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Zápis zo stretnutia 
Klubu vychovávateľov školských internátov –Zvolen 

(KV ŠI) 
 
 
 

Termín: 19.6.2014 
Čas:  9.00  do 14.00 hod 
Miesto: UčKV ŠI SOŠ drevárska Zvolen 
Počet prítomných : 13 
 
Program: 
1. 09.00.- 12.00  Tvorba vzorového Školského poriadku školského internátu 
2. 12.00 - 12.30  Nový vzor Žiadosti o prijatie do školského intenátu 
3. 12.30 - 13.00  prestávka 
4  13.00 – 14.00 blok: Mám otázku  
 
K bodu 1. 
Vedúci klubu Ing. Pavel Klimo privítal účastníkov.  
Prítomní si priniesli svoje školského poriadky. Za základ sa zobral poriadok ŠI SOŠ 
drevárskej. Prechádzali sa jeho jednotlivé kapitoly. Vzájomnou diskusiou sa vysvetľovali 
jednotlivé formulácie. 
Vzorový poriadok bude slúžiť ako pomôcka pre školského internáty a bude zverejnený na 
www.skolskyinternat.sk  
 
K bodu 2. 
Ing. Klimo oboznámil prítomných s návrhom tlačiva Žiadosti o prijatie ... Jej obsah určuje 
školský zákon. Doteraz používané tlačivo zhromažďuje údaje o rodičoch a súrodencoch, ktoré 
sú v rozpore s uvedeným zákonom.  
Tlačivo sa doplnilo o kolónky: zdrav. poisťovňa a poznámka. 
Členovia Klubu ho odporúčajú používať v praxi. 
 
K bodu 4. 
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: 

- Aká je platnosť výchovných programov – školský zákon ju neurčuje, záleží len na ŠI 

http://www.skolskyinternat.sk/


- Je stravovanie na internáte dobrovoľné – odpoveď , ktorú dostal rodič od Ministerstva 
školstva je na web stránke www.skolskyinterat.sk. Záleží len na žiakovi, či sa chce 
stravovať. 

- Ako riešiť používanie notebookov v ŠI – vzorové zásady ich používania budú 
zverejnené na hore uvedenej web adrese. 

- Zber plastových fliaš – v B.Bystrici je firma, ktorá platí za ich zber a dodáva aj vrecia. 
Kontakt: p.Toman 0903/277 001 

- Reg. úrad verej. zdravotníctva upozornil na povinnosť podať si žiadosť o uvedenie do 
prevádzky ŠI v zmysle legislatívy platnej od roku 2008. 

 
Vo Zvolene dňa: 21.6.2014 
 
 
Zapísal: Ing. Pavel Klimo 
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