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11. Manažérske zhrnnutie : 

 

Na treťom stretnutí členovia klubu vychovávateľov preberali podľa programu klubu Právne 

vedomie žiakov v ŠI. Členovia klubu si navzájom odovzdali pedagogické skúsenosti z praxe 

na stanovenú tému  Právne vedomie v školskom prostredí resp. pôsobenie na školskom 

internáte. 

 

Kľúčové slová : 

Právne vedomie, pravidlá školského  poriadku, režim dňa v internáte, dôsledky 

nedostatočného právneho vedomia, ľudské práva, základné ľudské slobody, základné 

dokumenty / Ústava SR, Všeobecná deklarácia ..., Zákonník, práce/ 



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

 

Hlavné témy stretnutia: 

 

Právne vedomie má základné využitie práce vychovávateľov v školskom prostredí, kde sa 

žiaci po vyučovaní nachádzajú, a to je školský internát, kde fungujú interné pravidlá práce 

žiakov ako je denný režim a jeho dodržiavanie.  Pravidlá školského resp. internátneho 

poriadku, ktorý majú ubytovaní žiaci dodržiavať, aby neprišli do problémov v danými 

školskými pravidlami. Na tieto základné kľúčové otázky si členovia klubu ŠI počas stretnutia 

vymenili svoje skúsenosti, ale aj dali návrhy na riešenia, aby sme predchádzali vzniku 

problémov vo vzťahu žiak a jeho dodržiavania pravidiel fungovania na ŠI počas jeho štúdia.  

Každoročne na začiatku šk. roka sú  žiaci patrične poučení ako dodržiavať denný režim a šk. 

internátny poriadok, ale aj tak vzniknú situácie, keď musíme riešiť jeho porušovanie a hľadať 

formy a metódy ako výchovne odstraňovať tieto problémy počas školského roka. 

 

Po vzájomnej diskusii sa členovia klubu zjednotili na postupe, ako pracovať so žiakmi pri 

zavádzaní danej témy do praxe a poukázali na problém a dôsledky  nedostatočného právneho 

vedomia žiakov v školskom internáte, z čoho pramenia problémy a konflikty, ak žiaci 

nepoznajú svoje práva a povinnosti, ktoré potom nedodržujú . 

 

 

Členovia klubu sa zhodli, že každý vychovávateľ má svoj spôsob práce, či je to osobný resp. 

individuálny prístup na riešenie daných problémov, ktoré vzniknú počas školského roka v ŠI. 

 

Pravidelne v každom školskom roku máme nastavený program prednášok na dané témy, 

v spolupráci ORPZ SR, s JUDr. Annou Poljakovou, ktorá rieši aktuálne témy napr. právne 

vedomie občanov, mladistvé osoby,  kyberšikanu, drogy a iné možné priestupky danej 

vekovej kategórie žiakov. K výročiu Všeobecnej deklarácie ľudských práv uskutočňujeme 

každoročne prednášku spojenú s besedou pre našich ubytovaných žiakov, ktorú organizuje 

PhDr. Chovanec . 

 

Možnosti využitia IKT k danej téme sú rôzne podľa aktivity všetkých členov klubu .V 

súčasnej dobe je naša školská klubovňa v prestavbe a prezentácia IKT v klubovniach na 

poschodí je na zvážení vychovávateľov. 

 

V záverečnej časti stretnutia každý člen klubu na  základe doterajších skúseností podal návrh 

na riešenie aktuálnej témy v pedagogickej praxi – použiť dotazníkovú metódu za účelom 

overenia  pochopenia pravidiel a zásad  školského poriadku, režimu dňa v školskom 

internáte, individuálny prístup k žiakom, osobný pohovor, pohovor s rodičom resp. so 

zástupcom riaditeľa školy pre školský internát.  

 

 



13. Závery a odporúčania: 

 

Členovia klubu vychovávateľov školského internátu odporúčajú : 

- Pravidelne usmerňovať žiakov na dodržiavanie denného režimu a školského poriadku 

- Dodržiavať jednotný postup pri ukladaní výchovných opatrení 

- Po rekonštrukcii internátnej klubovne plne využívať IKT v práci s výchovnými 

skupinami resp. žiakmi podľa škôl, ročníkov 

-  Neustále zvyšovať právne vedomie žiakov aj v oblasti občianskeho práva  

- Zlepšiť spoluprácu s organizáciami, ktoré ponúkajú  prednášky k danej téme.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš 

Dátum konania stretnutia:  11. 12. 2020 

Trvanie stretnutia:   od 15.00 hod. - do18.00 hod. 

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.  PhDr. Ján Chovanec  Obchodná akadémia 

2.  Ing. Anna Gajancová  Obchodná akadémia 

3.  Ing. Ľubica Maceková  Obchodná akadémia 

4.  Bc. Janka Olšavská  Obchodná akadémia 

5.  Mgr. Miroslav Socháň  Obchodná akadémia 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    



 


	PREZENČNÁ LISTINA

