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Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti a o podmienkach, 

v ktorých táto činnosť prebiehala v školskom roku 2015/2016 

 

 
Par. 2 odsek 1 písmeno a.) 

 

Základné identifikačné údaje o škole: 

 

1. názov školy: 

Reedukačné centrum, Biele Vody 267  Mlynky 

 

2. adresa školy: 

Biele Vody 267, 053 76 Mlynky 

 

3. telefónne a faxové čísla školy: 

tel: 053 4493204 fax: 053 4493206 

 

4. elektronická adresa školy: 

skolarc@mail.t-com.sk 

 

5. údaje o zriaďovateľovi školy: 

Okresný úrad Košice, odbor školstva  

 

6. mená vedúcich zamestnancov s určením ich funkcie: 

Mgr. Ján Malindžák  riaditeľ 

Mgr. Peter Skalický  zástupca 

Mgr. Ľubica Stanislavová vedúca výchovy 

 

7. údaje o rade školy a iných poradných orgánov, ktoré fungujú v rámci RC: 

a.) Rada školy:  

 

Dátum vzniku: 23.03.2012 

1. Miroslav Leskovianský  

2. Mgr. Milena Kolláriková  

3. Mgr. Anton Horváth 

4. Ľuboš Duda  

5. Štefan Kontuľ  

6. PhDr. Anna Racková 

7. Ing. Adriana Némethová 

8. MVDr. Ľubica Krajničáková  

9. PaedDr. Milan Gomolčák 

10. Mgr. Klaudia Miklodová 

11. Mgr. Ivica Šimková 

 

 

  Rada školy:  

Dátum vzniku: 23.03.2016 

1. Mgr. Anton Horváth 

2. Mgr. Vlasta Gallová 
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3. Mgr. Daniela Skalická 

4. Ing. Peter Lipták 

5. Ľuboš Duda 

6. Mgr. Viktória Rozsypalová 

7. Mgr. Ivica Šimková 

8. Mgr. Alžbeta Tamásová 

9. Martina Haneková 

10. Ing. Peter Dzurenda 

11. Ing. Ján Bodnár 

 

 

 Ďalšími poradnými orgánmi riaditeľa RC sú: 

- pedagogická rada, 

- porada vedenia, 

- stravovacia komisia, 

- škodová komisia, 

- technik PO, 

- technik BOZP. 

 

b.) údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacimi 

potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení: 

49 žiakov 

 

e.) údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania:        ZŠ                ŠZŠ   

prospelo        6  41   

neprospelo        0  0   

neklasifikovaných       0  2   

znížené známky  2. stupeň     0  1   

    3. stupeň            0  1   

    4. stupeň     0  2 

neospravedlnené hodiny                             0 h  815 h 

ospravedlnené hodiny                                119 h            663 h 

spolu                                                           119 h            1478 h 

pokarhanie riaditeľa       25 

   

pochvaly riaditeľa        43   

 

g.) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy: 

- počet učiteľov vrátane riaditeľa školy:  8 

- počet asistentov učiteľa:   1 

- počet vychovávateľov:    14 

- kvalifikovaní pedagógovia:   7 

- študujúci v rámci rozširujúceho štúdia:  0 

- nekvalifikovaní pedagógovia:   1 

- kvalifikovaní vychovávatelia:   13    

- nekvalifikovaní vychovávatelia:  1 

 z toho študujúci za účelom splnenia 

kvalifikačných predpokladov   1 
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h.) údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy: 15 

Kvalifikačné: 1 

Aktualizačné: 12 

Inovačné: 6 

Prípravné atestačné – II. atestácia: 3 

Funkčné inovačné: 0 

 

i.) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 

1x výstup na pohorie Kráľova hoľa 

7x návšteva kina v Spišskej Novej Vsi 

Účasť na „ Talentáriu „ Dobšiná 

3x návšteva divadelného predstavenia Dobšiná 

      10x turistický výlet do Slovenského raja 

Návšteva jaskýň: Dobšinská Ľadová, Domica, Ochtinská aragonitová, 

kaštieľa Betliar a Spišského hradu 

RC veľmi úzko spolupracuje s obcou Mlynky, so ŠZŠ v Dobšinej a s ostatnými RC 

v Slovenskej republike. 

O putovný pohár riaditeľky ŠZŠ Dobšiná v stolnom tenise – 1. miesto 

Celoslovenské športové hry RC a DC – celkove 1. miesto z toho: 

Stolný tenis: 1. miesto a 2. miesto jednotlivci, celkove ako kolektív – 1. miesto 

Nohejbal: 1. miesto 

Futbal: 2. miesto 

Volejbal: 1. miesto 

Beh na 1000 m: 1. a 2. miesto, beh na 60m: 2. miesto, vrh guľou: 2. miesto 

Skok do diaľky: 2. miesto, štafeta 4x 200 m: 1 miesto 

Mini športové hry: 2 x 1. miesto, 1x 2. miesto 

( RC Bačkov, Horný Bankov a RC Mlynky – Biele Vody ). 

 

j.) údaje o projektoch, do ktorých bol RC zapojený: 

V školskom roku 2015/2016 sme neboli zapojení do žiadnych projektov. 

 

k.) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI: 

V školskom roku 2015/2016 nebola vykonaná žiadna inšpekčná kontrola. 

 

l.) údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy: 

V posledných siedmich rokoch sa nám podarilo výrazne zrekonštruovať domov mládeže, 

čím sa podstatne zlepšila kvalita života našich detí. ( nová elektroinštalácia, nové sprchy, 

umyvárne a WC nové okná a dvere, nové ústredné vykurovanie). Vytvorili sme 2 

počítačové miestnosti s interaktívnymi tabuľami.  

V nasledujúcich rokoch je potrebné ošetriť a natrieť oplotenie okolo areálu RC, ošetriť 

a natrieť všetky strechy objektov RC.  

      V priestoroch ŠIJ je potrebné postupne dopĺňať a vymieňať strojové zariadenie, opraviť  

      a doplniť poškodené dlažby a obklady.  

      V nasledujúcich rokoch je nutné investovať do učených pomôcok a do pomôcok pre  

      výchovu mimo vyučovania , nakúpiť nové, vhodné a potrebné knihy do učiteľskej  

      a žiackej knižnice. 

 

     m.) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti školy,          

 a to: 

 1. dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov: 
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 r. 2015 za 4 mesiace  1310 € 

 r. 2016 za 8 mesiacov  798 € 

2. o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením

 školy: 

 r. 2015 za 4 mesiace         7 715, 78 € 

 r. 2016 za 8 mesiacov         9 151, 72 € 

 3. o finančných prostriedkoch prijatých na vzdelávacie poukazy: 

 r. 2015 za 4 mesiace  302 € 

 r. 2016 za 8 mesiacov    468 € 

 

 n.) cieľ, ktorý si RC určil v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný rok,  

 a vyhodnotenie jeho plnenia: 

b.) Zotrvať v rezorte školstva: 

Vďaka OÚ - OŠ Košice a MŠ sa nám podarilo zotrvať v rezorte školstva. 

c.) Zapojiť deti RC do projektu: 

-  vzdelávacie poukazy 

-  kultúrne poukazy 

Získané finančné prostriedky výrazne pomohli pri športovom a kultúrnom vyžití 

našich detí. 

  

 o.) oblasti, v ktorých RC dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky: 

            Dobré výsledky dosahujú klienti RC v športovej a kultúrnej oblasti, 

 RC dosahuje dobré výsledky vo svojej hlavnej činnosti – v reedukácii  

 ( prevýchove) mentálne postihnutých, ťažkovychovávateľných, sociálne a mravne  

 narušených detí  

- úroveň výchovno – vzdelávacieho ( reedukačného) procesu by sa 

zvýšila, keby sme mali dostatok učebných pomôcok a pomôcok pre 

výchovu mimo vyučovania. 

 

p.) výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov 

na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium: 0 

 

Klienti, ktorí odišli v školskom roku 2015/2016 zo zariadenia:  

 

- po ukončení výchovného opatrenia: 4 klienti 

- zrušenie ústavnej starostlivosti: 2 klienti 

 

Po ukončení povinnej školskej dochádzky bolo premiestnených  8 klientov: 

 

RC Bankov, Košice – 2 klienti 

RC Chalmová – 2 klienti 

RC Sološnica – 2 klienti 

RC Veľké Leváre – 2 klienti 

 

 

Návrat do Ded po ukončení dobrovoľného prevýchovného pobytu: 10 klientov 

 

a.) o psychohygienických podmienkach výchovy a vzdelávania v škole: 

Ohľadom psychohygienických podmienok v škole – práca psychológa na plný úväzok, 

základom terapeutického pôsobenia je sociálnopsychologický tréning v rámci skupiny, 
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práca formou arteterapie, muzikoterapie, biblioterapie, relaxačných cvičení, v prípade 

potreby alebo individuálneho záujmu klientov poskytovanie individuálnych 

terapeutických intervencií, tretí rok práca s deťmi formou klubových aktivít – v dvoch 

selektívne vybraných skupinách, s každou v intervale 14 dní, selektívnym výberom 

detí s dlhodobo narušeným osobnostným vývinom vplyvom citovej a sociálnej 

deprivácie, kde je činnosť orientovaná všestranne – arteterapia, pohybové aktivity, 

spoločenské akcie, varenie ....., účelom tejto mimoškolskej klubovej práce je 

poskytovanie pozitívnych korekčných skúsenosti najproblémovejších klientom RC, so 

zapojením do celkového hodnotiaceho a motivačného systému zariadenia. 

 

 

b)spolupráca s rodičmi: 

Rodičom poskytujeme poradenstvo podľa záujmu, prevažne o možnostiach zrušenia 

ústavnej výchovy, konzultácie ohľadom profesionálnej orientácie v sieti RC aj mimo 

nej, odbornú pomoc pri zvládaní výchovných a osobných problémov našich klientov. 

 

 

 

Záver: 

 

 Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade dňa 02. 09. 2016. 

 Správa bola prerokovaná na rade školy dňa 27. 10. 2016. 

 

 

 Mlynky – Biele Vody 

27. 10. 2016         

 

 

 

 

 

        Mgr. Ján Malindžák 

        riaditeľ RC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


