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 Základné identifikačné údaje o škole. 

      

 

      1. Názov školy:  Reedukačné centrum Čerenčany 

 

2. Adresa školy:   Čerenčany Samuela Kollára 979 01   

     

      3. Kontakt  -  telefón:  5631090, 5631338 

                             mail:   rddcerencany@stonline.sk 

     

     4. Zriaďovateľ:   KŠÚ Banská Bystrica 

    

     5. Štatutárny zástupca školy:   Mgr. Gabriel Bodnár, riaditeľ 

     

     6. Gremiálna rada školy: 

                  

                    Mgr.Renata Fazekašová, zast. vedúci výchovy 

                    Marta Stromková, hospodárka 

                    Mária Gregorová, vedúca školskej kuchyne 

                    Ľubomír Keľo, zástupca zamestnancov 

       

       *  MZ pre učiteľov -  Mgr. D. Porubiaková, predsedkyňa                      

           MZ pre vychovávateľov – Mgr.Vašek, predseda 

           výchovný poradca – Mgr.Eva Sivoková, učiteľka 

 

          

      Údaje o rade školy: 

             

              predseda- Mgr. Anton Kišška, učiteľ 

                                          Mgr. Vladimír Škarba, KŠÚ 

                                          Bc.Eva UrbančokováKŠÚ 

                              Mgr. Eva Sivoková, učiteľ 

                              Mgr. Darina Porubiaková, učiteľ 

                              Ing. Ondrej Václavík, učiteľ 

                              Katarína Slovenčáková, soc. pracovníčka 

                                          Mgr. Jana Kišová, ÚPSVaR RS 

                                          Kpt. Mgr. Katarína Baboľová  PZ SR RS  

Mgr.  Eleonóra Benčíková PPP RS   

Peter Laššák Obecné zastup. Čerenčany                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Údaje o počte žiakov 

      
 

        Školský rok 2007/08 sme zahájili s celkovým počtom 59 chovancov, 44 chlapcov a 15 

dievčat. V priebehu ďalších mesiacov boli postupne prijímaní noví chovanci na základe 

nariadenej ústavnej starostlivosti /ÚS/, ochrannej výchovy /OV/, výchovného opatrenia - 

/pobyt v špecializovanom výchovnom zariadení na obdobie šiestich mesiacov -VO/, na 

základe predbežného opatrenia okresného súdu o umiestnení do ústavnej starostlivosti /PO/, 

ako aj dobrovoľného prevýchovného pobytu na žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa, resp. 

jeho opatrovníckeho zariadenia /DP/.  
 

 

         V uplynulom školskom roku boli  zriadené v ZŠ 4 triedy s ročníkmi 5.- 9.,6., 7., 8.,  

 a 3 triedy ŠZŠ s ročníkmi 5.- 6., 7- 9., 8.                      

       

       Údaje o počte zapísaných žiakov v priebehu školského roka     

    

        Od 01.07.2007 sme nových žiakov začali prijímať priamo z rodinného prostredia na 

požiadanie pracovníkov príslušných ÚPSVaR po nariadení ústavnej , alebo ochrannej 

výchovy príslušným okresným súdom, ktorý vo výrokovej časti súdneho rozhodnutia priamo 

uviedol miesto realizácie ústavnej  alebo ochrannej  výchovy náš reedukačný domov, alebo na 

požiadanie riaditeľov jednotlivých detských domovov o prijatie niektorých ich klientov pre 

závažné výchovné problémy a ich výchovné nezvládnutie v podmienkach detských domovov. 

Takto postupujeme v zmysle zákona  č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí 

a sociálnej kuratele.  

 

Prijímanie chovancov : 

- v  prázdninových mesiacoch júl a august 2007 bolo  prijatých 9 chovancov, 

v mesiaci september – 10 chovancov , 

v mesiaci október- 3 chovanci, 

v mesiaci november – 5 chovancov, 

v mesiaci december – 2 chovanci,  

v januári – 5 chovancov,  

vo februári – 3 chovanci,     

v marci – 4 chovanci,  

v apríli – 3 chovanci,  

v mesiaci jún – 3 chovanci.  

 

Z novoprijatých chovancov okresné súdy nenariadili ústavnú starostlivosť: 3 chovancom 

 

Preradenie chovancov:   1 -  do Diagnostického centra Bratislava, 

                                       1 -  do Detského domova Likavka,  

                                       1 -  do RDM Spišský Hrhov, 

                                       1 -  do RDD Bačkov. 

 

Podmienečne prepustený z RDD do rodinného prostredia: 2 chovanci 

                                                                       

 

 

 Opätovné nariadenia ÚS  v RDD:  3 chovanci 

                                                       

 



 

 

 

 

V školskom roku 2007/08 na žiadosť rodičov a z dôvodu ukončenia reedukačného procesu na 

naše doporučenie okresné súdy zrušili ústavnú starostlivosť:  

 

v mesiaci február 1 chovancovi  Okresný súd Lučenec,   

v mesiaci jún 3 chovancom Okresný súd Prievidza, Okresný súd Liptovský Mikuláš a 

Okresný súd Banská Bystrica 

    

Počet  útekov a pokusov o útek zo zariadenia počas školského roka: 7     

 

Uvoľňovnie na prázdniny a dovolenky: 

 jesenné prázdniny  školského roku 2007/08-15 detí,  

 vianočné prázdniny - 34 detí, 

 jarné prázdniny -37 detí  

 veľkonočné prázdniny 33 detí.  

 letné prázdniny 2008 - 51 detí.   

 

      Školský rok 2007/08 sme ukončili s celkovým stavom 23  chovancov, prítomných v RDD 

bolo 10 chovancov, šiesti chovanci sú neprítomní / z toho 2 podmienečne prepustení do 

domáceho prostredia, 3 chovanci v psychiatrických liečebniach a 1 chovanca vedieme v našej 

evidencii ako chovanca na úteku zo zariadenia /. 

 

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov: 

 

      Jednou z hlavných úloh, ktoré sme si vytýčili v uplynulom školskom roku bolo prehĺbiť 

účinnosť výchovy a vyučovania vo všetkých jej zložkách.  Výchovno-vyučovací proces 

realizovať podľa individuálnych reedukačných programov.  Zvýšiť osobnú zodpovednosť 

všetkých pracovníkov za vyučovacie a reedukačné výsledky u jednotlivých chovancov. 

 

Základná škola: 

 

Klasifikovaní žiaci :   42 

Prospeli                  :   40 

Neprospeli              :    1 

Neklasifikovaní      :    1 

Priemerná známka školy : 2,15 

 

Znížená známka zo správania  :   

-  na stupeň  2          :    1 

-  na stupeň  3          :    1 

-  na stupeň  4          :    2 

 

 

Pochvaly udelené riaditeľom školy za: 

-   prospech  a správanie    8 - chovancov          

Pokarhanie udelené riaditeľom:    

Vymeškané hodiny celkom:    1211 

-  priemer na žiaka              :      28,8 

Ospravedlnené hodiny        :    494 

-  priemer na žiaka              :   11,76 

Neospravedlnené hodiny    :   717   

-  priemer na žiaka              :    17,07  



 

 

 

Špeciálna základná škola: 

 

Klasifikovaní žiaci:     36 

Prospeli                 :     36 

Neprospeli             :       0 

Neklasifikovaní     :       0 

 

Priemerná známka školy  : 1,72 

 

Znížená známka zo správania:     

- na stupeň  2          :    2                 

- na stupeň  3          :     0                

 

Pochvaly udelené riaditeľom školy za: 

-   prospech  a správanie                     4 chovanci 

Pokarhanie udelené riaditeľom: 

-   za správanie:                                   1  

Vymeškané hodiny celkom:    105 

-   priemer na žiaka             :     2,91 

Ospravedlnené hodiny        :     78 

 

 

-   priemer na žiaka             :     2,16   

Neospravedlnené hodiny    :      27       

-   priemer na žiaka             :     0,75      

 

 

Podľa ročníkov priemerný prospech z jednotlivých predmetov: 

 

 

Základná škola: 

 

              JS     JN     JA      D      Ov     Z      M     Prír.    F     CH     Hv    Vv    Tech.v.   TV    

5.roč.    2,5     x     2,14   1,87     x      2,5    2,5    2,75    x        x     1,71  1,14    1,14        1 

6.roč     2,9     x     2,54   2,63    1,5    2,9   3,59   2,9      3        x     1,45  2,22    1,31      1,36 

7.roč.    3,1   3,1       x     2,05    1,75 2,18  3,04    2,6   2,85     x     1,15  1,55    1,21      1,42 

8.roč.    2,7     3        x     2,29    1,66 2,41  3,5     2,95  2,83   3,08  1,25  1,29    1,45      1,25      

9.roč.    2,1     x     1,83   1,66    1,16  2,5    2,8      2     2,83     3        2    1,66    1,33      1,66      

   

 

 

Špeciálna základná škola:  

 

                JS   Vlast.   D     Ov     Z      M     Prír.    F      CH      Hv     Vv      Prac.v.   TV     

5. roč.    2,75   2,12     x       x      x      1,5      x       x         x      1,25   1,12       1         1,12  

6. roč.    2,45   2,36     x       x      x      1,63    x       x         x      1,36   1,18     1,27      1,27        

7. roč.    1,42     x        2     1,28 1,71   1,85  1,42  1,85      x         1     1,57       1         1,14         

8. roč.    2,75     x      2,25  1,75  2,5    2,08  2,45  2,41      x      1,33   1,83     1,16      1,37       

9. roč.    1,8       x       1,8    1,5   2,2    2,4    2,1    2,3      1,9      1,4    1,7       1,1        1,5          

 

 

 



 

 

 

Žiaci 9. ročníka (3) v mesiaci február absolvovali Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov 

ZŠ.  Výsledky žiakov našej školy boli nasledovné: 

 

                                                                              Body         Úspešnosť    Body   Úspešnosť 

                                                                            Matematika   Matematika   Jazyk      Jazyk  

 

                                                                                    9                  45%             7            35% 

                                                                                    3                   15%            8             40% 

                                                                                   13                   65%           11            55% 

 

Priemerný počet bodov školy:                                  8,33                                  8,67 

 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy:                                    41,7%                         43,3% 

 

Priemerný počet bodov v rámci SR:                         11,26                                11,62      

 

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR:                           56,3%                          58,1%     

 

Celkový počet žiakov školy, ktorí sa zúčastnili testovania  3 

 

          Podľa dosiahnutých výsledkov jednotlivých žiakov priemerná percentuálna úspešnosť 

žiakov školy z matematiky bola 41,7 % a z jazyka slovenského 43,3 % . Ak porovnávame 

priemernú percentuálnu úspešnosť žiakov v rámci SR, ktorá z matematiky bola  56,3 % 

a z jazyka slovenského 58,1 % , vzhľadom k tomu, že väčšina našich  žiakov pred príchodom 

do RDD boli notorickí záškoláci s obrovským množstvom vymeškaných vyučovacích hodín, 

so získaným odporom k škole a vzhľadom k ich kriminálnej minulosti, výsledky ktoré 

dosiahli, sú pre nás v celku uspokojivé. 

             V  uplynulom školskom roku sme vyučovali podľa učebného plánu schváleného MŠ 

SR č. 2302/98-4. Z celkového počtu 212 vyučovacích hodín týždenných úväzkov učiteľov  

v I. polroku uplynulého školského roku sa odborne vyučovalo 186 hodín a neodborne  26ho-

dín, a to  NJ-6 hodín, Z-7 hodín, Ov-6,  Vv – 15 hodín. 

V II. polroku sa z celkového počtu 218 vyučovacích hodín odborne vyučovalo 193 hodín a 

neodborne 25 hodín, a to NJ- 6 hodín, Z- 7 hodín, CH- 2 hodiny, Ov- 6 hodín,  Vv -4 hodiny.  

 

Aktivity školy a prezentácia na verejnosti: 

 

V školskom roku 2007/2008 sme sa zúčastnili týchto športových akcií: 

 

 

1. pasovačka mladších žiakov, okresné kolo – 2. miesto 

2. Obvodné a okresné kolo v basketbale žiakov – 1.m a 4. miesto 

3. Okresné kolo v stolnom tenise družstiev chlapcov 4. miesto 

4. Okresné kolo vo volejbale chlapcov – 3.miesto 

5. Stolný tenis okresné kolo družstiev špec. škôl 3. miesto 

6. Minifutbal obvodné, okresné kolo 1. miesto 

7. Minifutbal regionálne kolo – 2. miesto 

8. Stolný tenis dievčatá /okresné kolo/ 

9. Obvodné kolo vo volejbale dievčat 

10. Celoslovenské športové hry chlapcov – 1.miesto 

11. Celoslovenské športové hry dievčat – 2. miesto 

 

 



 

      Talentovaní chlapci sa počas celého roka zúčastňovali tréningov, zápasov a množstva 

turnajov za futbalový klub ŠK Tempus Rim Sobota / II. liga ml. žiaci - 2miesto, II. liga st. 

žiaci – 6miesto, I. liga prípravky - / a tréningov basketbalu na ZŠ Clementisa v Rimavskej 

Sobote. Počas letných prázdnin boli traja futbalisti vybratý na medzinárodný futbalový 

turnaj do Srbska pod záštitou Kultúrno-výchovného strediska Kokava nad Rimavicou  

      V spolupráci s OZ „ Dalmatín“ sme sa zúčastnili letného tábora v Bibione v Taliansku.  

      OZ  „ Perspektíva 3000 „zorganizovalo letný pobytový tábor pre chlapcov v Rimavskej  

      Sobote s bohatým sprievodným programom.   

           Počas letných prázdnin sme uskutočnili výmenný pobyt v RDD Mlynky Biele Vody za   

       účelom turistiky  v Slovenskom Raji.    

       Zúčastnili sme sa aj výtvarných súťaží na rôzne témy ako ,, Anorexia“, „ Živelné    

       pohromy“,  speváckych súťaží „Rómsky talent“, Spoznajte nás“, ktoré boli organizované   

       Združením za integráciu Rómov a OZ Termípen. 

       V miestnej obci  deti pripravili kultúrny program pre dôchodcov pod vedením našich ped.    

       zamestnancov. 

       Štyri krát ročne v  našom domove deti spolu s pedagógmi vydávajú školský časopis  

       „ Nádej „.  

               

  

Údaje o zamestnancoch a ich kvalifikačných predpokladoch 

 

            V škole a domove v uplynulom školskom roku pracovalo celkom 25 stálych 

pedagogických  pracovníkov a 2 ďalší, ktorí boli prijatí v priebehu školského roka za účelom 

plynulého čerpania dovolenky na zotavenie stálych denných vychovávateľov. 

           

1. počet učiteľov: 10 vrátane riaditeľa domova 

                                      1 asistent 

 

2. počet vychovávateľov: 17 vrátane vedúceho vychovávateľa. 

3.   počet pomocných vychovávateľov: 6                                         

     3.   počet nepedagogických pracovníkov: 16 

 

 

 Údaje o ďalšom vzdelávaní zamestnancov RDD 

 

– príprava vedúcich pracovníkov na MPC Banská Bystrica - 2 

– štúdium špeciálnej pedagogiky, UK Bratislava  - 1 

– rozširujúce štúdium ŠP, MPC Banská Bystrica  - 3 

 

 

Metodické orgány: 

      

       

 

       Na škole pracovalo metodické združenie pre učiteľov, ktoré zasadalo podľa plánu 4 krát.  

Práca metodického združenia  bola zameraná na spracovávanie a aktualizáciu časovo 

tematických plánov, tvorbu IVP pre žiakov, vzájomnú pomoc a výmenu skúseností, účasti na 

vzdelávacích aktivitách, podporu mimoškolských aktivít a súťaží,... 

                             

                   Metodické združenie pre vychovávateľov sa priebehu uplynulého školského roka   

zaoberalo rôznou aktuálnou problematikou predovšetkým z oblasti reedukácie a resocializácie 

mravne narušených detí. Na svojich zasadnutiach sa zaoberali okrem iného napr. témami 

autoregulácie a možnosťami jej zdokonaľovania, násiliu na školách, rituálmy a symbolmy vo 

výchove a mnohými ďalšími podnetnými témami. 



 

 

Výchovný poradca 

 

              Pri hodnotení vychádzame z plánu práce výchovného poradcu. Harmonogram bol 

rozdelený na jednotlivé mesiace. Práca výchovného poradcu bola zameraná na informačnú 

a poradenskú službu končiacim žiakom, ktorá sa uskutočňovala prevažne formou 

individuálnych konzultácií. Končiaci žiaci, ktorí mali podané prihlášky mimo nášho systému, 

boli pripravovaní na prijímacie pohovory. V máji sa uskutočnila beseda s vedením RDM 

Tornaľa, kde si pre končiacich chlapcov pripravili prezentáciu svojho zariadenia 

a jednotlivých učebných odborov.                   

             V školskom roku 2007/08 ukončilo školskú dochádzku na Základnej a Špeciálnej 

základnej škole 15 chlapcov a 9 dievčat. Na dislokačnej porade v DC Bratislava v mesiaci 

máj 2008 sa rozhodlo o zaradení chovancov končiacich v našom zariadení školskú dochádzku 

do reedukačných domovov mládeže nasledovne: 

  

 

RDM Tornaľa :     -  odbor poľnohospodárska výroba - 3  

                              -  odbor mechanik- opravár - 1 

                                        

RDM Sološnica :   - odbor stavebná výroba – 1  

                              -  odbor záhradník - 1 

 

RDM Chalmová :  - odbor poľnohospodárska výroba - 2 

   

RDM Hlohovec :   - odbor stavebná výroba -2 

                               - odbor spracovanie dreva - 2 

 

RDM Horný Bankov :  - SOU stavebné v Košiciach /otvorené oddelenie/  -1  

 

Zrušená  ústavná starostlivosť:  1 chovanec  prijatý na OU ... 

Preradenie do Detského mestečka Trenčín - Zlatovce :  - 1  

 

 

RDM Spišský Hrhov :  - odbor šička -2 

                                      - odbor krajčírka - 1     

 

 

RDM Trstín :              - odbor ošetrovateľka – 4 

 

RDM Zlaté Moravce:   - odbor krajčírka - 2 

                                      

 

 

 

Zdravotný úsek 
 

 V tomto školskom roku nám pre práceneschopnosť dlhodobo chýbala zdravotná sestra, 

čo nám do značnej miery skomplikovalo zdravotnú starostlivosť našich chovancov. Počas jej 

neprítomnosti ju postupne nahrádzali  traja  zamestnanci, čo si v našich podmienkach  

vyžaduje naozaj  kvalifikovaného a skúseného odborníka. Žiaľ na zastupovanie nie je možné 

zohnať kvalitného človeka, ktorá by zvládal náročnú prácu v takomto zariadení.   

 

Hygiena detí , ktoré sa vrátili z prázdnin  bola pomerne dobrá. Počas celého školského 

roku sme zaevidovali Scabies len v dvoch prípadoch. Pediculus sa vyskytli hlavne 

v dievčenskej skupine po návrate z domáceho prostredia. Detské preventívne vyšetrenia boli  



 

 

vykonané priebežne všetkým novoprišlým žiakom a potom podľa potreby. U všetkých 

žiakov sa  vykonala preventívna prehliadka zubov a následné ošetrenia zubov.      

Zabezpečené bolo povinné očkovanie detí podľa očkovacieho kalendára. 

        Deti boli dispenzarizované v ambulanciach pedopsychiatrickej, neurologickej, 

kardiologickej, alergologickej, gastroenterologickej, gynekologickej,kožnej . 

 

Hospitalizácie:  

 

Pedopsychiatrické odd. Kremnica –   1  

    

Pedopsychiatrické odd. Hráň –         3 

                                                             

Pedopsychiatrické odd. Michalovce – 1 

 

  Sociálny úsek 
 

                  V školskom roku 2007/08 sme oproti minulému obdobiu oveľa efektívnejšie 

spolupracovali so sociálnymi kurátormi ÚPSVaR, OSVaR, OSPODaSK, najčastejšie 

telefonickým a písomným  kontaktom, ale aj počas pravidelných osobných návštev, na 

ktorých sme vyhodnocovali plány sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou v zmysle zákona 

č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Komunikujeme o 

pokrokoch detí v ich prevýchovnom procese, prehodnocujeme vhodnosť ich pobytu 

v domácom prostredí počas prázdninového obdobia a prognózu ich prípadného návratu do 

biologickej rodiny, resp. do detského domova. Počas osobných návštev v RDD sociálni 

kurátori podávajú deťom aktuálne informácie o situácii v rodine a oboznamujú ich o všetkých 

skutočnostiach, ktoré deti zaujímajú. Z našej strany sa naďalej pravidelne dvakrát počas 

školského roka, v niektorých prípadoch, podľa požiadaviek aj štvrťročne, zasielajú komplexné 

hodnotenia na deti, ktoré obsahujú aktuálne informácie o prevýchovnom procese dieťaťa 

a kontaktov naň zo strany rodinných príslušníkov, z pohľadu pedagóga školy, ktorú 

navštevuje, skupinového vychovávateľa a sociálnej pracovníčky, prípadne psychológa 

zariadenia. Komplexné hodnotenia na deti zasielame zároveň aj príslušným okresným súdom 

s pravidelnosťou dvakrát počas školského roka a tiež podľa ich písomných požiadaviek.  

        

          V spolupráci so sociálnou kuratelou ÚPSVaR, OSVaR sa nám v školskom roku 

2007/08 podarilo prostredníctvom okresných súdov zmeniť zariadenia na výkon ústavnej 

starostlivosti u dvoch chovancov, z ktorých jedného sme premiestnili do Detského mestečka 

Trenčín- Zlatovce a druhého do Detského domova Banská Bystrica./ Obaja chlapci boli 

prevezení do zariadení dňa 19.8.2008/.  

               Vyživovacia povinnosť rodičom detí  je rozhodnutiami okresných súdov naďalej 

určovaná podľa zákona č. 35/2005 Z. z. o rodine a ustanovenia § 62 odst.3, ktorý upravuje 

minimálny rozsah vyživovacej povinnosti rodičov, bez ohľadu na ich schopnosti, majetkové 

možnosti a majetkové pomery, vo výške 30% sumy životného minima na nezaopatrené dieťa. 

Oproti minulému školskému roku nastalo v uhrádzaní výživného zo strany rodičov mierne 

zlepšenie, je však paradoxne spôsobené len zvýšeným počtom nami podaných trestných 

oznámení . Žiaľ, ani v súčasnosti väčšina rodičov svoju povinnosť neakceptuje a v školskom 

roku 2007/08 sme boli nútení pristúpiť k vymáhaniu výživného formou podávania trestných 

oznámení za prečin zanedbania povinnej výživy podľa  § 207 ods. 1/ Trestného zákona 

v päťdesiatich troch prípadoch. U niektorých dlžníkov sa nám tento spôsob osvedčil a sú 

ochotní výživné postupne uhrádzať, z obáv pred vážnejším sankcionovaním, odsúdením na 

podmienečný trest, resp. nepodmienečný trest odňatia slobody v ÚVTOS. U sociálne 

odkázaných rodičov, ktorí určené výživné uhrádzajú s mesačnou pravidelnosťou, 

z morálnych, aj etických dôvodov  k vymáhaniu prostredníctvom podávania trestných 

oznámení nepristupujeme.   

 



 

 

      V školskom roku 2007/08 evidujeme 8 detí, ktorých jeden, alebo obaja rodičia sú vo 

výkone trestu odňatia slobody z dôvodu  spáchania násilnej trestnej činnosti. 

V súčasnosti je v našom zariadení desať polosirôt -  a dve deti,  ktorým zomreli obaja rodičia.  

  
 

 

Mimoškolská činnosť  
      

     Mimoškolská činnosť počas roka bola postavená na práci siedmych výchovných skupín. 

Z tohto počtu bolo päť výchovných skupín pre chlapcov a dve skupiny pre dievčatá.  

 

Zhodnotenie činností v jednotlivých výchovných zložkách  

          

              V kolektíve vychovávateľov počas školského roka , hlavne v jeho druhej polovici , 

došlo k  zmenám, ktoré zaiste nepridali na celkovej kvalite mimoškolskej práce a k vyššej 

efektívnosti prevýchovného procesu. 

 Dlhodobo práceneschopný boli dvaja vychovávatelia a v marci odišiel na vlastnú žiadosť 

ďalší vychovávateľ, čo do značnej miery narúšalo celý prevýchovný proces. V apríli a máji  

sme boli nútený prijať do pracovného pomeru dvoch mladých vychovávateľov, čo nám 

umožnilo postupne čerpať dovolenky.                                                                                                                                                                                                                          

            Aj v uplynulom školskom roku bola mimoškolská činnosť zameraná hlavne na 

pracovnú a športovú činnosť. Každá výchovná skupina sa o pridelené úseky starala 

a priebežne udržiavala na dobrej úrovni. V tejto zložke sme sa snažili deťom spestriť činnosť 

o varenie, keď počas víkendov si pod vedením svojich vychovávateľov mohli pripravovať 

jednoduché jedlá. Vysokú úroveň tak ako po iné roky mala športová činnosť. Máme na ňu 

v našom zariadení vytvorené výborné podmienky. Počas roka sa pravidelne uskutočňovali 

športové odpoludnia a rôzne celoústavné turnaje. V spolupráci s CVČ sa deti zúčastňovali 

turistických akcií. Od začiatku školského roka prebiehala príprava na športové hry, ktorých sa 

každoročne pravidelne zúčastňujeme. V kultúrno – zábavnej činnosti si deti pripravovali 

zábavné odpoludnia, kde by sme mohli vyzdvihnúť najmä mikulášsky večierok. V mravnej 

výchove sa veľká pozornosť venovala drogovej problematike , kde sa organizovali besedy na  

danú tematiku v spolupráci s prizvanými odborníkmi. Organizácia prípravy na vyučovanie 

bola dobrá a systematická a čas na ňu bol efektívne využívaný.   

 

 

Prázdninová činnosť 

 

           Na letné prázdniny bolo uvoľnených 38 chlapcov a 10 dievčat. Po niekoľkých 

týždňoch sa nám postupne vrátilo šesť chovancov, čo sa odrazilo aj na  zmene organizácie 

výchovnej činnosti. Počas letných prázdnin bolo v domove v priemere 26 až 30 chovancov. 

Výchovná činnosť počas letných prázdnin bola postavená na 3 výchovné skupiny .          

          Uskutočnili sme  týždenný výmenný tábor s RDD v Mlynkách  Biele Vody a k nám 

zavítali deti z Reedukačného domova z Horného Bankova. Naši chlapci sa  počas prázdnin  

zúčastnili zahraničného futbalového zájazdu. Výchovná činnosť počas letných prázdnin bola 

ladená viac menej rekreačne-oddychovo pri plnení pravidelných úkonov a samoobslužných 

prác. Páni vychovávatelia sa s deťmi kúpali , športovali , chodili na vychádzky, cykloturistiku 

i na turistické túry do prírody. Počas prázdninovej činnosti sme zaznamenali jeden pokus 

o útek dvoch chovancov. V priebehu prázdnin sme prijali jedného nového chovanca 

z krízového centra. Všetci vychovávatelia sa s prázdninovou činnosťou vysporiadali pomerne 

dobre a za svoju neľahkú prácu si zaslúžia uznanie a poďakovanie. 

 

 

 

 



 

 

 

Preventívny program školy 

 

V tomto roku sme si ustanovili koordinátora prevencie /drogových závislostí  a iných 

sociálno-patologický javov , ktorý podľa plánu pre drogovú prevenciu aktívne spolupracoval 

s Nemocnicou v Rim . Sobote , zrealizoval výtvarnú súťaž a  besedu s pacientami  na danú 

problematiku. 

 

Projekty školy 

 V roku 2007/2008  RDD nebol zapojený do žiadneho významnejšieho projektu.   

Projekt INFOVEK – využíva sa 6 počítačov vo výchovno-vzdelávacom procese a na 

samovzdelávanie učiteľov.  

 

 

 

Externé hodnotenie školy. 

 

            Pravidelné previerky vykonávala Okresná prokuratúra v Rimavskej Sobote a Krajská 

prokuratúra v Banskej Bystrici. Okresný, resp. krajský prokurátor vykonali previerky 

dodržiavania zákonnosti v RDD dňa 16.11.2006, 11.3.2007 a 9.6.2007.  Okresný prokurátor 

je písomne oboznamovaný s rozhodnutiami o použití ochranných opatrení, akými sú 

umiestnenia do ochrannej miestnosti v zvlášť odôvodnených prípadoch závažného porušenia 

vnútorného poriadku RDD. V školskom roku 2007/2008 sa ochranné opatrenie vykonalo 

v dvoch prípadoch u chovancov, ktorí dovŕšili 15. rok života, u jedného z dôvodu 

opakovaných útekov a u druhej chovankyne z dôvodu agresívneho napadnutia vychovávateľa.  

  Pri týchto previerkach zameraných na dodržiavanie zákonnosti pri realizácii ústavnej a 

ochrannej výchovy nariadenej nad našimi klientmi neboli zistené žiadne porušenia, žiadne 

nedostatky a nemuseli sa prijímať žiadne osobitné opatrenia.  

 
 

V roku 2008 v zariadení boli  vykonané nasledovné kontroly: 

- 22.05 -5.6.2008  kontrola KŠÚ v Banskej Bystrici  so zmeraním na dodržiavanie zásad 

správnej výrobnej praxe v prevádzke stravovacieho zariadenia, 

- 24.07.2008 bola vykonaná komplexná proti požiarna kontrola, 

- 27.08.2008 bola  vykonaná previerka v rámci štátneho zdravotného dozoru. 

Z výsledkov kontrol boli prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov v stanovených 

termínoch.   

 

 

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy a domova 

 

                     Detský domov tvoria tri internáty. Chlapčenský internát pre tri výchovné skupiny 

s bunkovým systémom pre 36 chovancov. Ubytovanie chovancov je na dobrej úrovni,  

vyhovujúce, v prípade závad svojpomocne opravované.    

 Dvojbytová jednotka je od školského roku 2007/08 obývaná dvomi skupinami dievčat v počte 

dvadsať a kaštieli sú ubytované dve výchovné skupiny chlapcov. Obidve budovy sú  vybavené 

novým, moderným a účelovým nábytkom. Na internáte sme v tomto školskom roku zo 

sponzorských peňazí  zriadili herňu a počítačovú miestnosť. 

                  Základná a špeciálna škola sú v staršej budove, kde do budúcnosti plánujeme 

hlavne opravu strechy. V tomto roku sa nám podarilo celú školu svojpomocne vymaľovať  



 

 

 

a vybaviť novým školským nábytkom.  Škola pozostáva zo 7 tried , 2 špeciálnych učební , z 

niekoľkých kabinetov, zo školských dielní ( drevo, kovo ), z modernej telocvične 

s príslušenstvom, ihriskami na tenis, volejbal, basketbal, hádzanú a futbal, atletickej dráhy a zo 

školského pozemku s ovocným sadom a skleníkmi.  

                 V štyroch triedach ZŠ sú žiaci 5.-6.,7.,8.,9. ročníka. V troch triedach ŠZŠ sú žiaci 

5.-6.,7.-9.,8. ročníka. V škole máme zriadenú učebňu pre vyučovanie HV, EV, OV  s 

didaktickou technikou, a učebňu výpočtovej techniky. K dispozícii je knižnica s literatúrou 

rôzneho žánru. 

 

    

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 

               Rozpočet na rok 2007 sme mali KŠÚ stanovený na 18 518 tisíc Sk, ktorý následne 

rozpočtovými opatreniami a našimi intervenciami  na krajskom školskom úrade, po 

rozporovacom konaní bol nám rozpočet definitívne upravený  k 31.12.2007  

na čiastku  20 507 tisíc Sk. 

Celkove na mzdy sme v roku 2007 vyplatili 10 284 tisíc Sk, z toho na škole 2 977 tisíc 

(tarifné platy 2 499 tisíc Sk, ostatné príplatky  237 tisíc Sk, odmeny 241 tisíc Sk), 

na domove 7 307 tisíc Sk (tarifné platy 6 180 tisíc Sk, osobné a ostatné príplatky 662 tisíc 

Sk, odmeny 465 tisíc Sk) 

Priemerný plat učiteľov na škole v roku 2007  bol 22 467,- Sk, vrátane celoročnej odmeny.    

Priemerný plat denných vychovávateľov  dosiahol úroveň  19 096.- vrátane celoročnej 

odmeny.  

Nepedagogickí pracovníci spolu s pomocnými vychovávateľmi v roku 2007 mali priemerný 

plat  12 870.- Sk vrátane koncoročnej odmeny. 

Odvody – poistné na vyplatené mzdy boli uhradené vo výške  3 593 tisíc Sk za školu 

a domov. 

Na tovary a služby na rok 2007 sme vynaložili 6 294 tisíc Sk. 

Tieto boli v priebehu roka čerpané na jednotlivých položkách nasledovne: 

Cestovné náhrady  14 tisíc Sk, energie 1 716 tisíc, voda 174 tisíc Sk, telekomunikačné 

poplatky a poštovné 112 tisíc Sk, dopravné 98 tisíc Sk. 

 

Na všeobecný materiál  840 tisíc, z toho 292 tisíc Sk čistiace a hygienické potreby,  

školský a kancelársky materiál 248 tisíc Sk,  na ošatenie 261 a ostatné v čiastke 39 tisíc Sk.   

Interiérové vybavenie, zariadenie do 7 tried nábytok v čiastke 284 tisíc Sk . 

Výpočtová technika 68 tisíc za nákup PC s príslušenstvom. 

Zriadili sme herňu pre chovancov nášho zariadenia za 28 tisíc Sk, v závere roka sme zakúpili 

rádia, hry na každú skupinu.  

Knihy a časopisy 26 tisíc Sk. 

Na nákup pracovného odevu bolo vynaložené 19 tisíc Sk.  

Jednou z najväčších nákladových položiek bola úhrada za potraviny, ktorá celkovo v roku 

2007 dosiahla výšku vynaložených finančných prostriedkov až  1 532 tisíc Sk. 

Za rôzne revízie a servis sme vynaložili  63 tisíc Sk.  

Prídel do sociálneho fondu v čiastke 110  tisíc Sk.  

Údržba  objektov a zariadení v čiastke 792 tisíc v tom bolo dofinancované dispozičné riešenie 

budovy dievčenského internátu – sociálne zariadenie pre  účel školy v čiastke 311 tisíc Sk, 

v závere roka nevyhnutná oprava plynovej kotolne bola zrealizovaná za 193 tisíc Sk, úprava 

chodníka pred zrekonštruovanou budovou kaštieľa v čiastke 142 tisíc Sk, údržba výpočtovej 

techniky 10 tisíc Sk, ostatná údržba v čiastke 136 tisíc Sk. 

Na vzdelávacie poukazy v roku 2007 zriaďovateľ nám pridelil 55 tisíc Sk, z toho 28 tisíc  



 

 

Sk na mzdy, 9 tisíc Sk na odvody a 18 tisíc Sk na tovary a služby.   

Na bežných transferoch sme v roku 2007 vyčerpali 336 tisíc Sk, z toho 303 tisíc Sk na vrec-

kové a 33 tisíc Sk boli vyplatené ako peňažné dávky za práceneschopnosti. 

       V roku 2007 na darovací účet sme obdržali sumu 50 tisíc Sk, ktoré boli využité na nákup 

zariadenia do novozriadeného oddelenia psychologičky a herne. 

 

Hospodárenie za I. polrok 2008  

 

     Rozpočtovým opatrením KŠÚ v Banskej Bystrici nám pre rok 2008 bolo pridelených 

celkom 18 543 tisíc Sk, avšak 08.02.2008 bol krátený o čiastku 3  564 tisíc Sk, na sumu 

14 979 tisíc Sk. Následne bol v mesiaci apríl a máj zvýšený o 1 023 tisíc Sk 

 

Čiastka  16 002 tisíc Sk na bežné výdavky  rozpisom KŠÚ je členená takto: 

 

610  Mzdy                         9 468 tisíc Sk 

620  Odvody                     3 309  tisíc Sk 

630  Tovary a služby         2 955 tisíc Sk 

640  Transfery                      270 tisíc Sk  

 

700 Kapitálové výdavky       726 tisíc Sk účelovo viazané dofinancovanie budovy kaštieľa 

 

Za I. polrok roka 2007 sme čerpali na položke 610 mzdy  5 241 tisíc Sk,  z toho na škole  

1 452 tisíc Sk a na domove 3 789 tisíc Sk. 

Priemerná mzda za I. polrok 2007 na škole bola 22 541.-  Sk, na domove u denných 

vychovávateľov to bolo 20 998.- Sk a u ostatných pracovníkov, vrátane pomocných 

vychovávateľov to bolo 11 542.- Sk . 

 

Na položke 620  odvody bolo vyčerpaných 1 669 tisíc Sk. 

 

Na položke 630  tovary a služby bolo vyčerpaných  2 178 tisíc Sk. 

Na jednotlivých položkách čerpanie vypadá nasledovne: 

cestovné 16 tisíc Sk, energie 1 178 tisíc Sk, vodné 41 tisíc Sk, poštovné a telekomunikácie 

49 tisíc Sk, všeobecný materiál 148 tisíc Sk, (čistiace a hygienické potreby, odev, obuv, 

bielizeň, kancelársky a školský materiál, rôzny drobný tovar na prevádzku a údržbu),   

inetiérové vybavenie 6 tisíc Sk,  potraviny 467 tisíc Sk, palivo PHM – prevádzka osobného 

motorového vozidla 33 tisíc Sk, opravy, poplatky  43 tisíc Sk, servis kopírky 12 tisíc Sk, 

údržba  budov 6 tisíc Sk, všeobecné služby 89 (výkon TPO, fotenie, revízie, zdravotná 

služba... 

Náhrady miezd – nemocenské 18 tisíc Sk , odmeny na základe dohôd o vykonaní práce  

5 tisíc Sk. 

Na položke 640 transfery bolo vyčerpaných 180 tisíc Sk na vreckové.    

            Celý chod domova zabezpečovalo 51,5 pracovníkov. Z toho 10 učiteľov, vrátane  

riaditeľa školy. V školskom roku 2006/2007 pracoval na škole asistent učiteľa. 

Na domove pracovalo 17 denných vychovávateľov, vrátane vedúcej výchovy, 6 pomocných 

vychovávateľov, psychologička,  zdravotná sestra,  sociálna pracovníčka,  hospodárka, 

administratívno-hosp.pracovníčka, 2 upratovačky, 2 pracovníčky v práčovni, udržbár, vodič 

a prevádzku školskej jedálne zabezpečovalo 5 kuchárok a vedúca školskej jedálne. 

 

V II. polroku 2007, bolo celkom práceneschopných 6 pracovníkov úhrnom v počte 357 dní. 

Na škole sme nemali práceneschopných. 

V I. polroku 2008 bolo práceneschopných 7 zamestnancov, z toho na domove  a v škole 2 

pedag. zamestnanci  spolu 87 dní a ostatní pracovníci boli celkom práceneschopní 411 dní.  

 



 

 

 

Plnenie stanovených cieľov: 

 

Naše zariadenie sa snaží vytvoriť také podmienky, ktoré by v konečnom dôsledku viedli 

k možnosti vrátiť deti do ich prirodzeného prostredia. 

 

Ciele školy:  

- priblížiť výchovu rodinnému spôsobu výchovy,  

- pripraviť žiakov pre reálny život a ich integráciu do spoločnosti prostredníctvom 

športu a kultúry 

- u pedagógov pracovať na ich prístupe k deťom s dôrazom na jedinca ako osobnosti 

a vytvorení vzájomnej dôvery, úcty a porozumenia 

- preferovať športovú a pracovnú činnosť vo výchove a využívať nové prvky vo 

vyučovacom procese 

- zlepšiť spoluprácu s rodičmi, soc. kurátormi a rôznymi inštitúciami 

 

Realizované úlohy: 

 

      -  vnútorná diferenciácia na základe správnej diagnostiky detí a pravidelnosť pri   

         prehodnocovaní 

      -  zapájame do výchovno-vzdelávacieho procesu asistenta učiteľa 

      - škola spolupracuje s Radou školy, ŠPP v Rim Sobote, občianskymi združeniami   

         „Dalmatín „ Perspektíva 3000, s Informačným a poradenským centrom rómov 

      - integrujeme žiakov nášho zariadenia medzi ostatných žiakov ZŠ, zapájame sa do diania   

         obce ale i mimo našej obce podľa možností našich žiakov (športové, kultúrne podujatia,   

          výstavy) 

      - využívame možnosti vzdelávania pedagogických pracovníkov cez MPC B. Bystrica 

 

 

 

 Záver správy: 

 

 

          Aj v školskom roku 2007 / 2008 sme v mimoškolskej činnosti pokračovali v zavedenej 

vnútornej diferenciácii chovancov. Našim cieľom je približovať výchovu v  skupinách 

podmienkam rodinnej výchovy. Musíme si otvorene priznať, že v týchto podmienkach 

realizácia tohto typu výchovy v súčasnej podobe nie je na 100% realizovateľná. Jednak to 

nedovoľuje stav sociálnej a mravnej narušenosti detí a k realizácii je potrebná aj vysoká 

odbornosť vychovávateľov. 

         Vnútorná diferenciácia na jednej strane u mnohých chovancov vyvoláva väčšiu 

motiváciu dostať sa na výchovnú skupinu s otvoreným režimom, na strane druhej dochádza 

po určitej dobe a po dosiahnutí svojho cieľa k zlyhávaniu. V tomto roku sme sa snažili na 

vychovávateľov týchto výchovných skupín  prenášať zo strany riaditeľa a ved. výchovy 

väčšie kompetencie, keď títo na základe výchovno-vyučovacích výsledkov u svojich 

chovancov rozhodovali o individuálnych vychádzkach detí do obce, o ich voľnom pohybe po 

areáli domova, o predĺženej večierke , o prideľovaní vreckového a pod.  

         Myslíme si, že v niektorých prípadoch tieto kompetencie  neboli zvládnuté. Hoci v 

správaní sa, aj v konaní mnohých chovancov bolo navonok evidentne cítiť snahu získavať 

kladné body a  nestrácať body v súťaži o vzorného chovanca, ich správanie bolo po väčšine 

účelové a nezodpovedalo skutočnosti. V priebehu roka sme museli prikročiť k niektorým 

zmenám, a to hlavne k presunom chovancov zo skupiny na skupinu, ktoré sa ukázalo ako nie 

dobré, zrušili sme štatút polootvorenej a otvorenej skupiny. 

  



 

 

 

        Zredukovali sme počet odpoludňajších komunít, na druhej strane sme väčší dôraz kládli 

na hodnotiace skupinky, kde chovanci spolu s vychovávateľmi riešili najaktuálnejšie 

výchovno-vzdelávacie problémy. Celý systém sme sa snažili postaviť na tesnom 

emocionálnom kontakte chovanca a vychovávateľa. Prioritou bolo vytvoriť dôveru chovancov 

k dospelým, ku zariadeniu. Celý výchovno-vyučovací proces sme realizovali podľa 

individuálnych reedukačných programov s kladením dôrazu na individuálny prístup.      

           Skutočnosť , že sa zlepšil vzťah chovancov a pedagógov je aj ten že sa nám podarilo 

nadviazať lepšiu komunikáciu s chovancami vytvorili sa bližšie citové väzby a to sa odrazilo 

na návratnosti detí z mimoriadnych dovoleniek a zaznamenali sme len minimum útekov. 

Motivujúcim činiteľom dosiahnuť čo najlepšie hodnotenie počas celého roka  bol aj tábor 

v Taliansku, ktorého sa zúčastnilo 12 najlepších resp. dosiahnutím najväčšieho pokroku. 

         V hodnotenom školskom roku 2007/2008 nám z celkového počtu žiakov 78 neprospela 

len jedna žiačka a jeden žiak nebol pre dlhodobý útek klasifikovaný. Priemerná známka 

v školskom roku 2007/2008 bola na ZŠ 2,15 a na  ŠZŠ bola 1,72.  V porovnaní 

s predchádzajúcimi školskými rokmi sa priemerná známka v ZŠ mierne zlepšila a v ŠZŠ 

dosiahla za posledné roky jednu z najlepších.  Je to paradox, lebo tak ako každoročne, tak aj  

v uplynulom školskom roku sme prijímali žiakov s veľmi slabými vedomosťami dalo by sa 

povedať že s podpriemernými. Týmto žiakom chýbajú akékoľvek návyky na systematickú 

školskú prácu a o školskú prácu nejavia takmer žiadny záujem. Myslím si, že zásluha na tom 

patrí ozaj iba veľkému  pedagogickému  majstrovstvu každého učiteľa, ale aj ostatných ped. 

pracovníkov, ktorí sa pričinili o zlepšenie prospechu , ale aj celkového správania na našej 

škole.   

       Vzhľadom k vyššie uvedenému výsledky práce našich učiteľov v danej situácii môžeme 

hodnotiť ako dobré. Prakticky sme u väčšiny žiakov dosiahli to, že v učení dosiahli určité 

pokroky a a v mnohých prípadoch  snahu o zlepšenie sa. 

     
 

 

 

 

 

 

 

      Správa o vyhodnotení výchovno-vyučovacích výsledkov za školský rok 2007/2008 bola 

prerokovaná a schválená na zasadnutí pedagogickej rady dňa 28.08. 2008 za prítomnosti 

všetkých pracovníkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Čerenčanoch 28.08.2008                                                   Mgr. Gabriel Bodnár 

                                                                                                     riaditeľ RC 


