
Mimoškolská výchova na DM pri Odbornom učilišti internátnom Ladce

                (výročná správa za školský rok 2006/2007)

Organizácia a štatistika:
Šk. rok Šk.rok Šk. rok Šk. rok
2006/07 2005/06 2004/05 2003/04

Počet ubytovaných na začiatku šk. roka:    69    68    76     81
Počet ubytovaných na konci šk. roka:    51    59    65                 

    71
Počet žiakov s NÚV na začiatku šk. roka:     0    12    27     39
Počet žiakov s NÚV na konci šk. roka:     0    12    24     36
Počet výchovných skupín:     7     6     8                 8
Počet skup. vychovávateľov:     7     6     8      8
Počet pomoc. vychovávateliek:     2     4     6      6

Vnútroškolská kontrola a riadenie:

Hospitácie:     9
Kontrola povinnej dokumentácie:     3x
Pracovné porady:     2 

Riadiaca a kontrolná činnosť bola ovplyvnená faktom, že vedúci vychovávateľ pracoval súčasne so 
svojou skupinou ako skupinový vychovávateľ.

Práca metodického združenia:

1. September: Spoločná tvorba plánu MZ 
2. Október: Sprostredkovanie informácií zo vzdelávania – p. Valachová
3. November: Neformálne stretnutie s PK učiteľov
4. Apríl: Deň naopak - výmena rolí medzi vychovávateľmi  a učiteľmi
5. Apríl: Spätná väzba a ohlasy na Deň naopak

Vzdelávacie aktivity:

Lacková: Magisterské štúdium na Trnavskej univerzite
Kret: Pravidelné vzdelávanie koordinátora drogovej prevencie

Dvojdňové vzdelávanie facilitátorských zručností

Výchovná činnosť:

• Domov mládeže po rokoch zabezpečovania ústavnej starostlivosti fungoval v tomto školskom 
roku už len ako zariadenie pre týždenne dochádzajúcich žiakov. 

• 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, samostatnosť a integráciu žiakov.



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

Mimoriadna udalosť

Dňa 11. júna 2007 sa počas osobného voľna utopil žiak prvého ročníka Vlastimil Kasl. Táto 
tragická  udalosť  ovplyvnila  záver  školského  roka  a mala  mimoriadny  dopad  na  žiakov 
a zamestnancov  učilišťa.  Vedenie  školy  vyšetrilo  okolnosti  tragédie  a uvažuje  aj  nad  zmenami 
v režime dňa a v domovom poriadku.

Kultúrno-spoločenské aktivity, celointernátne aktivity a hry:

• Imatrikulácia – september 2006
• Vznik internetového časopisu Ementál – november 2006
• Kultúrny program na oslave 40-teho výročia učilišťa – december 2006
• Celointernátny turnaj vo flórbale – marec 2007
• Celointernátny turnaj v minivolejbale – apríl 2007
• Rozrávkový park – jún 2007
• Celointernátne zhromaždenia

 

Krúžková činnosť:

Na  začiatku  školského  roka  odovzdalo  vzdelávacie  poukazy  na  DM  60  žiakov.  49  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 6  záujmových  krúžkov,  v ktorých  pracovali  žiaci  so 
vzdelávacími poukazmi aj bez nich. 

• krúžok tvorivých aktivít - Koňuchová (5 poukazov)
• krúžok varenia –Justhová (od marca Lacková) (9 poukazov)
• krúžok ručných prác –Lacková (6 poukazov)
• športový krúžok –Kret (15 poukazov)
• strelecký krúžok –Justh (14 poukazov)
• počítačový krúžok –Justh (bez poukazov)

Projekty a spolupráca s inými organizáciami:

1. Účasť na podujatiach Slovenského hnutia špeciálnych olympiád. Chlapci nás reprezentovali 
na flórbalovom turnaji v Bratislave, na 16-tom ročníku medzinárodného Vianočného turnaja 
v unifikovanom futbale v Liptovskom Mikuláši a na exhibičnom zápase v rámci 7. Európskeho 
futbalového týždňa v Ladcoch.

2. Spoločné leto.  Prázdninový pobyt od 11. do 18. 8. 2007 na Orave, na ktorom sa zúčastnia 
deti z OUI Ladce a z BBW Waiblingen.

3. Spolupráca  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. 

4. Realizácia  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. Projekt trval od októbra 2006 do januára 2007 a bol podporený 
Európskou úniou.



5. Realizácia projektu „Bršlen“, ktorý sa uskutočňuje vďaka podpore spoločnosti TIPOS, a.s. a 
Nadácii  pre  deti  Slovenska  v  rámci  grantového  programu  Stierame  rozdiely.  Projekt  sa 
realizuje  v spolupráci  so  Základnou  školou  Ladce  a s Gymnáziom  Považská  Bystrica  od 
októbra  2006  do  septembra  2007  a je  zameraný  na  rozvoj  životných  zručností  a na 
integráciu žiakov.

Primárna protidrogová oblasť:

V školskom roku 2006/2007 sme aj naďalej venovali pozornosť problematike prevencie sociálno – 
patologických javov. Ako najefektívnejší spôsob prevencie sa nám javia zážitkové aktivity na 
výchovných skupinách, ako i výchova žiakov k aktívnemu tráveniu voľného času.

Materiálne a personálne podmienky:

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

• Školský rok sme začali  so siedmimi skupinovými  a tromi  pomocnými vychovávateľkami.  V 
marci  2007 odišla  do dôchodku skupinová vychovávateľka Justhová.  V apríli  na uvoľnené 
miesto nastúpila pomocná vychovávateľka Haljaková. Tým sa počet vychovávateliek ustálil 
na 7 skupinových a 2 pomocné. 

Sponzorská pomoc škole:

• Cementáreň Ladce, a.s. – reklamné predmety
• BBW Waiblingen – úhrada ubytovania počas letného prázdninového pobytu
• Obecný úrad Ladce - sladkosti

Zviditeľňovanie:

Články v Obzore a v Ladeckých zvestiach.

V Ladcoch, dňa 4.7.2007.
Stanislav Kret,
vedúci vychovávateľ


