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Zápis zo stretnutia 
Klubu vychovávateľov školských internátov –Zvolen 

(KV ŠI) 
 
 
 

Termín: 25.9.2014 
Čas:  9.00  do 14.00 hod 
Miesto: UčKV ŠI SOŠ drevárska Zvolen 
Počet prítomných : 13 
 
Program: 
1. 09.00.- 12.00  Ekonomické riadenie ŠI: znižovanie nákladov, personalistika 
2. 12.00 - 12.30  Digitalizácia školského internátu 
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 sa oboznámili s riadiacou činnosťou v oblasti ekonomiky. Dôraz sa položil na 
zaraďovanie zamestnancov ŠI do prac. tried. Účastníci si vymenili  názory na znižovanie 
Prevádzkových nákladov v podmienkach internátov. 
 
K bodu 2. 
Ing. Klimo informoval o využívaní digitálnych technológii v ŠI. Prítomní členovia klubu  
so záujmom sa oboznámili s programom: Internát, ktorý vedie predpísanú pedagogickú 
dokumentácii digitálnou formou. 
 
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: 

- Dňa 27.8.2014 MŠ SR na svojej stránke v aktualitách napísalo: Od 1.9. sa nevedie 
denník výchovnej skupiny: http://www.minedu.sk/novy-skolsky-rok-prinesie-niekolko-
zmien-do-zakladnych-a-strednych-skol/ : 
Podľa platnej verzie školského zákona 245/2008 Z.z. § 11, odst. 3 písm. l sa povinne 

http://www.minedu.sk/novy-skolsky-rok-prinesie-niekolko-zmien-do-zakladnych-a-strednych-skol/
http://www.minedu.sk/novy-skolsky-rok-prinesie-niekolko-zmien-do-zakladnych-a-strednych-skol/


vedie denník výchovnej skupiny.  Pozn.: Kto chce, môže požiadať MŠ SR 
o stanovisko k danému problému. 

- K zníženie mzdových nákladov môže prispieť zriadenie chránenej dielne na vrátnici ŠI 
- Žiak, ktorého rodičia poberajú dávky v hmotnej núdzi má právo na zníženie príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov v ŠI. Riaditeľ školy svojim rozhodnutím určí jeho 
výšku. 

- Ak žiak k 1. aktuálneho mesiaca nemá zaplatený príspevok, je mu ukončený pobyt 
v ŠI. Treba to uviesť v internátnom poriadku. 

- Príspevok na ubytovanie nemôžu vyberať vychovávatelia: 
      Rozpor s účtovníctvom- v deň prijatia musí byť zaúčtovaný v pokladni školy. 
      Vychovávatelia nemajú hmotnú zodpovednosť za prijaté hotovostné platby. 
- Ako s prijatím problémových žiakov v novom školskom roku:  
      Je to na rozhodnutí riaditeľa školy voči ktorému sa žiak nemá právo odvolať. ( nie je 
      to správne konanie). 
- Vstup v noci na izbu žiaka: 
      vychovávateľ pri kontrole nočného režimu podľa potreby má právo vstúpiť do izby 
      žiaka. 
 

 
 
 
 
Vo Zvolene dňa: 28.9.2014 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Pavel Klimo 
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