
Správa ŠI 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
za školský rok 2010/2011 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. 

§ 2. ods.  

1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov  
 

Školský internát pri Strednej odbornej škole T I S O V E C 
 

Adresa  Jesenského 902, 980 61 Tisovec 
Telefón +421 x 0475493216, fax 0475494635 
E-mail spsti@spsti.svsbb.sk 
WWW stránka www.sostisovec.eu 
Zriaďovateľ Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 B. Bystrica 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-
mail 

Riaditeľ Ing. Ján Frntic – do 31.3.2011 
Ing. Anna Kožiaková  
– od 1.4. do 30.6.2011 (poverená)  
- od 1.7.2011 (menovaná) 

 047/5493402  0918320440   

Ved. výchovy pre ŠI Lýdia Krišková  047/5493216     

Poradné orgány DM 

Žiacka rada:  

Jana Štefániková 
Tomáš Štuller 
Ján Štuller 
Ivona Sekerešková 
Zdena Čiaková 
Mária Michalove 
Petra Štefániková 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov ŠI  - 97 (  30 žiakov SOŠ, 67 žiakov EGT )   

 Počet výchovných skupín: 3 

mailto:spsti@spsti.svsbb.sk


§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci: 

   Pracovný pomer 

Pracovný 
pomer 

Počet pedag. 
prac. 

Počet nepedag. 
prac. 

Počet úväzkov 
pedag. prac. 

Počet úväzkov 
nepedag. prac. 

TPP 4 4 4 4 
DPP     
Znížený 
úväzok 

    

ZPS     
Na dohodu     

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

Počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
Učiteľov    
Vychovávateľov 1 3 4 
asistentov učiteľa    
     
Spolu 1 3 4 

§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 
1.kvalifikačná skúška 1 0 
2.kvalifikačná skúška 0 0 
štúdium školského manažmentu 0 0 
Špecializačné inovačné štúdium 0 0 
Špecializačné kvalifikačné 0 0 
doplňujúce pedagogické 1 0 
vysokoškolské pedagogické 0 0 
vysokoškolské nepedagogické 2 0 
Postgraduálne 0 0 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

- účasť na záujmových aktivitách v meste  

- účasť na kultúrnych podujatiach v meste   

- sprístupnenie priestorov školy v rámci využívania telocvične a posilňovne školy 

- práca žiakov  v záujmových krúžkoch v škole a v ŠI 

 



§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 28.04.2011 

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

       Školský internát poskytuje ubytovanie pre žiakov SOŠ Tisovec, EGT Tisovec 
a žiakov zo stredných škôl z Hnúšte. K dispozícii má na prvom poschodí 16 izieb, kde je 
ubytovaných 31 chlapcov. Na poschodí je aj zrekonštruované sociálne zariadenie. Dve 
z izieb majú vlastné sociálne zariadenia. Na druhom poschodí sú ubytované dievčatá a aj 
tam je 16 izieb, sociálne zariadenie a dve z izieb majú vlastné sociálne zariadenia. Na 
prízemí internátu sú ešte dve izby na ubytovanie žiakov, kuchynka s jedálničkou, dve 
kultúrne miestnosti plne zariadené, internetová miestnosť. Je tam zborovňa pre 
vychovávateľov, kancelária pre vedúcu vychovávateľku. 
     V suteréne internátu je práčovňa, sušiareň, skladové priestory pre čistiace 
a dezinfekčné prostriedky, sklad bielizne, dielňa pre údržbára a veľká študovňa pre 
ubytovaných žiakov. Vo vestibule suterénu je pingpongový stôl. 
     V celom internáte je možnosť pripojenia na internet a preto niektorí žiaci majú aj 
vlastné počítače. Internát je vybavený chladničkami, mikrovlnkami a sú tam aj varné 
kanvice. Internátu je plne k dispozícii posilňovňa v SOŠ a telocvičňa SOŠ. Voľnočasové 
aktivity ubytovaných žiakov môžu byť rozmanité a zaujmú všetkých o čom svedčí aj 
fakt, že internát bol v školskom roku 2010/2011 obsadený na 100%. 
 

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

 Dotácia z daňových prostriedkov BBSK na ubytovaných žiakov–v priemere 8 500 € mesačne                         

 Príspevok žiakov za ubytovanie:  29,87 € mesačne na žiaka . V tomto školskom roku bol 
príspevok znížený na 27 €. 

 
 
§ 2.ods. o   
 
Úspechy a nedostatky 
 
   ŠI je kompletne zrekonštruovaný. 
V priestoroch internátu je tak vytvorené ideálne ubytovanie pre študentov. 
     Internát po rekonštrukčných prácach nadobudol aj podľa výroku kontrolných orgánov 
zo stany hygieny vysoký štandard v rámci Slovenska. 
     Je potrebné vymeniť nábytok na niektorých izbách, dokúpiť poličky a zrkadlá. 
 



§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín
Výtvarný  7 1 
Krúžok šikovných rúk 10 1 
Kulturistický 15 1 
Športový  30 1 

 
 
 
§2. ods. 2c 
 
Spolupráca ŠI s rodičmi 
 
     Spoluprácu s rodičmi organizujeme formou rodičovských združení, ktoré robíme 2x 
do roka, ako celoškolské. Podľa potreby sa vychovávatelia kontaktujú telefonicky 
s rodičmi, aby sa vyriešili vzniknuté problémy. Vychovávateľky pri nedodržaní platieb 
od žiakov bezodkladne kontaktujú rodičov, alebo zodpovedné osoby, aby sa platby 
zrealizovali a aby nevznikala podlžnosť. Rodičia sa oslovujú okamžite aj vtedy, ak zo 
strany žiakov dôjde k poškodeniu majetku ŠI. 

 

2.ods.2d  

Spolupráca školy a verejnosti 

ŠI úzko spolupracuje so SOŠ, ktorého je súčasťou  vo všetkých výchovných problémoch. 
Výchovné problémy sa riešia podľa závažnosti. Menej závažné priestupky rieši vychovávateľ 
so žiakom resp. s rodičom vážnejšie priestupky rieši riaditeľ školy. ŠI má veľmi dobrú 
spoluprácu s mestským úradom, najmä s mestským kultúrnym strediskom. ŠI zabezpečuje 
ubytovanie v rámci rôznych aktivít mesta pre skupiny osôb ak to priestory internátu a jeho 
vybavenosť umožňujú. 

 

Záver 

Vypracovala: Ing. Anna Kožiaková 

V Tisovci      30.september 2011 

Vyjadrenie rady školy: uznesenie č.3/2011 
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