
POWERPOINT

V EDUKAČNOM PROCESE

ŽIVOT ŽIAKOV V ŠI 

Školský internát pri

Hotelovej akadémii, 

Štefánikova 28, Humenné



REŽIM DŇA

6,30- budíček

6,30- osobná hygiena

6,45- 7,15-raňajky

7,15-7,30- upratovanie izieb a príprava   

do školy

7,30- odchod do školy, prax

7,45- 13,15- vyučovanie

13,15-14,30- obed

14,30- 15,45- osobné voľno, vychádzky

15,45-16,00- príchod do ŠI

16,00-17,30- povinné štúdium

17,30- 18,30- večera

18,30- 20,30- večerné zamestnanie/   ZČ,

telocvičňa, DVD, upratovanie, vychádzky

20,30-21,30- individuálna činnosť/TV,   
čítanie, počúvanie hudby, samoštúdium a 
pod./

21,30-21,45- príprava na večierku, osobná 
hygiena

22,OO- večierka- nočný kľud

Tematické oblasti 
výchovy:

 Spoločenská výchova

 Mravná výchova a 
výchova k hodnotám

 Pracovná výchova a 
rozumová výchova

 Estetická výchova

 Telesná výchova

 Rodinná výchova a 
výchova k manželstvu 
a rodičovstvu

 Ekologická výchova



FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

 vo výchovnej skupine na internáte aj mimo 

sídla internátu

 v záujmovom krúžku v škole na internáte

 v iných inštitúciách, kluboch, mimovládnych 

organizáciách

 Preferujeme zážitkové, aktivizujúce metódy 

a formy.

 Partnerský prístup a motivačné humanistické 

hodnotenie.

 Sme otvorení permanentnej reflexii a 

autoreflexii.



SÚČASŤOU INTERNÁTU JE

 Spoločenská miestnosť

 Kuchynka 

 Telocvičňa

Multifunkčné ihrisko

 Posilňovňa

 Výtvarný ateliér

 Školská jedáleň



PRIESTOROVÉ VYBAVENIE 

ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU





RELAXAČNÉ PRIESTORY S TV

SPOLOČENSKÁ
MIESTNOSŤ



ATELIÉR

KUCHYNKA



ŠKOLSKÁ 
JEDÁLEŇ





VOĽNÝ
ČAS





PRÍPRAVA NA 

VYUČOVANIE





AKTIVITY

 Aby sa internátny život žiakov nestal stereotypný, 

pravidelne organizujeme rôzne aktivity a podujatia 

na spestrenie voľného času. Ale zároveň sa snažíme 

plniť ciele tematických oblastí výchov:

 Spoločenská výchova

 Mravná výchova a výchova k hodnotám

 Pracovná výchova a rozumová výchova

 Estetická výchova

 Telesná výchova

 Rodinná výchova a výchova k manželstvu a 

rodičovstvu

 Ekologická výchova



IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV



ESTETIZÁCIA PROSTREDIA





INTRÁKOVINY



ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ



MIKULÁŠ



MIKULÁŠ



VIANOČNÉ POSEDENIE



VIANOČNÉ POSEDENIE



VIANOČNÉ POSEDENIE



VIANOCE U SENIOROV



BESEDY S ODBORNÍKMI



ELEKTRONICKÉ ŠÍPKY



ELEKTRONICKÉ ŠÍPKY



STOLNÝ TENIS



DOROVOĽNÍCKA ČINNOSŤ







Dúfam, že sa Vám táto prezentácia páčila, a 

pri zvažovaní ubytovania sa rozhodnete práve 

pre náš internát. 

Ďakujem za pozornosť


