
Výročná správa mimoškolskej výchovy  za školský rok  2010/2011 Školského 
internátu   OUI Ladce

Organizácia a štatistika :

počet ubytovaných na začiatku školského roka : 29
počet ubytovaných na konci školského roka : 19
počet výchovných skupín : 5
počet skupinových vychovávateľov : 5 ( koncom školského roku 3 )
počet pomocných vychovávateľov : 2

Vnútroškolská kontrola  a riadenie :

hospitácie : 3
kontrola  povinnej dokumentácie : 8
pracovné porady : 2

Práca metodického združenia :

30. augusta 2010 :   Vytvorenie plánu práce MZ
25. október 2010  :  Sebaúcta
14. marec    2011 :   Verbálna a neverbálna komunikácia
V pláne bola ešte téma  „ Enviromentálna výchova „ . Táto téma z dôvodu dlhodobej PN 
sa presúva do ďalšieho roka. 

Vzdelávacie aktivity :

Vzdelávacích aktivít sa v školskom roku 2010/2011  nezúčastnil žiaden pedagogický 
pracovník výchovy z nášho internátu. 

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 sa snažili spolupracovať s ostatnými pedagogickými, 
nepedagogickými pracovníkmi a rodičmi, zákonnými zástupcami.

Kultúrno-spoločenské aktivity, celointernátne aktivity a hry :

Hudba – môj koníček – október 2010
Turnaj v dáme  – november 2010
Slávnosť pod jedličkou – december 2010



Turnaj v stolnom futbale – január 2011
Športové popoludnie medzi skupinami – február 2011
Turnaj v dáme – marec 2011
Turnaj v stolnom futbale – marec 2011
Stolnotenisový turnaj – marec 2011
Floorbalový turnaj – máj 2011
Unifikovaný futbalový zápas OUI – ZŠ Ladce – máj 2011
Vatra horí – jún 2011
Celointernátne zhromaždenia

Krúžková činnosť:

Na začiatku školského roka odovzdalo vzdelávacie poukazy na internáte 27 žiakov, ktorí 
pracovali 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 fungovali na internáte 4  záujmové krúžky :

športový krúžok – Koňuchová , Kret  ( 8  poukazov )
krúžok  mladých gazdiniek – Valachová ( 3  poukazy )
internetový krúžok – Justh ( 8  poukazov )
krúžok zaujímavých informácií  - Novotná   ( 8   poukazov )

Projekty a spolupráca s inými organizáciami :
       
V tomto školskom roku samostatný projekt na našom školskom internáte sa neuskutočnil. 
Viacerí ubytovaní žiaci však boli zapojení do školou podaného projektu Comenius, tak u nás 
doma, ako aj na partnerských školách v Kelči v Českej republike a v Baji v Maďarsku.

 
Personálne a materiálne podmienky:

Na začiatku školského roka 2010/2011 pracovalo na internáte 5 skupinových vychovávateľov 
a 2 pomocní vychovávatelia. Z dôvodu zníženia počtu žiakov sa však počet skupinových 
vychováteľov do konca školského roku znížil na troch.

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

Materiálne podmienky pre prácu na internáte sú naďalej na dobrej úrovni, spoločenská 
miestnosť má veľmi dobré vybavenie čo sa týka elektroniky – TV, video, DVD, 
dataprojektor,  množstvo spoločenských hier.

Športové potreby do pohybovej miestnosti a pre športovú činnosť na nádvorí našej školy 
a ihriska a telocvične miestnej ZŠ, ktoré naši žiaci využívali, pribežne podľa požiadaviek 
a potrieb  dopĺňame.

Internet  v  poobedňajších hodinách môžu neobmedzene skupinoví vychovávatelia so svojimi 
skupinami využívať . 



Taktiež využívame na varenie v krúžku mladých gazdiniek dobre vybavené dielne pre 
odborný výcvik v odbore služby a domáce práce.

Ubytovacie podmienky sú tiež naďalej na veľmi dobrej úrovni,  v estetizáciii prostredia 
školského internátu  pokračujeme, do tejto činnosti zapájame podľa možnosti všetkých 
ubytovaných žiakov.

Zviditeľňovanie:

Články v  Ladeckých  zvestiach. 
                                       
V Ladcoch,  15. októbra 2011                                                  Ing Veličová Anna
                                                                                    zástupca RŠ pre mimoškolskú výchovu 


