
 
 
Výročná správa mimoškolskej výchovy  za školský rok  2008/2009  internátu  
pri  OUI Ladce 
 
Organizácia a štatistika : 
 
počet ubytovaných na začiatku školského roka : 37 
počet ubytovaných na konci školského roka : 33 
počet výchovných skupín : 4 
počet skupinových vychovávateľov : 4 
počet pomocných vychovávateľov : 1 
 
 
Vnútroškolská kontrola  a riadenie : 
 
hospitácie : 8 
kontrola povinnej dokumentácie : 7 
pracovné porady : 5 
 
 
 
 
Práca metodického združenia : 
 

2. september 2008 : Vytvorenie plánu práce MZ 
7.   október     2008  :  Stretnutie s právnikom 
23.  marec       2009 :  Ako byť prosociálnym vychovávateľom 

      29.  máj           2009  :  Tematická exkurzia  Kelč, Česká republika pracovných skupín 
učitelia,   vychovávatelia 
 
 
Vzdelávacie aktivity : 
 
Novotná, Koňuchová :      MCBB:     Ako byť prosociálnym vychovávateľom – pokračoval 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 : 
 
Stolný futbal – september 2008 
Imatrikulácia – október 2008 
Stolný futbal – október 2008 
Slávnosť pod jedličkou – december 2008 
Stolnotenisový turnaj – marec 2009 
Súťaž o najkrajší účes a make-up – marec 2009 
Divadelné predstavenie – projekt „ Divadlo“  – apríl 2009 
Pevnosť Boyard – máj 2008 
Vatra horí – jún 2009 
Celointernátne zhromaždenia 
 
 
Krúžková činnosť: 
 
Na začiatku školského roka odovzdalo vzdelávacie poukazy na internáte 35 žiakov, ktorí  
pracovali 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 fungovali na internáte 4 záujmové krúžky : 
 

krúžok tvorivých aktivít – Koňuchová , Novotná( 7 poukazov ) 
športový krúžok – Kret, Koňuchová  ( 10 poukazov ) 
turistický krúžok – Valachová ( 4 poukazy ) 
internetový krúžok – Justh ( 14 poukazov ) 

 
 
Projekty a spolupráca s inými organizáciami : 
       
CVČ Ilava. Počas celého školského roka  pracovníčky CVČ Ilava 1 krát v týždni pracovali    
s našimi žiakmi a tiež so žiakmi miestnej základnej školy a oboznamovali ich s  netradičnými 
výtvarnými technikami. 
 
Slovenské hnutie špeciálnych olympiád. Chlapci nás reprezentovali na flórbalovom turnaji 
stredných škôl v Bratislave, kde obsadili pekné 4. miesto.  

 
 

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. Unifikovaný futbalový zápas medzi žiakmi základnej školy a žiakmi nášho 
zariadenia, organizované OUI Ladce. 
 
 
Medzinárodný divadelný projekt „ Európa – vlastná, cudzia a spoločná“ , podporený 
z grantového programu Európskej únie „Mládež v akcii“. Realizovali sme prípravnú časť 
projektu a týždenné stretnutie s projektovými partnermi z Maďarska, z Poľska a z Nemecka 
vo Waiblingene . 
 
 
 



Personálne a materiálne podmienky: 
 
Na začiatku školského roka 2008/2009 pracovalo na internáte 5 skupinových vychovávateľov  
a 1 pomocná vychovávateľka. Od januára 2009 sa znížil počet výchovných skupín, pán Kret 
požiadal o neplatené voľno, a tým sa znížil počet skupinových vychovávateľov na 4 a na 1 
pomocnú vychovávateľku. 
 
Záujmové kružky fungovali aj v tomto školskom roku vďaka finančným prostriedkom zo 
vzdelávacích poukazov. 
 
V mesiaci september sme dali nainštalovať anténu na obidva televízory na internáte. 
 
V mesiaci november sme vybavili miestnosť vychovávateľov  tlačiarňou  a kreslom.  
 
V mesiaci december sme zakúpili na internátne izby poličky a pred priestory internátu čistiace 
rohože. 
 
V mesiaci január sa dovybavil internát botníkom.  
 
V mesiaci máj sme zakúpili na nádvorie školy zo vzdelávacích poukazov betónový 
stolnotenisový stôl. 
 
Pre prácu na internete majú žiaci naďalej vytvorené optimálne podmienky, nakoľko v 
poobedňajších hodinách neobmedzene môžu skupinoví vychovávatelia so svojimi skupinami 
využívať počítačovú učebňu. 
 
 
 
 
Zviditeľňovanie: 
 
Články v  Ladeckých zvestiach. 
 
V  Ladcoch  9. októbra  2009                                                  Ing Veličová Anna 
                                                                                    zástupca RŠ pre mimoškolskú výchovu       
 
 
  


