
Výročná správa mimoškolskej výchovy  za školský rok  2007/2008  internátu  pri  OUI Ladce

Organizácia a štatistika :

počet ubytovaných na začiatku školského roka : 65
počet ubytovaných na konci školského roka : 40
počet výchovných skupín : 5
počet skupinových vychovávateľov : 5
počet pomocných vychovávateľov : 1

Vnútroškolská kontrola  a riadenie :

hospitácie : 8
kontrola povinnej dokumentácie : 10
pracovné porady : 6

Zástupcu riaditeľa pre mimoškoskú výchovu vykonával do januára 2008 Mgr Kret, pričom súčasne pracoval 
so  svojou  skupinou  ako  skupinový  vychovávateľ.  Od  januára  2008  vykonáva  zástupcu  riaditeľa  pre 
mimoškolskú výchovu Ing Veličová, Mgr Kret pracuje ako vedúci vychováteľ a naďalej pracoval so svojou 
skupinou ako skupinový vychovávateľ.

Práca metodického združenia :

1. september 2007 : Domový poriadok, Ako ďalej vo výchove
2. november 2007 : Vzťah vychovávateľ – žiak, založený na dôvere
3. marec 2008 :        Ako lepšie motivovať
4. júl 2008 :              Neformálne stretnutie pracovných skupín učitelia, vychovávatelia

Vzdelávacie aktivity :

Novotná, Koňuchová        MCBB:    Rozvoj žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia zážitkovým uením 
v záujmovej činnosti

Novotná, Koňuchová :      MCBB:     Ako byť prosociálnym vychovávateľom – pokračuje aj v školskom 
roku 2008/2009 

Výchovná činnosť :

Výchovná bola zameraná na ciele a úlohy tak, ako boli stanovené v ročnom pláne mimoškolskej výchovy 
a v mesačných plánoch výchovných skupín
Počas školského roka sme sa snažili spolupracovať s ostatnými pedagogickými, nepedagogickými 
pracovníkmi a rodičmi.



Kultúrno-spoločenské aktivity, celointernátne aktivity a hry :

Celointernátny turnaj vo flórbale – september 2007
Imatrikulácia – október 2007
Celointernátny turnaj v minivolejbale – november 2007
Vianočná besiedka – december 2007
Súťaž o najkrajší účes a make-up – marec 2008
Turnaj v stolnom tenise – marec 2008
Show výchovných skupín – apríl 2008
Pevnosť Boyard – máj 2008
Celointernátne zhromaždenia

Krúžková činnosť:

Na začiatku školského roka odovzdalo vzdelávacie poukazy na internáte 59 žiakov. 52 z nich pracovalo 
v záujmových krúžkoch až do konca škoského  roka. Finančné prostriedky, získané zo vzdelávacích 
poukazov, sme využili na nákup pomôcok a materiálu pre činnosť jednotlivých krúžkov. V priebehu 
školského roka fungovalo na internáte 5 záujmových krúžkov :

1. krúžok tvorivých aktivít – Koňuchová ( 5 poukazov )
2. krúžok varenia – Haljáková, od februára Novotná ( 13 poukazov )
3. športový krúžok – Kret ( 12 poukazov )
4. turistický krúžok – Valachová ( 6 poukazov )
5. internetový krúžok – Justh ( 16 poukazov )

Projekty a spolupráca s inými organizáciami :
 

1. Slovenské hnutie špeciálnych olympiád. Chlapci nás reprezentovali na flórbalovom turnaji stredných 
škôl v Bratislave a na 17. ročníku  Medzinárodného vianočného turnaja v unifikovanom futbale 
v Púchove. Zorganizovali sme exibičný zápas v rámci 8. Európskeho futbalového týždňa špeciálnych 
olympiád v Ladcoch.

2. BBW Waiblingen. Prázdninový pobyt na Orave od 8. do 15.8.2008, na ktorom sa zúčastnili deti 
z OUI Ladce a z BBW Waiblingen.

3. CVC Ilava. Vystúpenia tanečnej skupiny v Dome kultúry v Ilave – september a október 2007.
4. Základná škola Ladce. Pravidelná spolupráca pri integrácii žiakov v rámci tzv. unifikovaného športu, 

kde mentálne postihnutí športovci trénujú a súťažia spoločne s rovesníkmi z bežnej populácie. Účasť 
na futbalovom turnaji v rámci charitatívneho podujatia „ Lopta pre Afriku“, organizovaného ZŠ 
Ladce.

5. Projekt „ Rozprávkový park “, ktorý nadviazal na projekt  „ Bršlen“ z minulého roka. Tento projekt sa 
realizoval 30. mája 2008  v spolupráci so Základnou školou Ladce, s materským centrom Mimčo, 
s OZ Preles,  s dobrovoľníkmi z Gymnázia Považská Bystrica  a s finančnou poporou Obecného 
úradu Ladce. Súčasťou projektu bolo čistenie parku.

6. Medzinárodný divadelný projekt „ Európa – vlastzná, cudia a spoločná“ , podporený z grantového 
programu Európskej únie „Mládež v akcii“. Realizovali sme prípravnú časť projektu, týždenné 
stretnutie s projektovými partnermi z Maďarska a z Nemecka v Ladcoch. Divadelné predstavenie 
v dome kultúry sa však neuskutočnilo, pretože maďarská národná agentúra projekt vo svojej krajine 
nepodporila.



Materiálne a personálne podmienky:

Na začiatku školského roka 2007/2008 pracovalo na internáte 6 skupinových vychovávateľov  a 2 pomocné 
vychovávateľky. Od februára 2008 sa znížil počet výchovných skupín a tým aj počet skupinových 
vychovávateľov na 5 a na 1 pomocnú vychovávateľku.

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

Od 4. februára 2008 sme sa presťahovali z kaštieľa do nového internátu. Zvýšila  sa tým kvalita a kultúra 
bývania a tiež možnosti osobnej hygieny.

V novom internáte sú výborné podmienky pre činnosť školskej knižnice.

V mesiaci február sme vybavili miestnosť vychovávateľov a spoločenskú miestnosť.

Presťahovaním sme zatiaľ prišli o podmienky na činnosť keramického krúžku a krúžku varenia. 

Pre prácu na internete majú žiaci vytvorené optimálne podmienky, nakoľko v poobedňajších hodinách 
neobmedzene môžu skupinoví vychovávatelia so svojimi skupinami využívať počítačovú učebňu.

V mesiaci august sme vybavili nábytkom druhú klubovňu, ktorá má v doobedňajších hodinách slúžiť ako 
trieda.

V snahe zabezpečiť pre internát možnosť sledovať nielen štandardné programy  sme objednali anténu 
u spoločnosti Satro. Pracovníci tejto firmy v mesiaci máj skonštatovali, že alej stromov  z parku bráni príjmu 
programov cez ich zariadenie. Namontovanie antény bude realizované po zariadení klubovne v mesiaci 
september, pretože v tejto miestnosti má byť nainštalovaný druhý televízor.

Sponzorská pomoc škole:

BBW Waiblingen – úhrada ubytovania počas letného prázdninového pobytu.

Zviditeľňovanie:

Články v Obzore a Ladeckých zvestiach.


