
 

Výročná správa mimoškolskej výchovy  za školský rok  2021/2022 Školského internátu   

OUI Ladce 

 

 

Organizácia a štatistika : 

 

počet ubytovaných na začiatku školského roka : 17 

počet ubytovaných na konci školského roka : 12 

počet výchovných skupín : 2 

počet skupinových vychovávateľov : 3 /1MD/ 

počet pomocných vychovávateľov : 2 

 

 

Vnútroškolská kontrola  a riadenie : 

 

hospitácie : 2 

kontrola  povinnej dokumentácie : 8 

pracovné porady : 3 

 

 

Práca metodického združenia : 

 

august    2021   :   Vytvorenie plánu práce MZ 

 

október  2021 :    Informácie o nových žiakoch na internáte   

 

      marec 2022      :     Efektívny mutizmus – výberové mlčanie 

                                  

 

Vzdelávacie aktivity : 

 

Profesijný rozvoj pedagogických  zamestnancov: 

 

 V mesiaci apríl sa pedagogickí zamestnanci školského internátu zúčastnili aktualizačného 

vzdelávania  „ Inovatívne prvky vo výchove so zameraním na silné stránky osobnosti žiaka“.  

 

 

 

Výchovná činnosť : 

 

Výchovná činnosť 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 v prípade potreby spolupracovali s ostatnými pedagogickými, 

nepedagogickými pracovníkmi a rodičmi, zákonnými zástupcami. 

 

 

 

 



Kultúrno-spoločenské aktivity, celointernátne aktivity a hry : 

 

Celointernátne kultúrno spoločenské aktivity a športové súťaže sa v tomto školskom roku na 

internáte nerealizovali priebežne v priebehu celého školského roka, organizovali sme ich až 

keď to pandemická situácia dovolila, sústredili sme sa viac na prácu vo výchovných 

skupinách. 

Keď to poveternostné podmienky čo len trochu umožnili,v maximálnej miere sme sa snažili, 

aby ubytovaní žiaci mali spoločné aktivity na čerstvom vzduchu. 

 

Uskutočnené kultúrno-spoločenské aktivity, celointernátne aktivity a hry:  

Vedomostný kvíz – máj 2022 

Varím, varíš, varíme – máj 2022 

Slovensko naše – kvíz – máj 2022 

Športové popoludnie – jún 2022 

Kvíz o pamiatkach – jún 2022 

Súťaž vo všeličom – jún 2022 

Výlet na Butkov – jún 2022 

 

Celointernátne zhromaždenie – september 2021, október 2022. 

 

 

Krúžková činnosť: 

 

Na začiatku školského roka odovzdalo na internáte vzdelávacie poukazy   17 žiakov. 

V priebehu školského roka mali na internáte fungovať 2  záujmové krúžky : 

 

krúžok  varenia - p. Fedorová ( 9  poukazov ) 

krúžok internetový - p. Novotná   (8  poukazov ) 

 

Z dôvodu pandemických opatrení tieto krúžky nemohli fungovať  celý rok bez prekážok , 

pracovali v takom režime, ktorý sa prispôsoboval aktuálnej pandemickej situácii. 

Z finančných prostriedkov na vzdelávacie poukazy sa časť financií použila na vybavenie pre  

krúžkovú činnosť, činnosť krúžkov a časť týchto financií sme použili na opatrenia proti 

COVIDU 19. 

 

Projekty a spolupráca s inými organizáciami : 

        

V tomto školskom roku, v mesiaci jún,  boli niektorí ubytovaní žiaci a zamestnanci školského 

internátu zapojení v enviromentálnom projekte Save Nature and Clime ( Zachráň prírodu 

a klímu ). Do projektu okrem žiakov našej školy boli zapojené ďalšie dve partnerské  školy, 

EGYMI Baja, Maďarsko a BBW Mosbach, Nemecko. 

 

 

Personálne a materiálne podmienky: 

 

V školskom roku 2021/2022 pracovali na internáte 2 skupinové vychovávateľky  a 2 pomocné 

vychovávateľky.   

 

Na výchovnú činnosť v oblasti športu sme v obmedzenej miere, väčšinou za nepriaznivého 

počasia, naďalej využívali pohybovú miestnosť. Keď to počasie dovolilo, využívali  sme  



exteriér,  nádvorie našej školy s vonkajším fitnessom, multifunkčné ihrisko pri miestnom 

dome kultúry, často sme chodili do prírody. 

Naďalej máme možnosť využívať na varenie v krúžku varenia  priestory dobre vybavených 

dielní  v odbore kuchár. Krúžok často navštevujú aj chalani, ktorí sa doobeda realizujú 

v stavebných odboroch, ale tiež žiaci, ktorí sa učia v odbore záhradník. 

V priebehu celého školského roku sme zvýšenú pozornosť venovali žiakom končiacich 

ročníkov v ich príprave  na záverečné skúšky, končili nám žiaci v odbore záhradník a kuchár. 

V neposlednom rade sme žiakom aktuálne udalosti, pamätné dni, sviatky a iné významné 

skutočnosti pripomínali prostredníctvom dvoch  veľmi pekných násteniek, ktoré neustále 

aktualizovali dve zamestnankyne výchovy mimo vyučovania. Pani skupinovej 

vychovávateľke a pomocnej vychovávateľke, v príprave násteniek, občas boli nápomocní aj 

naši ubytovaní žiaci 

 

 

 

 

                                        

V Ladcoch,  8. septembra  2022                                                  Ing.  Anna Veličová, 

                                                                                    zástupca RŠ pre mimoškolskú výchovu 

       

 

 


