
Školský internát pri Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku, 

Zdenka Nejedlého 13, 934 01  Levice, tel. č. 036/6222274 ,internat.sospasv.lv@gmail.com 

 

 

Na základe MŠ SR podľa §14 ods. 5 písm. e) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ 

SR č. 9 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činností, jej výsledkoch a 

podmienkach škôl a školských zariadení vypracováva  nasledovnú   

 

 

SPRÁVU O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 

V ŠKOLSKOM INTERNÁTE  V ŠK. ROKU 2020/21 
 

Sme školský internát pričlenený k Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na 

vidieku, pre žiakov stredných škôl. Internát poskytuje výchovu , vzdelávanie, ubytovanie a 

stravovanie priamo v budove, v troch výchovných skupinách, kde všetky výchovné skupiny 

sú zmiešané.  Kapacita internátu, je určená regionálnym úradom verejného zdravotníctva zo 

dňa 20. 9. 2013, podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia, vyhl. MZ SR č. 259/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie 

budov a o minimálnych požiadavkách na ubytovacie zariadenia. Internát má  knižnicu, 

kuchynku so spotrebičmi, k dispozícii telocvičňu, posilňovňu a športové ihriská. Okrem toho 

na poschodiach klubovne s TV a spoločnú veľkú klubovňu  s TV.  Výška mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v internáte je určená 

všeobecným záväzným nariadením a konkrétna výška príspevku je uvedená v rozhodnutí 

riaditeľa internátu, v tomto školskom roku  to bolo 20 eur.  

Cieľom VVČ je umožniť každému žiakovi ubytovanému v našom internáte sa zlepšovať 

v učení, rozvíjať svoj talent, nadanie, rozvíjať komunikačné zručnosti a rozvíjať sa 

v primeranom vedení k zodpovednosti. 

 Počas školského roka sme čelili rôznym výzvam, nakoľko druhá  vlna pandémie 

Corona vírusu nás zasiahla v plnej sile,  zo dňa na deň sme museli  znovu uzatvoriť internát, 

bolo nutné následne zvolať  všetkých žiakov, vysťahovať ich a uvoľniť izby,  vyupratovať, 

vydezinfikovať a prichystať  pre prípad karanténneho centra. 

 

 

 

 

Vedúci zamestnanci školského internátu 

 
Riaditeľkou školy a školského internátu pri Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a 

služieb na vidieku,  je Ing. Lívia Marčeková. 

 

Vedením školského internátu je poverená Mgr. Tímea Graňová – vedúca vychovávateľka. 
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Údaje o poradných orgánoch školského internátu pri SOŠ PaSV v 

Leviciach: 
 

 

 

Metodické združenie: 

V školskom roku 2020/21 metodické združenie pracovalo v tomto zložení: 

Mgr. Tímea Graňová – poverená vedením MZ 

Terézia Špaňová – člen 

Beáta Homolová – člen 

Úlohou metodického združenia bolo riešenie aktuálnych otázok a problémov vo výchovno-

vzdelávacej činnosti, hľadanie nových ciest pri zvyšovaní úrovne výchovy, výmeny 

skúseností, štúdium odbornej a metodickej literatúry a úsilie o tvorivý prístup a rozvoj 

tvorivosti vychovávateľov, čím sa zvyšovala aj celková úroveň výchovno-vzdelávacích 

činností. Metodické združenie sa stretlo 3 krát v školskom roku, formou porady, nakoľko 

kvôli pandémii Corona vírusu Školský internát bol uzatvorený od  11. 10. 2020 do 26. 4. 

2021. Zasadalo v odôvodnených prípadoch, kde sa riešili aktuálne výchovné problémy a 

prebiehala diskusia. Mimoriadne metodické združenie riešilo problémy  nedodržiavania 

školského poriadku školského internátu. Najviac priestupkov sa riešilo v oblasti alkohol, 

neporiadok, nevhodné správanie žiakov, cudzie návštevy v izbách, nedodržiavanie režimu dňa 

a odchod z internátu bez ohlásenia. 

 

 

 

 

Údaje o žiakoch: 

 
V školskom roku 2020/21 bolo prijatých  k 15. 9.  -  87  žiadostí o prijatie do školského 

internátu, zo  stredných škôl v Leviciach. 

  

Tabuľka č. 1 

Stav ubytovaných žiakov  a ich rozdelenie podľa navštevovaných škôl 

 

Názov školy Počet žiakov 

spolu 

Z toho 

chlapcov 

Z toho 

dievčat 

Gymnáziu AV Levice   1    0   1 

Gymnázium s VJM   6    0   6 

SOŠ PG  28    0  28  

SOŠ  Sv. Michala  17     4 13  

SOŠ PaSV  20  18   2  

SPŠSaE    2    2   0 

SOŠ TaS    8    5   3 

ŠUP L. Bielika    5     1    4   

    

Spolu žiakov  87  30  57   

 

 

 

 



Tabuľka č. 2 

Počet výchovných skupín a rozdelenie žiakov vo výchovných skupinách 

 

T2/A 

Výchovná skupina 1. Počet žiakov 

spolu 

Z toho 

chlapcov 

Z toho 

dievčat 

Gymnáziu AV Levice         

Gymnázium s VJM    3    0    3 

SOŠ PG  13    0   13 

SOŠ  Sv. Michala    1    1  

SOŠ PaSV    8    7    1   

SPŠSaE    1    1    0 

SOŠ TaS    5    2    3 

ŠUP L. Bielika                

    

Spolu žiakov  31  11  20   

 

 

T2/B 

Výchovná skupina 2. Počet žiakov 

spolu 

Z toho 

chlapcov 

Z toho 

dievčat 

Gymnáziu AV Levice           

Gymnázium s VJM           

SOŠ PG    7    0   7 

SOŠ  Sv. Michala    6    2  4  

SOŠ PaSV  11  11     

SPŠSaE    1    1  0 

SOŠ TaS            

ŠUP L. Bielika    5     1   4   

    

Spolu žiakov  30 15  15   

 

T2/C 

Výchovná skupina 3. Počet žiakov 

spolu 

Z toho 

chlapcov 

Z toho 

dievčat 

Gymnáziu AV Levice    1    0   1 

Gymnázium s VJM    3    0   3 

SOŠ PG    8    0    8 

SOŠ  Sv. Michala  10     1   9  

SOŠ PaSV    1     1  

SPŠSaE           0 

SOŠ TaS    3     3    

ŠUP L. Bielika            

    

Spolu žiakov  26  4   22  

 

 

  

 



Údaje o zamestnancoch 

 
V školskom internáte bolo zamestnaných v školskom roku 2020/21  6 zamestnancov. 

 

 

Tabuľka č. 3 

Počet zamestnancov v školskom internáte  

 

 Spolu z toho žien 

Pedagogickí zamestnanci 3 3 

Ostatní zamestnanci 3 2 

 

Spolu 

6 5 

   

 

Pedagogickí zamestnanci v školskom internáte dosiahli nasledujúce vzdelanie: 

 

Mgr. Tímea Graňová  vedúca vychovávateľka 

1. stupeň VŠ, odbor vychovávateľstvo   

2. stupeň  VŠ, odbor pedagogika 

1. atestácia v odbore vychovávateľstvo 

 

Terézia Špaňová  vychovávateľka 

ÚSO  -   SOŠ Pedagogická, odbor vychovávateľstvo – učiteľ MŠ 

 

Beáta Homolová  vychovávateľka 

ÚSO  -  SOŠ Pedagogická, odbor vychovávateľstvo – učiteľ MŠ 

 

 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školského 

internátu: 

 
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov prebieha na základe plánu osobného rastu a plánu 

ďalšieho vzdelávania, tento školský rok bol prajný pre samo štúdium, štúdium internetových 

stránok a  literatúry, kvôli korona vírusu  preferovali dištančné  formy vzdelávania, webináre  

a podkasty. 

 

Údaje o aktivitách a projektoch školského internátu  

 
Snažíme sa zapájať do projektov organizovaných školou, alebo inými organizáciami, 

nadáciami.  Spolupracujeme aj internátom OA. Spoločná každoročné akcie s internátom OA 

volejbalový turnaj, stolnotenisový turnaj, súťaž vo varení guľášu,  sa tento rok kvôli epidémii 

korona vírusu nekonali. 

 

 

 

 



 

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školského 

internátu 

 
Školský internát pri  Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku bol 

postavený v roku 1962. Celá budova je v stave vysoko aktuálnej nutnej rekonštrukcie.  

Exteriér budovy je v pôvodnom stave. Interiér bol rekonštruovaný  v priebehu  rokov a to 

najmä  spoločné kúpeľne a toalety na všetkých poschodiach, okrem 3. poschodia, kde sprchy 

sú ešte v pôvo 

dnom stave. Zrekonštruovaný je vchod do budovy, kde staré kovové dvere sa nahradili 

novými vchodovými dverami a vo vestibule budovy sa urobila nová dlažba, čím sa vchod 

zväčšil a skrášlil. Tento školský rok sa uzatvorilo 3. poschodie kvôli nevyhovujúcim 

rozvodom elektriky, a balkónom, tým pádom sme museli žiakov presunúť na 1. poschodie. 

Nakoľko rekonštrukcia internátu stále mešká, niektoré žiadosti v budúcom školskom roku 

budú neprijaté kvôli nevyhovujúcim podmienkam v izbách. 

 

 

 

.  

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

školského internátu 

 
Štátne zdroje 

Čiastočná úhrada nákladov na ubytovanie od rodičov 

Iné zdroje   

 

 

Ciele a poslanie výchovy a ich vyhodnotenie 

 
Cieľom  VVČ  bolo zvyšovanie záujmu žiakov o záujmové činnosti, zlepšenie sa v príprave 

na vyučovanie, rozvoj individuálnych záujmov a potrieb  a komunikačných kompetencií, 

snažili sme sa, aby boli žiaci spokojní a šťastní a aby sa sebarealizovali.  

 

V oblasti  spoločenskej výchovy sme realizovali aktivity: 

- oboznámenie žiakov s internátom, jeho história,  mapa Levíc – kam a kedy 

- zoznamovacia grilovačka pred internátom 

 

 

V oblasti mravnej výchovy sme realizovali nasledovné aktivity: 

- oboznámenie so školským poriadkom školského internátu 

- režim dňa doma a v školskom internáte – porovnávanie, rozprávanie 

- prevencia soc. pat. javov – rozprávanie 

- povinnosti a práva žiakov – rozprávanie 

 

V oblasti pracovnej výchovy: 

- ako sa učiť 

- režim dňa – povinnosti žiaka  

- základy upratovania –  



- brigády v okolí ŠI a  v interiéri internátu  

 

 

V oblasti estetickej výchovy: 

- vlastná tvorba, rozvoj talentu – hra na hudobný nástroj, maľovanie, tancovanie 

 

 

V oblasti telesnej výchovy sme realizovali aktivity: 

- relaxačné aktivity 

- prevencia pred chorobami – rozhovor 

- osobná hygiena – rozhovor v skupine, individuálny rozhovor 

 

 

V oblasti rodinnej výchovy: 

- porozumenie a tolerancia 

 

V oblasti ekologickej výchovy sme realizovali aktivity. 

- šetrenie energiami – rozhovor, praktické ukážky 

- triedenie odpadu – v internáte triedime plasty, papier, pečivo, nácvik, precvičovanie 

 

 

 

Činnosti nad rámec VVČ 

 
- príprava izieb pred nástupom do ŠI  (vešanie závesov, prenášanie stoličiek, úprava izieb, 

úprava interiéru a exteriéru ŠI, zametanie, výzdoba, pranie žiackych diek z izieb 

- maľovanie písacích stolov v celom internáte 

- nákup z vlastných zdrojov a materiálne vybavenie z vlastných zdrojov, dvier do 

kancelárie, maľovanie kancelárie,  nábytok, koberce,  relaxačné kreslá, vybavenie 

kuchynky 

- výzdoba  chodieb, jedálne 

- vydávanie a vyzdvihnutie stravy pre žiakov v čase neprítomnosti a  sviatkov 

- upratovanie príjazdovej cesty do internátu, zametanie 

- každodenné dezinfekcia kľučiek, dverí, kľúčov od  izieb 

- otváranie žiakom nad rámec bežného režimu, pri neskorom príchode z domovov po 22. 

hod.,  a pred 6.00 hod. 

- vyhotovenie fotokópii a vyhotovenie dokumentov pre žiakov potrebných do školy 

- preskúšanie naučeného učiva 

 

 

 

 

Silné stránky 

 
V ŠI vytvárame podmienky blízke rodinnej výchove, žiaci sa môžu obrátiť so svojimi 

problémami kedykoľvek na vychovávateľky, v prípade závažných problémov sú poučení o 

možnostiach riešenia ich problémov aj v iných poradenských zariadeniach..  Sú obklopení 

zeleňou, k dispozícii majú športoviská, jedáleň priamo v budove, blízko je autobusová a 



železničná stanica. V budove sídli akadémia vzdelávania, kde môžu chodiť na jazykové 

vyučovanie  a autoškola. 

 

 

 

Slabé stránky 

 
V ŠI nemáme bunkový systém, čo mnohých v dnešnej dobe odrádza, okrem toho sprchy na 

treťom poschodí sú ešte v pôvodnom stave, kde nový náter stien už nepomôže, je nutná 

rekonštrukcia celej kúpeľne.  Žiaci sú ubytovaní v príjemnom prostredí, avšak po 

rekonštrukcii volajúcich izbách, spoločných kúpeľniach a WC, a vôbec celej budovy 

internátu. Dvere na balkónoch sú nevyhovujúce, nakoľko sa otvárajú samé pri prudkom vetre, 

čím sa znehodnocuje aj vykurovanie v zimnom období, úniky tepla sú veľké. Aj napriek 

tomu, že strecha je zrekonštruovaná tečie a poškodzuje 3. poschodie. Na základe vykonanej 

kontroly sa tento rok zatvorilo 3. poschodie kvôli nevyhovujúcim rozvodom elektriny 

a niektoré izby pre nevyhovujúce balkóny. Tento rok mala prebiehať prvá etapa 

rekonštrukcie, ale zastavila to epidémia korona vírusu a nemáme informácie o ďalších 

krokoch.  

 

 

 

 

  

 

Krúžková činnosť 
 

V školskom internáte mali žiaci záujem o 3 záujmové krúžky. 

Tvorivé dielne – viedla Mgr. Tímea Graňová 

Stolný tenis – viedla Beáta Homolová 

Anglický jazyk – viedla Terézia Špaňová 

 

 

 

 

Tabuľka č.3 

Počet žiakov zapojených do krúžkovej činnosti 

 

Názov krúžku Počet 

zapísaných 

žiakov 

Z toho na 

vzdelávacie 

poukazy 

Tvorivé dielne 10 10 

Stolný tenis 10 9 

Anglický jazyk 8 8 

Spolu 28 27 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Spolupráca školského internátu so školami žiakov a s rodičmi 

 
Spolupráca školského internátu so školami žiakov a rodičmi je na jednej strane dobrá, na 

druhej strane dosť problematická. Rodičia, ktorí majú záujem o svoje deti, prejavujú tak 

záujem o  proces v škole ako aj   v internáte. Sú rodičia, s ktorými sa výborne spolupracuje.  

Na druhej strane sú žiaci, ktorých rodičia neprejavujú žiaden záujem. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Leviciach  30. júna 2021     Mgr. Tímea Graňová 

        Vedúca školského internátu 


