
         Mimoškolská výchova na DM pri Odbornom učilišti Ladce

                (výročná správa za školský rok 2005/2006)

Organizácia a štatistika:
Škol.rok Škol. rok Škol. rok
2005/06 2004/05 2003/04

Počet ubytovaných na začiatku škol. roka: 68   76     81
Počet ubytovaných na konci škol. roka: 59   65                      71
Počet žiakov s NÚV na začiatku škol. roka: 12   27     39
Počet žiakov s NÚV na konci škol. roka: 12   24     36
Počet výchovných skupín:  6    8                 8
Počet skup. vychovávateľov:  6    8      8
Počet pomoc. vychovávateliek:  4    6      6

Vnútroškolská kontrola a riadenie:

Hospitácie: 12
Supervízie:            10
Kontrola povinnej dokumentácie:  3x
Pracovné porady:  2 (október, jún)

Riadiaca a kontrolná činnosť bola ovplyvnená faktom, že vedúci výchovy pracoval súčasne aj ako 
skupinový vychovávateľ.

Práca metodického združenia:

1. September: Životné zručnosti – tvorba pravidiel
2. Október: Životné zručnosti - tvorba pravidiel – spätná väzba
3. December: Antistresový výcvik I.
4. Marec: Antistresový výcvik II.
5. Apríl: Životné zručnosti – tvorba projektu „Bršlen“

Vzdelávacie aktivity:

Lacková: Ukončenie bakalárskeho štúdia Majster odborného výcviku na TU
Koňuchová: Rozvoj profesionality vedúceho metodického združenia na MPC BB
Valachová:             Cyklické vzdelávanie „Komunikácia pedagog. pracovníka“ na MPC TN
Koňuchová, Kret: Životné zručnosti – príprava projektu (NDS)

Výchovná činnosť:

• V tomto školskom roku sme zabezpečovali   ústavnú  starostlivosť pre poslednú skupinu 12-
tich  žiakov  a žiačok.  Ich  odchod znamená ukončenie  transformácie  Domova  mládeže  zo 
zariadenia  vykonávajúceho  aj  ústavnú  starostlivosť  na  zariadenie  len  pre  týždenne 
dochádzajúcich žiakov. 

• Začiatok  školského  roka  bol  poznačený  niekoľkými  prípadmi  násilia  a šikanovania  na 
internáte,  v ktorých  ako  iniciátori  vystupovali  žiaci  prvého  ročníka  Šubrt,  Matejkovič 
a Navrátil. Po ich vylúčení z Domova mládeže sa situácia stabilizovala.  

• Výchovná činnosť bola zameraná na ciele a úlohy tak, ako sme si ich stanovili  v ročnom 
pláne mimoškolskej výchovy a v mesačných plánoch jednotlivých výchovných skupín. 



• Pokračovali  sme  v trende  postupného  prechodu  od  „internátneho“  spôsobu  výchovy, 
charakterizovaného  veľkými  kultúrno-spoločenskými  akciami,  hromadným  prístupom 
k žiakom  a výraznou  autoritou  vychovávateľa,  k menej  okázalému,  ale  efektívnejšiemu 
výchovnému štýlu  s dôrazom na partnerský prístup, prijatie a podporou žiakov podľa ich 
individuálnych potrieb.

• Počas  školského roka  sme sa  snažili  o  koordinovanú  spolupráca  všetkých  pedagogických 
pracovníkov, sociálnej pracovníčky, rodičov a samotných žiakov. 

Kultúrno-spoločenské aktivity, celointernátne aktivity a hry:

• Imatrikulácia
• Slávnosť pod jedličkou
• Plejbekšou
• Súťaž O najkrajší účes a make-up
• Pevnosť Boyard
• Celointernátne zhromaždenia

 

Krúžková činnosť:

Na  začiatku  školského  roka  odovzdalo  vzdelávacie  poukazy  na  DM 51  žiakov.  46  z nich 
pracovalo  v záujmových krúžkoch až  do konca školského roka.  Finančné prostriedky,  získané zo 
vzdelávacích poukazov, sme využili na nákup pomôcok a materiálu pre činnosť jednotlivých krúžkov. 
V priebehu školského roka  fungovalo  na  DM 7  záujmových  krúžkov,  v ktorých  pracovali  žiaci  so 
vzdelávacími poukazmi aj bez nich. 

• divadelný krúžok pod vedením Daniely Koňuchovej a Milana Danihela (14 poukazov)
• krúžok varenia – pani Justhová (6 poukazov)
• krúžok netradičných rekordov -  pani Novotná (bez poukaz)
• športový krúžok – pani Kretová, Kret (20 poukazov)
• strelecký krúžok – pán Justh (6 poukazov)
• novinársky krúžok – Kret (bez poukazov)
• keramická dielňa – Justhová, Kret (bez poukazov)
• počítačový krúžok – pán Justh (bez poukazov)

Projekty a spolupráca s inými organizáciami:

1. Divadielko Kompas. Spolupráca žiakov z divadelného krúžku pod vedením p. Koňuchovej a 
Milana Danihela  s Centrom voľného času  v Ilave. S hrou Snehulienka žiaci  potešili  nielen 
svojich spolužiakov a pedagogógov, ale aj deti  na Základnej škole v Ladcoch a v Hornej 
Maríkovej,  v materskej  škole  v Košeci  a  v Dolnej  Breznici,  v Detskom  charitnom  dome 
v Považskej Bystrici, v Krpeľanoch, v detskom domove v Bytči a v Domaniži a v DSS Slávnica. 
Divadelníci sa predstavili aj v Bojniciach na prehliadke stredných škôl v rámci nášho regiónu. 

2. Spolupráca  so  žilinskou   a  prievidzskou  pobočkou  nadácie  Spoločnosť  priateľov  detí 
z detských domovov Úsmev ako dar. Zúčastnili sme sa na Vianočnom koncerte v Bratislave a 
na regionálnom aj celoslovenskom kole Najmilšieho koncertu roka v Prievidzi a v Bratislave. 
Naši žiaci pod vedením Ľuba Berkyho sami  vypracovali a realizovali už 6. ročník projektu 
Deti  deťom  pre  náš  domov  mládeže  a pre  deti  z  Detského  domova  Domaniža,  Bytča 
a Klobušice.  Všetci  žiaci  s nariadenou  ústavnou  starostlivosťou  absolvovali  týždenný 
vzdelávací „Program SOS“ v Dunajskej Lužnej, ktorý bol prípravou na samostatný život po 
skončení školy.

3. Účasť  na  podujatiach  Slovenského  hnutia  špeciálnych  olympiád.  Chlapci  a  dievčatá  nás 
reprezentovali  na  15-tom  ročníku  medzinárodného  Vianočného  turnaja  v unifikovanom 



futbale v Liptovskom Mikuláši, na propagačnom zápase v rámci 6. Európskeho futbalového 
týždňa v Považskej Bystrici a na 6. národnej letnej špeciálnej olympiáde v Trenčíne.

4. Účasť  na  Svetovom  festivale  mládeže  UNESCO  v nemeckom  Waiblingene  v dňoch  2.  – 
10.7.2006.

5. Spoločné  leto.   Prázdninový  pobyt  od  12.  do  19.  8.  2005  na  Duchonke,  na  ktorom sa 
zúčastnia deti z OU Ladce a z BBW Waiblingen.

6. Spolupráca s Gymnáziom Považská Bystrica a so Základnou školou Ladce pri integrácii žiakov 
v rámci tzv. „unifikovaného športu“, kde mentálne postihnutí športovci trénujú a súťažia 
spoločne s rovesníkmi z bežnej populácie. 

7. Príprava projektu „Park, ktorý spája“ v spolupráci so skupinkou študentov vysokých škôl a s 
Gymnáziom Považská Bystrica, zameraným na rozvoj sociálnych zručností a na integráciu 
našich žiakov. 

8. Príprava  projektu  „Bršlen“,  zameraného  na  rozvoj  životných  zručností  žiakov  podľa 
metodiky Nadácie pre deti Slovenska. Projekt by sa mal realizovať v spolupráci so Základnou 
školou Ladce a s Gymnáziom Považská Bystrica.

Primárna protidrogová oblasť:

V školskom roku 2005/2006 sme aj naďalej venovali pozornosť problematike prevencie sociálno – 
patologických javov. Ako najefektívnejší spôsob prevencie sa nám stále javia zážitkové aktivity na 
výchovných skupinách.   

Materiálne a personálne podmienky:

• Záujmové  krúžky  fungovali  aj  v tomto  školskom roku  vďaka  finančným prostriedkom zo 
vzdelávacích poukazov.

• Po predchádzajúcom školskom roku, v ktorom sa znižoval počet skupinových a pomocných 
vychovávateliek, sa atmosféra v pedagogickom zbore stabilizovala.  

Sponzorská pomoc škole:

• Spoločnosť 7 plus, s.r.o. – časopisy
• Bresman, s.r.o. – časopisy
• Cementáreň Ladce, a.s. – darčekové predmety
• Hokejový klub s.r.o., Dubnica nad Váhom,  – mobily a darčeky pre divadelný krúžok
• BBW Waiblingen – úhrada ubytovania počas letného prázdninového pobytu
• Anonymný darcovia - ošatenie

Zviditeľňovanie:

Články v Obzore a v Ladeckých zvestiach, televízna reportáž o našich športovcoch v TV Marika.

V Ladcoch, dňa 1.7.2006.
Stanislav Kret,
vedúci vychovávateľ
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