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ÚVOD 

(1) Výchovný program školského internátu  je v zmysle ustanovenia § 8 zákona č. 245/2008 o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  povinný 

dokument, ktorý bol vytvorený za spoločnej účasti pedagogických pracovníkov školského 

internátu. 

(2) Je vydávaný na štvorročné obdobie a je určený pre: 

- vedenie školy, 

- vedenie školského internátu, 

- pedagogickým pracovníkom školského internátu, 

- nepedagogickým zamestnancom školského internátu, 

- pracovníkom školskej jedálne, 

- žiakom ubytovaným v školskom internáte, 

- ostatným pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy, 

- školskej rade, 

- rodičom, 

- verejnosti.  

(3) Výchovný program je základným dokumentom školského zariadenia, podľa ktorého sa 

uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť v školských zariadeniach uvedených v § 113 a §120 

školského zákona. 

(4) Výchovný program je zverejnený na verejne prístupnom mieste. Pre školské zariadenia 

nevydáva MŠ žiadny rámcový výchovno-vzdelávací program. Každé školské zariadenie si 

vytvára vlastný výchovný program, ktorý je následne záväzným pedagogickým dokumentom.  

(5) Výchovný program je dokument, ktorý možno pozmeňovať, doplňovať, prispôsobovať 

aktuálnym potrebám a požiadavkám pri dodržaní podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia 

žiakov, hygieny, požiarnej ochrany ubytovaných žiakov. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU 

Poloha: Areál školy vrátane školského internátu sa nachádza v kľudnej časti Banskej 

Štiavnice, v dosahu mestskej hromadnej dopravy (zástavka pred hl. bránou), cca 20 minút do 

centra mesta a 10 minút k vlakovému a autobusovému nástupišťu. Parkovisko je vybudované 

pre niekoľko desiatok aut v areáli. 

 

Prevádzka školského internátu je zabezpečená od nedele (od 16,00 hod.) do piatku (16,00 hod.) 

Riadi sa ŠPŠI a prevádzkovým poriadkom. 

Evidencia žiakov je vedená v súlade so zákonom č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje žiakov výchovnej skupiny sú 

uložené v uzamykateľných skrinkách. 

Školská knižnica – údaje vedené elektronicky v programe Clavius 

Školská jedáleň – údaje vedené elektronický v programe Apis 

Pedagogickú dokumentáciu (Vyhláška 236/2009 Z.z.)  školského internátu tvoria:  

a) výchovné plány, výchovné osnovy a výchovné štandardy, ktoré sú súčasťou výchovného 

programu školského internátu,  

b) denník výchovnej skupiny,  

c) osobný spis dieťaťa, osobný spis žiaka,  

d) denný záznam školského internátu,  

e) školský poriadok školského internátu,  

f) plán výchovno-vzdelávacej činnosti,  

g) plán práce školského internátu.  

Ďalšiu dokumentáciu školského internátu tvoria najmä:  

a) rozvrh služieb vychovávateľov a pomocných vychovávateľov,  

b) zápisnice z rokovania pedagogickej rady a metodického združenia vychovávateľov, 



 

c) ročný plán kontrolnej činnosti vedúcich pedagogických zamestnancov,  

d) ročný plán ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov,  

e) evidencia školských úrazov detí a žiakov,  

f) evidencia sťažností,  

g) registratúrny plán a registratúrny poriadok,  

h) rozhodnutia riaditeľa školského internátu. 

Školy, alebo školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať osobné údaje   

a) o deťoch a žiakoch v rozsahu  

1. meno a priezvisko,  

2. dátum a miesto narodenia,  

3. bydlisko,  

4. rodné číslo,  

5. štátna príslušnosť,  

6. národnosť,  

7. fyzického zdravia a duševného zdravia,  

8. mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej 

diagnostiky,  

b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka (meno a priezvisko, adresa 

zamestnávateľa, trvalé bydlisko, kontakt na účely komunikácie).  

 

1.1 Veľkosť internátu 

 Školský internát je súčasťou SOŠ služieb a lesníctva, poskytuje výchovno-vzdelávaciu 

činnosť, ubytovanie a stravovanie pre 400 žiakov zo  stredných škôl v Banskej Štiavnici. 

Ubytovacia kapacita internátu je 400 miest. Celkove je v internáte 12 výchovných skupín. 

Priemerný počet žiakov vo výchovných skupinách je 33. Internát je umiestnený v samostatnej   

šesťposchodovej budove, v uzavretom areáli SOŠ služieb a lesníctva. V budove internátu máme 

200 izieb, 2 kultúrne miestnosti, 1 knižnica, 12 kuchyniek, posilňovňa chlapčenská, posilňovňa 

dievčenská, 1 tvorivá dielňa, 1 študovňa. Súčasťou internátu je  jedáleň. Školský internát má 

veľmi dobré hygienické zázemie – každá bunka má vlastné hygienické príslušenstvo – WC + 

sprchový kút. V školskom internáte sú v prevádzke dva výťahy.  

  Materiálne vybavenie školského internátu je na veľmi dobrej úrovni. Podľa finančných 

možností systematicky doplňujeme ďalšie vybavenie. V školskom internáte je ubytovanie 

hotelového typu, to jest dve dvojlôžkové izby so sociálnym zariadením (wc, sprchový kút, 

umývadlo) a predsieň tvoria jednu bunku. 



 

  

 

Izby žiakov sú vybavené skriňami, písacími stolíkmi, stoličkami ktoré budú postupne 

vymieňané za nové. Všetky postele sú vybavené úložným priestorom a sú nové. 

Spoločenské priestory sú vybavené sektorovým nábytkom, novými stoličkami a 

kreslami. Žiaci majú k dispozícii televíziu, DVD prehrávač, interaktívnu tabulu, počítač.   

Kuchynky sa nachádzajú na každom poschodí – žiaci majú možnosť uvariť si čaj, kávu v rýchlo 

varnej kanvici a ohriať si v mikrovlnke už hotové jedlo. Sú vybavené kuchynskou linkou, 

stolíkom. Prevádzka v kuchynkách sa riadi prevádzkovým poriadkom. Každá výchovná 

skupina má svoju vlastnú chladničku. Zariadenie je nové.  

Vo vstupnej hale školského internátu sa nachádzajú nové kreslá, pingpongový stôl, 

automaty na nápoje a cukrovinky, stolný futbal, počítač s pripojením na internet dostupný 

všetkým žiakom a zamestnancom. 

Chlapčenská posilňovňa je situovaná do suterénu školského internátu, je vybavená 

posilňovacími strojmi, ktoré sú podľa potrieb a finančných možností doplňované. Bude 

potrebné vymeniť záťažový koberec. Dievčenská posilňovňa sa nachádza na prízemí je 

vybavená novými posilňovacími strojmi. Bude potrebné dokúpiť, zrkadlá, televíziu..... 

V školskom internáte sa nachádza školská knižnica, knižničný fond je zverejnený na 

internetovej stránke školského internátu. Je vybavená kreslami, nachádza sa v nej počítač 

s prístupom na internet, tlačiareň a kopírovací stroj. Na prízemí sa nachádza aj tvorivá dielňa 

vybavená na prácu s rôznorodým materiálom. Bolo by vhodné ju do vybaviť napr. tkáčskym 

stavom, hrnčiarskou pecou a hrnčiarskym kruhom a pod. 

V celom školskom internáte je možné pripojenie k internetu pomocou wifi siete. 

Vychovávateľské miestnosti sú štandardne vybavené, ako pre potreby vychovávateľov, 

tak aj miestnosť pre individuálnu činnosť so žiakmi a návštevná miestnosť pre stretnutie 

s rodičmi. Snažíme sa o systematické doplňovanie metodických materiálov, odbornej literatúry 

a časopisov. Vychovávatelia majú voľný prístup na internet, tlačiareň. Zástupca riaditeľa pre 

ŠI má vlastnú kanceláriu. 



 

Školská jedáleň s kuchyňou sa nachádzajú priamo v priestoroch školského internátu. Sú 

moderne zariadené a odpovedajú požiadavkám moderného stravovania. Skladba jedálneho 

lístka odpovedá požiadavkám zdravej výživy. Stravovanie je súčasťou ubytovania. Kapacita je 

400 jedál a miest 120 pri stoloch. Žiakom poskytujeme raňajky, večere a obedy. Školská jedáleň 

varí stravu aj pre dochádzajúcich žiakov a zamestnancov Gymnázia A. Kmeťa.  

 

 

Vonkajšie priestory sú využívané k individuálnej činnosti žiakov, k pohybovým aktivitám slúži 

kyslíková dráha. 

 Pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti  máme počítače, tlačiarne, kopírovacie 

stroje, digitálne fotoaparáty, telovýchovné náradie a náčinie, odbornú a populárnu  literatúru, 

časopisy, hudobné nástroje, mediálne  nosiče a rôznorodý materiál na tvorivú výchovno-

vzdelávaciu činnosť.  

 Internát má svetlé, čisté a upravené priestory. Na kultúre vzhľadu a výzdobe priestorov 

internátu sa podieľajú vychovávatelia a žiaci. 

 Priestory pre nerušenú prípravu žiakov a realizáciu záujmovej činnosti sú dostatočné. V 

jesennom a jarnom období, pokiaľ nám počasie dovolí, využívame športové ihriská ZŠ, ktoré 

sú v blízkosti nášho internátu. Škola má vlastnú telocvičňu a jedno  malé ihrisko s asfaltovým 

povrchom. Pre relaxáciu chceme vybudovať viacero oddychových kútov v knižnici, na 

chodbách jednotlivých poschodí, na prízemí. 

 Pre pohybové aktivity môžu žiaci využívať okrem spomínaného ihriska, dvoch 

posilňovní aj  pingpongové  stoly, stolný futbal. 

Vedomosti si žiaci rozvíjajú prípravou na vyučovanie, štúdiom publikácií a  kníh v 

knižnici, dobrovoľnou  účasťou v rôznych vedomostných súťažiach, vo výchovno-vzdelávacích 

a oddychových  aktivitách, atď. Praktické zručnosti si môžu žiaci rozvíjať záujmovou činnosťou 

v trinástich záujmových krúžkoch. 



 

 Žiaci môžu využívať všetky priestory internátu, knižnicu, posilňovne a multifunkčnú 

miestnosť, televíznu miestnosť  na základe prihlásenia sa vychovávateľovi. Na živote v 

internáte môžu žiaci participovať prostredníctvom činnosti v skupinových radách,  ktoré sa 

vyjadrujú ku všetkým otázkam týkajúcich sa života žiakov v internáte.  

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

vyučovanie, dobrovoľnosť v účasti na výchovno-vzdelávacej činnosti a minimálne 8 hodín na 

spánok.   

 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  riaditeľa  internátu na príslušný školský rok. 

 

1.2 Charakteristika žiakov  

  V internáte sú  ubytovaní žiaci SOŠ služieb a lesníctva, SPŠ Mikovíniho, SHA, 

Gymnázia A. Kmeťa. Žiaci pochádzajú  z rôznych regiónov Slovenska. 

Prijímanie žiakov do internátu na nasledujúci školský rok realizujeme v období po 

prijímacích skúškach v jednotlivých stredných školách a podľa voľných miest aj v priebehu 

nasledujúceho školského roka. Hlavným kritériom pre prijímanie žiakov je  ubytovacia  

kapacita internátu, vzdialenosť a dostupnosť. 

Žiaci sú rozdeľovaní podľa pohlavia, veku a škôl do výchovných skupín. Každá 

výchovná skupina má svojho skupinového vychovávateľa, ktorý zodpovedá za výchovnú 

a vzdelávaciu činnosť výchovnej skupiny, bezpečnosť žiakov, prípravu na vyučovanie, 

spolupracuje so zákonnými zástupcami, školami a pod. 

 

1.3 Charakteristika pedagogických zamestnancov  

 Na počet ubytovaných a na zabezpečenie trojzmennej prevádzky máme zamestnaných 

12 vychovávateľov, zástupcu riaditeľa pre školský internát. Riaditeľom internátu je  riaditeľ 

školy. Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady zo súčasného kolektívu spĺňajú všetci 

vychovávatelia. 

V záujme zvýšenia kvalifikácie vychovávateľov, chceme pracovníkov motivovať, aby 

sa systematicky  zúčastňovali ďalšieho vzdelávania a sebavzdelávania zameraného  na inováciu 

výchovno-vzdelávacieho procesu a využívanie netradičných metód práce. 

Niektorí vychovávatelia ovládajú špecifické zručnosti ako:  ovládanie špecifických PC 

programov, tvorba časopisu, práca netradičnými technikami a s netradičným materiálom, 



 

trénerstvo kolektívnych športov, tvorba projektov, jeden vychovávateľ sa venuje školskej 

knižnici, komunikácia v cudzom jazyku, mediácia konfliktu..... 

V internáte nepôsobí školský psychológ  ani špeciálny pedagóg, ale v prípade potreby 

spolupracujeme s výchovnou poradkyňou školy.  

 

1.4 Dlhodobé projekty, programy  

 Zapojení sme  do dlhodobých projektov ako je: 

Študentská kvapka krvi, Valentínska kvapka krvi, Májová kvapka krvi – v spolupráci s ČSČK 

podporujeme dobrovoľných darcov krvi, 

Červené stužky – Kampaň boja proti AIDS - kampaň je venovaná mladým ľuďom, 

Deň narcisov - v spolupráci s Ligou proti rakovine sa žiaci školského internátu zapájajú do 

celoslovenskej charitatívnej zbierky. Finančné prostriedky sú použité na osvetu, výskum a 

prevenciu nádorových ochorení a na zlepšenie starostlivosti o onkologických pacientov, 

- Týždeň modrého gombíka – žiaci školského internátu sa podieľajú na celoslovenskej 

charitatívnej zbierke, ktorá je organizovaná v spolupráci s UNICEF-om. Finančná čiastka 

získaná predajom modrých gombíkov UNICEF je určená na nákup a doručenie očkovacích 

vakcín proti tetanu pre matky a novorodencov v Laose, 

- spolupráca s inými školskými internátmi, najmä v športovej oblasti (medziinternátna súťaž v 

šachu, hokejbale, vlastnej literárnej tvorbe žiakov, v speve, dramatickej tvorbe), 

celoslovenské   a krajské výstavy prác žiakov školských  internátov,  

- organizujeme každoročne ART-pódium – vystúpenie mladých ľudí – žiakov nielen u nás 

ubytovaných v oblasti kultúry. 

Dlhodobo realizujeme  celointernátne projekty ako sú: privítanie žiakov I. ročníkov, 

rozlúčka so žiakmi IV. ročníkov, stretnutie s významnými osobnosťami z regiónu, či s bývalými 

žiakmi, vianočný program pre domov dôchodcov, kurz spoločenského správania, kurz studenej 

kuchyne, športové turnaje, vedomostné kvízy, deň otvorených dverí pre budúcich prvákov 

počas dňa otvorených dverí na jednotlivých školách.  

 

1.5 Spolupráca  s rodičmi  a inými subjektami  

Spolupráca školského internátu so zákonnými zástupcami sa uskutočňuje: 

 spolupráca so ZRPŠ, 

 dni otvorených dverí školy aj školského internátu, 

 informačné dopisy( na začiatku ubytovania a stravovania, informácie o prevádzke 

školského internátu), 



 

 dotazníky pre zákonných zástupcov, 

 webové stránky školského internátu a voľnočasové aktivity, 

 e-mailové a telefonické kontakty, 

 účasť vychovávateľov na triednych schôdzkach atd. 

Ďalšími subjektami, s ktorými spolupracujeme:  

 školy, v ktorých  sa ubytovaní žiaci vzdelávajú,  

 zriaďovateľ,  

 odbor školstva,  

 Divadlo JGT vo Zvolene, 

 Štátna opera v Banskej Bystrici, 

 Bábkové divadlo na Rázcestí, 

 SBM, 

 Policajný zbor v Banskej Štiavnici,  

 Občianske združenie na škole,  

 Mestská polícia,  

 Hasičským zborom, 

 ÚRVZ ZH.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA VÝCHOVY 

 

Ciele a poslanie výchovy sú spoločenské požiadavky na celkový vzdelanostný 

a osobnostný rozvoj žiakov. Vytýčenie a formulovanie cieľov uľahčuje voľbu efektívnych 

výchovných stratégií a prostriedkov k ich dosiahnutiu. Jasná formulácia cieľa výchovy je tiež 

základným predpokladom pre jeho neskoršie hodnotenie. 

Hlavné činnosti v ŠI sú: výchovno-vzdelávacia činnosť a uspokojovanie individuálnych 

potrieb a záujmov žiakov prostredníctvom mimoškolských aktivít (§ 117 ods. 1 a ods.2 

školského zákona).  

(1) Spoločenské ciele: 

a) rozvoj osobnosti človeka, ktorý bude vybavený poznávacími a sociálnym 

spôsobilosťami, mravnými a duchovnými hodnotami pre osobný a občiansky život, 

výber povolania, pracovnej činnosti, získavanie informácií a učenie sa počas celého 

života, 

b) získanie všeobecného a odborného vzdelania, 

c) pochopenie a uplatňovanie zásad demokracie a právneho štátu, základných ľudských 

práva a slobôd spolu so zodpovednosťou a zmyslom pre sociálnu spolupatričnosť, 

osvojovať si všeobecne uznávané normy, hodnoty a pravidlá, 

d) pochopenie a uplatňovanie princípu rovnosti žien a mužov v spoločnosti, 

e) vytváranie národného uvedomenia a štátnej príslušnosti, rešpektu k etnickej, 

národnostnej, kultúrnej, náboženskej, jazykovej identite každého jednotlivca, 

f) poznanie svetových a európskych kultúrnych hodnôt a tradícii, pochopenie a osvojenie 

zásad a pravidiel vychádzajúcich z európskej integrácie ako základu pre spolunažívanie 

národov, 

g) získanie a uplatnenie vedomostí o životnom prostredí, jeho ochrane vychádzajúc zo 

zásad trvalo udržateľného rozvoja a o bezpečnosti a ochrane zdravia. 

(2) Inštitucionálne ciele: 

a) harmonický rozvoj osobnosti žiaka, upevniť hygienické návyky, propagovať zdravý 

životný štýl, zodpovednosť za jednanie voči prostrediu, k prírode, 

b) podpora a rozvoj poznania a učenia sa, prípravy na vyučovanie, 

c) podpora kritického myslenia, 

d) osvojenie základných hodnôt demokratickej spoločnosti, učiť sa rešpektovať 

požiadavky kolektívu a následne celej spoločnosti, 



 

e) rozvoj verbálnej a neverbálnej komunikácie, jasne a zrozumiteľne sa vyjadriť k danej 

téme, počúvať druhých, zdravo diskutovať, 

f) výchova k zmysluplnému využívaniu voľného času, sebarealizácia v organizovanej, 

alebo spontánnej ponuke aktivít, 

g) podpora záujmovej činnosti, 

h) dostatočná ponuka námetov pre naplnenie voľnočasových aktivít v školskom internáte, 

i) zaistiť prevenciu sociálne patologických javov, 

j) schopnosť tímovej práce atď. 

(3) Špecifické ciele: predstavujú výchovno-vzdelávacie ciele v jednotlivých výchovných 

oblastiach. Vzťahujú sa na afektívne procesy napr. precítiť, vyjadriť, prejaviť, prijať(časť 

výchovné osnovy) 

Pedagogické pôsobenie a podpora žiakov v našom školskom internáte smeruje k tomu, 

aby žiaci boli v školskom internáte spokojní, cítili sa bezpečne, boli úspešní a slušní a vybavení 

kľúčovými kompetenciami a funkčnou gramotnosťou (mediálnou, informačnou, finančnou, 

čitateľskou...) 

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v školskom internáte vychádzajú zo školského 

zákona a analýzy podmienok ŠI – SWOT analýza , ktorej vypracovania sa zúčastnili všetci 

vychovávatelia ŠI. SWOT analýzu vypracovali na základe viacerých zdrojov: údaje z 

hodnotiacich správ, zo spätnej väzby so žiakmi, rodičmi, z dlhodobého pozorovania a 

porovnávania s inými školskými zariadeniami.  

SWOT analýza príloha č.2  

 

2.1 Zameranie internátu 

- poznanie žiakov, 

- pravidelná diagnostika, 

- individuálny prístup, 

- atmosféra kľudu, priateľského prostredia, tolerancie, 

- rozvoj praktických činností a zručností využiteľných v každodennom živote, 

- vzájomná spolupráca medzi pracovníkmi školského internátu, 

- aktívny podiel žiakov na tvorbe a starostlivosti o prostredie školského internátu,  

- prevencia sociálno-patologických javov. 

Školský internát je zameraný na vytváranie príjemného, priateľského prostredia, 

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

spolupráce, pomoci.. Do popredia vystupuje snaha o spoluúčasť žiakov na voľnočasových 



 

aktivitách pri ich tvorbe a realizácii. K žiakom pristupovať individuálne s ohľadom na ich vek, 

typ štúdia, osobnosť. Zameriavame sa na dôkladné poznanie žiaka, jeho adaptáciu na nové 

prostredie, vytváraniu  pozitívneho vzťahu k činnostiam v školskom internáte, ku komunikácii, 

tolerancii a upevňovaniu dobrých vzťahov medzi žiakmi. Za kľúčové považujeme rozvoj 

praktických schopností a návykov, ktoré žiak využije v osobnom aj profesionálnom živote, 

predovšetkým pri nadväzovaní partnerských vzťahov, zabezpečení vlastnej rodiny 

a zodpovednosti za seba aj rodinu. Veľký dôraz kladieme na výchovu k manželstvu 

a rodičovstvu, výchovu k zdravému životnému štýlu. Dlhodobo sa zameriavame na prácu 

v oblasti prevencie sociálno-patologických javov – každodenná práca so žiakmi, besedy, 

prednášky, zážitkové semináre, hry... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 STRATÉGIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI A  

KOMPETENCIE ŽIAKA INTERNÁTU 

Vo výchove mimo vyučovanie nie je záväzným cieľom pedagogického procesu kľúčové 

kompetencie naučiť, ale ich posilňovať a rozvíjať. 

Kľúčové 

kompetencie žiaka 

Pedagogické stratégie- 

vychovávateľ 

Žiak 

 

Získať vzťah 

k celoživotnému 

vzdelávaniu 

 

 

- v ŠI nadväzujeme na 

výchovno-vzdelávací proces 

v škole, 

- spolupracujeme s ostatnými 

pedagogickými 

zamestnancami, s rodičmi, 

- motivujeme žiakov 

a vysvetľujeme potrebu 

kvalitného vzdelania, 

- v rámci prípravy na 

vyučovanie pomáhame 

žiakom vybrať, vyhodnotiť 

a spracovať získané 

informácie, využívať rôzne 

techniky učenia, používať 

rôzne zdroje informácií, 

- individuálnym prístupom 

zabezpečujeme žiakom 

pomoc pri príprave na 

vyučovanie, najmä 

v problémových 

predmetoch, 

- podporujeme tvorivé 

myslenie (spoločné 

projekty) 

- u žiakov rozvíjame 

hypoteticko-deduktívne a 

reflexívne myslenie 

- vie vyhľadávať a kriticky 

hodnotiť a spracovať  

informácie, 

- nachádza a upevňuje 

efektívny štýl a režim učenia, 

- prejavuje záujem 

o skvalitňovanie prípravy na 

vyučovanie, 

- podieľa sa na živote 

spoločnosti a nachádza v nej 

miesto, 

- pracuje ako člen tímu, učí sa 

žiť s ostatnými 

a spolupracovať s nimi, 

- rozvíja poznanie, že všetci 

máme práva, ale aj 

povinnosti, 

- má zodpovedný postoj 

k vlastnému profesijnému 

vzdelávaniu, 

- uvedomuje si význam 

celoživotného vzdelávania, je 

pripravený na meniace sa 

pracovné podmienky, 

- má prehlaď o možnostiach 

uplatnenia na trhu práce, 

- chápe význam vzdelania 

v súčasnom svete, 



 

(hádanky, kvízy, hry, súťaže 

a rozhovory), 

- motivujeme žiakov 

k vytrvalosti, 

- individuálne pristupujeme 

a riešime výchovno-

vzdelávacie problémy 

každého žiaka. 

- uvedomuje si potrebu svojho 

autonómneho učenia sa ako 

prostriedku sebarealizácie 

a osobného rozvoja, 

- chápe a rieši nové neznáme 

situácie, 

- vie vyhľadávať a spracúvať 

nové informácie. 

 

Pracovné 

kompetencie 

- 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), 

- motivujeme žiakov svoje 

manuálne  zručnosti tvorivo 

rozvíjať, 

- ponúkame žiakom rôznorodé a 

zaujímavé výchovno- 

vzdelávacie činnosti 

a záujmové krúžky, 

- umožňujeme žiakom  osvojiť 

si prácu s netradičným 

materiálom  a netradičným 

pracovným postupom, 

- umožňujeme žiakom 

spolupodieľať sa na 

udržiavaní čistoty a poriadku 

v ŠI a areálu školy (brigády, 

upratovacie dni), 

- vie svoj voľný čas využívať 

zmysluplne, aktívne 

odpočíva, 

- využíva a akceptuje 

ponúkané modely využitia 

voľného času, naplňuje 

a rozširuje svoje individuálne 

záujmy, talent, schopnosti, 

- rozvíja svoju schopnosť 

aktívnym trávením voľného 

času kompenzovať ťažké 

situácie, alebo jednostrannú 

záťaž zo školského 

vyučovania,  

- chápe význam rozvoja 

osobných záujmov a 

zdravého spôsobu života pre 

psychický, fyzický a sociálny 

rozvoj svojej osobnosti, 

- ovláda manuálne zručnosti 

potrebné pre praktický život, 

- osvojil si každodenné 

praktické návyky pre život, 

- naučil sa úcte k práci, 

- ovláda základné 

sebaobslužné  pracovné 

návyky, 



 

- spolupodieľame sa so žiakmi 

na všetkých pracovných 

aktivitách, 

- so školou spolupracujeme na 

rôznych aktivitách (Deň 

otvorených dverí, športové 

dni, brigády, odborné súťaže 

apod.)   

- ovláda manuálne zručnosti 

potrebné pre praktický života 

a tvorivo ich rozvíja. 

 

 

Komunikačné 

kompetencie 

- vedieme žiakov ku kultúrnej 

komunikácii (argumentácia, 

debata, asertivita), 

- vytvárame podmienky pre 

prezentáciu a obhajobu 

osobných názorov žiakov  

(debatný krúžok , konflikt,   

zhromaždenia), 

- podporujeme kritické 

myslenie žiakov a samostatné 

riešenie problémov  (žiacka 

rada, výchovná skupina) 

- učíme žiakov aktívne počúvať, 

prijímať a dávať spätnú väzbu 

( rozhovor, diskusia, konflikt), 

- povzbudzujeme žiakov 

prezentovať svoje názory, 

požiadavky a problémy,  

- využívame mediáciu  pri 

riešení žiackych konfliktov, 

- v rámci komunikácie sa 

sústreďujeme na zvládanie 

mediálnych kompetencií 

(PC, internet, masovo-

komunikačné prostriedky), 

ktoré žiakom pomôžu 

orientovať sa v prílive 

informácií, 

- rozvíja schopnosť vyjadriť 

a interpretovať myšlienky, 

pocity a informácie v ústnej aj 

písanej podobe, 

- prejavuje záujem vyjadriť svoj 

vlastný názor, 

- rozvíja a prakticky využíva 

komunikačné schopnosti, 

rozvíja slovnú zásobu, 

- rozumie oznámeniam 

a informáciám, správne ich 

interpretuje a vecne 

argumentuje, 

- efektívne a tvorivo využíva 

dostupné prostriedky 

komunikácie, pružne reaguje na 

rozvoj informačných a 

komunikačných technológii 

a využíva ich, 

- vie rozprávať, ale tiež počúvať, 

- je schopný rozvíjať 

komunikačné schopnosti 

založené na vzájomnej úcte, 

spolupráci, tolerancii, 

optimizmu a zvládnutých 

emóciách, 



 

- každému žiakovi 

poskytujeme dostatočný 

priestor na vyjadrenie 

svojich myšlienok 

a názorov. 

- kriticky pristupuje k získavaniu 

informácii, je mediálne 

gramotní, 

- zodpovedne využívať sociálne 

siete, 

- posudzuje rozdielnu 

vierohodnosť informačných 

zdrojov, 

- formulovať svoje myšlienky 

zrozumiteľne, súvislo 

a jazykovo správne 

a kultivovane, 

- správne sa vyjadruje v písomnej 

aj ústnej forme a v rôznych 

pracovných, vzdelávacích 

a životných situáciách. 

 

 

Sociálne 

kompetencie 

- vedieme žiakov 

k rešpektovaniu internátneho 

poriadku a prevzatiu 

zodpovednosti za svoje 

konanie, 

- vytvárame podmienky pre 

efektívnu spoluprácu žiakov 

v skupine, aj v rámci internátu 

( spoločné podujatia, 

projekty), 

- podporujeme autonómiu 

každého žiaka v skupine 

- vytvárame také situácie, ktoré 

žiaka učia tvoriť kvalitné 

medziľudské vzťahy 

(spoločné riešenie problémov, 

spoločné vystúpenia, 

podujatia), 

- posudzuje reálne svoje 

fyzické a duševné možnosti, 

- adekvátne prijímať radu aj 

kritiku, 

- je schopný presadiť sa, ale aj 

podriadiť skupine,  

- má zodpovedný prístup 

k svojmu zdraviu, 

- je si vedomý dôsledkov 

nezdravého životného štýlu  

a závislostí, 

- je finančne gramotný, má 

schopnosť tímového 

jednania, 

- prijíma a zodpovedne plní 

zverené úlohy, 

- nepodlieha predsudkom 

a stereotypom v prístupe 

k iným ľuďom, 



 

- učíme žiakov vážiť si seba 

samých, čím podporujeme 

zdravé sebahodnotenie 

a sebavedomie, 

- v ŠI vytvárame pre žiakov 

otvorený systém, v ktorom 

zodpovedajú za svoje 

správanie a dodržiavanie 

internátneho poriadku, 

- vytvárame priestor pre nové 

kontakty a kamarátstva, 

- podporujeme pozitívnu 

interakciu v skupine,  

- vysvetľujeme ľudské 

hodnoty, predovšetkým 

dôstojnosť človeka, 

- vysvetľujeme žiakom 

význam manželstva 

a rodičovstva. 

- vyrovnal sa s odlúčením od 

rodiny, našiel si priateľov, 

- zvláda novú slobodu pri 

nakladaní s voľným časom, 

- buduje si vlastnú samostatnosť 

a využíva sebareflexiu, 

- dokáže odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného správania 

a konania a uplatňovať 

sociálne prospešné zmeny v 

medziľudských vzťahoch, 

- uvedomuje si zodpovednosť 

dodržiavania spoločných 

pravidiel a vie prijať 

zodpovednosť za ich 

porušenie, 

 

 

Občianske 

kompetencie 

- pomáhame žiakom orientovať 

sa v základných 

humanistických hodnotách 

(debata, argumentácia), 

- podporujeme participáciu 

žiakov na živote v skupine 

a v internáte (komisie ŠI, 

žiacka rada, celointernátne 

zhromaždenie), 

- poskytujeme žiakom dostatok 

informácii o princípoch 

aktívneho občianstva,  

- vedieme žiakov k hrdosti na 

kultúrne dedičstvo, 

- vysvetľujme žiakom význam 

dodržiavania ľudských práv 

a boja proti rasizmu 

- jedná, zodpovedne, 

samostatne a iniciatívne vo 

vlastnom záujme aj v záujme 

verejnom, 

- rešpektuje práva a osobnosť 

druhých ľudí, 

- jedná v súlade s morálnymi 

princípmi a zásadami 

slušného správania., 

- zaujíma sa aktívne o politické 

a spoločenské dianie 

v Slovenskej republike a vo 

svete, 

- uznáva tradície a hodnoty 

svojho národa, 

- chápe minulosť aj súčasnosť, 

podporuje tradície a hodnoty 



 

a xenofóbii (besedy, 

projekty), 

- vytvárame také situácie, ktoré 

žiakom umožnia naučiť sa 

rešpektovať názory ostatných 

ľudí, 

- diskutujeme so žiakmi na 

témy – občan, štát, 

globalizácia, ... 

- aktívne zapájame žiakov do 

kultúrnych a športových 

podujatí, 

- hraním rolí učíme žiakov 

rešpektovať názory 

ostatných ľudí, 

- podporujeme a chránime 

zdravie žiakov, 

- učíme žiakov chrániť 

životné prostredie  

v regionálnej, národnej 

a svetovej kultúry a mať 

k nim pozitívny vzťah, 

- pozná svoje práva 

a uvedomuje si potrebu 

prevzatia  zodpovednosti za 

svoje konanie, 

- vie  participovať pri 

pozitívnych zmenách  v 

živote ŠI, 

- uvedomuje si význam 

kultúrneho dedičstva, 

- rešpektuje názory ostatných 

ľudí, 

- zainteresovane sleduje, 

posudzuje a aktívne 

podporuje udržateľnosť 

kvality životného prostredia. 

 

 

Kultúrne 

kompetencie 

- organizujeme podujatia, kde  

žiaci môžu prezentovať a 

rozvíjať kultúrne prejavy 

v styku s ostatnými ľuďmi,  

- pomáhame žiakovi  poznať a 

aplikovať zásady 

spoločenskej  etikety (kurz 

správania, spoločenského 

tanca), 

- motivujeme žiakov pre 

prijímanie  kultúrnych 

podnetov (divadlo, opera, 

výstava), 

- motivujeme žiakov podieľať 

sa  na aktívnom vytváraní 

kultúrneho prostredia, 

- rozvíjame kreativitu žiakov, 

- v rámci plurality 

a multikultúrneho spolužitia 

uvedomuje si kultúru 

a národnú identitu,  

- pozná základné zásady 

spoločenskej  etikety, 

- vie sa podieľať na vytváraní 

kultúrneho prostredia, 

- uvedomuje si rozdiel medzi 

vulgárnym a kultúrnym 

správaním sa, 

- uvedomuje si 

potrebu   prijímania kultúry 

v bežnom živote každého 

človeka; 



 

- dbáme na dodržiavaní 

bežných pravidiel 

spoločenského kontaktu 

(etiketu), 

- sprostredkovávame žiakom 

zážitkovou formou účasť na 

rôznych kultúrnych 

podujatiach, 

- prakticky realizujeme 

estetickú činnosť v ŠI, 

- uskutočňujeme poznávacie 

výlety. 

- prijíma kultúrne podnety 

(napr. návšteva kultúrnych 

podujatí), 

- používa kultúrne prejavy 

v styku s ostatnými ľuďmi, 

- rešpektuje iné kultúry 

a  kultúrne tradície. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

 

Výchovu mimo vyučovania  uskutočňujeme formou týždenného výchovno-

vzdelávacieho pôsobenia vo výchovnej skupine a to pravidelnými, nepravidelnými 

a priebežnými činnosťami.  

Formy  výchovnej činnosti v školskom internáte: 

Organizačné formy: záujmové útvary, 

                     vychádzka, 

                     exkurzia – prírodovedná, historická, do podnikov, 

                                 výlet. 

Z hľadiska počtu účastníkov: 

  hromadné (koncerty, hromadné besedy, prednášky) 

  skupinové (v záujmovom útvare, súbore, klube) 

  individuálne (pri individuálnej práci, napr. hra na hud. nástroj) 

Z hľadiska trvania:  

 Dlhodobé (celý rok, napr. záujmový útvar) 

 Krátkodobé (napr. mesiac – plavecký výcvik, iný druh výcviku) 

 Jednorazové (napr. 100 výročie narodenia konkrétneho spisovateľa, 250 výročie 

založenia obce a pod.) 

Pravidelné aktivity:  

Prevažujúca činnosť Zameranie Predpokladaný termín 

konania, plnenie 

Aktív výchovnej skupiny Všetky výchovné skupiny 1x týždenne 

Schôdze žiackej rady Zástupcovia VS Štvrťročne 

Školenie BOZ PO Všetky VS 1x do roka 

Výmena posteľného prádla Všetky VS 1x za mesiac 

Pravidelné upratovanie izieb Všetky VS Denne 

Generálka Všetky VS 1x za týždeň 

Hodnotenie poriadku Všetky VS Denne 

Príprava na vyučovanie Všetky VS Denne 

Vychádzky Jednotlivci  Denne 

Návšteva internátnej knižnice Jednotlivci  Určené hodiny 

Návšteva posilňovne Jednotlivci  Denne 

Návšteva telocvične Jednotlivci  Pondelok 18,00- 20,00 hod. 

Utorok 18,00- 20,00 hod. 

Streda 16,30 – 18, 30 hod. 

Ranná a večerná hygiena Všetky VS 2x denne 

Osobné voľno Všetky VS Do 17,00 hod., 20,30 hod, 

21,30 hod. 

Ranné a večerné činnosti 

(budíček, večierka) 

Všetky VS Denne 



 

Stravovanie v školskej jedálni Všetky VS 1 – 3x denne 

Uskutočňovanie poriadku okolo 

internátu 

Určení jednotlivci z VS Denne 

Uskutočňovanie jarného 

upratovania 

Jednotlivci VS 1x ročne 

Činnosť záujmových krúžkov Jednotlici Podľa služieb 

vychovávateľa 

Triedenie odpadu Všetky VS Denne 

Vychádzka do mesta Žiaci 1. ročníkov Začiatok škol. Roka 

Sebaobslužné činnosti Jednotlivci Denne 

 

Príležitostné aktivity:  

Prevažujúca činnosť Zameranie Predpokladaný termín 

konania, plnenie 

Šport vonku Jednotlivci Podľa počasia 

Využívanie ponuky iných 

inštitúcii (kurzy, krúžky..) 

Jednotlivci Priebežne 

Vychádzky do prírody Jednotlivci Podľa počasia 

Kultúrne akcie (výstavy, 

divadlá, filmy) 

Jednotlivci Priebežne 

Tanečné kurzy Jednotlivci Podľa ponuky 

Prednášky, besedy Jednotlivci Podľa ponuky 

Kurzy autoškoly Jednotlivci Priebežne 

Varenie v kuchynkách Jednotlivci Priebežne 

Ručné práce, zhotovovanie 

darčekov, výrobkov 

Jednotlivci Priebežne 

Brigády za účelom zárobku Jednotlivci Priebežne 

Doučovanie, mimoškolská 

výučba jazykov, využitie 

internetu 

Jednotlivci Priebežne 

exkurzie, výlety,  Jednotlivci Podľa ponuky 

turnaje, súťaže,  Jednotlivci, všetky VS Podľa ponuky 

celointernátne akcie:  

Imatrikulácie, diskotéky, 

Lucia, Deň detí, Mikuláš, 

Stavanie mája, Vianočné trhy 

Všetky VS Podľa ponuky 

 

Nepravidelné činnosti: individuálna záujmová činnosť: posilňovňa, knižnica, TV, DOD, 

kultúrne podujatia..., celointernátne podujatia (zhromaždenia) 

Vo výchove mimo vyučovania rešpektujeme slobodu žiaka vo výbere účasti na 

výchovno-vzdelávacej činnosti, preferujeme zážitkové, aktivizujúce  a motivačné  metódy 

práce. Vo vzťahu ku žiakom uplatňujeme  partnerský  prístup  a motivačné, humanistické 

hodnotenie. Sme  otvorení k permanentnej reflexii a auto reflexii. 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 program 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. 

a) 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) 

b) postupné uznanie dôležitosti a nutnosti zásad života v školskom internáte (BOZ,PO, 

rešpektovanie spolubývajúcich) 

c) poznanie, obohacovanie a rozvíjanie svojich schopností, vedomostí a zručností, 

d) zvládnutie prechodu na nový stravovací režim, 

e) zvládnutie starostlivosti o osobný majetok, čistotu a poriadok na svojej izbe, 

f) zvládnutie osobnej slobody pri nakladaní so svojim voľným časom, povinnosti – zábava, 

g) utváranie pozitívnych sociálnych vzťahov, zvládnutie sociálneho kontaktu s prostredím, 

h) pochopenie úlohy vychovávateľa v školskom internáte, jeho právomoci, zodpovednosť. 

i) 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. 

a) konkrétne sociálne návyky a zručnosti – pracovno-právne povedomie, sexuálna, 

predmanželská a rodinná výchova, orientácia v oblasti negatívnych sociálno-patologických 

javov –toxikománia, kriminalita, gamblerstvo, sekty... 

b) psychologická a etická pripravenosť na život, stabilizácia pozitívnych záľub, motivácie, 

hodnôt a životného štýlu, 

c) upevňovanie návykov sebavzdelávania vedúcich k potrebe ďalšieho vzdelávania, udržania 

záujmu o štúdium, úspešné absolvovanie školy, pripravenosť k výkonu profesie, 

d) stabilita a nekonfliktnosť vo vzťahoch so spolubývajúcimi, tolerantný vzťah k mladším 

spolužiakom, 

e) upevňovanie schopností racionálne rozvrhnúť a účinne využívať svoj voľný čas, schopnosť 

určovať a realizovať priority. 



 

5 TEMATICKÉ OBLASTI  VÝCHOVY 

 

Ciele výchovy a vzdelávania realizujeme prostredníctvom týchto tematických oblastí 

výchovy: 

- Spoločenská výchova 

- Mravná výchova a výchova k hodnotám 

- Pracovná výchova a rozumová výchova 

- Estetická výchova 

- Telesná výchova 

- Rodinná výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu 

- Ekologická výchova 

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. 

 

5.1 CIEĽOVÉ ZAMERANIE JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ VÝCHOVY 

  

5.1.1 Spoločenská výchova 

Všeobecným cieľom spoločenskej výchovy je pripraviť žiakov na aktívny a zodpovedný 

život v demokratickej spoločnosti, pozitívne ovplyvňovanie hodnotovej orientácie žiakov, aby 

boli slušní, zodpovední a jednali vo verejnom záujme, učí ich poznať vlastnú identitu, kriticky 

myslieť a rozumieť svetu v ktorom žijú. Spoločenská výchova prispieva k rozvoju historického, 

politického, sociálneho, právneho a ekonomického vedomia žiakov a k posilňovaniu ich 

finančnej a mediálnej gramotnosti. 

 

5.1.2 Mravná výchova a výchova k hodnotám 

Cieľom je odovzdávanie súboru hodnôt, noriem, pravidiel, požiadaviek, ktoré sú súčasťou 

morálky a sleduje, aby sa ich plnenie stalo každodennou súčasťou života žiakov. Jej cieľom je 

sformovať u žiaka také presvedčenie a druhy konania, ktoré bude zaručovať solidaritu s ďalšími 

ľuďmi, také hodnotové orientácie, zvyky, činy, ktoré by vyjadrovali nielen vlastné, ale i 

spoločenské záujmy. 



 

5.1.3 Pracovná výchova  

Cieľom rozumovej výchovy je rozvíjať schopnosť logického myslenia, argumentácie 

a zdôvodňovania svojich názorov a myšlienok. Rozpoznať poznávacie postupy a využívať ich 

v praxi, podporovať žiakov pri rozhodovaní a prekonávaní prekážok pri praktických 

činnostiach. Súčasťou je aj vytváranie vlastných postojov, vzťahov, záujmov a potrieb, ktoré 

charakterizujú jednanie a chovania človeka. Osvojenie metód ako vedomosti samostatne získať 

a uplatňovať. Cieľom pracovnej výchovy je formovanie vzťahu k práci – chuť, nechuť 

pracovať, rozvíjanie jeho zručností, návykov, podpora tvorivej pracovnej činnosti. 

 

5.1.4 Estetická výchova 

Cieľom estetickej výchovy je utvárať kladný vzťah žiakov k materiálnym, duchovným 

hodnotám a snažiť sa prispievať k ich tvorbe a ochrane. Získať poznatky o súčasnej umeleckej 

tvorbe a kultúre, dokázať opísať svoje estetické zážitky z vnímania umeleckých diel, 

rešpektovať a tolerovať hodnoty iných kultúr, aby si žiak primerane veku vytváral vlastné 

názory a postoje – uplatňoval kritické myslenie k súčasnej kultúrnej ponuke a médiám. 

Výchova smeruje k tomu, aby žiaci uplatňovali vo svojom živote estetické kritéria, chápali 

umenie ako špecifickú výpoveď o skutočnosti, jeho význam pre človeka, získali prehlaď 

o kultúrnom dianí, podporovali hodnoty regionálnej, národnej kultúry, uvedomili si vplyv 

médií atd. 

 

5.1.5 Telesná výchova 

Cieľom  telesnej výchovy je zabezpečiť žiakov dostatočnými vedomosťami potrebnými 

k starostlivosti o zdravie a bezpečnosť, podporiť ich postoje k zdravému spôsobu života 

a celoživotnej zodpovednosti za svoje zdravie. Kladieme dôraz na výchovu proti závislostiam 

(alkohol tabakové výrobky, drogy, automaty, hry atď.), na výchovu k zdravému životnému 

štýlu (životné prostredie, výživa, hygiena, pohybové aktivity, vzťahy atď.) 

Výchovu smerujeme k tomu, aby si žiaci vážili zdravie, chápali ako životné prostredie pôsobí 

na človeka, ako chrániť zdravie človeka, využívali pohybové činnosti, súťaže v duchu fair play, 

kontrolovali a ovládali svoje jednanie, chovali sa zodpovedne v priestoroch určených na telesnú 

výchovu, preferovali pohybové aktivity v dennom režime. Telesná výchova zahrňuje aj ochranu 

človeka za mimoriadnych udalostí. 

 

 

  



 

5.1.6 Rodinná výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Cieľom rodinnej výchovy je rozvíjať u žiakov životné hodnoty a postoje, správne 

porozumieť vlastnému citovému prežívaniu, viesť ich k ohľaduplnosti k citom druhých ľudí, 

rozvíjať schopnosť empatie. Je potrebné žiakom vysvetliť, že v každej situácii existuje možnosť 

voľby, s čím súvisí schopnosť niesť zodpovednosť za svoje chovanie, porozumieť príčinám 

a dôsledkom vlastného  jednania. Dôležité je tiež vedieť komunikovať a vyjadrovať svoje 

citové prežívanie a pocity, nadväzovanie a udržanie priateľstva s osobami rovnakého 

a opačného pohlavia, ochota ponúknuť pomoc a v prípade potreby ju aj prijať. 

 

5.1.7 Ekologická výchova 

Úlohou tohto programu je pôsobiť na utváranie hierarchie životných hodnôt a životného 

štýlu v zmysle potrieb trvalo udržateľného rozvoja. Ovplyvňovať vzťah k prírode, 

zodpovednosť za jednanie voči životnému prostrediu, ohľaduplnosť a spoluprácu 

v medziľudských vzťahoch. Podporovanie aktivít, ktoré sú zamerané k odovzdávaniu 

vedomostí, schopností týkajúcich sa vzťahu človeka a životného prostredia z hľadiska 

lokálneho aj globálneho. 

Environmentálna výchova je neoddeliteľnou zložkou výchovno-vzdelávacieho procesu 

a prepája sa s ostatnými zložkami výchovného procesu. Povinnosťou vychovávateľov je 

zapracovať čiastkové ciele do činnosti svojej výchovnej skupiny a nenásilnou, príťažlivou 

formou ich zoznamovať so svetom okolo nich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 PRELÍNANIE KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ V JEDNOTLIVÝCH 

OBLASTIACH VÝCHOVY 

  Tematické oblasti výchovy 

Prehľad kľúčových kompetencií 
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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 
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 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 
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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 

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 
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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 
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 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     

 

 

 

 

 

 



 

7 VÝCHOVNÝ PLÁN  

                                                                                           

1. Vo výchovnom pláne sme stanovili  minimálny, pre vychovávateľa záväzný  počet 

výchovno-vzdelávacích činnosti (ďalej iba VVČ) na školský rok tak, aby sa pravidelne 

striedala ponuka vo všetkých výchovných oblastiach. Takto budeme zabezpečovať 

systematický všestranný rozvoj osobnosti žiaka. 

2. Stanovený minimálny počet VVČ predstavuje realizáciu  jednej  VVČ vo výchovnej  

skupine denne.  

3. Vychovávatelia  budú vo svojich výchovných skupinách  projektovať ponuku VVČ tak, 

aby uspokojili záujmy a potreby  všetkých žiakov. To znamená, že ponuka VVČ  môže 

byť v jednotlivých výchovných skupinách vyššia než určený minimálny počet.   

4. 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 

5. Plán činnosti záujmových krúžkov, kurzov, komisií a celointernátnych podujatí tvorí 

prílohy plánu výchovno-vzdelávacej činnosti na príslušný školský rok. 

Výchovná oblasť Počet výchovno-vzdelávacích  aktivít podľa ročníkov  

 I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník 

Spoločenská výchova 18 18 20 15 

 

10 

Mravná výchova a 

výchova k hodnotám 

18 25 25 20 15 

Pracovná výchova 

a rozumová výchova 

18 18 18 14 10 

Estetická výchova 18 18 18 8 
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Telesná výchova 25 22 22 14 

 

10 

Rodinná výchova a 

výchova k manželstvu 

a rodičovstvu 

18 18 25 20 20 

Ekologická výchova 10 7 9 7 

 

7 



 

8 PODMIENKY PRE ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY 

ZDRAVIA  PRI VÝCHOVE 

 

Povinnosť školského internátu a školskej jedálne zabezpečovať bezpečnosť a ochranu 

žiakov vyplýva zo zákona 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. Žiaci svojim podpisom potvrdia, že 

informáciám porozumeli.  

 

8.1 Dôležité dokumenty: 

Školský zákon č. 245/2008. 

Metodické usmernenie č. 4/2009- Metodické usmernenie č. 4/2009-R z 11. februára 2009 

o evidencii úrazov žiakov. 

Metodickým usmernením MŠ SR č. 7/2006 – R z 28. marca 2006 k prevencii šikanovania. 

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 236/2009 Z. z. o školskom internáte. 

Národná protidrogová stratégia. 

Preventívny program školského internátu, ktorý vypracovala Mgr. Heilerová Janka. 

Školský poriadok školského internátu. 

BOZP, PO a Školský poriadok školského internátu popisujú akým spôsobom školský 

internát zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov pri mimoškolských aktivitách 

a akým spôsobom sú žiaci vedení k dodržiavaniu predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia 

žiakov a protipožiarnej prevencii – osvojovanie si týchto kompetencií. Cieľom 

výchovnovzdelávacieho pôsobenia je, aby žiak bol zodpovedný za svoje chovanie a spôsob 

života v miere odpovedajúcej jeho veku a schopnostiam. Žiak by sa mal chovať v školskom 

internáte zodpovedne a dbať o s voje zdravie. 

 

8.2 Podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov, hygienu a požiarnu ochranu: 

Oboznamovanie žiakov z Školským poriadkom školského internátu. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia žiakov pri výchovno-vzdelávacom procese. 

Nezávadný stav objektu, zariadení a ich údržba. 

Pravidelná technická kontrola a revízie. 

Zlepšovanie prostredia podľa hygienických požiadaviek. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/236/20090701


 

Oboznamovanie žiakov o možnom ohrození zdravia pri všetkých edukačných činnostiach. 

Ochrana žiakov pred násilím, šikanou, agresivitou a inými negatívnymi javmi. 

Vytváranie prostredia podporujúceho zdravie a zdravý životný štýl (telesná, duševná a sociálna 

pohoda). 

Režim dňa s dostatkom odpočinku a pohybových aktivít.  

Bezpečné a hygienické prostredie v súlade s platnými bezpečnostnými, požiarnymi 

a hygienickými normami (osvetlenie, teplo, čistota, vetranie, hlučnosť, nábytok atd.). 

Prevádzkový poriadok školského internátu, prevádzkový poriadok v klubovniach, 

posilňovniach, kuchynkách. 

Dostupnosť prostriedkov prvej pomoci, telefónnych čísel na lekárov, praktické kompetencie 

vychovávateľov. 

Kamerový systém atď. 

 

8.3 Psycho-sociálne podmienky sú zabezpečované: 

Vytváraním kľudného 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. 

Participácia žiakov na živote v školskom internáte. 

Účasť v žiackej rade školského internátu. 

Informovanosť žiakov a zákonných zástupcov o činnosti v školskom internáte. 

Podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov, hygieny a požiarnej ochrany sú 

zakotvené v Školskom poriadku školského internátu. V záujmových útvaroch sú žiaci vedúcim 

záujmového útvaru oboznámení s bezpečnostnými predpismi pre daný záujmový útvar 

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 bunkách (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 ŠPŠI, výchovné opatrenia, cvičný poplach, ..... 

b) organizačné – námatkové kontroly žiakov po návrate z vychádzok, zvýšená nočná 

kontrola, zabezpečenie dozoru v spoločných priestoroch, jedálni,...... 

c) technická – odstránenie závad, pravidelné technické kontroly a revízie, náhrada 

sklenených výplní dverí, dodržiavanie vnútorných predpisov a smerníc, ...... 

 

8.4 Starostlivosť o žiakov v prípade náhleho zhoršenia zdravotného stavu:        

  V ŠI je zabezpečená 24-hodinová starostlivosť o žiakov. V prípade zhoršenia 

zdravotného stavu,  alebo úrazu predlekársku prvú pomoc poskytujú vychovávatelia. V prípade 

potreby je privolaná  lekársku odbornú  pomoc. Lekárnička prvej pomoci je umiestnená na 

vrátnici  a jej obsah je priebežne dopĺňaný. Za aktualizáciu obsahu lekárničky je zodpovedná 

pracovníčka vrátnice. Kontakty na rodičov sú uvedené v prihláške žiaka.  

Odborná lekárska pomoc 

Integrovaný záchranný systém: 112 

Záchranná služba: 155 

Pohotovosť pre deti a dorast  Zvolen, Kuzmányho 28,  960 01 Zvolen Tel.: 045/520 13 95 

Po-Pi 15:30 - 07:00 hod.,  So, Ne, sviatok, nepretržite 

Pohotovosť pre deti a dorast Sládkovičova 1, 96501 Žiar nad Hronom Tel.: 0911 100 311 

Po-Pi 15:30 - 07:00 hod.,  So, Ne, sviatok, nepretržite 

Lekárska pohotovosť dospelí – Ul. bratská č. 17, Banská Štiavnica: 0910 864 864  

Po-Pi 16:00 - 06:00 hod  So, Ne, sviatok, nepretržite 

Ostatné dôležité kontakty v prípade ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiakov 

Hasičská jednotka: 150 

Poruchy elektrickej siete: stred. energetika 0800159000,  

0911022340 (p. Petrášek v budove) 

Poruchy vodovodnej inštalácie: VEOLIA Banská Štiavnica 0908 679 593,  0911022340 

(p. Petrášek v budove) 

Poruchy dodávky tepla a teplej vody: 0911022340 (p. Petrášek v budove) 

Poruchy výťahov: EM Lift s.r.o., Žarnovica, 045/681 31 66,  



 

0911022340 (p. Petrášek v budove) 

Polícia: 158,  045/692 11 58, 

Mestská polícia: 159,  045/694 96 01 

 

9 VNÚTORNÝ SYSTÉM  KONTROLY  A  HODNOTENIA  

 

 Oblasti vnútorného systému kontroly a hodnotenia 

a) hodnotenie žiakov, 

b) hodnotenie pedagogických zamestnancov, 

c) hodnotenie školského internátu. 

a) Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov 

Hodnotenie žiakov je bežnou každodennou činnosťou, ktorú vychovávateľ v internáte 

vykonáva. Cieľom kontroly je poskytnúť žiakovi spätnú väzbu, prostredníctvom ktorej získava 

informácie o svojom napredovaní, možnostiach. Hodnotenie by nemalo žiakov deliť, 

porovnávať medzi sebou, porovnávať s nejakou normou. Hodnotenie by sa malo orientovať na 

individuálny osobný pokrok. Malo by rešpektovať právo na omyl a chybu. Je potrebné vytvárať 

priestor na sebahodnotenie žiaka a viesť žiaka k prijatiu zodpovednosti za svoje konanie. 

Indikátory hodnotenia žiaka 

- dodržiavanie pravidiel školského poriadku školského internátu, 

- dodržiavanie pravidiel spolužitia vo výchovnej skupine, 

- povinnosti a podmienky pre udeľovanie výchovných opatrení, 

- účasť žiakov na výchovno- vzdelávacej činnosti. 

Metódy hodnotenia 

- individuálny prístup a rešpektovanie individuality osobnosti každého žiaka, 

- pozorovanie, 

- motivačný rozhovor, 

- motivácia a aktivizácia, 

- spätná väzba. 

b) Vnútorný systém kontroly a hodnotenia pedagogických zamestnancov 

Cieľom je získať objektívne informácie o úrovni a výsledkoch prace zamestnancov školy 

a zároveň konzultačno-poradenská služba v záujme odstránenia nedostatkov. 

Indikátory hodnotenia: 

1 výsledky a aktivita  žiakov, ktorých vychovávateľ usmerňuje,  



 

2 ponuka výchovno-vzdelávacích  činností vychovávateľa vo výchovnej skupine, 

3 písomná príprava vychovávateľa, 

4 školský  poriadok internátu,  

5 pracovný poriadok,  

6 dotazník   pre rodičov, žiakov a ostatných vychovávateľov, 

7 ďalšie vzdelávanie vychovávateľov, 

8 záznamy o žiakoch. 

Nástroje hodnotenia vychovávateľov: 

- výsledky dotazníkov a prieskumov - spätná väzba, 

- pozorovanie činnosti vychovávateľov  a hospitácie, 

- analýza výsledkov žiakov, ktorých vychovávateľ usmerňuje, 

- analýza ponuky výchovno-vzdelávacích  činností vychovávateľa vo výchovnej skupine, 

- motivačný rozhovor, 

- hodnotenie výsledkov vychovávateľov v oblasti ďalšieho vzdelávania, 

- úroveň znalostí a využívania školského poriadku v oblasti udeľovania výchovných 

opatrení, 

- úroveň dodržiavania pracovného poriadku, 

- hodnotenie, overovanie  a zlepšovanie podmienok  a kvality všetkých  činností  internátu 

realizujeme predovšetkým metódou vnútornej a vonkajšej autoevalvácie,  

- analýza záznamov o žiakoch. 

Príklad: príloha č. 1 

c) Hodnotenie školského internátu 

Cieľom hodnotenia je zistiť aktuálne informácie o školskom internáte, ktoré budú použité 

pri plánovaní ďalšieho rozvoja. Poskytnúť žiakom a rodičom dostatočné a hodnoverné 

informácie o tom, ako žiaci zvládajú požiadavky na nich kladené a informácie o tom ako 

školský internát plní ciele, ktoré si stanovil. 

Hlavné oblasti hodnotenia: 

a) podmienky k vzdelávaniu, vrátane bezpečnostných a materiálnych, 

b) priebeh výchovno vzdelávacieho procesu, aktivity vo všetkých oblastiach výchovy, 

ciele ich reálnosť, dôležitosť, termínovanosť, akým spôsobom sú plnené, 

c) ročný výchovný plán, závery a opatrenia z porád, závery a opatrenia z kontrol vrátane 

hospitácii, 

d) hodnotenie úrazovosti žiakov, analýza výchovných opatrení pokarhaní, odmien, 

vylúčení žiakov, 



 

e) pedagogická dokumentácia, 

f) vzájomné vzťahy rodičia, žiaci, škola, školské zariadenie, 

g) výsledky žiakov, účasť na súťažiach, 

h) riadenie školského zariadenia, personálna práca, kvalita ďalšieho vzdelávania 

pedagogických pracovníkov, 

i) dodržiavanie predpisov, ŠPŠI, usmernení, hodnotenie klímy školského internátu, 

výchovnej skupiny. Návrh eliminácie rizík a rizikového správania, 

j) silné a slabé stránky, vrátane opatrení k dosiahnutiu pozitívnych zmien. 

Časový plán vlastného hodnotenia: zostavenie realizačného tímu, analýza získania a  zberu 

dát, príprava podkladov a tvorba záverečnej správy. Časový plán celkového hodnotenia za 

štvorročné obdobie. 

Metódy: vlastné hodnotenie slovné, písomné, výsledky žiakov, dotazníky, diskusia, swot 

analýza, rozhovory, pozorovanie a pod. 

Formy: individuálne – každý vychovávateľ priebežne hodnotí vlastnú výchovno vzdelávaciu 

činnosť, čo vedie k hľadaniu nových foriem a metód a k dosahovaniu kvalitnejších výsledkov 

Skupinové – kolektív vychovávateľov (metodické združenie) hodnotí svoju činnosť s ohľadom 

na vytýčené ciele. Monitorovanie motivácie žiakov, priebehu a výsledkov edukácie, záujmu 

a účasti žiakov, odporučenia pre nasledujúci školský rok. 

Swot analýza – navrhnutie spoločnej stratégie, inovácií pre nasledujúce obdobie 

Vedúci krúžkov robia vlastné hodnotenie záujmových útvarov za príslušný školský rok. 

Hodnotia záujem žiakov a odporučenia pre nasledujúci školský rok. Školská knižnica robí 

vlastné hodnotenia podľa metodického pokynu Ministerstva školstva. 

Vlastné hodnotenie školského internátu spočíva v porovnávaní zisteného so zvoleným 

kritériom: kritéria dané školskou legislatívou, zriaďovateľom, vlastné (priority, stratégie, špši, 

kultúra...), kritéria dané zákonnými zástupcami (požiadavky, očakávania).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10  POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE 

PEDAGOGICKÝCH  ZAMESTNANCOV 

 

Situácia pracovníkov školského internátu je ovplyvnená nepriaznivým náhľadom 

spoločnosti aj školskej verejnosti na sociálny a ekonomický status profesie vychovávateľa. 

Vychovávatelia sa cítia ohrození nedostatočným spoločenským uznaním svojej profesie, 

klesajúcou demografickou krivkou, nedostatočným spoločenským uznaním svojej profesie. 

Všetci pracovníci školského internátu spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon 

profesie, väčšina má ukončenú prvú atestáciu. Kontinuálne vzdelávanie chápu ako nevyhnutné 

pre to, aby udržali krok s dobou. Sú si vedomí príležitostí založených na svojich schopnostiach 

uspokojiť nové potreby a záujmy žiakov. Pedagogickí pracovníci v období 90 tých  rokov čelili 

tlaku, aby plnili len obslužné a sociálne funkcie (ubytovanie, stravovanie, dozor). Práve 

vzdelávanie nám má slúžiť k tomu, aby sme týmto tlakom dokázali odolávať.  

Cieľom vzdelávaní by malo byť poskytnúť vychovávateľom dostatok argumentov 

k odolávaniu týmto tlakom a prispieť k profesionalizácii výchovnej práce so žiakmi, k rozvoju 

spolupráce s rodičmi a žiakmi. 

 Udržiavať a zvyšovať kompetenciu (spôsobilosť efektívne vychovávať a vzdelávať) 

pedagogických zamestnancov.  

 Motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, 

zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti.  

 Zdokonaľovať osobnostné vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre 

tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod.  

 Sprostredkovať pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky (inovácie) z metodiky 

Pripravovať pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj 

školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba VP, tvorba pedagogickej 

dokumentácie atď.  

 Pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi 

prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou, multimédiami a pod.   

 Pripravovať pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie. 

  Vzdelávania zabezpečíme prostredníctvom  metodického združenia vychovávateľov. 

Pri zabezpečovaní ďalšieho vzdelávania vychovávateľov budeme spolupracovať s metodicko-

pedagogickým centrom. Konkrétny plán ďalšieho vzdelávania vychovávateľov je súčasťou 

vzdelávania pedagogických zamestnancov školy.  



 

11 VÝCHOVNÉ  ŠTANDARDY  

 

Sú vypracované v súlade s § 3, § 4 a § 117 ods. 2 Zákona č.245 /2008 o výchove 

a vzdelávaní  (školský zákon). 

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 v našom 

internáte. Obsah výchovy  a vzdelávania nad stanovený minimálny obsah si vychovávateľ 

autonómne zvyšuje podľa špecifickej situácie vo svojej výchovnej skupine tak, aby uspokojoval 

špeciálne záujmy, schopnosti a ciele žiakov v skupine. 

Výkonovým štandardom určujeme kritériá úrovne zvládnutia obsahových štandardov. 

Sú to predpokladané cieľové výstupy, ktoré má dosiahnuť žiak na konci štvorročného pobytu v 

našom školskom internáte, primerane svojim schopnostiam. 

 

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  informačno- 

  komunikačnými technológiami 

- Komunikácia v cudzom jazyku (záujmová 

činnosť) 

- Využívať  všetky dostupné formy  

   komunikácie 

- Vyhľadávať nové informácie 

 



 

- Komunikácia v konflikte 

- Komunikácia , ktorá pomáha 

- Mediácia konfliktu –  metóda riešenia   

  Konfliktu 

- Samostatne riešiť konflikt 

- Používať pozitívne prvky komunikácie  

  v konflikte 

- Sebavzdelávanie, aktívne občianstvo

  

 

-Zaujať pozitívne postoje k potrebe    

  samostatného  rozvíjania svojej  

osobnosti 

- Spolupráca 

- Medziľudské vzťahy 

- Empatia 

- Zaujať pozitívne postoje k tvorbe  

  kvalitných medziľudských vzťahov 

- Dobrovoľníctvo, 

- Interkulturalita 

- Občianske združenia, neformálne skupiny 

- Street work 

-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 

- Vyjadriť a pomenovať svoje pocity   

   a emócie 

- Pomenovať svoje silné a slabé stránky 

- Prejaviť sebareguláciu 

- Uplatňovať techniky sebamotivácie  



 

- Sebaúcta  

- Empatia –  techniky aktívneho počúvania 

- 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 

 

Obsahové štandardy Výkonové štandardy 

- Efektívne učenie – ako sa učiť 

- Psychohygiena učenia sa   

- Režim dňa, povinnosti žiaka v ŠI 

- Sebavzdelávanie,   

- 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 vytyčovať si osobné 

ciele do budúcnosti 

- Uplatňovať autonómnosť   v príprave na  

  vyučovanie 

- Riešiť, nové neznáme úlohy a 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 

- Základy upratovania 

- Údržba odevov 

- Súťaživé správanie  

– Schopnosť pracovať a kooperovať   

   v skupine 

-  Aplikovať praktické zručnosti potrebné  

    pre bežný  život 

- Schopnosť rozvíjať manuálne zručnosti 

  

 

ESTETICKÁ VÝCHOVA 

 

Obsahové štandardy Výkonové štandardy 

- Regionálne tradície a zvyky 

- Kultúrne pamiatky regiónu a Slovenska 

-Prejavovať úctu ku kultúrnym 

a národným tradíciám  

- 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 spoločenskej 

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 

 

 

 

 

 

 



 

TELESNÁ VÝCHOVA 

 

Obsahové štandardy Výkonové štandardy 

- Prevencia pred chorobami  

- Racionálna výživa, 

- Moderný človek nefajčí  

- Zvládnutie záťaže s stresu  

- Relaxačné cvičenie  

- Otužovanie a posiľňovanie organizmu 

- Ako povedať nie drogám  

- Zdravý životný štýl 

- Osobná hygiena 

- Pomenovať škodlivosť fajčenie, 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 dodržiavaniu  

  zásad zdravej výživy 

 

 

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 

 

Obsahový štandard  Výkonový štandard  

- Šetrenie energiami  

- Využitie neekologického odpadu 

- Triedenie odpadu 

- Starostlivosť o zeleň 

- Schopnosť samostatnej činnosti pri   

  ochrane životného prostredia 

- Prejaviť pozitívne postoje k ochrane  

  životného prostredia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 VÝCHOVNÉ OSNOVY  

 

Nadväzujú na výchovné štandardy. Vychovávatelia majú povinnosť plniť stanovené 

výchovno-vzdelávacie ciele počas školského roka prostredníctvom daného obsahu, pričom 

majú absolútnu  autonómiu vo voľbe metód a foriem práce. Uvedené metódy a formy majú 

odporúčací charakter.    

 

SPOLOČENSKÁ VÝCHOVA Ročník 

Cieľ Obsah Metódy, formy 1 2 3 4 5 

 

 

Posilniť hrdosť 

k národnej a štátnej 

príslušnosti 

 

Ľudové tradície a zvyky 

Kultúrne pamiatky na Slovensku 

Oboznámenie sa s mestom + história 

Návšteva Banského skanzemu, Nového 

a Starého zámku, mineralog. Múzeum, 

Kaštieľ vo Sv. Antone 

prezentácia, 

vychádzka, 

výstava, krúžok, 

vedomostný   kvíz 

interaktívne 

podujatie, 

1 1 2 2 1 

Akceptovať 

význam  kultúrneho  

správania 

a kultúrneho 

presadzovania sa 

Asertivita 

Chôdza a pohyb majú svoje pravidlá 

Spoločenská etiketa 

Prejavy formy šikanovania v škole, 

internáte, na pracovisku 

Návšteva kultúrnych podujatí-ako sa 

správať 

rozhovor, 

hranie rolí, 

osobný príklad, 

tréning, 

beseda 

s odborníkom, 

presviedčanie, 

3 1 1 2 1 

Rozvíjať  kultúru 

vyjadrovania sa  

Komunikácia cez mobil, internet mail 

Reč nášho tela – gestá, mimika 

Rozhovor a konverzácia 

 

hranie rolí, hra, 

dramatizácia, 

vysvetľovanie, 

sebavýchova, 

2 1 1 2 - 

Prejaviť zručnosti  

využívať všetky 

dostupné formy 

komunikácie 

Práca s modernými IKT 

Komunikácia v cudzom jazyku 

Ako písať mail, motivačný list 

záujmový krúžok, 

internet, 

problémové metódy, 

praktické aktivity, 

1 1 1 - 2 

Prejaviť záujem o 

život v ŠI  

Súťaže, kvízy 

Kultúrne podujatia  

Žiacka rada 

 

Diskusia 

Argumentácia 

Subsidiarita 

Práca v redakčnej 

rade časopisu ŠI 

1 2 3 3 2 

Rozvíjať 

komunikačné  

zručnosti 

Aktívne počúvanie 

Prijímanie a dávanie spätnej väzby 

Priebeh diskusie 

Správanie sa v meste, dopravnom 

prostriedku, kine, divadle 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

Iniciačná hra 

Tréning 

Dotazník, Anketa, 

Prieskum 

2 2 3 3 2 

Vedieť samostatne  

a kriticky riešiť  

konflikty 

Komunikácia v konflikte 

Komunikácia, ktorá pomáha 

Mediácia konfliktu 

Brainstorming 

Hranie  rolí 

Mediácia 

2 2 3 3 1 



 

 Zážitková aktivita –

hra 

Prejaviť záujem o 

informácie  

týkajúce sa 

princípov  

aktívneho 

občianstva 

Participácia 

Dobrovoľníctvo 

Interkulturalita 

Street work 

Občianske združenia, neformálne 

skupiny mladých 

Zmysel a význam darov 

Prianie a darovanie 

Filantropia 

Beseda 

s odborníkom 

Tvorba projektu 

Výmenný pobyt 

Prezentácia 

Subsidiarita 

Dobrovoľníctvo 

Peer program 

Street work 

2 2 2 2 1 

Rozvíjať schopnosti  

tvoriť kvalitné 

medziľudské 

vzťahy 

Medziľudské vzťahy 

Empatia, antipatia 

Tolerancia 

Abeceda slušného správania 

Rozhovor, diskusia 

Príbehy zo života 

Tréning 

Iniciačná hra 

Interaktívne 

podujatie 

2 2 1 2 1 

Uvedomiť si 

potrebu 

samostatného   

rozvíjania   svojej 

osobnosti 

Sebavzdelávania 

Vytyčovanie osobných cieľov 

Inteligenčné a zábavné testy 

 

Motivácia 

Vyjasnenie hodnôt 

Hodnotenie 

Rozhovor 

Brainstorming 

2 2 1 1 1 

Presvedčiť sa o 

význame  aktívnej  

spolupráce 

s ostatnými ľuďmi 

Spolupráca a kooperácia 

Prosociálne správanie 

Nácvik súťaži, programov, 

 

Aktív vých .skupiny 

Práca v komisii ŠI 

Príprava podujatí vo 

VS a ŠI, 

presviedčanie 

Relaxačné cvičenia 

Tréning, motivácia 

P
rieb

ežn
e 

P
rieb

ežn
e 

P
rieb

ežn
e 

P
rieb

ežn
e 

P
rieb

ežn
e 

 

 

                               

 

MRAVNÁ VÝCHOVA Ročník 

Cieľ Obsah Metódy,formy 1 2 3 4 5 

Oceniť kladné ľudské 

hodnoty 

Spolupráca Zodpovednosť 

Tolerancia 

Samostatnosť 

Uviesť svojich päť dobrých 

vlastností a zhodnotiť ich dôležitosť 

v medziľudských vzťahoch. 

akceptovanie hodnoty, preferovanie 

hodnoty, presvedčenie o hodnote. 

Brainstorming 

Vyjasnenie hodnôt 

Príklad 

Rozhovor 

Hranie rolí 

Tréning 

Iniciačná hra 

2 4 4 4 2 

Akceptovať význam  

pozitívnych hodnôt ako 

sú zodpovednosť, 

spolupráca, tolerancia ... 

Zodpovednosť a participácia 

Školský poriadok internátu 

Režim dňa 

Stereotyp, predsudok 

Diskriminácia 

Motivácia 

Vyjasnenie hodnôt 

Rozhovor 

Hodnotenie 

Príklad 

Tréning 

3 5 5 5 2 



 

Porovnať svoje povinnosti v rodine 

s povinnosťami iných členov 

rodiny 

Zážitková aktivita – 

hra 

Dokázať prevziať 

zodpovednosť za svoje 

správanie 

Povinnosti žiaka 

Sebauvedomenie 

Ako utlmiť hnev 

Prvé rady gynekológa 

Poznaj sám seba, svoje hodnoty 

Motivácia 

Subsidiarita 

Hodnotenie 

Príklad 

Iniciačná hra 

2 4 4 3 1 

Rozvíjať  zručnosti 

sebahodnotenia, 

sebariadenia, 

sebamotivácia, empatia 

Sebariadenie, Sebamotivácia 

Pomoc. Služba. Darovanie. Delenie 

sa. Spolupráca. Priateľstvo. 

Reciprocita. Zodpovednosť a 

starostlivosť o druhých. 

Komplexy 

Hranie rolí 

Subsidiarita 

Reflexia 

Autoreflexia 

Tréning 

Zážitková 

aktivita-hra 

Empatická analýza 

2 4 4 3 1 

Uvedomiť si svoje silné 

a slabé stránky 

Sebahodnotenie, sebamotivácia  

Sebaúcta 

Poznanie vlastných emócií – 

sebauvedomie. Zvládnutie emócii - 

(hnev, úzkosť).  

Angažovanosť - použitie empatie 

vo vzťahoch s ostatnými, čo 

umožňuje zlepšovať medziľudské 

vzťahy 

Hranie rolí 

Autoreflexia 

Empatická analýza 

Tréning 

príklad 

Zážitková aktivita-

hra 

1 4 4 2 2 

Vcítiť sa a prejaviť 

postoj, úctu k rodičom, 

starším, spolubývajúcim 

Rodičia  a deti 

Postoj k členom rodiny a ostatným 

ľuďom 

Generačné konflikty 

Dôstojnosť ľudskej osoby, úcta k 

sebe. Ja. Druhý. Ty. Spoločenstvo. 

Spoločnosť. 

Návšteva domova dôchodcov- 

program 

Motivácia 

Rozhovor 

Diskusia 

Hranie rolí 

Tréning 

Zážitková aktivita –

hra 

Beseda 

s odborníkom 

2 3 3 - 2 

Akceptovať 

význam  dodržiavania 

ľudských práv 

a základných slobôd 

Základné ľudské práva 

Detské práva 

Práva žiaka 

Hra obhajujem – žalujem – súdim 

Spoločenská a komplexná 

prosociálnosť. Solidarita. Sociálne 

problémy. Sociálna kritika. 

Občianska neposlušnosť. Nenásilie 

Aktivizácia 

Vyjasnenie  

hodnôt 

Prezentácia 

Beseda 

s odborníkom 

Diskusia 

Argumentácia 

Iniciačná hra 

2 2 2 - 1 

Rozvíjať   právne 

vedomie 

Dodržiavanie a porušovanie 

ľudských a  detských práv 

Participácia žiakov na tvorbe 

pravidiel, na ich uplatňovaní a 

kontrole ich dodržiavania. 

Subsidiarita 

Diskusia 

Beseda 

s odborníkom 

Hranie rolí 

Zážitková aktivita – 

hra 

2 2 2 1 1 



 

PRACOVNÁ VÝCHOVA Ročník 

Cieľ Obsah Metódy,formy 1 2 3 4 5 

Reagovať na potrebu 

autonómnosti v  

príprave  na vyučovanie 

Sebavzdelávanie 

Režim dňa 

Povinnosti žiaka 

Vzájomná pomoc pri príprave na 

vyučovanie 

Vytrvalosť a sústavnosť pri plnení 

zadaných úloh, uplatňovanie 

tvorivosti a vlastných nápadov pri 

pracovnej činnosti a vynakladaniu 

úsilia na dosiahnutie kvalitného 

výsledku, 

 

rozhovor, 

demonštrácia, 

vysvetľovanie, 

objavovanie, pokusy, 

cvičenie, 

 

3 2 2 1 - 

Preferovať efektívne 

spôsoby učenia sa  

Ako sa učiť 

Psychohygiena učenia sa 

Ako zvládnuť maturitné skúšky 

Úspech v škole závisí ďaleko viac 

od domácej prípravy než na tom, 

akí šikovní sme sa narodili 

Dobré zorganizovanie študijného 

a voľného času 

Ako sa efektívne učiť metóda 5P 

motivácia, 

povzbudenie, 

rozhovor, reflexia 

hodnotenie, 

tréning, beseda 

s odborníkom, 

 

3 2 1 2 1 

Uvedomiť si  význam 

celoživotného 

vzdelávania 

Osobné ciele 

Zvyšovanie, rozširovanie 

kvalifikácie 

Učím sa pre svoj osobný a profesný 

rozvoj 

Učím sa vo vzdelávacích 

inštitúciách, ktoré si sám vyberám 

podľa oblastí svojho záujmu 

Motivácia 

aktivizácia, rolové 

hry, ilustrácie, 

rozhovor, diskusia 

hodnotenie, 

1 1 1 1 1 

Zostaviť škálu svojich  

osobných cieľov 

Sebahodnotenie 

Výber zamestnania 

Neuspokojiť sa s dosiahnutými 

výsledkami 

Myslieť perspektívne 

Sebahodnotenie, úcta ku každému 

povolaniu; dodržiavanie denného 

režimu; vývoj ľudského života; 

orientácia v čase - minulosť, 

prítomnosť, budúcnosť 

 

motivácia, 

rozhovor, diskusia, 

beseda 

s odborníkom, 

ilustrácie, hranie 

rolí, demonštrácia, 

2 1 2 2 1 

Presvedčiť sa o 

význame osobnej 

zodpovednosti za 

vykonanú prácu 

Sebavzdelávanie 

Osobné ciele a očakávania 

Kde na vysokú školu 

Chápanie práce a pracovnej 

činnosti ako príležitosti na 

sebarealizáciu, sebavzdelávanie a 

rozvíjanie podnikateľského 

myslenia 

motivácia, rozhovor, 

diskusia, beseda 

s odborníkom, 

reflexia,  

autoreflexia, 

vysvetľovanie, 

objavovanie, 

exkurzia, 

4 2 2 2 1 



 

Práva a povinnosti zamestnanca 

Prejaviť záujem 

o   prácu v skupine 

Súperiace správanie 

Spolupracujúce správanie 

Kladný vzťah ku spolužiakom, 

hrdosť na spoločný výsledok práce 

Zodpovednosť za vykonanú prácu 

Príprav šalátov, zdobenie 

medovníkov, práce pred sviatkami 

diskusia, rozhovor 

tréning, zážitková 

aktivita – hra,  

vlastná práca, 

 

2 1 2 1 1 

Rozvíjať   manuálne  

zručnosti 

Práca s rôznym materiálom 

Netradične techniky 

Netradičné pracovné postupy 

Osvojeniu základných pracovných 

zručností a návykov z rôznych 

pracovných oblastí, organizácii a 

plánovanie práce a používanie 

vhodných nástrojov, náradia a 

pomôcok pri práci i v bežnom 

živote 

Práca v kuchynke, starostlivosť 

o kvety, základy ručných prác 

brainstorming, 

motivácia, 

aktivizácia, príklad, 

tréning, záujmový 

krúžok, vlastná 

práca, praktické 

ukážky, 

1 6 6 3 1 

Preferovať  zručností 

potrebné  pre praktický 

život 

Základy upratovania, úprava okolia 

ši, výzdoba poschodí, krúžky 

Údržba odevov 

Autentické a objektívne poznávanie 

okolitého sveta, potrebná 

sebadôvera, postoj k hodnotám vo 

vzťahu k práci človeka, technike a 

životnému prostrediu 

motivácia, 

aktivizácia, 

rozhovor, 

hodnotenie, tréning, 

vlastná práca, 

5 2 1 1 - 

Prijímať informácie 

o alternatívnych 

pracovných zručnostiach 

ako je tvorba projektov, 

dobrovoľníctvo, street 

work . 

Projekty internátu 

Občianske združenia 

Orientácii v rôznych odboroch 

ľudskej činnosti, formách fyzickej a 

duševnej práce a osvojeniu 

potrebných poznatkov a zručností 

významných pre možnosť 

uplatnenia, voľbu vlastného 

profesijného zamerania a ďalšiu 

životnú a profesijnú orientáciu 

motivácia, 

demonštrácia, 

vysvetlenie, beseda 

s odborníkom, 

prezentácia projektu, 

tvorba projektu, 

5 1 1 1 1 

 

 

 

ESTETICKÁ VÝCHOVA Ročník 

Cieľ Obsah Metódy, formy 1 2 3 4 5 

Posilniť úctu  ku 

kultúrnym národným 

hodnotám 

Regionálne tradície a zvyky 

Kultúrne pamiatky regiónu 

a Slovenska 

Menšiny 

Kultúrne zvyky prejavy – Stavanie 

mája, Lucia, veľkonočné 

a vianočné ľudové zvyky 

nácvik, súťaže, 

vystúpenia, 

koncerty, divadelné 

predstavenia, 

zábavné podujatia 

2 2 4 1 1 



 

Chápať historické, sociálne, 

kultúrno-historické súvislosti 

Spoznávať minulé aj súčasné  

situácie 

Rozvíjať vzťah  ku 

klasickému umeniu 

Hudba 

Tanec 

Výtvarné umenie 

Skladanie indícií 

nácvik, súťaže, 

vystúpenia, 

koncerty, divadelné 

predstavenia, 

zábavné podujatia 

2 2 1 - - 

Rozvíjať  talent 

a umelecké  schopnosti 

Kultúrne podujatia v internáte – Art 

podium, stavanie mája, 

Imatrikulácie....  

Výroba plagátov 

Umením a krásou obohacovať 

poznanie, rozvíjať morálnu stránku 

osobnosti 

vlastná práca, 

nácvik, súťaže, 

vystúpenia, 

koncerty, divadelné 

predstavenia, 

zábavné podujatia 

Metódy: výtvarné, 

pohybové, jazykové, 

zvukové, divadelné 

4 4 5 1 1 

Rozvíjať tvorivé 

schopnosti  a zručnosti 

Vlastná tvorba 

Práca s netradičným materiálom 

Úprava oblečenia a zovňajšku 

Tvorivý postup, hľadanie, 

skúmanie, experimentovanie, 

objavovanie 

Uplatňovanie tvorivých 

myšlienkových schopností, 

invenciu, vynachádzavosť, 

nápaditosť. 

pantomimicko-

pohybové, verbálno-

zvukové (technika 

výkladu, diskusie, 

rozhovor v kruhu) - 

graficko-písomné 

(interpretácia 

obrazu, práca s 

textom) - skupinové 

a individuálne 

techniky - hra s 

pravidlami, hra v roli 

 

4 4 3 1 1 

Prejavovať záujem    

o všetky formy umenia 

Divadlo 

Opera 

Výstavy 

Koncert 

Moderné umenie 

Tanečný kurz 

Motivácia 

Aktivizácia 

Analýza umeleckého 

diela 

Návšteva kultúrneho 

Podujatia 

2 2 1 1 1 

Prejavovať  vzťah   

k estetickej úprave 

prostredia 

Kultúra vyjadrovania sa 

Kultúra stolovania 

páči sa mi - nepáči; je to pekné – je 

to škaredé a podobne. Príkladom 

môže byť posúdenie detailov 

priestorov škole, či sú pekné alebo 

nepekné, napr. budova školy, 

trieda, 

Brainstorming 

Fórum invencie 

Motivácia 

Príklad 

Rozhovor 

1 1 1 1 1 

Podieľať sa na tvorbe 

estetického prostredia 

Vlastná práca 

Pozdrav, Predstavenie sa 

Kultúra vyjadrovania sa , 

vulgarizmy 

Kurz spoločenského 

správania 

Hodnotenie 

Zážitková aktivita – 

hra 

2 2 2 1 1 



 

Uvedomiť si 

význam   tvorivého 

spôsobu života 

Participácia 

Vytyčovanie osobných cieľov 

Subsidiarita 

Motivácia 

Diskusia 

Rozhovor 

Hodnotenie 

a sebahodnotnie 

1 1 1 1 1 

 

 

TELESNÁ VÝCHOVA Ročník 

Cieľ Obsah Metódy,formy 1 2 3 4 5 

Formovať  hygienické 

návyky 

Osobná hygieny 

Psychohygiena 

starostlivosť o pleť,  

hygiena celého tela 

hygiena rúk 

starostlivosť o chrup 

Individuálny prístup, 

Motivácia, 

Povzbudenie, 

Aktivizácia, Tréning 

2 2 2 1 - 

Akceptovať význam  

preventívnej 

starostlivosti o svoje 

zdravie 

Prevencia pred chorobami 

Masáže, otužovanie, pohyb 

v prírode 

Užívanie liekov, vitamínov, 

doplnkov stravy 

Predchádzanie chorobám 

Individuálny prístup, 

Vysvetlenie, Film, 

Beseda s 

odborníkom, 

Výtvarná ilustrácia 

prežitku, Súťaž 

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, tréning 

Vysvetľovanie 

Beseda 

s odborníkom 

Vedomostný kvíz 

1 1 1 1 1 

Prejaviť záujem o 

možnosť  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 

1 1 9 7 1 

Uvedomiť si škodlivosť 

fajčenia  alkoholu 

a iných drog 

Moderný človek nefajčí 

Ako povedať nie drogám 

Tvorba projektu prevencie fajčenia 

a alkoholu 

Legislatíva obmedzujúca užívanie 

legálnych a nelegálnych drog 

Dodržiavanie  porušovanie zákonov 

na Slovensku – pokuty, tresty 

Motivácia 

Príklad 

Vysvetľovanie 

Prezentácia 

Beseda 

s odborníkom 

Peer program 

Výcvik 

Zážitková aktivita – 

hra 

1 1 2 2 1 

Prejaviť záujem o 

dodržiavania zásad 

zdravej výživy 

Racionálna strava 

Pravidelný príjem potravy, udržanie 

si primeranej hmotnosti 

Pripraviť zdravé jedlo 

Vyjadriť svoj postoj k zdravej 

výžive 

Motivácia 

Príklad 

Vysvetľovanie 

Zážitková aktivita – 

hra 

Záujmový krúžok 

1 1 1 1 1 



 

Prezentácia 

Nadchnúť sa  princípmi 

zdravého životného 

štýlu 

Zdravý životný štýl - princípy 

Zvládnutie stresu a záťaže, ich 

príčiny 

Relaxácia pri hudbe 

Informácie o zdravom životnom 

štýle, vzťah k svojmu zdraviu 

 

Motivácia 

brainstorming 

Príklad 

Výcvik,Tréning 

Vysvetľovanie 

Zážitková aktivita – 

hra 

1 1 1 1 1 

 

 

 

RODINNÁ VÝCHOVA  A VÝCHOVA  K  RODIČOVSTVU Ročník 

Cieľ Obsah Metódy, formy 1 2 3 4 5 

Uvedomiť si 

význam  

zodpovednému 

vzťahu 

k partnerstvu 

Porozumenie a tolerancia 

Prejavy týrania v rodine 

Krízové centrá 

Partnerské vzťahy 

Manželstvo a rodičovstvo 

Riziká spojené s voľbou život. 

Partnera 

Beseda s odborníkom 

Vyjasnenie hodnôt 

Diskusia, vysvetľovanie 

Dramatizácia 

Hranie rolí, Zážitková 

aktivita – hra 

Osobný príklad 

3 3 6 3 1 

Akceptovať 

význam 

zodpovedného 

prístupu 

k sexuálnemu 

životu, 

k manželstvu, 

k rodičovstvu 

Rizikový partner 

Plánované rodičovstvo 

Uviesť vlastnosti postáv a 

kategorizovať ich podľa 

subjektívnej dôležitosti. Vyjadriť 

svoj názor ku konaniu postavy 

XY. Opísať ideálneho priateľa/ 

priateľku.  

Vyjasnenie hodnôt 

Beseda s odborníkom 

Hranie rolí 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Diskusia 

Peer programy 

Sebavýchova 

2 2 5 3 2 

Preferovať mravné 

aspekty rodinného 

života 

Vernosť 

Sexuálne kontakty 

Následky, zodpovednosť, 

spolupráca, dôvera. Porovnať 

svoje povinnosti v rodine s 

povinnosťami iných členov rodiny 

Vyjasnenie hodnôt 

Vysvetľovanie 

Diskusia 

Rozhovor 

Beseda s odborníkom 

Hranie rolí 

3 3 5 4 2 

Rozvíjať   praktické 

zručnosti súvisiace 

s rodinným životom 

Základné práce v domácnosti 

Uvedomiť si, že v rôznych 

životných situáciách často nie je 

len jedno riešenie 

Deľba práce / spolupráca/ 

Vzťah k deťom 

Hospodárenie s finančnými 

prostriedkami 

Aktivizácia 

Osobný príklad 

Diskusia, cvičenie, 

Vysvetľovanie 

Hranie rolí 

Tréning 

Kurz varenia a pečenia 

Záujmový krúžok 

1 1 2 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA Ročník 

Cieľ Obsah Metódy, formy 1 2 3 4 5 

Vyjadriť postoj 

k aktívnej ochrane 

životného 

prostredia 

Šetrenie energiami, triedenie 

odpadov v ši 

Starostlivosť o zeleň v exteriéri 

a interiéri internátu 

Vyhľadávanie informácii o ochrane 

žp 

Kvíz o ochrane žp 

Brainstorming 

Aktivizácia 

Vysvetľovanie 

Príklad 

Beseda 

s odborníkom 

Dobrovoľníctvo 

1 1 1 1 P
rieb

ežn
e 

Rozvíjať  zručnosti 

pri samostatnej  

činnosti na tvorbe a 

ochrane životného 

prostredia 

Využitie neekologického odpadu 

Triedenie odpadu 

 Vysádzanie kvetín, drevín- následná 

starostlivosť 

Tvorba masiek z odpadových surovín 

Motivácia 

Aktivizácia 

Vysvetľovanie 

Príklad 

Beseda 

s odborníkom 

Súťaž 

Interaktívne 

podujatie 

1 1 - - P
rieb

ežn
e 

Pochopiť 

význam  aktívnej 

ochrany životného 

prostredia 

Participácia 

Vlastná činnosť 

Projekty internátu 

Trvalo udržateľný rozvoj  

GMO postoje, názory 

Vychádzky, čistenie a zber odpadkov 

v okolí školského internátu – jarné 

upratovanie 

Motivácia 

Vysvetľovanie 

Subsidiarita 

Príklad 

Beseda 

s odborníkom 

Súťaž 

 

- - 1 1 1 
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PRÍLOHY 

Príloha č. 1 

Kompetencia: Identifikuje vývinové a individuálne charakteristiky žiaka 
 

Kompetencie vychovávateľa Indikátory Nástroje hodnotenia 

Vedomosti: 

Pozná zákonitosti psychického rozvoja 

a osobitosti žiakov príslušného vekového 

obdobia 

Zručnosti: 

Uplatňuje vhodné metódy pre 

identifikáciu individuálnych 

charakteristík žiaka 

Postoje: 

Rešpektuje individualitu každého 

Žiaka 

Výsledky práce žiakov 

Výsledky spätnej väzby 

Závery z pozorovania 

činnosti vychovávateľa 

Záznamy vychovávateľa 

o žiakoch  

Spätná väzba od žiakov 

Spätná väzba od rodičov 

Pozorovanie činnosti 

vychovávateľa 

Analýza záznamov 

vychovávateľa o žiakoch 

 Kompetencia: Ovplyvňuje personálny rozvoj žiaka 
 

Kompetencie Indikátory Nástroje hodnotenia 

Vedomosti:  

Pozná základnú charakteristiku 

personálnych zručností 

Zručnosti: 

Uplatňuje metódy rozvoja 

personálnych zručností 

Postoje: 

Vníma význam rozvoja 

personálnych zručností 

Výsledky práce žiakov 

Výsledky spätnej 

väzby 

Závery z pozorovania 

činnosti žiaka 

Spätná väzba od žiakov 

Spätná väzba od žiakov 

Spätná väzba od vedúceho 

pedagogického zamestnanca 

Pozorovanie činnosti 

vychovávateľa 

             

 

 

 

 

 

 



 

Kompetencia: Rozvíja sociálne zručnosti a postoje žiaka 
 

Kompetencie Indikátory Nástroje hodnotenia 

Vedomosti: 

Pozná základnú charakteristiku sociálnych 

zručností 

Zručnosti: 

Má osobnostné predpoklady na to, aby 

dokázal ovplyvňovať prosociálne správanie 

vychovávaného (komunikácia, empatia, 

asertivita, kooperatívnosť) 

Postoje: 

Pozitívne hodnotí prosociálne správanie 

Výsledky práce 

Výsledky spätnej 

väzby 

Závery z pozorovania 

Činnosti 

vychovávateľa 

 

 

 

Spätná väzba od žiakov 

Spätná väzba od 

rodičov 

Spätná väzba od 

vedúceho 

zamestnanca 

Pozorovanie činnosti 

vychovávateľa 

 

 

 

Kompetencia: Ovláda obsah výchovno-vzdelávacích aktivít 
 

Kompetencie Indikátory Nástroje hodnotenia 

Vedomosti: 

Pozná štruktúru a obsahové 

zameranie výchovy vo voľnom 

čase 

Zručnosti: 

Ovláda metodiku záujmových 

činností, disponuje zručnosťou, 

ktorá mu umožní viesť 

špecializovanú záujmovú činnosť 

Postoje: 

Uvedomuje si špecifiká 

a význam voľnočasovej 

edukácie 

Výchovné osnovy 

Plán výchovno- 

vzdelávacej činnosti 

Plán záujmovej 

činnosti 

Výsledky zo spätnej 

väzby 

Závery z pozorovania 

činnosti 

vychovávateľa 

Analýza výchovných osnov 

Analýza plánu výchovno- 

vzdelávacej činnosti týždennej 

ponuky výchovno-vzdelávacej 

činnosti 

Analýza plánu záujmovej 

činnosti 

Spätná väzba od žiakov 

Spätná väzba od vedúceho 

zamestnanca vychovávateľa 

Pozorovanie činnosti 

Vychovávateľa 

 

 

 

 



 

Kompetencia: Plánuje výchovno-vzdelávací proces v jeho výchovnej skupine 
 

Kompetencie Indikátory Nástroje hodnotenia 

Vedomosti: 

Pozná metodiku tvorby 

programu výchovno- 

vzdelávacej činnosti 

Zručnosti: 

Samostatne pripraví plán 

výchovno-vzdelávacích 

činností pre svoju výchovnú 

skupinu na stanovené obdobie 

Postoje: 

Vníma výchovu žiakov vo 

voľnom čase ako 

cieľavedomý a systematický 

proces 

Plán výchovno-vzdelávacej 

činnosti 

Týždenný rozvrh činností 

Výsledky spätnej väzby 

Závery z pozorovania činnosti 

vychovávateľa 

 

 

Analýza plánu výchovno- 

vzdelávacej činnosti 

Analýza týždenného rozvrhu 

činností 

Spätná väzba od vedúceho 

zamestnanca 

Spätná väzba od žiakov 

Spätná väzba od rodičov 

Pozorovanie činnosti 

vychovávateľa 

 

 

 



 

Kompetencia: Projektuje výchovno-vzdelávací proces v jeho výchovnej skupine 
 

Kompetencie Indikátory Nástroje hodnotenia 

Vedomosti: 

Pozná zásady projektovania 

edukačného procesu 

Zručnosti: 

Transformuje všeobecné 

výchovno-vzdelávacie ciele, 

typické pre dané zariadenia do 

čiastkových cieľov pre činnosť 

v svojej výchovnej skupine 

Postoje: 

Akceptuje obsahové zameranie 

a profiláciu daného ŠI 

Písomná príprava vychovávateľa, 

Projekt(scenár) výchovnej aktivity 

Písomne formulovaný výchovný 

cieľ pre činnosť v jeho vých. 

skupine -jeho súlad s výchovnými 

osnovami a s profiláciou daného ŠI 

 

Analýza písomnej 

prípravy 

vychovávateľa 

Analýza projektu 

(scenára) výchovnej 

aktivity 

Analýza 

výchovného cieľa 

Kompetencia: Riadi a podporuje výchovno-vzdelávací proces v jeho výchovnej skupine 
 

Kompetencie Indikátory Nástroje hodnotenia 

Vedomosti: 

Má poznatky o štýloch riadenia  

Zručnosti: 

Uplatňuje v praxi znaky demokratického štýlu 

riadenia, podporuje samostatnosť a 

zodpovednosť žiaka 

Postoje: 

Preferuje demokratický štýl riadenia 

Výsledky činnosti 

žiakov 

 Výsledky spätnej väzby 

Závery z pozorovania 

činnosti vychovávateľa 

Spätná väzba od žiakov  

Spätná väzba od rodičov 

Pozorovanie činnosti 

vychovávateľa 

 

 

 

 

 

 



 

Kompetencia: Hodnotí priebeh a výsledky výchovno-vzdelávacích aktivít 
 

Kompetencie Indikátory Nástroje hodnotenia 

Vedomosti: 

Pozná funkcie hodnotenia 

Zručnosti: 

Modifikuje naplánovaný priebeh 

Výsledky spätnej väzby 

Závery z pozorovania 

činnosti a komunikácie 

vychovávateľa s kolegami 

Spätná väzba od žiakov 

Pozorovanie činnosti 

a komunikácie 

vychovávateľa s kolegami 

výchovno-vzdelávacieho procesu na 

základe výsledkov hodnotenia, 

uplatňuje špecifiká hodnotenia typické 

pre oblasť voľnočasovej výchovy, 

dokáže v tomto smere efektívne 

komunikovať s kolegami, rodičmi.. 

Postoje: 

Vníma význam hodnotenia v edukačnom 

procese 

a s rodičmi detí 

Charakter - spôsob 

hodnotenia žiakov 

vychovávateľom 

a s rodičmi žiakov 

Analýza hodnotenia 

žiakov vychovávateľom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 2 SWOT analýza školského internátu 

 

Silné stránky Slabé stránky 

Výhodná poloha – blízko škôl, autobusová 

zastávka, vlaková stanica, obchody. 

Individuálny prístup ku každému žiakovi 

Balkón, sprchovací kút, WC - na každej 

izbe 

Slušné vybavenie izieb – dvojposteľové 

izby 

Dobrá strava – čipový systém 

Pasivita žiakov 

Nutná oprava výťahov, chýbajúci 

nákladný výťah 

Chýbajúce multifunkčné ihrisko 

Chýbajúci chodník za bránou školského 

internátu 

Príležitosti Ohrozenia 

Zlepšenie podpory zo strany rodičov, 

sponzoring, dary 

Projekty, keramická dielňa , tkáčsky stav 

Turnikety a osobné čipy žiakov – 

elektronický záznam dochádzky 

Vzdelávanie pedagogických pracovníkov 

Školský psychológ 

Zhoršenie sociálnej situácie 

Konkurencia ďalších internátov 

Zvýšenie poplatkov 

Problémy vyplývajúce z rizikového 

správania žiakov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha  č. 3 Aktivity v jednotlivých tematických oblastiach výchovy  

Tematická oblasť výchovy: Estetická výchova                                 

 Vyšší výchovno-vzdelávací cieľ: Rozvíjať tvorivé schopnosti žiakov.  

Špecifický cieľ: Vytvoriť originálnu masku podľa vlastnej fantázie.    

Obsah: Plátno na tvári Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti  

Metódy: motivácia, hranie rolí, kreativizácia  

Formy: tvorivá dielňa  

Prostriedky: práca žiakov, súťaž, pracovné pomôcky  

Realizácia aktivity: Vychovávateľ pripraví spolu so žiakmi priestor na realizáciu aktivity. Žiaci 

vytvoria dvojice a po vzájomnej dohode, kto bude model a kto maliar, urobia návrhy masiek. 

Použijú farby na tvár, líčidlá a kozmetické prostriedky a svoju tvár ako plátno. Podľa vlastnej 

fantázie namaľujú originálne masky v stanovenom limite 45 minút. Po uplynutí stanoveného 

času komisia, ktorú tvoria členovia žiackej rady, ohodnotí a vyberie najlepšie maľby a určí 

poradie víťazov.  

Vyhodnotenie aktivity: Žiaci pracovali s veľkou radosťou, čo sa prejavilo na ich kreativite. 

Najmä chlapci sa nebáli použiť farby a vznikli pútavé masky vhodné do scén v hororových 

filmoch. Ostatní žiaci boli ich výtvormi nadšení a vzniklo veľa fotiek, ktoré tvoria súčasť 

výzdoby kultúrnej miestnosti. Komisia mala veľmi ťažké rozhodovanie, ale nakoniec vybrala 

tri najoriginálnejšie masky. Všetci však boli odmenení veľkým aplauzom a pochvalami.   

Tematická oblasť výchovy: Ekologická výchova                    

Vyšší výchovno-vzdelávací cieľ: Viesť k pozitívnym postojom k ochrane a čistote životného 

prostredia.  

Špecifický cieľ: Zúčastniť sa na čistení okolia školského internátu – jarné upratovanie.  

Obsah: Čo odkryl sneh?  Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti  

Metódy: príklad, motivácia  

Formy: brigáda, vychádzka  

Prostriedky: práca žiakov, ochranné rukavice, hygienické vrecia   

Realizácia aktivity: Do jarného upratovania zapojíme najmä žiakov, ktorí znečisťovali okolie 

školského internátu odpadkami, a žiakov 2. výchovnej skupiny. Počas riadenej vychádzky 

formou brigády žiaci vyzbierali odpadky do vriec popri potoku a vyčistili najbližšie okolie 

školského internátu.  

Vyhodnotenie aktivity: V rámci jarného upratovania sa žiaci zúčastnili zberu odpadu v okolí 

školského internátu a na miestach, kam často chodia na prechádzky. Samotní žiaci boli 

prekvapení, koľko odpadkov sa nazbieralo, a boli spokojní so svojou prácou, pretože ihneď 



 

videli výsledok svojho snaženia. Dokázali tak, že im životné prostredie predsa len nie je 

ľahostajné.  

 Tematická oblasť výchovy: Pracovná a rozumová výchova                     

Vyšší výchovno-vzdelávací cieľ: Rozvíjať praktické zručnosti v práci s rôznymi materiálmi a 

technikami.  

Špecifický cieľ: Vytvoriť jarnú dekoráciu s veľkonočnými motívmi vo dvojiciach.  

Obsah: Veselá Veľká noc Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti 

 Metódy: názorná ukážka, kreativizácia  

Formy: tvorivá dielňa  

Prostriedky: práca žiakov, pracovné náčinie  

Realizácia aktivity: Žiaci si prinesú niektoré dekoračné materiály, iné zabezpečí vychovávateľ 

(kvety, lyko, prútie, vajíčka, okrasné trávy), ako aj pomôcky (nožnice, lepiacu pištoľ). Vytvoria 

ľubovoľné dvojice a pracujú na návrhoch dekorácií, ktoré potom realizujú. Popri práci diskutujú 

o tradíciách počas veľkonočných sviatkov, o tom, aké zvyky sa dodržiavajú v ich rodinách.  

Vyhodnotenie aktivity: Do aktivity sa zapojili chlapci aj dievčatá a vytvorili dve zmiešané 

dvojice a tri dievčenské dvojice. Navzájom sa dopĺňali nápadmi, preukázali zručnosť a 

kreativitu. Vytvorené dekorácie sú veľmi vkusné a dotvárajú veľkonočnú atmosféru v kultúrnej 

miestnosti a spoločných priestoroch školského internátu. Počas aktivity vládla uvoľnená 

atmosféra, žiaci spomínali na svoje zážitky z „oblievačiek“. Za šikovnosť boli odmenení 

pochvalou. Prekvapili aj ostatných, a to najmä chlapci svojou odvahu.  

Tematická oblasť výchovy: Pracovno-technická oblasť  

Obsah: Medovníčky  

Vyšší výchovno-vzdelávací cieľ: Rozvíjať jemnú motoriku, predĺžiť čas koncentrácie počas 

dokončenia vlastného výrobku.  

Špecifický cieľ: Vyzdobiť medovníčky podľa predlohy jedlou bielou hmotou vloženou do 

igelitového vrecka. Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti  

Prostriedky: medovníky, vajíčka, práškový cukor, citrón, vidlička, lyžica, igelitové vrecká, 

priehľadná fólia, stuha 

 Realizácia aktivity: Vychovávateľ oboznámi žiakov s témou a vysvetlí im pracovný postup. 

Žiaci realizujú aktivitu, teda zdobia medovníčky podľa predlohy. Nakoniec ich balia do 

priehľadnej fólie.  

Vyhodnotenie aktivity: Chlapcov aktivita zaujala a dokázali sa jej venovať až do ozdobenia 

posledného medovníčka. Vyzdobili medovníčky podľa danej predlohy. Po vyzdobení ich 

zabalili do priehľadnej fólie a zaviazali mašličkou, aby ich mohli prípadne niekomu darovať. 

Väčšina z nich si ich odložila pre mamu. Pri realizácii aktivity vládla pokojná a veselá 

atmosféra. Rozprávali sme sa o Vianociach a o tom, ako ich chlapci trávia doma.  



 

 Tematická oblasť výchovy: Pracovno-technická oblasť   

Vyšší výchovno-vzdelávací cieľ: Rozvíjať manuálne zručnosti.  

Špecifický cieľ: Vyrobiť „škrabošky“ podľa predlohy na karneval.  

Obsah: „Škraboška“ na karneval  

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti Metódy: motivácia, predloha, vysvetlenie, vlastná 

tvorba  

Formy: skupinová práca  

Prostriedky: výkres, farbičky, farby, rôzne „trblietky“, lepidlo, nožnice, gumičky  

Realizácia aktivity: Na začiatku aktivity prebehne rozhovor o blížiacom sa karnevale, ktorý 

organizuje naša výchovná skupina. Vychovávateľ ukáže deťom rôzne druhy už hotových 

„škrabošiek“. Na základe predlôh a opísaných postupov si deti vyrábajú vlastné – vystrihujú 

„škrabošky“ podľa predlohy, vymaľovávajú ich a pripevňujú gumičky.   

Vyhodnotenie aktivity:  Úloha nebola náročná, deti vyrobili „škrabošky“ podľa vzoru, pomoc 

potrebovali iba pri navliekaní gumičky.  

 Tematická oblasť výchovy: Telesná  

Vyšší výchovno-vzdelávací cieľ: Prejavovať pozitívny postoj k pravidelnému pohybu a 

aktívnemu využívaniu voľného času.  

Špecifický cieľ: Zapojiť sa do konfrontácie dvoch školských internátov vo volejbalovom 

zápase.  

Obsah: Volejbalový zápas  

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti  

Metódy: motivácia, tréning 

Formy: súťaž  

Prostriedky: hra, športové náčinie  

Realizácia aktivity: Žiaci si spolu s vychovávateľom stanovia termín volejbalového zápasu a 

zostavia družstvá (5členné družstvá a 1 náhradník). Potom sa realizuje samotný volejbalový 

zápas žiakov z dvoch školských internátov.   

Vyhodnotenie aktivity: Volejbalový zápas prišli podporiť žiaci z oboch školských internátov, 

čím sa vytvorila dobrá atmosféra. Žiaci prejavovali zdravú súťaživosť pokrikmi a výzvami pre 

obidve družstvá. Hráči povzbudzovaní k lepším výkonom hrali s elánom. Žiaci sa dohodli na 

ďalšej športovej akcii.   

 

 



 

Tematická oblasť výchovy: Telesná a športová oblasť  

Vyšší výchovno-vzdelávací cieľ: Zlepšovanie telesnej kondície a upevňovanie kolektívu. 

Špecifický cieľ: Zapojiť sa do športovej aktivity, vzájomne spolupracovať, dodržiavať BOZP. 

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti  

Metódy: vysvetlenie, motivácia  

Formy: cyklotúra  

Prostriedky: bicykle, ochranné a bezpečnostné prvky  

Realizácia aktivity:  Kontrola technického stavu bicyklov, poučenie o BOZP, opísanie zvolenej 

trasy, samotná cyklotúra, jej zhodnotenie.  

Vyhodnotenie aktivity: Žiaci sa aktívne zapojili do športovej aktivity, vzájomne spolupracovali 

a zlepšili si kondíciu.  

Tematická oblasť: Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť  

Vyšší výchovno-vzdelávací cieľ: Relaxovať pravidelným pohybom.  

Špecifický cieľ: Dodržať pravidlá súťaže.  

Obsah: Hra ostrovy  

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti  

Metódy: motivácia, hodnotenie, individuálny prístup  

Formy: súťaž   

Prostriedky: obruče, švihadlá  

Realizácia aktivity: Na zemi sú rozhádzané v optimálnej vzdialenosti od seba obruče a švihadlá 

stočené do kruhu, ktoré predstavujú ostrovy. Je ich o 1 menej ako žiakov, ktoré hrajú túto hru. 

Lodivod zvolá: „Na mori je pokoj.“ Žiaci vybehnú zo svojho ostrova a pobehujú medzi 

ostrovmi. Lodivod zvolá: „Na mori je búrka.“ Žiaci sa rýchlo vracajú na niektorý z ostrovov. 

Posledný žiak nenájde voľný ostrov, lebo ich je o 1 menej ako hráčov. Kto voľný ostrov 

nenájde, vypadáva z hry. Víťaz sa stáva lodivodom v novej hre.  

Vyhodnotenie aktivity: Všetci žiaci dodržiavali pravidlá súťaže. Hru je možné hrať na chodbe 

v škole, keď je vonku zlé počasie.  

 Tematická oblasť výchovy: Spoločensko-vedná oblasť  

Vyšší výchovno-vzdelávací cieľ: Rozvíjať komunikačné zručnosti neverbálnou komunikáciou. 

Špecifický cieľ: Určiť emócie z tváre druhých.  

Obsah: Čítanie z tváre  

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti 



 

 Metódy: vysvetlenie, motivácia, argumentácia  

Formy: zábavná činnosť, hra, hranie rolí  

Prostriedky: papieriky s názvami emócií  

Realizácia aktivity: Príprava: Žiaci si spolu s vychovávateľom zopakovali, čo je komunikácia, 

ako sa dorozumievajú. Vysvetlili si pojem emócia. Na kartičkách, ktoré pripravil vychovávateľ, 

boli napísané názvy emócií – hnev, šťastie, sklamanie, smútok, prekvapenie, hanblivosť, 

povýšenectvo, zľaknutie… Priama aktivita: Žiaci sedia na stoličkách v kruhu, každý si vytiahne 

kartičku s uvedenou emóciou. Názov emócie si prečíta, ale kamarátom ho neprezradí. Po 

prečítaní jedno po druhom skúsia mimikou predviesť ostatným svoju emóciu. Žiaci hádajú, akú 

emóciu kamarát stvárňoval mimikou tváre. Úspešný je ten žiak, ktorý uhádol najviac 

stvárnených emócií.  

Vyhodnotenie aktivity: Porozprávali sme sa o tom, ako sa ktorá emócia dá prečítať. Žiaci so 

záujmom hovorili, čo na tvári nám prezradí, ako sa ten druhý cíti. Boli úprimní, hovorili o tom, 

ako je ťažké sa nasilu tváriť pred ostatnými, ak ich napr. niečo trápi. Tvár človeka prezradí 

emóciu, ktorú práve prežívame, no tá sa dá ťažko zahrať. Do hry sa zapojili všetci žiaci. 

Úprimne odpovedali, ako sa cítili pri predvádzaní ich emócie, či mali problém s jej stvárnením.  

Tematická oblasť: Spoločensko-vedná oblasť  

Vyšší výchovno-vzdelávací cieľ: Prejavovať pozitívny vzťah k písanému slovu – k literatúre. 

Špecifický cieľ: Pokúsiť sa orientovať v obecnej knižnici, vyhľadať knihu podľa vlastného 

výberu.  

Obsah: Návšteva knižnice  

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti  

Metódy: individuálny prístup, dramatizácia, pozorovanie, rozhovor, diskusia  

Formy: exkurzia    

Prostriedky: literatúra, poriadok školskej knižnice, časopisy  

Realizácia aktivity: Po príchode do knižnice oboznámi pani knihovníčka dievčatá s knižničným 

poriadkom. Upozorníme dievčatá na správanie a vysvetlíme im, na čo knižnica slúži, ako sa v 

nej treba správať a ako sa prezerajú a požičiavajú knihy. Dievčatá sa prechádzajú po knižnici a 

pozerajú si knižky. Po určitom čase diskutujú, čo sa im v knižnici páči a čo je pre nie 

najzaujímavejšie.  

Vyhodnotenie aktivity: Všetky dievčatá sa snažili nájsť zvolenú knižku v knižnici. Dievčatám 

sa v knižnici páčilo. 

Tematická oblasť výchovy: Mravná výchova a výchova k hodnotám               

Vyšší výchovno-vzdelávací cieľ: Uvedomovať si zodpovednosť za všetko, čo si k sebe 

pripútame a čo robíme. 

 Špecifický cieľ: Napísať krátky príbeh o zodpovednosti.  



 

Obsah: Príbeh o ...............  

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti  

Metódy: motivácia, brainstorming, hranie rolí  

Formy: tvorivá dielňa, diskusia  

Prostriedky: práca žiakov, obrázky  

Realizácia aktivity: Pred začiatkom aktivity žiakom vysvetlíme pojem zodpovednosť, čo v sebe 

zahŕňa. Pripravíme si niekoľko obrázkov z rôzneho spoločenského prostredia, rozličné životné 

situácie. Žiaci si vyberú ľubovoľný obrázok, ku ktorému majú napísať krátky príbeh, ktorého 

dej v sebe zahŕňa zodpovednosť vychádzajúcu z činnosti na obrázku. Po dvadsiatich minútach 

utvoria dvojice, príbehy si navzájom prečítajú a vyjadria svoj názor na interpretáciu obrázka. 

Väčšina prečítala svoj príbeh všetkým. Na záver bola zdôraznená myšlienka: „Ty budeš 

zodpovedný za všetko, čo si si k sebe pripútal.“ V diskusii žiaci vyjadria svoj názor, či sa 

stotožňujú, alebo naopak odmietajú ich interpretáciu.  

 Vyhodnotenie aktivity: Žiaci prejavili tvorivé myslenie. Všetci napísali príbehy, niektoré z 

nich boli veľkým prekvapením nielen pre samotného vychovávateľa, ale ocenili ich všetci 

zúčastnení. V diskusii sme sa rozprávali o rôznych prípadoch nezodpovedného správania, s 

ktorým mali žiaci svoje vlastné skúsenosti. Žiaci boli veľmi otvorení.   

  

Tematická oblasť výchovy : Spoločenská výchova            

 Vyšší výchovno-vzdelávací cieľ: Uvedomovať si potrebu riešenia vlastných problémov a 

neuzatvárať sa do seba.  

Špecifický cieľ: Odpovedať na otázky o rôznych osobných problémoch                  

Obsah: Schránka dôvery Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti  

Metódy: motivácia, povzbudenie, rozhovor  

Formy: diskusia, argumentácia  

Prostriedky: poštová schránka, pero, papier  

Realizácia aktivity: Na chodbu sa umiestni poštová schránka a žiaci do nej môžu v priebehu 

týždňa vhadzovať otázky, ktoré ich trápia, ale nechcú sa opýtať priamo. Po týždni vychovávateľ 

lístky vyberie a prečíta si ich obsah. Na stretnutí si žiaci náhodne vyberú lístok s otázkou a 

pokúsia sa na ňu odpovedať zo svojho hľadiska. Vychovávateľ môže odpovede dopĺňať a 

usmerňovať. Prínosom bolo, že žiaci spoznali názory iných na riešenie svojho problému. 

Vyhodnotenie aktivity: Nápad so schránkou sa osvedčil a zároveň prekvapil, pretože 

obsahovala veľa podnetných otázok. Otázky sa týkali najmä oblasti vzťahov medzi deťmi a 

rodičmi, medzi pohlaviami, ale aj krízy medzi priateľmi. Vyskytli sa problémy s alkoholom a 

drogami. Bolo zaujímavé vypočuť si názory žiakov na tieto problémy. Dohodli sme sa, že 

schránka dôvery zostane a raz mesačne sa k nej vrátime.  



 

Tematická oblasť výchovy: Rodinná výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu                                               

Vyšší výchovno-vzdelávací cieľ: Upevňovať zodpovedný postoj k sexuálnemu životu a k 

dôležitosti ochrany zdravia.  

Špecifický cieľ: Zapojiť sa do súťaže o najaktuálnejšiu propagačnú tabuľu s témou AIDS. 

Obsah: Riziká života Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti  

Metódy: prednáška, aktivizácia  

Formy: diskusia, tvorivá dielňa  

Prostriedky: práca žiakov, propagačné tabuľky  

Realizácia aktivity: Pred realizáciou aktivity sa dajú vyrobiť nástenné tabule a žiaci si pripravia 

materiály k téme. V priestoroch školskej jedálne sa uskutoční prednáška k téme AIDS spojená 

s prezentáciou, po ktorej sa žiaci zapoja do diskusie svojimi otázkami a postrehmi. Potom sa 

žiaci rozdelia do skupiniek a pracujú s prineseným materiálom umiestneným na propagačnej 

tabuli, ktorá bude symbolizovať ich znalosť problematiky AIDS.  

Vyhodnotenie aktivity: Prednáška bola prezentovaná veľmi zaujímavou formou. Žiaci pozorne 

počúvali. Priebeh diskusie bol spontánny, položené otázky vyjadrovali ich záujem o danú 

problematiku. Po skončení oficiálnej časti vytvorili skupinky (vopred sa dohodli medzi sebou) 

a spoločne pracovali, každý podľa svojich možností. Priniesli si dostatok pomôcok. Vytvorené 

propagačné tabule sú vystavené v priestoroch chodby. 

AKTIVITA: VRCHOLY A ÚDOLIA  

 

Táto činnosť bude mať veľký vplyv na prebudenie pocitov a vyvolá otvorenú a srdečnú 

atmosféru. Aby však bola účinná, bude dobré, ak pred jej začatím spravíte „meranie teploty“ – 

žiaci sa vyjadria, ako sa cítia (napr. stupnicou od 1 po 10 vyjadria svoju náladu, spokojnosť či 

nespokojnosť).  

CIELE Po ukončení tejto aktivity budú žiaci schopní:  

1. Opísať pozitívne a negatívne životné skúsenosti, ktoré ich ovplyvnili.  

2. Precítiť emócie spojené so životnými skúsenosťami.  

3. Uviesť všeobecné životné skúsenosti (zážitky).  

kľúčové slová Postoje, správanie, pocity, súdržnosť v rámci skupiny, sebaúcta, dôvera, hodnoty  

PRINCÍP Všetci máme jedinečné životné skúsenosti, pretože všetci máme svoj vlastný život. 

Avšak určité skúsenosti (zážitky) máme spoločné, napr. detstvo. V nasledujúcej činnosti si žiaci 

prehĺbia pochopenie svojich jedinečných a spoločných skúseností, čím sa upevní „skupinový 

duch“. 

 POMÔCKY Papier a ceruzky  

ČINNOSŤ  



 

1. Rozdeľte žiakov na skupiny po 4 – 5. Každú skupinu posaďte do inej časti miestnosti, žiaci 

nech si posadajú do malého kruhu.  

2. Na ľavú stranu papiera urobia žiaci bodku a napíšu dátum svojho narodenia.  

3. Na pravú stranu papiera urobia tiež bodku a k nej napíšu aktuálny dátum.  

4. Povedzte žiakom, aby sa zamysleli nad najvýznamnejšími udalosťami vo svojom živote – 

tak pozitívnymi, ako aj negatívnymi, ktoré formovali ich život. (Každá udalosť bude jedna 

bodka.). Bodky budú medzi dátumom od narodenia, až po aktuálny dátum.  

5. Žiaci spoja bodky na ľavej a pravej strane papiera. Pre každú pozitívnu udalosť nech ohnú 

čiaru smerom nahor a utvoria kopec (vrchol). Čím pozitívnejšia bola udalosť, tým väčší bude 

kopec (vrchol). Pre negatívne udalosti ohnú čiaru nadol a tak vzniknú údolia.  

6. Žiaci si ku každej udalosti poznačia dátum a označia ju.  

7. Keď všetci v skupine ukončia prácu, každý žiak sám vysvetlí ostatným v skupine svoju čiaru 

života. Zdôraznite, že sa majú navzájom pozorne počúvať.  

8. Prečítajte skupine tieto diskusné otázky. Každý žiak z každej skupiny by sa mal podeliť so 

svojimi spolužiakmi o odpovede na ne:  

• Ktoré udalosti zo svojho života by si rád prežil znovu?  

• Ako by vyzeral tvoj ideálny život?  

• Aké udalosti v tvojom živote sú zhodné s tým, čo prežívajú niektorí tvoji spolužiaci? 

AKTIVITA : ČÍTANIE Z TVÁRE   

CIEĽ Naučiť sa čítať emócie z tváre druhých.  

ČINNOSŤ  

• Na kúsky papiera si napíšte názvy emócií – hnev, smútok, sklamanie, opovrhnutie, šťastie, 

podozrievavosť, prekvapenie, hanblivosť, povýšenosť, zľaknutie a iné výrazné emócie. 

 • Podľa počtu prítomných žiakov z nich vytvorte skupinky. Každému žiakovi dajte papierik 

s emó- ciou.  

INŠTRUKCIA Prečítajte si svoj papierik tak, aby ho nik nevidel. Potom jeden po druhom 

skúste mimikou predviesť ostatným bez slov svoju emóciu na papieriku. Úspešný je ten, komu 

jeho emóciu uhádnu. 

 DISKUSIA  

1. Rozprávajte sa o tom, ako sa ktorá emócia dá prečítať a čo na tvári nám prezradí, ako sa 

druhý cíti.  

2. Prípadne môžeme diskutovať o tom, ako je ťažké nasilu sa tváriť pred ostatnými, ako sa dá 

ťažko zahrať emócia, ktorú práve prežívame. 


