.roč.  
Orientovať sa vo 
všeľudských 
hodnotách  

Spolupráca  
Zodpovednosť  
Tolerancia  
Samostatnosť  

Brainstorming  
Vyjasnenie hodnôt  
Príklad  
Rozhovor  
Hranie rolí  
Tréning  
Iniciačná hra  
Práca v komisii  
Test  

  
  
  
  
  

3  

  
  
  
  
  

4  

  
  
  
  
  

4  

  
  
  
  
  

2  

Pochopiť 
význam 
pozitívnych 
hodnôt, ako sú 
zodpovednosť, 
spolupráca, 
tolerancia a i.  

Zodpovednosť 
a participácia  
Školský poriadok 
interná- tu  
Režim dňa  
Stereotyp  
Predsudok  
Diskriminácia  

Motivácia  
Vyjasnenie hodnôt  
Rozhovor  
Hodnotenie  
Príklad  
Tréning  
Zážitková aktivita 
– hra  

  
  
  
  

3  

  
  
  
  

4  

  
  
  
  

4  

  
  
  
  

3  

Vedieť 
prevziať 
zodpovednosť 
za svoje 
správanie  

Povinnosti žiaka 
Sebauvedomenie  

Motivácia  
Subsidiarita  
Hodnotenie  
Príklad  
Iniciačná hra  

  
  

2  

  
  

4  

  
  

4  

  
  

2  

Rozvíjať 
zručnosti 
sebahodnotenia, 
sebariadenia, 
sebamotivácie, 
empatie  

  

Sebariadenie  
Sebamotivácia  
Empatia  
Sebahodnotenie  

  

Hranie rolí  
Subsidiarita  
Reflexia  
Autoreflexia 
Tréning  
Zážitková  
Aktivita - hra  
Empatická analýza  

  
  
  
     2  
  

  
  
  
     4  
  

  
  
  
     3  
  

  
  
  
     3  
  

Pomenovať svoje 
silné a slabé 
stránky  

Sebahodnotenie 
Sebaúcta  

Hranie rolí  
Autoreflexia  
Empatická analýza  
Tréning 
príklad  
Zážitková aktivita - 
hra  

  
  
  

3  

  
  
  

4  

  
  
  

3  

  
  
  

3  

Prejavovať úctu 
k rodičom, 
ostatným 
členom rodiny, 
priateľom, 
starším, spolu- 
bývajúcim  

Rodičia a deti  
Postoj k členom 
rodiny a ostatným 
ľuďom Generačné 
konflikty  

Motivácia  
Rozhovor  
Diskusia  
Hranie rolí  
Tréning  
Zážitková aktivita - 
hra  

  
  
  

2  

  
  
  

3  

  
  
  

3  

  
  
  

3  
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Beseda s 
odborníkom  

Pochopiť 
význam do- 
držiavania 
ľudských práv a 
základných 
slobôd 

Základné ľudské práva  
Práva dieťaťa  
Práva žiaka 
Dodržiavanie a 
porušovanie 
ľudských a práv 
dieťaťa  

Aktivizácia 
Vyjasnenie 
hodnôt 
Prezentácia  
Beseda s 
odborníkom  
Diskusia  
Argumentácia 

  
  
  
  
  

2  

  
  
  
  
  

2  

  
  
  
  
  

3  

  
  
  
  
  

2  

Rozvíjať právne 
vedomie  
 Spoznať pravidlá 
ŠI  

Dodržiavanie 
a porušovanie ľudských 
a  detských práv 
Participácia žiakov na 
tvorbe pravidiel, na ich 
uplatňovaní a kontrole 
ich dodržiavania. 

Subsidiarita  
Zážitková 
aktivita – hra 
Diskusia 
Argumentácia 
Zážitková 
aktivita 

  
  
     2  

  
  
     2  

  
  
     3  

  
  
    2  

  
 
 
 

PRACOVNÁ VÝCHOVA 
  

Cieľ  Obsah  Metódy, formy  1.roč.  2.roč.  3.roč.  4.roč.  
Pochopiť potrebu 
autonómnosti v 
príprave na 
vyučovanie  

Sebavzdelávanie  
Psychohygiena  
Povinnosti žiaka  

Motivácia  
Povzbudenie  
Aktivizácia  
Subsidiarita  
Hodnotenie  
Tréning  

  
  
  

4  

  
  
  

2  

  
  
  

2  

  
  
  

1  

Využívať 
efektívne 
spôsoby učenia 
sa  

Ako sa učiť  
Psychohygiena 
učenia sa 
Ako zvládnuť 
maturitné skúšky  

Motivácia  
Povzbudenie  
Rozhovor  
Reflexia  
Subsidiarita  
Hodnotenie  
Tréning  
Beseda s 
odborníkom  

  
  
  
  
  

2  

  
  
  
  
  

2  

  
  
  
  
  

2  

  
  
  
  
  

2  

Pochopiť 
význam 
celoživotného 
vzdelávania  

Osobné ciele  
Formálne, 
neformálne a 
informálne 
vzdelávanie  

Motivácia  
Aktivizácia  
Subsidiarita 
Rozhovor  
Diskusia  
Hodnotenie  

  
  
  

2  

  
  
  

2  

  
  
  

2  

  
  
  

2  
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Vedieť 
samostatne si  
vytyčovať osobné 
ciele  

Sebahodnotenie  
Výber zamestnania  

Motivácia  
Rozhovor  
Diskusia  
Beseda s 
odborníkom  

3  
  

2  
  

2  
  

3  
  

Chápať 
význam 
osobnej 
zodpovednosti 
za vykonanú 
prácu  

Schopnosť niesť 
zodpovednosť za 
vykonanú  
prácu 
Osobné 
ciele a 
očakávania  

Motivácia  
Subsidiarita  
Rozhovor  
Diskusia  
Beseda s 
odborníkom  
Reflexia  
Autoreflexia  

  
  
  

3  

  
  
  

2  

  
  
  

2  

  
  
  

2  

Vedieť 
pracovať v 
skupine  

Súperivé správanie  
Spolupracujúce 
správanie  

Diskusia  
Rozhovor  
Tréning  
Zážitková 
aktivita – hra  
Interaktívne 
podujatie  
Súťaž  
Nácvik programu  

  
  
  

6  

  
  
  

2  

  
  
  

3  

  
  
  

1  

Rozvíjať 
manuálne 
zručnosti  

Práca s rôznym 
materiálom  
Netradične techniky 
Netradičné 
pracovné postupy  

Brainstorming  
Motivácia  
Aktivizácia  
Priklad  
Tréning  
Záujmový krúžok  
Vlastná práca  

  
  
  

8  

  
  
  

5  

  
  
  

5  

  
  
  

5  

Získavať 
zručnosti 
potrebné pre 
praktický život  

Upratovanie  
Údržba odevov  
Práca v kuchynke  

Motivácia  
Aktivizácia  
Subsidiarita  
Rozhovor  
Hodnotenie  
Tréning  
Vlastná práca  

  
  
  

3  

  
  
  

2  

  
  
  

2  

  
  
  

2  

Získavať 
informácie o 
alternatívnych 
pracovných 
zručnostiach ako 
je tvorba 
projektov, 
dobrovoľníctvo , 
street work a i.  

Projekty internátu  
Občianske združenia  

Motivácia  
Aktivizácia  
Vysvetlenie  
Subsidiarita  
Beseda s 
odborníkom  
Prezentácia 
projektu  
Tvorba projektu  

  
  
  

0  

  
  
  

0  

  
  
  

1  

  
  
  

1  

Uplatniť 
manuálne a 
estetické 
zručnosti pri 
zhotovení 
dekorácii pre 
potreby ŠI  

Vianočná a 
veľkonočná výzdoba 
a pod.  

  

Motivácia  
Aktivizácia  
Príklad  
Záujmový krúžok  
Vlastná práca  

priebežne   priebežne priebežne priebežne 
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ESTETICKÁ VÝCHOVA 

  
Cieľ  Obsah  Metódy, formy  1.roč.  2.roč.  3.roč.  4.roč.  
Posilniť úctu 
ku kultúrnym a 
národným 
hodnotám  

Regionálne 
tradície a zvyky  
Kultúrne pamiatky 
regiónu a Slovenska  
Menšiny  
Kultúrne zvyky a 
prejavy iných 
národov  

Prezentácia 
kultúrnych 
tradícií a zvykov 
Interaktívne 
podujatie  
Fórum invencie  
Diskusia  
Zážitková aktivita 
– hra  

  
  
  

3  

  
  
  

2  

  
  
  

2  

  
  
  

2  

Rozvíjať 
vzťah k 
umeniu  

Hudba  
Tanec  
Výtvarné umenie  
Divadelné 
predstavenie  
Opera  
Výstava  
Návšteva múzea  

Tanečný kurz 
Výstava  
Motivácia  
Rozhovor  
Názorná ukážka 
Diskusia  

  
  
     3  

  

  
  
      5  

  

  
  
     2  

  

  
  
     2  

  

Rozvíjať talent a 
tvorivé 
umelecké 
schopnosti a 
zručnosti  

Záujmové krúžky  
Kultúrne podujatia v 
internáte  
Vlastná tvorba  
Práca s netradičným 
materiálom  
Úprava oblečenia a 
zovňajšku  

Motivácia  
Aktivizácia  
Tréning  
Vlastná práca  
Súťaž  
Fórum invencie 
Záujmový krúžok   
Výstava  
Súťaž  
Tvorba projektu  

  
  
  
  
  

3  

  
  
  
  
  

3  

  
  
  
  
  

2  

  
  
  
  
  

2  

Prejavovať 
záujem o 
všetky formy 
umenia  

Divadlo  
Opera 
Výstavy  
Koncert  
Moderné umenie  

Motivácia  
Aktivizácia  
Analýza 
umeleckého diela  
Návšteva 
kultúrneho 
podujatia  

  
  
  

2  

  
  
  

2  

  
  
  

2  

  
  
  

1  

Prejavovať 
vzťah k 
estetickej 
úprave 
prostredia a 
podieľať sa na 
tvorbe kultúrne- 
ho prostredia  

Kultúra vyjadrovania 
sa  
Kultúra stolovania  
Kultúra bývania  

Brainstorming  
Fórum invencie  
Motivácia  
Príklad  
Rozhovor  

  
  

4  

  
  

4  

  
  

4  

  
  

4  
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TELESNÁ VÝCHOVA 
  

Cieľ  Obsah  Metódy, formy  1.roč.  2.roč.  3.roč.  4.roč.  
Kultivovať 
hygienické 
návyky  

Osobná hygiena 
Psychohygiena 
Starostlivosť o pleť, 
hygiena celého 
tela, 
hygiena rúk, 
starostlivosť 
o chrup  

Motivácia  
Rozhovor  
Tréning  
Hodnotenie  

  
  

3  

  
  

2  

  
  

2  

  
  

2  

Pochopiť význam  
preventívnej 
starostlivosti o 
svoje zdravie  

Prevencia pred 
chorobami  

Motivácia  
Aktivácia  
Rozhovor 
Vysvetľovanie  
Beseda s odborníkom  

  
  
  

2  

  
  
  

2  

  
  
  

2  

  
  
  

1  

Rozvíjať 
schopnosť 
zodpovednosti 
za svoje 
zdravie  

Preventívne 
zdravotné 
prehliadky 
Úprava 
životosprávy 
Odstraňovanie 
zlozvykov 
Zvládanie 
negatívnych emócií 
Primeraný denný 
režim práce, 
odpočinku, výživy  

Diskusia  
Rozhovor  
Vysvetľovanie  
Beseda s odborníkom  
Vedomostný kvíz  

  
  

2  

  
  

2  

  
  

2  

  
  

1  

Rozvíjať 
schopnosť 
relaxovať 
pravidelným 
cvičením a 
pohybom  

Relaxačné cvičenie 
Otužovanie 
a posilňovanie 
organizmu 
Pravidelný pohyb 
na čerstvom 
vzduchu 
Vyhýbať sa stresu, 
dostatok spánku 

Motivácia  
Aktivizácia  
Tréning  
Záujmový krúžok  
Súťaž  

  
  
  

8  

  
  
  

8  

  
  
  

8  

  
  
  

5  

Pochopiť 
škodlivosť 
fajčenia 
alkoholu a 
iných drog  

Moderný človek 
nefajčí 
Ako povedať nie 
drogám 
Legislatíva 
obmedzujúca 
užívanie legálnych 
a nelegálnych drog  

Motivácia  
Príklad 
Vysvetľovanie 
Prezentácia 
Beseda s 
odborníkom  
Peer program  
Výcvik  
Zážitková aktivita – 
hra  

  
  
  
  

3  

  
  
  
  

3  

  
  
  
  

2  

  
  
  
  

2  
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Pochopiť význam 
do- držiavania 
zásad zdravej 
výživy  

Racionálna strava  
Pravidelný príjem 
potravy, udržanie si 
primeranej 
hmotnosti 
Pripraviť zdravé 
jedlo 
Vyjadriť svoj postoj 
k zdravej výžive 

Motivácia  
Príklad 
Vysvetľovanie 
Prezentácia  

  
  

2  

  
  

2  

  
  

2  

  
  

1  

Poznať princípy 
zdravého 
životného štýlu  

Zdravý životný štýl  
Zvládnutie stresu  
a záťaže 
Relaxácia  

Motivácia  
Aktivizácia  
Príklad  
Tréning 
Vysvetľovanie  

  
  
  

3  

  
  
  

3  

  
  
  

2  

  
  
  

2  

  
   

RODINNÁ VÝCHOVA   A VÝCHOVA K RODIČOVSTVU 
  

Cieľ  Obsah  Metódy, formy  1.roč.  2.roč.  3.roč.  4.roč.  
Pochopiť 
význam 
zodpovedného 
vzťahu  
k partnerstvu  

Porozumenie 
a tolerancia 
Prejavy týrania v 
rodine 
Krízové centrá 
Partnerské vzťahy 
Manželstvo 
a rodičovstvo 
Riziká spojené 
s voľbou 
životného 
partnera 

Beseda s 
odborníkom  
Vyjasnenie hodnôt  
Diskusia  
Dramatizácia  
Hranie rolí    

  
  
  

3  

  
  
  

4  

  
  
  

6  

  
  
  

6  

Pochopiť 
význam 
zodpovedného 
vzťahu k 
sexuálnemu 
životu, k 
manželstvu a 
k rodičovstvu  

Rizikový partner  
Plánované 
rodičovstvo  
  

Vyjasnenie hodnôt  
Beseda s 
odborníkom  
Hranie rolí  
Vysvetľovanie  
Rozhovor  
Diskusia  

   
  
  

3  

  
  
  

5  

  
  
  

7  

  
  
  

7  

Pochopiť 
mravné 
aspekty 
rodinného a 
partnerského 
života  

Partnerský vzťah 
Sexuálne kontakty 
Následky, 
zodpovednosť, 
spolupráca, 
dôvera.  

Vyjasnenie 
hodnôt 
Vysvetľovanie 
Diskusia  
Rozhovor  
Beseda s 
odborníkom  
Hranie rolí  

   
  
  

3  

  
  
  

5  

  
  
  

7  

  
  
  

8  

Rozvíjať 
praktické 
zručnosti 
súvisiace s 
rodinným 
životom  

Základné práce 
v domácnosti 
Deľba práce 
(spolupráca) 
Hospodárenie 
s finančnými 
prostriedkami 

Aktivizácia  
Subsidiarita  
Diskusia 
Vysvetľovanie  
Záujmový krúžok  

   
  
  

7  

  
  
  

7  

  
  
  

4  

  
  
  

3  
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Podporovať 
pozitívny vzťah 
k rodičovstvu a  
materstvu  

Vzťah k deťom  
Starostlivosť o 
deti  

Motivácia 
Vysvetľovanie, 
Rozhovor 
Diskusia  
Argumentácia  
Beseda s 
odborníkom  
Hranie rolí  

   
  
  
  
priebežne  

  
  
  
  
priebežne 

  
  
  
  
priebežne 

  
  
  
  
priebežne  

 
 

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 
  

Cieľ  Obsah  Metódy, formy  1.roč.  2.roč.  3.roč.  4.roč.  
Pochopiť 
význam ak- 
tívnej ochrany 
život- ného 
prostredia  

Šetrenie energiami, 
triedenie odpadov 
v ŠI 
Starostlivosť o zeleň 
v exteriéri a interiéri 
internátu 
Vyhľadávanie 
informácii o ochrane 
ŽP 

Brainstorming  
Aktivizácia 
Vysvetľovani 
e Príklad  
Beseda s 
odborníkom  
Motivácia  
Súťaž  

  
  
  

2  

  
  
  

2  

  
  
  

2  

  
  
  

2  

Rozvíjať 
zručnosti pri na 
tvorbe a 
ochrane 
životného 
prostredia  

Využitie 
neekologického  
odpadu  
Triedenie 
odpadu  

Motivácia  
Aktivizácia 
Vysvetľovani 
e Príklad  
Beseda s 
odborníkom  
Súťaž  
Interaktívne 
podujatie  

  
  
  

2  

  
  
  

2  

  
  
  

2  

  
  
  

2  

Pochopiť význam 
 aktívnej ochrany 
životného 
prostredia 
 

Participácia 
Vlastná činnosť 
Projekty internátu 
Trvalo udržateľný 
rozvoj, GMO  
Čistenie a zber 
odpadkov v okolí 
školského internátu – 
jesenné a jarné 
upratovanie okolia ŠI 

Motivácia 
Vysvetľovanie 
Subsidiarita 
Príklad 
Beseda 
s odborníkom 
Súťaž 
 

 
 
 
      1 

 
 
 
     1 

 
 
 
     1 
 

 
 
 
     1 
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PRÍLOHY 
 
 
Príloha č.1  
 
Prelínanie kľúčových kompetencií v jednotlivých oblastiach výchovy 
 

  Tematické oblasti výchovy 

Prehľad kľúčových kompetencií 

Sp
ol

oč
en

sk
á 

M
ra

vn
á 

a 
vý

ch
.  

 k
 h

od
no

tá
m

 

R
oz

um
ov

á 
a 

pr
ac

ov
ná

 

Es
te

tic
ká

 

R
od

in
ná

 a
 v

ýc
h.

  
   

 k
 m

an
ž.

 a
 ro

d.
 

Te
le

sn
á  

Ek
ol

og
ic

ká
 

KO
M

U
N

IK
AČ

N
É 

  K
O

M
PE

TE
N

C
IE

 

ovláda dostupné formy komunikácie 
x x x x X x x 

ovláda a tvorivo využíva informačno- 
komunikačné technológie 

x x X x X x x 

uplatňuje komunikačné zručnosti  
predchádzajúce konfliktom 

x x X x X x x 

uplatňuje komunikačné zručnosti pri tvorivom  
a kritickom riešení problémov 

x x X x X x x 

uplatňuje techniky aktívneho počúvania  
a efektívnej komunikácie s ostatnými ľuďmi 

x x X x X x x 

preberá zodpovednosť  
za svoje komunikačné správanie 

x x X x X x x 

dokáže uplatniť komunikačné zručnosti  
predchádzajúce konfliktom (pozitívna komunikácia,  
"ja" výrok, dávanie a prijímanie spätnej väzby 

x x X x X x x 

SO
C

IÁ
LN

E 
 K

O
M

PE
TE

N
C

IE
 

reflektuje vlastnú identitu, buduje si  
vlastnú samostatnosť 

x x X x X x x 

efektívne spolupracuje v skupine,  
kde dokáže tvorivo prispievať pri dosahovaní 
spoločných cieľov 

x x X x X x x 

uvedomuje si zodpovednosť dodržiavania  
spoločných pravidiel a vie prijať  
zodpovednosť za ich porušenie 

x x X x X x x 

uvedomuje si význam vytvárania kvalitných   
medziľudských vzťahov 

x x X x X x x 

efektívne spolupracuje v skupine; x x X x X x x 

PR
AC

O
VN

É 
 K

O
M

PE
TE

N
C

IE
 

ovláda základné sebaobslužné 
pracovné návyky 

    X x X x x 

ovláda manuálne zručnosti potrebné pre  
praktický život 

    X x X x x 

je otvorený, svoje  manuálne zručnosti  
tvorivo rozvíja 

    X x X x x 

kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma  
spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie  
rozvojové možnosti 

x x X x X x x 
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vie sa učiť a pracovať na sebe 
x x X x X x x 

chápe a rieši nové neznáme situácie x x X x X x x 

vie vyhľadávať a spracúvať nové informácie 
x x X x X x   

uvedomuje  si  potrebu svojej prípravy na vyučovanie 
ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja 

x x X   X x   

chápe význam vzdelania v súčasnom svete 
x x X x X x x 

  Tematické oblasti výchovy 

Prehľad kľúčových kompetencií 

Sp
ol

oč
en

sk
á 

M
ra

vn
á 

a 
vý

ch
.  

   
   

k 
ho

dn
ot

ám
 

R
oz

um
ov

á 
a 

pr
ac

ov
ná

 

Es
te

tic
ká

 

R
od

in
ná

 a
 v

ýc
h.

   
  

k 
m

an
ž.

 a
 ro

d.
 

Te
le

sn
á  

Ek
ol

og
ic

ká
 

O
BČ

IA
N

SK
E 

 K
O

M
PE

TE
N

C
IE

 

vie sa orientovať v základných humanistických  
hodnotách 

x x X x X x x 

pozná svoje práva a uvedomuje si potrebu  
prevzatia  zodpovednosti za svoje konanie 

x x X x X x x 

vie  participovať pri pozitívnych zmenách  v živote ŠI 
x x X x  x x 

má informácie o princípoch aktívneho občianstva 
x x X x   x 

uvedomuje si význam interkulturálneho dialógu,  
dodržiavania ľudských práv a boja proti rasizmu  
a xenofóbii 

x x X  X x x 

uvedomuje si význam kultúrneho dedičstva x x X x X  x 

rešpektuje názory ostatných ľudí 
x x X x X x x 

KU
LT

Ú
R

N
E 

   
 K

O
M

PE
TE

N
C

IE
 

používa kultúrne prejavy v styku s ostatnými ľuďmi 
x x X x X x x 

pozná základné zásady spoločenskej  etikety 
x x X x X x x 

vie sa podieľať na vytváraní kultúrneho prostredia 
x x X x X  x 

uvedomuje si rozdiel medzi vulgárnym  
a kultúrnym správaním sa 

x x X x X     

uvedomuje si potrebu   prijímania kultúry  
v bežnom živote každého človeka 

x x X x X     

prijíma kultúrne podnety  
(napr. návšteva kultúrnych podujatí) 

x x X x       

rešpektuje iné kultúry a kultúrne tradície x x X x X   
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Príloha č. 2    
 
Činnosti v školskom internáte  
 
Pravidelné činnosti  
 
1. Príprava na vyučovanie (denne)  
2. Sebaobslužné činnosti (denne)  
3. Výchovno-vzdelávacie aktivity podľa záujmu  (denne)  
4. Činnosť záujmových krúžkov (2až 4 x mesačne)  
5. Individuálne vychádzky (jednotlivci, denne v zmysle VP) 
6. Osobné voľno (denne – 2 hodiny) 
7. Upratovanie okolia ŠI (denne), jesenné a jarné upratovanie okolia ŠI 
8. Pravidelné upratovanie (denne) 
9. Estetizácia izieb (1x týždenne) 
 
 
Priebežné činnosti  
  
1. Kultúrne akcie (výstavy, divadlá, filmové predstavenia)  
2. Príprava na celointernátne podujatia (privítanie prvákov, príchod Mikuláša, vianočná   
    výzdoba, súťaže spoločenských hier, vianočné trhy, futbalový turnaj, športové súťaže,      
    a pod.)  
3. Doučovanie jednotlivcov   
4. Individuálne športové akcie   
  
 
Nepravidelné činnosti  
 
1. Individuálna záujmová činnosť (návšteva posilňovne, pozeranie filmov, televízie,  kultúrne    
    podujatia, hra na hudobný nástroj a pod.)  
2. Celointernátne podujatia, zhromaždenia, súťaže (vedomostné športové, kultúrne)  
3. Deň otvorených dverí pre potenciálnych záujemcov a ostatnú verejnosť  
4. Besedy s odborníkmi na aktuálnu tému 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
                            
 
 

 
 
 


