História a súčasnosť Školského internátu pri SPŠE v Piešťanoch
Katarína Vidová, vedúca vychovávateľka DM

Budova školského internátu bola postavená v 70.
resp. 80. rokoch 19. storočia ako malý zámoček
v romantizujúcom štýle na pravom brehu Váhu pri moste na
kúpeľný ostrov. V období Rakúsko–Uhorska bola Löger vila
najväčšou a najmodernejšou vilou v Piešťanoch. Ku koncu
druhej svetovej vojny v rokoch 1944 - 1945 tu mali sídlo
príslušníci nemeckého gestapa, ktorí kontrolovali ob čanov
prechádzajúcich cez Kolonádový most. Po vojne, v roku
1947, sa budova dostala pod národnú správu a bola
skonfiškovaná. Už v 50. rokoch slúžila na ubytovanie žiakov
stredných škôl. 25. 10. 1958 sa jej majiteľom stal štát, ktorý
ju dal do správy odboru školstva a kultúry mestského národného výboru
v Piešťanoch. V rokoch 1960 -1967 bola správcom budovy Stredná hotelová škola
v Piešťanoch. V roku 1967 sa jej správcom stala SPŠE Bratislava a v školskom roku
1967/1968 v nej boli ubytovaní žiaci elokovaných tried tejto školy so zameraním na
slaboprúdovú elektrotechniku. V roku 1968 vznikla samostatná SPŠE v Pieš ťanoch
a od školského roku 1968/1969 Löger vila slúži na ubytovanie našich žiakov.
V školskom roku 1968/1969 bol prvým vedúcim výchovy Ján Ďurský,
vychovávateľmi Anna Brocková, Jozef Gallo, Ľudovít Pivovarči. V roku 1970 bol
kolektív vychovávateľov rozšírený o Jozefa Pisarčíka a Máriu Vidovú, ktorá
v školskom roku 1971/1972 preberá funkciu vedúcej výchovy. V nasledujúcom
období kolektív okrem nich dopĺňa Darina Kopuncová, Viera Kováčová a Mária
Škorvagová. V roku 1979/1980 nahrádzajú Jozefa Pisar číka a Vieru Kováčovú
Karmen Ergová a Mária Kyselicová. V roku 1982/1983 za Máriu Kyselicovú
prichádza Lýdia Murínová. Miesto Karmen Ergovej v roku 1983/1984 preberá Emília
Truksová a miesto Lýdie Murínovej v roku 1986/1987 Ing. Bibiána Šimonová. Po čet
ubytovaných žiakov v tomto období bol 90. V rokoch 1988 – 1993, z dôvodu
prebiehajúcej rekonštrukcie budovy, bol domov mládeže uzavretý, v prvých dvoch
rokoch rekonštrukcie bola ešte v prevádzke školská jedále ň.
Počas rekonštrukcie mali žiaci zabezpe čené ubytovanie na Strednej hotelovej
škole v Piešťanoch a na Strednej záhradníckej škole v Piešťanoch. Žiaci, ubytovaní
na Strednej hotelovej škole, museli byť z rozhodnutia hotelovej školy po prvom roku
premiestnení na internát Vodohospodárskeho učilišťa v Piešťanoch. Po dvoch rokov
boli z organizačných dôvodov žiaci premiestnení na internát pri Strednej priemyselnej
škole strojníckej v Novom Meste nad Váhom.
Internát našej školy bol opäť otvorený po ukončení rekonštrukcie budovy,
školským rokom 1993/1994, dňa 1.9.1993. Počet ubytovaných žiakov bol 66.
Výchovno - vzdelávaciu činnosť realizoval kolektív vychovávate ľov, ktorý tvorili
vedúca výchovy Mária Vidová, ďalej Ing. Bibiana Šimonová a Drahomíra Nováková,
ktorú v nasledujúcom školskom roku nahradila Mgr. Anna Horažďovská. Kolektív
vychovávateľov v školskom roku 2000/2001 rozširuje Mgr. Ladislav Lenovský.
V školskom roku 2007/2008 Mgr. Annu Horažďovskú nahradila Jozefína
Galandáková. V školskom roku 2008/2009 výchovno – vzdelávaciu prácu vykonáva
trojčlenný kolektív vychovávateľov: vedúca výchovy Mária Vidová, Ing. Bibiána
Šimonová, PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
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Školský internát realizuje svoju činnosť v súlade s Výchovným programom
školského internátu pri SPŠE. Je základným dokumentom, podľa ktorého sa
uskutočňuje výchovno - vzdelávacia činnosť v školských zariadeniach uvedených v
§ 117 zákona č. 245/2008 Z. z. školský zákon. Práca vychovávate ľov sa riadi
celoročným výchovným plánom. Základným materiálom pre žiakov je Vnútorný
poriadok školského internátu a Režim d ňa.
Výchovno - vzdelávacia činnosť pozostáva z podporovania individuálnych
a kolektívnych aktivít. Prioritou školského internátu je zabezpe čenie plnenia
študijných povinností žiakov. Okrem toho realizuje i voľnočasové aktivity žiakov,
ktoré pozostávajú z návštevy záujmových krúžkov v škole a v mimoškolských
inštitúciách. Vzhľadom na odbornú orientáciu školy školský internát v rámci
modernizácie od roku 2006 poskytuje žiakom bezplatné bezdrôtové internetové
pripojenie, ktoré zabezpečuje Ing. Jaroslav Tříska. V rámci mimoškolskej činnosti
žiakov školský internát organizuje aj pravidelné športové aktivity (futbal, stolný tenis,
posilňovňa), návštevu kultúrnych podujatí (divadelné a filmové predstavenia) a
výchovno- vzdelávacích podujatí (protidrogové fórum ap.). Kolektív vychovávate ľov
plne rešpektuje záujmy žiakov, čomu je následne prispôsobená výchovná činnosť.
V školskom internáte je ubytovaných 40 žiakov.
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