Školský internát, Medická 2, 040 11 Košice

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školského internátu
za školský rok 2016/2017

September 2017

1

Školský internát, Medická 2, 040 11 Košice

Oblasti hodnotenia školského zariadenia
I. Poslanie a vízia
II. Údaje o počte žiakov školského zariadenia
III. Údaje o prijatých žiakoch do prvého ročníka
IV. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu zamestnancov
školského zariadenia
V. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov ŠI
VI. Údaje o aktivitách a prezentácii školského zariadenia na verejnosti
VII. Údaje o projektoch, do ktorých je školské zariadenie zapojené
VIII. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v školskom roku 2016/17
IX. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach
X. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
XI. Aktivity súvisiace so schválenými koncepciami KSK
XII. Informácie o žiackej rade
XIII. Zoznam skratiek

2

Školský internát, Medická 2, 040 11 Košice
Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia
v školskom roku 2016/2017
(v súlade s Vyhláškou MŠ SR č.9/2006 Z .z. o štruktúre a obsahu správ, o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení)

Kontaktné údaje školského internátu
Názov školského
zariadenia

Školský internát, Medická 2, 040 11 Košice

Telefónne číslo

055/6435573

Faxové číslo

055/898928

Elektronická adresa
Webová adresa

Zriaďovateľ

sekretariát@simedke.sk
www.simedke.sk
Košický samosprávny kraj,
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice
Odbor školstva

Riaditeľka školského
zariadenia

Melánia Konečná, Ing.

055/6435573

Zástupca riaditeľky

Milan Kocur Mgr.

055/7860953

Zástupkyňa riaditeľky TEU Eva Rimovská, Ing.
Rada ŠI

Poradný orgán ŠI

Angelika Prevozňáková,
PhDr.
Gabriel Dakos
Pedagogická rada
Metodické združenie

3

055/7860947
055/7860945
055/6429334

Školský internát, Medická 2, 040 11 Košice
I. Poslanie a vízia
SWOT analýza školského internátu:
Silné stránky:




















Slabé stránky:
 chýbajúca telocvičňa pre taký veľký
počet ubytovaných žiakov,

výhodná poloha vzhľadom ku školám,
stabilné postavenie v regióne,
vyše 50-ročná tradícia,
vysoký záujem žiakov o ubytovanie,
bohatá ponuka výchovných činnosti
a aktivít pre žiakov,
kvalifikovaní vychovávatelia,
dôsledné uplatňovanie tvorivohumanistického modelu výchovy,
ubytovanie v bunkách so sociálnym
vybavením,
poskytovanie psychologického
poradenstva,
WI-FI pripojenie,
funkčný kamerový systém,
evidencia príchodov a odchodov
žiakov pomocou osobných čipov,
tradičné aktivity – imatrikulácia,
školský ples, Deň narcisov,
Valentínska kvapka, rozlúčka
s matutantmi,...
dobré vybavená posilňovňa,
multimediálna miestnosť
s interaktívnou tabuľou,
žiacka knižnica,
vydávanie žiackeho časopisu,
možnosť výberu stravy v ŠJ.



budova s množstvom závad
a zastaraným a opotrebovaným
nábytkom,

 niektoré izby a sociálne zariadenia
v havárijnom stave ,
 nižšie zastúpenie mužov v pozícii
vychováteľ,
 práca v popoludňajšom, večernom
a nedeľňajšom čase.

Príležitosti:

Ohrozenie:



zapájanie sa do ďalších projektov,



nepriaznivý demografický
a populačný vývoj,



kontinuálne vzdelávanie
pedagogických pracovníkov
a zvyšovanie ich kompetencii,



nedostatok finančných investícii,



zlá ekonomická situácia rodín,



neatraktívnosť povolania pre
mladých pedagógov,




využitie moderných technológii pri
výchovno-vzdelávacom procese,
internetová sieť Wifi v celej budove ŠI,
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spolupráca s inými ŠI,



modernizácia budovy školského
internátu,



prezentácia ŠI na verejnosti.



problémy rizikového správania sa
žiakov,



negatívny vplyv médií na správanie
sa žiakov.

1. Vízia školského zariadenia:
V školskom roku 2016/2017 našou snahou bolo byť moderným školským zariadením so
slovenskými tradíciami v európskom priestore, kde dynamický výchovno-vzdelávací proces
prebiehal v prostredí, v ktorom základným atribútom bolo rozvinúť u žiakov kľúčové kompetencie
ako komplex vedomosti, schopnosti, zručnosti, postojov a hodnôt. Výchovné prostredie je nielen
miestom získavania nových kompetencii, ale aj miestom, v ktorom dospievajúci mladý človek
nadobúda a osvojuje si dimenziu vzdelávania, správania, konania i spoznávania seba samého.
Ambíciou školského internátu (ďalej ŠI) je patriť medzi najväčšie a najžiadanejšie internáty
s dobrým menom nielen na východe, ale aj v ostatných regiónoch Slovenska. Má to byť ŠI,
v ktorom budú spokojní žiaci, rodičia i všetci zamestnanci.

Chceme byť internátom, kde :


sa vytvárajú nové kompetencie žiakov novými edukačnými metódami,



sú rešpektované špecifické schopnosti, potreby a záujmy žiakov,



sú implementované nové informačné technológie



je realizované právo na slobodu, šťastie a sebarealizáciu žiakov,



je rozvíjané nadanie, talent a schopnosti každého žiaka,



sú jasne stanovené práva a povinnosti,



sú ubytovaní žiaci šťastní,



sú rodičia žiakov spokojní a majú záujem efektívne sa podieľať na živote v ŠI



vychovávame tvorivé osobnosti adaptabilné pre podmienky 21. storočia s cieľom uplatniť sa
v spoločnej Európe,



výchovno-vzdelávacia činnosť je postavená na partnerstve vychovávateľ - žiak - rodič, pričom
rešpektujeme očakávania a nároky žiaka,
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výchova a vzdelanie sa stáva rozhodujúcou hybnou silou rozvoja spoločnosti, aby každý žiak
pochopil, že úlohou ŠI je vytvárať podmienky na zmysluplné využívanie voľného času pri
napĺňaní šťastného života,



je potrebné, aby každý žiak sa naučil prevziať zodpovednosť za svoj život, vrátane svojho
vzdelávania.

Vyhodnotenie:
V oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu


výchovno-vzdelávací proces v ŠI prebiehal podľa Výchovného programu ŠI koncipovaného na
základe zákona č. 245/2008 Z. z. (Školský zákon) pre všetkých žiakov ubytovaných v ŠI,



získanie vzťahu k celoživotnému vzdelávaniu,



rozvoj individuálnych záujmov a potrieb,



rozvoj komunikačných kompetencií,



rozvoj sociálnych kompetencií,



rozvoj občianskych kompetencií,



rozvoj kultúrnych kompetencií,



rozvoj talentu a špecifických osobnostných schopností,



vedenie k zodpovednosti za vlastné správanie a konanie,



podnecovanie záujmu žiakov o pravidelné aktivity – prostredníctvom krúžkovej činnosti,

V oblasti personálneho zabezpečenia


výchovno-vzdelávací proces vykonávali v minulom školskom roku 100% kvalifikovaní
vychovávatelia pedagogického zboru.

V oblasti materiálno technického zabezpečenia


upravovali sa ubytovacie priestory žiakov a celková estetizácia prostredia ŠI,



dostupnosť WiFi signálu na izbách ŠI,



bol doplnený knižný fond internátnej čitárne – knihy boli zakúpené zo vzdelávacích poukazov
a z prostriedkov rodičovského združenia,
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 z finančných prostriedkov získaných zo vzdelávacích poukazov (175) boli zakúpené pomôcky a
materiál pre krúžkovú činnosť a ďalšie vybavenie miestnosti.

2. Poslanie ŠI:
Poslaním nášho školského internátu je vytvárať priestor na realizáciu výchovy
a vzdelávania prostredníctvom voľno časových aktivít v čase mimo vyučovania a taktiež
ubytovanie a stravovanie žiakov stredných škôl.
Základným aspektom v školskom roku 2016/17 bolo rešpektovanie individuality každého
žiaka. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti (ďalej VVČ) sa vychovávatelia zameriavali na vytváranie
prostredia, ktoré by napomáhalo rozvíjať všetky zložky osobnosti. Napĺňanie cieľov jednotlivých
oblasti výchovy umožnilo rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov a pomáhalo formovať i osvojovať
si vedomosti, skúsenosti, návyky a postoje k harmonickému rozvoju osobnosti. Neoddeliteľnou
súčasťou bolo poskytnutovanie ubytovania a stravovania.
Vyhodnotenie:
V uplynulom školskom roku 2016/2017 sme pokračovali v plnení cieľov v systéme výchovy
a vzdelávania, ktoré spočívalo v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností,
emocionálnej zrelosti žiakov, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, etiky, sebaregulácie ako
vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba, za svoj rozvoj. Vo výchovno-vzdelávacej
oblasti plánovite sa zabezpečovala kontinuita medzi jednotlivými výchovnými činiteľmi: rodina,
škola, verejnosť, neformálne skupiny a plnenie úloh dlhodobého charakteru, ktoré sa pružne
prispôsobujú veku a štruktúre ubytovaných žiakov. Žiakom bol ponúknutý atraktívny výchovný
program, umožňujúci flexibilne reagovať na meniace sa podmienky a potreby spoločnosti, ako
aj možnosť sebarealizácie v krúžkoch. Oproti roku 2015/2016 sa zvýšil počet ubytovaných žiakov
o jednu výchovnú skupinu.

3. Zameranie školského zariadenia:
Zameranie školského internátu vychádza zo všeobecných cieľov výchovy a vzdelávania
(zákon 245/2008), z kľúčových kompetencií žiaka strednej školy, z koncepcie rozvoja školského
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internátu a z vlastnej koncepcie, ktorá je výsledkom nášho dlhodobého hľadania nových postupov,
komunikácie s rodičmi, analyzovania našich schopností a možností.
Hlavné zámery ktoré vychádzali z VVČ:


negovať zlé návyky, posilňovať aktivitu, tvorivosť a samostatné myslenie žiakov,



rozvíjať ich kritické myslenie, schopnosť riešiť problémy a nebáť sa vyjadriť svoj názor,



vytvárať prostredie, v ktorom sa žiaci cítia uvoľnene a bezpečne, panuje pokojná a tvorivá
atmosféra vo výchovných skupinách, ako základný atribút pri realizácii výchovnovzdelávacieho procesu,



u žiakov klásť dôraz na uvedomovanie si základných pravidiel slušnosti, demokracie a
humánneho prístupu,



rozvíjať ich kreativitu, prezentačné a komunikačné schopnosti,



prebúdzať v nich prirodzený záujem o voľno časové aktivity a internátne akcie,



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

Vyhodnotenie:


vychovávatelia pravidelne spolupracovali s triednymi učiteľmi žiakov a rodičmi,



žiaci využívali služby Pedagogicko-psychologickej poradne pre stredné školy v Košiciach
a psychologičky ŠI,



bolo zrealizovaných 66 celo internátnych akcií a aktivít a to zo všetkých oblasti výchovy,



zvýšila sa ponuka záujmových útvarov pre žiakov,



zlepšilo sa materiálno-technické zabezpečenie a podmienky ubytovaných žiakov.
Oproti predchádzajúcemu roku sme usporiadali viac zaujímavých internátnych akcií za

účasti i ďalších košických internátov a z organizačných foriem sa nám najviac osvedčili prezentácie
a zážitkové metódy.

4. Ciele v školskom roku 2016/2017:
Všetky úlohy vyplývajúce z vízie, poslania a zámerov ŠI sa kumulovali do cieľov, ktoré sú
obsiahnuté vo výchovnom programe, ktorý bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z.
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(Školský zákon). Ciele výchovy a vzdelávania dotvárajú profil žiaka nášho internátu, ktorý
predstavuje súbor kľúčových kompetencií:
 KOMUNIKAČNÉ KOMPETENCIE ŽIAKA
 PRACOVNÉ KOMPETENCIE ŽIAKA
 SOCIÁLNE KOMPETENCIE ŽIAKA
 OBČIANSKE KOMPETENCIE ŽIAKA
 KULTÚRNE KOMPETENCIE ŽIAKA
Vyhodnotenie cieľa :
Rozvoj osobnosti žiakov – nadanie, rozumové a fyzické schopnosti
Vyhodnotenie cieľa :


realizovali sme vo výchovno-vzdelávacom procese Výchovný program ŠI,



dodržiavali sme výchovné štandardy, výchovné plány, výchovné osnovy,



špecifické ciele v jednotlivých oblastiach výchovy sa premietli do výchovných plánov
výchovných skupín,



preferovali sme zážitkové, netradičné a motivačné metódy a formy práce.

Ponuka vzdelávacích, záujmových a relaxačných voľno časových aktivít na efektívne
využívanie voľného času


žiaci využívali miestnosť na nácvik hudobných cvičení (fono), klubovne, tvorivé dielne,
miestnosti so športovým zariadením, vonkajšie ihriska, prenajaté telocvične a ďalšie na
VVČ určené miestnosti a zariadenia,



žiaci navštevovali čitáreň školského internátu.
Vychovávatelia so žiackou radou, psychologičkou ŠI a koordinátormi prevencie

pripravovali spoločenské podujatia s tematicky doplnenými a žiakmi pripravovanými programami.

V rámci preventívnych aktivít boli psychologičkou ŠI pre žiakov zrealizované tieto
celo internátne akcie:
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 Efektívne učenie a adaptácia na strednú školu - beseda pre žiakov 1.ročníkov
 Šikanovanie netolerujeme - preventívne aktivity pre žiakov zamerané na prevenciu
šikanovania a násilia
 Týka sa to aj mňa??? – diskusné fórum pri príležitosti európskeho týždňa boja proti drogám
 Komunikácia v náročných životných situáciach a riešenie konfliktných situácií
 Je čas rozhodnúť sa kam na vysokú školu – program profesijného rozhodovania
 K maturite bez stresov – prednáška a beseda

pre maturantov k efektívnej príprave na

maturitu
 Zvládanie záťažových a konfliktných situácií.

V oblasti výchovy k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vo výchove boli žiaci na
začiatku školského roka 2016/17 poučení o správnych a bezpečných pracovných postupoch pri
svojpomocnej práci a celkovej činnosti v ŠI. ŠI zabezpečoval uplatňovanie z. č. 377/ 2004 Z. z. o
ochrane nefajčiarov a to zákazom fajčenia nielen v budove ale v celom areáli.
Ciele výchovy sa v procese výchovno-vzdelávacej činnosti rozvíjali a navzájom prelínali
v jednotlivých výchovných oblastiach a realizovali sa prostredníctvom výchovných oblastí:


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

V jednotlivých oblastiach výchovy boli zrealizované celo internátne akcie:
Spoločenská výchova


Schodovica



Potulky mestom



Imatrikulácia pre žiakov 1. ročníkov
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Jesenná obloha



Milujem Slovensko



6. školský ples



Valentínske srdce



Mikuláš v ŠI



Vianoce s dôchodcami



Kvíz geografický – Hrady a zámky



Koledy a vinše



Novoročné posedenie



Kvíz – Vysoké Tatry



Nezabúdajme na tradície



5 proti 5



9. máj – Deň Európy



Rozlúčka s maturantmi



Kvíz – všeobecných vedomostí



Diskotéky

Mravná výchova a výchova k hodnotám


Červené stužky



Deň narcisov



Študentská kvapka krvi



Valentínska kvapka krvi



Beseda s exorcistom

Pracovná a rozumová výchova


„Spoločne“ (Intrákoviny)



Hravé rande



Naj izba



Výstava tvorivosti tradičného a ľudového umenia.



Spoznávame kreatívne umelecké techniky.
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Estetická výchova


Filmový večer



Malý princ



Jánošík - divadlo



Krst básnickej zbierky



Mesiac kníh



Múzea a galérie



Koncert vážnej hudby



Filmové hviezdy



Výstava žiackych prác tvorivých dielni

Telesná výchova


Deň jablka



Minimaratón



Deň mlieka



Silová súťaž



Stop drogám



Voltíž



Deň bez cigarety



Majsterka ŠI v stolnom tenise



MM SR v halovom veslovaní žiakov v Banskej Bystrici



Deň zdravia



Volejbalový turnaj



Workshoping – príprava družstiev prvej pomoci mládeže.



Štvorylka



Beh o salámu

Rodinná výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu


Biele stužky



Beseda o ľudských právach

 Godzone Tour
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Vianočné tradície u nás doma



Sv. liturgie



Svetový deň prevencie týrania detí



Úlohy rodiny v jednotlivých obdobiach života

Ekologická výchova


Environmentálna vychádzka



Planéta plastov



Svetový deň vody



Čistenie Čermeľského potoka



Zem – naša planéta

II. Údaje o počte žiakov ŠI
Počet žiakov ŠI
Z toho dievčat
Počet výchovných skupín v ŠI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
13
14
15

718
492
25
dievčatá
31
4
21
3
5
33
13
21
8
0
4
1
1
78
12
75

Evanjelické gymnázium
G - Trebišovská
G- M. R. Štefánika
G- Opatovská
G- Šrobárová
G- Park mládeže 5
G- Poštová
G- Katkin Park
G- Sándora Máraiho
G- Alejová
G- sv. E. Stein.
G- T. Akvinského
SŠG Užhorodská
ŠÚV
HA - Južná Tr. 10
Konzervatórium Exnár.
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chlapci
16
3
5
1
8
5
8
10
5
0
0
0
0
21
5
6

spolu
46
7
26
4
13
38
21
31
13
0
4
1
1
99
17
81
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Katolícka SPŠ
Konzervatórium Timonová
SSOŠ Postupimská 37
OA Watsonova
SOŠ automobilová
SOŠ Ostrovského
SOŠ Jána Bocatia
SOŠ technická Kukučínová
SOŠV- KE- Barca
SZŠ Kukučínová
SZŠ Moyzesova
Súkromná stredná škola – Bukov. 17
SPŠ Dopravná
SPŠ elektrotechnická
SPŠ stavebná a geodetická
SPŠ strojnícka
SOŠ Gemerská
Súkr. hud. a dram. KON –Požiar. 1
Súkromné konzervatórium Zádielska
SSUŠ Filmová Petzvalová
SZŠ Sv. Alžbety
Premonštrátske gymnázium Kováčska 28
Súkromné gymnázium Futurum
spolu

24
42
3
21
0
2
8
0
5
8
11
2
8
0
18
23
4
1
1
1
0
0
0
492

1
29
2
4
4
0
0
8
4
7
15
0
16
1
25
12
0
0
0
1
1
3
1
226

25
71
5
25
4
2
8
8
9
15
26
2
24
1
43
35
4
1
1
2
1
3
1
718

III. Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka školského
zariadenia
Zloženie žiakov 1. ročníka podľa škôl:
Celkový počet : 204
Dievčatá : 151
Chlapci : 53
Stav k 15.9.2017
dievčatá
chlapci
14
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Gymn.J.A. Komenského
G. Katkin park
G. M.R.Štefánika
G. Park mládeže
G. Poštová
Gymnázium Premonštrantské Kováčska 28
G. Šrobárová
G. Trebišovská
G. E. Šteinovej
G. S. Maraiho
SSUŠ Filmová Petzvalová 2
HA
Katolícka SPŠ sv. Cyrila a Metoda
Konz. Exnárová
Konz. Timonova
OA Watsonova
OA Polárna
SOŠT Kukučínová
SOŠ Bocatiova
SOŠ Automobilová
SOŠ vet. Barca
SOŠ Gemerská
SPŠ Dopravná
SPŠ Komenského 2
SPŠSG
SSOŠ Postupimská
SZŠ Kukučínová
SZŠ Moyzesova
ŠÚV
Spolu

4
6
8
13
6
0
8
2
0
1
3
4
4
20
1
8
0
0
6
0
15
1
4
5
7
0
1
8
16
151

0
6
1
4
6
1
2
1
1
0
0
1
0
1
1
3
1
3
1
0
4
0
2
2
3
1
0
6
2
53

4
12
9
17
12
1
10
3
1
1
3
5
4
21
2
11
1
3
7
0
19
1
6
7
10
1
1
14
18
204

IV. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
zamestnancov ŠI
1. Pedagogickí zamestnanci
Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov
do 30
Nad
Spolu
Priemerný
Vek:
31- 40 41- 50 51- 60
61-65
rokov
66
všetkých
vek
Počet:
2
3
3
16
4
1
29
51,4
z toho žien:
1
2
2
13
3
1
22
Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov
Počet pedagogických
z toho s vysokoškolským vzdelaním
26
15

Školský internát, Medická 2, 040 11 Košice
a odborných
zamestnancov: 29

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ

3

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ

0

Priemerný počet žiakov na vychovávateľa

28,7

2. Nepedagogickí zamestnanci školy
Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov
Vek:

do
30

Počet:
z toho žien:

3
1

31-40
3
2

41-50
13
11

Počet nepedagogických
zamestnancov: 51

51-60
27
21

60-65
3
2

nad 66
rokov
4
0

Spolu
všetkých
51
38

z toho s vysokoškolským vzdelaním
so stredoškolským vzdelaním

Priemerný
vek
51,09
0
5
19

V. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školského
internátu
Vzdelávanie

Vzdelávacia
inštitúcia

inovačné

ŠKOLA PLUS
s.r.o.

aktualizačné
aktualizačné
aktualizačné

EDUCA s.r.o.

EDUCA s.r.o.

EDUCA s.r.o.

Názov
osvedčenie,
certifikátu
Krok za krokom
pri tvorbe
programov
výchovy a
vzdelávania
Kancelársky balík
v edukačnom
procese
Učíme po novom
s interaktívnou
tabuľou
Využitie tvorby
web stránok

Počet
vychovávateľov

Počet získaných
kreditov na
1 vychovávateľa

3

25

3

12

1

10

1

10

Prehľad o priebehu kontinuálneho vzdelávania a získavania kreditov pedagogickými
zamestnancami

16

Školský internát, Medická 2, 040 11 Košice
Počet pedag. zamestnancov,
ktorí ešte nezískali kredity

Počet pedag. zamestnancov
s počtom kreditov 30 (priznaný
6% kreditný príplatok)

Počet pedag. zamestnancov
s počtom kreditov 60 (priznaný
12% kreditný príplatok)

5

17

7

VI. Údaje o aktivitách a prezentácii ŠI na verejnosti


Internetová stránka www.simedke.sk,



vydávanie časopisu „Spoločne – Intrákoviny“ o živote žiakov v školskom internáte,



ŠI sa zúčastnil na futbalovom turnaji medzi košickými internátmi,



žiaci ŠI sa zapojili do celoslovenskej súťaže projektu „Červené stužky“,



Biele stužky,

 účasť žiakov na súťaži Družstiev prvej pomoci mladých študentov,


Deň narcisov.
Iné súťaže
názov súťaže

1. M.SLOV.
v hal.
veslovaní

pri individuálnych súťažiach
meno žiaka

súťaž konaná
dňa

ŠI Košice

22.04.2017
B. Bystrica

krajská
úroveň

celoslovenská
úroveň

medzinárodná
úroveň

6. miesto

VII. Údaje o projektoch, do ktorých je ŠI zapojený
Počas školského roka 2016/2017 sa náš školský internát zapojil do výzvy MŠVVaŠ
„Zdravie na tanieri“, v rámci ktorej spracoval projekt „Zdravo a chutne – bez soli a cukru“ , ktorý
bol schválený a podporený sumou 3500 €. Projekt pod rovnomenným názvom sme realizovali
v mesiacoch september až november 2016. Dominantnou aktivitou projektu bol „Týždeň chutného
a zdravého stravovania“ zrealizovaný s niekoľkými sprievodnými

akciami a zakončený

workshopom.
Napriek tomu, že 5 ročné obdobie poprojektovej spolupráce s maďarským partnerom bolo
ukončené, spoluprácu udržiavame aj naďalej.
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V tomto školskom roku sme zorganizovali „Dni cezhraničného priateľstva v školskom internáte“
v dňoch 20. - 21. októbra 2016, ktorých cieľom bolo upevňovať a prehlbovať partnerstvo
s maďarskými študenti a pedagógmi z Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium v Miškolci, s
ktorým náš školský internát realizoval dva projekty cezhraničnej spolupráce – v roku 2006/2007 „
Spoločne sa učme Európu” a v roku 2009/2010 „Spoločne ďalej v Európe”.
I napriek tomu, že možnosti ŠI zapájať sa do projektov sú značne obmedzené, naďalej
priebežne sledujeme vyhlasované výzvy štátnymi a neštátnymi subjektmi a snažíme sa reagovať na
každú príležitosť a tak skvalitniť výchovno-vzdelávací proces, či doplniť vybavenie školského
internátu.

VIII. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou
školskou inšpekciou v ŠI v šk. r.2016/2017
V školskom roku 2016/2017 v školskom internáte inšpekčná činnosť nebola vykonaná.

IX. Údaje o priestorových a materiálových podmienkach školy
V školskom roku 2016/2017 školský internát vykonával okrem bežnej údržby aj
modernizáciu, opravy a obnovu žiackych izieb nielen dodávateľským spôsobom, ale aj vo vlastnej
réžii. Zvýšila sa kvalita interiéru ako aj exteriéru školského internátu a to najmä prevedením
uskutočnených prác :
 nákup, realizácia a montáž elektronického bezpečnostného systému na ochranu majetku
a osôb,
 rozšírenie WIFI siete v ubytovacej časti školského internátu v celkovej výške 761,81 €,
 výmena a doplnenie metráže (napínacie plachty, deky z mikrofázy,
vankúšov, paplónov na izbách žiakov - v celkovej výške 9 017,52 €,
 nákup LED svietidiel - v celkovej výške 5 875,20 €,
 nákup servera a softvéru potrebného na zálohovanie dát - v celkovej výške 6 557,68 €,
 nákup nárezového stroja do školskej jedálne - v celkovej výške 898,80 €,
 výmena počítačov, tlačiarní, multifunkčných zariadení a softvéru – kancelársky balík
OFFICE - v celkovej výške 10 898,61 €,
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 nákup matracov - v celkovej výške 5 580,- €,
 výmena a montáž plastových okien - v celkovej výške 17 992,08 €,
 nákup pracovných nerezových stolov - v celkovej výške 1 627,13 €,
 montáž krytín a podláh v žiackych izbách - v celkovej výške 17 647,20 €.

X. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno -vzdelávacej
činnosti školy:


dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov,



príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť,



finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v členení
podľa financovaných aktivít,



finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických
osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít, iné
finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov.

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
Hlavným zdrojom financovania nákladov bola dotácia poskytovaná z daňových príjmov v r.
2016 a v r. 2017.
V roku 2016 bola schválená dotácia – zdroj 41 v čiastke 864 900 € z podielových daní,
v priebehu roka upravený rozpočtovými opatrenia o 72 685,- € na čiastku 937 585 €. Úprava za
obdobie 09 - 12/2016 sa týkala:


realizácia projektu „Zdravie na tanieri 2016“ v celkovej výške 3 684,- € (z toho získaná účelová
dotácia vo výške 3 500,- €



oprava obkladu v školskej jedálni vo výške 4 100,- €



dofinancovanie výdavkov spojených so 6% navýšením osobných nákladov pedagogickým
a odborným zamestnancom 8 167,- €



odchodné zamestnanca vrátane odvodov do poistných fondov vo výške 5 361,- €



zníženie rozpočtu na vzdelávacie poukazy o 285,- € na 5 853,- €
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navýšenie kapitálových výdavkov na realizáciu bezpečnostného systému vo výške 81 000,- €,
realizovaný v dvoch etapách v decembri r.. 2016 a marci r. 2017



dofinancovanie bežných výdavkov sumu 8 000,- €
Z dotácií sme dokázali uhradiť všetky výdavky súvisiace s bežnou prevádzkou školského

internátu – náklady na spotrebu vody, elektrickú energiu, dodávku tepla, telefónne poplatky, revízie
, čistiace prostriedky, spotrebný a údržbársky materiál, pracovné nástroje a náradie, kancelárske
potreby, pracovné odevy a ochranné prostriedky , stravné, DDS pre zamestnancov v 3. pilieri vo
výške 2% z hrubej mzdy, odvoz smetia, pranie bielizne a likvidácie odpadov.
Dotácia bola vyčerpaná v plnej výške 937 585 €.
V roku 2017 bola schválená dotácia – zdroj 41 v čiastke 1 009 520 € z podielových daní,
v priebehu roka upravený rozpočtovými opatrenia o 8 808,- € na čiastku 1 024 326 €. Úprava za
obdobie 01 - 6/2017 sa týkala :
 účelovo určených finančných prostriedkov – vzdelávacie poukazy vo výške 3 360.- €
 odchodné zamestnancov vrátane vrátane odvodov do poistných fondov vo výške 5 448.- €
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
V roku 2016 výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s ubytovaním, ktorú hradia rodičia bola v čiastke 26 €. Za obdobie 09-12/2016 bolo celkovo
uhradených 62 465,96 €. Za obdobie 1 - 6 /2017 bolo uhradených 101 170,14 € za ubytovanie
žiakov.
V roku 2016/17 výška príspevku na režijné náklady na celodennú stravu bola určená
Rozhodnutím riaditeľky v čiastke 0,40 € z toho na raňajky 0,10 €, obed 0,17 €, večera 0,13 €.
Za rok 2016 (mesiace 8-11) celková výška príspevku na režijné náklady na stravu bola
uhradená v čiastke 18 833,76 € a za rok 2017 (mesiace 12 - 7) v čiastke 23 431,78 €.
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa
financovaných aktivít
Na vzdelávacie poukazy bola v r. 2016 pridelená čiastka 6 138.- €. Táto čiastka bola
vyčerpaná vo výške 2 170,20 € za mesiace 8 – 12/2016 na materiálno-technické zabezpečenie
činnosti v krúžkoch.
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Na vzdelávacie poukazy bola v r. 2017 pridelená čiastka 3 360.- €. V prvom polroku bola
vyčerpaná čiastka 3 360 €.
4. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Finančné prostriedky, ktorými školský internát

financuje náklady, ktoré nevie zaplatiť

z dotácie sú prostriedky z rodičovského združenia, ktoré boli použité na zakúpenie materiálu na
činnosť v záujmových útvaroch, kultúrno-spoločenské akcie (imatrikuláciu, školský ples, rozlúčku
s maturantmi, besedy, kvízy), športové podujatia, nákup technického vybavenia (osvetľovacia
technika, kamery...) dokúpenie kníh do čitárne spolu v celkovej čiastke 12448, 00 €.

XI. Aktivity súvisiace so schválenými koncepciami KSK
Koncepcia rozvoja športu
Počet
zúčastnených
žiakov
3

Prínos resp.
nezáujem
žiakov
prínos

Názov aktivity

Dátum

Miesto

Organizátor

Minimaratón
Halové veslovanie
školská liga
Stolnotenis. turnaj
Medziinternátny
futbal. turnaj
Silová súťaž
Internátny turnaj
vo floorbale
Turnaj dievčat
v stolnom tenise
Halové veslovanie
Stolnotenis. turnaj
o „Majstra ŠI“
Internátny šachový
turnaj
Čistenie
Čermeľského
potoka
Volejbalový turnaj

05.10.2016
október 2016
– marec 2017
21.10.2016
november 2016
- január 2017
15.12.2016

Košice

ŠI Werferová

Košice

ŠI Medická

36

prínos

Košice

ŠI Medická 2

23

prínos

Košice

ŠI Medická 2

42

prínos

Košice

ŠI Medická 2

33

prínos

15.03.2017

Košice

ŠI Medická 2

26

prínos

11.04.2017

Košice

ŠI Medická 2

15

prínos

20.04.2017

Košice

ŠI Medická 2

27

prínos

18.05. 2017

Košice

ŠI Medická 2

17

prínos

23.05.2017

Košice

ŠI Medická 2

14

prínos

máj 2017

Košice

ŠI Medická 2

29

prínos

14.06.2016

Košice

ŠI Medická 2

28

prínos

Beh po schodoch

20.06.2017

Košice

ŠI Medická 2

18

prínos
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Koncepcia rozvoja práce s mládežou

Názov aktivity
Potulky centrom
mesta Košice
Nestaň sa
otrokom
Deň zdravej
výživy
Imatrikulácia
Pozorovanie
oblohy
Študentská
kvapka
Deň bez cigarety
6. Reprezentačný
ples
Živá červená
stužka
Mikuláš v ŠI

Počet
zúčastnených
žiakov

Prínos
žiakov

Dátum

Miesto

Organizátor

12.09.2016

Košice

ŠI Medická 2

47

prínos

18.10.2016

Košice

ŠI Medická 2

58

prínos

19.10.2016

Košice

ŠI Medická 2

45

prínos

20.10.2016

Košice

ŠI Medická 2

146

veľký

24.10.2016

Košice

Domino

39

prínos

27.10.2016

Košice

ŠI Medická 2

7

prínos

22.11.2016

Košice

ŠI Medická 2

437

veľký

26.11.2016

Košice

ŠI Medická 2

150

veľký

28.11.2016

Košice

ŠI Medická 2

125

veľký

06.12.2016

Košice

ŠI Medická 2

428

veľký

8

prínos

Košice

Zariadenie
seniorov
Garbiarska
ŠI Medická 2

44

prínos

15.02.2017

Košice

ŠI Medická 2

70

prínos

28.02.2017

Košice

ŠI Medická 2

63

prínos

23.02.2017

Košice

ŠI Medická 2

7

prínos

Biele stužky

24.03.2016

Košice

ŠI Medická 2

57

prínos

Súťaž o naj izbu

29.03.2017

Košice

ŠI Medická 2

52

prínos

5 proti 5

05.04.2016

Košice

ŠI Medická 2

120

prínos

Deň narcisov

07.04.2017

Košice

ŠI Medická 2

40

prínos

Krst básnickej
zbierky

12.04.2017

Košice

ŠI Medická 2

23

prínos

Vianočný punč
s dôchodcami

21.12.2016

Košice

Srdce pre Teba

14.02.2017

Hravé randenie
Večer filmových
hviezd
Valentínska
kvapka krvi
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Kvíz
všeobecných
vedomostí
Nezabudnime na
tradície
Beseda s
exorcistom

19.04.2017

Košice

ŠI Medická 2

46

prínos

24.04.2017

Košice

ŠI Medická 2

119

veľký

25.04.2017

Košice

ŠI Medická 2

122

veľký

03.05.2017

Košice

ŠI Medická 2

25

prínos

10.05.2017

Košice

ŠI Medická 2

168

veľký

17.05.2017

Košice

ŠI Medická 2

115

veľký

Vernisáž

18.05.2017

Košice

ŠI Medická 2

17

prínos

Zem spieva

07.06.2017

Košice

ŠI Medická 2

120

veľký
prínos

Štvorylka na
Hlavnej

23.06.2017

Košice

ŠI Medická 2

16

prínos

Čo ja viem
Rozlúčka s
maturantmi
Svetový deň
mlieka

Vzdelávacie poukazy
V školskom roku 2016/17 žiaci rozvíjali svoje schopnosti, zručnosti, poznatky a vedomosti
v 28 záujmových útvaroch. Rozvíjať schopnosti, vedomosti i zdokonaľovať zručnosti mohli žiaci
vďaka zlepšujúcim sa materiálno technickým podmienkam.

Vzdelávací poukaz

Počet vydaných

Počet prijatých

0

175

Mgr. E. Bartošová
Názov krúžku - Pohybovo-relaxačný
Počet žiačok -17
Počet vzdelávacích poukazov - 8
p. M. Bodnárová
Názov krúžku - Moderná kuchárka
Počet žiačok - 24
23

Počet zriadených krúžkov
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Počet vzdelávacích poukazov - 15
Mgr. V. Čačková
Názov krúžku - Poznaj sám seba
Počet žiačok - 15
Počet vzdelávacích poukazov - 9
Mgr. G. Gačková
Názov krúžku - Aktívne v ŠI
Počet žiačok - 15
Počet vzdelávacích poukazov - 11
Mgr. J. Hamadej
Názov krúžku - Cestovateľský
Počet žiakov - 13
Počet vzdelávacích poukazov - 0
Mgr. Ľ. Havajová
krúžku - Estetický krúžok
Počet žiačok - 15
Počet vzdelávacích poukazov - 11
Mgr. R. Hockicková
Názov krúžku - Rodina a my s literárno-čitateľskou zložkou
Počet žiačok - 12
Počet vzdelávacích poukazov - 14
Mgr. M. Horváth
Názov krúžku – Poznaj svet očami biológie a geografie
Počet žiakov - 7
Počet vzdelávacích poukazov - 2
Mgr. P. Hudáček
Názov krúžku - Stolnotenisový
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Počet žiakov - 8
Počet vzdelávacích poukazov - 0
Mgr. P. Imrich
Názov krúžku – Posilňovanie a kulturistika
Počet žiakov - 19
Počet vzdelávacích poukazov – 11
PaedDr. D. Januchová
Názov krúžku - Hudba a my
Počet žiakov - 16
Počet vzdelávacích poukazov - 11
Ing. M. Karoľová
Názov krúžku - ECHO
Počet žiačok - 8
Počet vzdelávacích poukazov - 3
Mgr. M. Kocur
Názov krúžku - Futbal
Počet žiakov - 10
Počet vzdelávacích poukazov - 1
Názov krúžku - Stolný tenis
Počet žiakov - 8
Počet vzdelávacích poukazov – 0
Mgr. J. Kocurová
Názov krúžku - Breviár spoločenského správania
Počet žiakov - 18
Počet vzdelávacích poukazov - 5
p. G. Kokinčáková
Názov krúžku - Kreatívne dielne
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Počet žiačok - 8
Počet vzdelávacích poukazov - 0
Mgr. L. Kozák
Názov krúžku - Floorbalový
Počet žiakov - 18
Počet vzdelávacích poukazov - 1
Ing. J. Krbaťová
Názov krúžku - Milujem Slovensko
Počet žiakov - 14
Počet vzdelávacích poukazov – 10
Mgr. M. Kuchárová
Názov krúžku - Jóga
Počet žiakov - 14
Počet vzdelávacích poukazov - 11
Ing. D. Lacová
Názov krúžku - Geografický
Počet žiakov - 11
Počet vzdelávacích poukazov - 11
PhDr. G. Romanovová
Názov krúžku - Kreatívne techniky
Počet žiakov - 13
Počet vzdelávacích poukazov - 3
Názov krúžku - Literárny
Počet žiakov - 11
Počet vzdelávacích poukazov -5
Mgr. E. Samborová
Názov krúžku - Paličkovaná čipka
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Počet žiakov - 7
Počet vzdelávacích poukazov - 3
Mgr. F. Stacho
Názov krúžku - Volejbalový
Počet žiakov - 15
Počet vzdelávacích poukazov - 14
p. A. Šemorádiková
Názov krúžku - Zdravotnícky
Počet žiakov - 15
Počet vzdelávacích poukazov – 6
Mgr. M. Urbanová
Názov krúžku - Babinec
Počet žiačok - 17
Počet vzdelávacích poukazov - 1
Ing. T. Zahradníčková
Názov krúžku - Novinársky
Počet žiačok - 13
Počet vzdelávacích poukazov – 9
Mgr. V. Hamříková
Názov krúžku - Fitnes
Počet žiačok - 10
Počet vzdelávacích poukazov - 0
Mgr. Guothová
Názov krúžku - Zumba
Počet žiačok - 10
Počet vzdelávacích poukazov – 0

27

Školský internát, Medická 2, 040 11 Košice
XII. Informácie o žiackej rade
Našu žiacku radu tvorí deväť členov – žiakov, ktorí vo voľbách získali právo zastupovať či
reprezentovať návrhy a požiadavky žiakov ubytovaných v internáte. Pre členov žiackej rady je to
zaujímavá výzva, niečo zmeniť, alebo ovplyvniť, aby bol život v internáte pestrý a harmonický.
Aj keď naša žiacka rada je o tom, že samotní mladí ľudia riešia svoje problémy, majú za
sebou koordinátorov z radov pedagogických pracovníkov, aby sa pod ich vedením naučili
vystupovať, argumentovať, počúvať a prijímať kompromisy.

Zloženie Žiackej rady ŠI v školskom roku 2016/2017
V školskom roku 2016/2017 pracovala ŽR v tomto zložení:
Predsedníčka

Júlia Ilčinová / Diana Porteľová

Podpredsedníčka

Diana Porteľová / Jakub Šesták

Zapisovateľ

Dávid Gladiš / Dávid Besenyi

Kronikárka

Nikola Hrindová / Gregor Slodičák

Kultúrna referentka

Nikola Juhaziová / Darina Urbanová

Športový referent

Jakub Šesták / Laura Sabolová

Stravovacia referentka

Veronika Hanečáková

Referent prevencie

Marián Hadžurik / Jakub Uberlauer

Ubytovacia referentka

Jakub Hasák / Kevin Kroták

Komisie Žiackej rady ŠI v školskom roku 2016/2017
Pri žiackej rade pôsobí päť komisií: stravovacia, kultúrna, ubytovacia, športová a prevencie.
Úlohou týchto komisií je zlepšovať komunikáciu a informovanosť medzi žiakmi. Každý
koordinátor si vypracuje plán, podľa ktorého usmerňuje pridelenú komisiu.
Koordinátori ŽR podľa jednotlivých komisií:
Koordinátorka ŽR

Mgr. Gabriela Gačková

Ubytovacia komisia

Mgr. Ľubomíra Havajová

Kultúrna komisia

PhDr. Geraldína Romanovová
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Komisia prevencie

Mgr. Pavol Imrich

Stravovacia komisia

Emília Bodnárová

Športová komisia

Mgr. František Stacho

Vyhodnotenie činnosti ŽR v školskom roku 2016/2017
Žiacka rada sa pod vedením koordinátorky Mgr. Gabriely Gačkovej stretávala pravidelne
(minimálne 1x mesačne), na základe podnetov od členov alebo pred plánovanou aktivitou, akciou v
ŠI. Svoju prácu začala žiacka rada na otvorení školského roka 2016/2017, na ktorom predsedníčka
ŽR predniesla motivačný príhovor, v ktorom privítala prvákov v internáte. Ďalšie aktivity
v jednotlivých mesiacoch:
10/2016 – Pripravená a zrealizovaná Imatrikulácia (moderovanie, kultúrny program, realizácia)
11/2016 – Plánovaný a zrealizovaný 5. reprezentačný ples ŠI (kultúrny program, realizácia)
12/2016 – Mikuláš v ŠI – ŽR organizovala rozdávanie balíčkov pre žiakov
01/2017 – Vyhodnotenie doterajšej činnosti, spätná väzba, plánovanie ďalšej činnosti. Členka ŽR
02/2017 – Plánovanie celo internátnych akcií a aktivít na trávenie voľného času v ŠI
03/2017 – Z ŠI vystúpili traja členovia ŽR: Júlia Ilčinová, Marián Hadžurik a Nikola Hrindová
04/2017 – Plánovanie doplňujúcich volieb do ŽR a akcie „Rozlúčka s maturantmi“
05/2017 – ŽR bola aktívna pri realizácii Rozlúčky s maturantmi (príhovor, kultúrny program,
realizácia). Voľby do ŽR (zvolení členovia: Laura Sabolová, Darina Urbanová,
Gregor Slodičák)
06/2017 – uskutočnilo sa posledné zasadnutie v školskom roku, na ktorom sme zhodnotili našu
tohtoročnú činnosť
V snahe zlepšiť kvalitu práce ŽR sa 3 členovia, a to menovite Jakub Hasák, Marián
Hadžurik, Júlia Ilčinová zúčastnili a absolvovali školenie pre členov ŽR organizované RCM,
Strojárenská 3, Košice (v termíne:21.-22.2.2017). Keďže počas školského roka traja členovia
vystúpili z internátu, bolo potrebné uskutočniť doplňujúce voľby do ŽR. Volieb sa zúčastnilo 6
kandidátov, traja žiaci boli riadne zvolení a získali najvyšší počet hlasov - Laura Sabolová, Darina
Urbanová, Gregor Slodičák.
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XIII. Zoznam skratiek
ŠI – školský internát
ŠZ – školské zariadenie
VS – Výchovná skupina
ŠŠI – Štátna školská inšpekcia
KSK – Košický samosprávny kraj
MPC – Metodicko pedagogické centrum
RP MPC – Regionálne pracovisko Metodicko pedagogického centra
RCM – Regionálne centrum mládeže
PZ – Policajný zbor
CPPaP – Centrum pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie

Ing. Melánia Konečná
riaditeľka ŠI
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