
Výročná správa mimoškolskej výchovy  za školský rok  2014/2015 Školského internátu   

OUI Ladce 

 

 

Organizácia a štatistika : 

 

počet ubytovaných na začiatku školského roka : 27 

počet ubytovaných na konci školského roka : 24 

počet výchovných skupín : 2 

počet skupinových vychovávateľov : 2 

počet pomocných vychovávateľov : 2 

 

 

Vnútroškolská kontrola  a riadenie : 

 

hospitácie : 8 

kontrola  povinnej dokumentácie : 8 

pracovné porady : 3 

 

 

Práca metodického združenia : 

 

27. augusta    2014 :   Vytvorenie plánu práce MZ 

6. októbra    2014  :  Informácie o nových žiakoch na internáte      

7.   apríla      2015 :   1. Neverbálna komunikácia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                        2. Duševné zdravie 

 

                      MZ s témami  Neverbálna komunikácia a Duševné zdravie  odborne viedli 

lektorky z CPPP a P Dubnica nad Váhom,  pani  Mgr Kútna a Mgr Kuniaková.    

                                       

 

Vzdelávacie aktivity : 

 

Kontinuálne vzdelávanie: 

 

Novotná, Valachová – MPC TN – Finančná gramotnosť do škôl 

 

Novotná, Valachová – MPC TN – Metodika tvorby individuálnych výchovnovzdelávacích 

programov pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami v primárnom 

a sekundárnom vzdelávaní  

 

Novotná, Valachová – MPC TN -  Informačná bezpečnosť v škole 

 

Novotná, Valachová – MPC TN – Problematika šikanovania v školskom prostredí 

 

Novotná, Valachová –MPC TN –Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích 

programoch 

 

 

  



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 : 

 

Kvíz – Porekadlá – september 2014 

Kvíz -  Svetový deň  zvierat – október 2014 

Imatrikulácia – október 2014 

Kvíz o všeličom 1. kolo – november 2014 

Turnaj v dáme – november  2014 

Kvíz o ľudskom tele – november 2014 

Najkrajší účes, najkrajší make up – november 2014 

Človeče nehnevaj sa – december 2014 

Jedlička  s kultúrnym programom – december 2014 

Turnaj v stolnom futbale – január 2015 

Kvíz o všeličom 2. kolo – január 2015 

Skladanie puzzle – február 2015 

Hádankárska súťaž – február  2015 

Slušnosť naša každodenná – február  2015 

Kvíz o všeličom 3. kolo – marec 2015 

Kvíz o Veľkej noci – marec 2015 

Zaujímavosti zo zemepisu – apríl 2015 

Perfektná domácnosť – apríl 2015 

Opekačka v Horných Ladcoch – jún 2015 

Vyhodnotenie najkrajšej izby – jún 2015 

Celointernátne zhromaždenia – september 2014, október 2014 , marec 2015, jún 2015 

 

 

Krúžková činnosť: 

 

Na začiatku školského roka odovzdalo vzdelávacie poukazy na internáte  24  žiakov, 21 

žiakov  pracovalo v záujmových krúžkoch až do konca školského  roka, 1 žiak bol 

z krúžkovej činnosti odhlásený z dôvodu výstupu zo školy v priebehu školského roka, dvaja 

žiaci neabsolvovali dostatočný počet hodín. Finančné prostriedky, získané zo vzdelávacích 

poukazov, sme využili na nákup pomôcok a materiálu pre činnosť jednotlivých krúžkov.  

 

V priebehu školského roka fungovali na internáte 3  záujmové krúžky : 

 

športový krúžok – p. Gabovič  ( 7-2= 5  poukazov ) 

krúžok  mladých gazdiniek – p. Valachová ( 10-1=9  poukazov ) 

krúžok zaujímavých informácií  - p. Novotná   ( 7   poukazov ). 

 

 

 



Projekty a spolupráca s inými organizáciami : 

        

V tomto školskom roku samostatný projekt na našom školskom internáte sa neuskutočnil.  

 

 

Personálne a materiálne podmienky: 

 

V školskom roku 2014/2015 pracovali na internáte 2 skupinové vychovávateľky  a 2 pomocní 

vychovávatelia. 

 

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

vzdelávacích poukazov. 

 

Na výchovnú činnosť v oblasti športu sme aj v uplynulom školskom roku využívali pohybovú 

miestnosť a nádvorie našej školy.  

 

Internet  v  poobedňajších hodinách využívali skupinoví vychovávatelia so svojimi skupinami 

a tiež aj pre krúžkovú činnosť.  

 

Naďalej využívame na varenie v krúžku mladých gazdiniek priestory dobre vybavených 

dielní  odbore služby a domáce práce. 

 

Materiálne a ubytovacie podmienky sú naďalej na veľmi dobrej úrovni. Do skrášlenia 

prostredia internátu zapájame podľa možnosti všetkých ubytovaných žiakov. 

 

Na výzdobe internátu, okrem pracovníkov výchovy a ubytovaných žiakov,  sa v značnej miere 

podieľala tiež pani majsterka odborného výcviku Bc Rudolfína Riecka prostredníctvom 

krúžkovej činnosti.   

 

 

                                        

V Ladcoch,  23. septembra 2015                                                  Ing Veličová Anna 

                                                                                    zástupca RŠ pre mimoškolskú výchovu       

 

 


