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Zápis zo stretnutia 
Klubu vychovávateľov školských internátov –Zvolen 

(KV ŠI) 
 

Termín: 29.mája 2014 
Čas:  9.00  do 14.00 hod 
Miesto: UčKV ŠI SOŠ drevárska Zvolen 
Počet prítomných : 14 
Program: 
1. 09.00.- 10.00 Úvod a prezentácia cieľa klubu vychovávateľov 
2. 10.00 - 11.00 Prerokovanie a schválenie štatútu klubu a plánu práce 
3. 11.15 - 13.30 Informácia o aktivitách určených pre vychovávateľov v rámci projektu PKR 
MPC 
4 12.30 – 13.00 prestávka 
5 13.00 – 14.00 blok: Mám otázku  
K bodu 1. 
Vedúci klubu Ing. Pavel Klimo privítal účastníkov a oboznámil ich s dôvodmi pre ktoré 
vznikol KV ŠI. 
Diskusia: Prítomní ocenili vytvorenie KV ŠI. Vzájomné stretávania pomôže vedúcim 
pracovníkom ŠI  
                pri ich riadiacej práci a výchove žiakov. 
K bodu 2. 
Ing. Klimo oboznámil prítomných s návrh Štatútu klubu. 
Diskusia: Doplniť do základných ustanovení bod 4.: Vedúci klubu informuje o záveroch 
oddelenie vzdelávania BBSK. 
Záver: Všetci prítomní odsúhlasili predložený štatút jednomyseľne. Jeho znenie je v prílohe č. 
1. 
Plán práce: 
Prítomní vyplnili anketu, ktorá zisťovala ich názor na frekvenciu stretnutí klubu, oblasti na 
ktoré sa majú  zamerať stretnutia klubu a ich záujem o prezentovanie svojich skúsenosti 
v výchovno - vzdelávacej práce. Vyhodnotenie je v prílohe č. 2. 
Prebehla diskusia k termínom  stretnutí . 
Prítomní poverili vedúceho klubu zostavením plánu práce na základe výsledkov ankety 
a diskusie. 
 
K bodu 3. 
Ing. Klimo prezentoval možnosti ktoré poskytuje projekt Profesijný a kariérny rast školským 
internátom: vzdelávacie programy, tvorba profesijných štandardov a aj vznik KV ŠI. 
 
 
 



K bodu 5. 
Ing. Klimo moderoval blok pod názvom: Mám otázku. Prítomní informovali o svojom 
aktuálnom probléme v práci. Spoločnou výmenou názorov sa hľadala odpoveď, ako správne 
riešiť problém. 
Otázky: 

- Fajčenie žiakov v areáli ŠI  
Záver: Zákon o ochrane nefajčiarov zakazuje fajčiť v areáli škôl a školských zariadení. 

- Zisťovanie alkoholu u žiakov 
Záver: Priamo v legislatíve nemá vychovávateľ možnosť zisťovať alkohol testom. 
Možným riešením je určiť žiakovi povinnosť podrobiť sa skúške v školskom poriadku 
školského internátu. Pri osobách mladších ako 18. rokov a u starších žiakov  len pri 
podozrení na ohrozenie zdravia a bezpečnosti, treba volať políciu. 

- V školskom zákone už nie je povinnosť pri pedagogickej dokumentácii viesť osobný 
spis žiaka a mať vytvorený plán práce školského zariadenia. 
Záver: Táto zmena platí až od 1.septembra 2014 – zákonom  č. 464/2013 Z.z. sa 
zmenil školský zákon č. 245/2008 Z.z. 

 
Vo Zvolene dňa: 30.5.2014 
 
 
Zapísal: Ing. Pavel Klimo 
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