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v školskom roku 2005/2006 

 

 

 

 

 

 

 
V Čadci, 12. 10. 2006 

Vypracoval: Mgr. Renáta Kasmanová    Schválil: ............................. 
   riaditeľka školy         riaditeľ DŠÚ v Nitre 

 
 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 

2005/2006 
 
 
 

A. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE 
 

 

1. Názov:  Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti 

2. Adresa:  Horná 137, 022 01 Čadca 

3. Telefón a fax:      041/4335122, 4335803, fax: 4335804 

4. Web stránka:     www.pasaca.edu.sk 

    e-mail:               skola@pasaca.edu.sk 

5. Zriaďovateľ:        Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Hradné nám. 7 

   950 50 Nitra 

6. Riaditeľka školy: Mgr. Renáta Kasmanová 

    Zástupca riad.: Ing. Pavol Vlček 

 

 

B. POČET ŽIAKOV 

- k 15. 9. 2005 -  151 denných študentov 

    -    49 diaľkových študentov 

                           -    spolu 200 

 

 

C. PRIJÍMACIE KONANIE 

-    počet uchádzačov o štúdium  - denné: 98 diaľkoví: 59 

- úspešné splnenie kritérií  - denné: 96 diaľkoví: 59 

- zapísaných do 1. ročníka:   - denní: 69 diaľkoví: 59 
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D. VÝSLEDKY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV  

 Celkový priemerný prospech v škole bol: 1,75 

 Prehľad klasifikácie: 

Trieda  Priemer  Priemer 
1. UV     1,80     1,92 
1. VOČ     2,23     2,22 
2. A     1,83     1,89 
2. B     1,91     2,00 
3. VOČ     1,68     1,53 
4. VOČ     1,89     2,02 
1. ŠP     1,18      1,19 
2. ŠP     1,11     1,06 

 
 

 Dochádzka: 

Trieda  1. polrok 2. polrok 
1. UV     827    1408 
1. VOČ     875    1244 
2. A    1359    1344 
2. B      962    2019 
3. VOČ    1666    2410 
4. VOČ    1216    1565 
1. ŠP      190       120 
2. ŠP      282      247 

 
 Spolu za školu: 17734 hodín, z toho počtu bolo neospravedlnených 234 hodín 
 
 Správanie: 

- 6 žiakov – stupeň 2 
- 1 žiačka – stupeň 3 

 
Maturitné skúšky: 
 

Maturitné skúšky sa v Pedagogickej a sociálnej akadémií sv. Márie Goretti v Čadci konali 

v nasledujúcich termínoch: 

Obdobie: riadne skúšobné obdobie 

 3. apríla 2006 – písomná forma IČ MS zo SJL 

 4. apríla 2006 – písomná forma IČ MS z ANJ 

 6. apríla 2006 – písomná forma IČ MS z NEJ 

 10. mája  - 11. mája 2006 - praktická časť odbornej zložky MS 

 22. mája  - 24. mája 2006 – ústna forma IČ MS  

 

 

 

 Školská komisia pracovala v tomto zložení: 

 Mgr. Pavel Šípoš  - predseda školskej maturitnej komisie 

 Mgr. Renáta Kasmanová       - riaditeľka školy 

 Mgr. Alena Klusková  - predseda PMK pre praktickú časť odbornej zložky 

 PhDr. Tatiana Nátherová - predseda PMK pre teoretickú časť odbornej zložky 

 Mgr. Pavel Šípoš  - predseda PMK pre slovenský jazyk a literatúru 

 Mgr. Danka Ďurinová - predseda PMK pre anglický jazyk 

 Katarína Sýkorová  - predseda PMK pre nemecký jazyk 

 

 Predmetové maturitné komisie boli zostavené z členov, ktorí spĺňali odbornú a pedagogickú 

spôsobilosť. 

Dokumentácia k praktickej a ústnej časti MS bola pripravená na čas, vzorne, v potrebnom rozsahu 

a bez chýb. 

 Každá PMK mala k dispozícii Vyhlášku MŠ SR č. 510/2004 Z.z. o ukončení štúdia na 

stredných školách a o ukončení prípravy v odborných učilištiach a praktických školách v znení 

Vyhlášky č. 379/2005 z.z. a metodické pokyny. 

Nové školské tlačivá k MS boli vyplnené podľa metodického usmernenia č. 7/2005-R, dodatku 

k Metodickému usmerneniu č. 9/2006-R. 

 

 Hodnotenie jednotlivých častí MS 

 

 Písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry sa 

dňa 3. apríla 2006 zúčastnilo 29 študentov denného štúdia. 

Prvú tému písalo 13 študentov, druhú 4 študenti a tretiu 12 študentov. 

 Pri vypracovaní tém študenti venovali patričnú pozornosť obsahovej, kompozičnej 

a štylistickej stránke. Vyskytli sa pravopisné chyby. Vyučujúci hodnotili podľa požadovaných 

kritérií. Oprava bola dôsledná, pri hodnotení prác postupovali dôsledne. 

 

 Písomnej formy externej a internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyky – 

úroveň  B sa dňa 4. apríla 2006 zúčastnilo 16 študentov 4. VOČ triedy. Organizácia a hodnotenie 

tejto časti maturitnej skúšky boli vynikajúco zabezpečené a všetci administrátori veľmi dobre 

zvládli svoju funkciu. 

Hodnotenie: 

§ externá časť – priemer: 24,3 % 

§ interná časť – priemer: 25 %  
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Písomnej formy externej a internej maturitnej skúšky z nemeckého jazyka – úroveň B 

sa zúčastnilo 13 študentov 4. VOČ triedy. Organizácia aj hodnotenie tejto časti maturitnej skúšky 

boli vynikajúco zabezpečené a všetci administrátori veľmi dobre zvládli svoju funkciu. 

Hodnotenie: 

§ externá časť – priemer: 41 % 

§ interná časť – priemer: 43 % 

 

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky prebiehala v súlade s Vyhláškou MŠ 

SR  č. 510/2004 Z.z. o ukončené štúdia na stredných školách  a o ukončení prípravy v odborných 

učilištiach a praktických školách v znení vyhlášky č. 379/2005 Z.z.  

 

Overovanie vedomosti a zručnosti žiakov v zmysle § 4 uvedenej vyhlášky prebiehalo 

formou praktickej realizácie a predvedením komplexnej úlohy (§ 14, ods. 5, písm. a) vyhlášky MŠ 

č. 510/2004 Z.z.) 

Študenti svojimi odpoveďami, prácou a odborným prístupom v zariadeniach: 

a) Domov sociálnej starostlivosti pre deti a dospelých v Žiline - Vlčincoch 

dokázali, že teoretické vedomosti a zručnosti získané počas štúdia odbornej praxe vedia adekvátne 

použiť a premeniť na konkrétnu a užitočnú prácu pri človeku, o ktorého sa majú starať, že sú 

odborne a osobnostne pripravené na výkon povolania v danom odbore. 

  Hodnotenie: 

§ výborný         16 

§ chválitebný    12 

§ dostatočný       1 

§ priemer :          1, 51 

 

Ústna forma internej časti 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

 K maturitnej skúške zo slovenského jazyka a literatúry pristúpilo 29 študentov. 

Maturitná  skúška sa konala v úrovni B. Učivo bolo zahrnuté do 30. maturitných zadaní 

a obsahovalo úlohy zo slovenskej literatúry, svetovej i teórie literatúry. Patrične boli zastúpené aj 

úlohy so slovenského jazyka. Študenti preukázali veľmi pekné vedomosti, čo svedčí o ich 

zodpovednom prístupe k MS, ale aj dobrej práci vyučujúcej SJL. Odpovede nemali len formu 

monológu, ale boli  aj dialógom medzi študentom a členmi PMK. 

 

 Hodnotenie:       

§ výborný             5 

§ chválitebný      12 

§ dobrý                 8 

§ dostatočný         4 

§ priemer:             2,37 

    

Anglický a nemecký jazyk 

K maturitnej skúške z anglického jazyka pristúpilo 16 študentov a z nemeckého jazyka 13 

študentov. Študenti si zvolili B- úroveň MS a jedna úroveň A z anglického jazyka. Priebeh 

maturitnej skúšky z cudzích jazykov bol pokojný, dôstojný  a po všetkých stránkach pripravený na 

profesionálnej úrovni. Vedomosti študentov boli adekvátne úrovni MS, v niektorých prípadoch 

prevyšovali zvolenú úroveň. V maturitných zadaniach boli dostatočne obsiahnuté všetky okruhy 

a dobrý obrázkový materiál. 

 

Hodnotenie: 
ANJ:       NEJ:   

§ výborný          6     ▪   výborný              1    

§ výborný          6     ▪   chválitebný         5 

§ dobrý              4    ▪   dobrý             6  

§ priemer:          1,81    ▪   dostatočný     1 

             ▪ priemer:             2,53   
 

Teoretická časť odbornej zložky 

Teoretická časť odbornej zložky MS prebiehala v súlade s  Vyhláškou MŠ SR  č. 510/2004 

Z.z. o ukončené štúdia na stredných školách  a o ukončení prípravy v odborných učilištiach 

a praktických školách v znení vyhlášky č. 379/2005 Z.z.  

K teoretickej časti odbornej zložky pristúpilo 29 študentov. Teoretická časť odbornej zložky 

maturitnej skúšky bola rozpracovaná do 25 maturitných tém. Témy boli  v súlade s cieľovými 

požiadavkami na absolventa príslušného študijného odboru. Študenti prejavili primerané vedomosti 

v rozsahu učiva určeného učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami. Používali odbornú 

terminológiu a preukázali, že sú odborne pripravení na výkon povolania. Pri riešení určitých 

problémov nedokázali niektoré študentky tvorivo aplikovať a využívať nadobudnuté vedomosti 

i medzipredmetové vzťahy. 
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Hodnotenie: 

§ výborný             6 

§ chválitebný    5 

§ dobrý     7 

§ dostatočný     5 

§ nedostatočný    6 

§ priemer:     3,0 

 

Celkové hodnotenie MS: 

 

 Atmosféra MS bola príjemná, pokojná, priateľská. V budove sa dodržiavalo max. ticho. 

Organizačne boli MS pripravené výborne. Riaditeľka školy priebežne sledovala činnosť 

jednotlivých PMK. Dokumentácia bola pripravená v celom rozsahu včas. Predsedovia PMK zvládli 

svoje čestné funkcie na profesionálnej úrovni. Podieľali sa na hodnotení študentov, vypracovaní 

správ. Po skončení maturitných skúšok vyhodnotili prácu svojich PMK. 

 MS prebiehala v súlade s súlade Vyhláškou MŠ SR  č. 510/2004 Z.z. o ukončené 

štúdia na stredných školách  a o ukončení prípravy v odborných učilištiach a praktických školách 

v znení vyhlášky č. 379/2005 Z.z.  

 

Ďalšie údaje: 

 

 J. D. sa prihlásila na MS, ale z dôvodu zanechania štúdia 18. 3. 2006 nenastúpila na externú 

časť, písomnú formu internej časti a ústnu formu internej časti. 

 

 Z predmetu TČOZ neprospeli: 6 žiaci 

 

Maturitná komisia im povolila konať opravnú skúšku z tohto dôvodu v mimoriadnom termíne – 

september 2006. 

 

 Študenti sa neprihlásili na dobrovoľný predmet MS. 

 

 

 

 

 

 Absolventské skúšky: 

V dňoch 19. až 20. júna 2006 prebiehali absolventské skúšky v odbore špeciálna pedagogika. 

Predsedníčkou skúšobnej komisie bola Mgr. Elena Koričanská zo SPgŠ v Turčianskych Tepliciach. 

Z 23 absolventov 2. ŠP triedy prospelo s vyznamenaním 16 študentov, 4 prospeli veľmi 

dobre a prospeli 3. 

Celkový priemer z obhajoby písomných prác je 1,30, z ústnej absolventskej skúšky je 1,73.   

 V hodnoteniach predsedovia konštatovali pokojný pracovný priebeh maturitných 

a absolventských skúšok bez rušivých momentov. 

  

E. ŠTUDIJNÝ ODBOR 

§ študijný odbor 7646 6 vychovávateľsko – opatrovateľská činnosť je denné 4-ročné 

štúdium s maturitou pre absolventov základnej školy, učebný plán č. 2252/2001-42  

§ študijný odbor 7649 6 učiteľstvo pre  materské školy a vychovávateľstvo je denné 4-

ročné štúdium s maturitou pre absolventov základnej školy, učebný plán č. CD-2005-

2288/24629-11:096 

§ študijný odbor 7649 6 učiteľstvo pre  materské školy a vychovávateľstvo je 2-ročné 

diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov stredných škôl, ktorí ukončili 

úspešne štúdium maturitnou skúškou, učebný plán č. CD-2005-1690/12099-43:093 

§ študijný odbor 7518 7 špeciálna pedagogika je diaľkové  2-ročné diaľkové špecializačné 

pomaturitné štúdium pre absolventov pedagogických škôl a akadémií ukončené 

absolventskou skúškou, učebný plán č. CD-2004-3280/20083:093 

 

F. POČET ZAMESTNANCOV 

 
§ spolu: 33, z toho:   7 nepedagogických zamestnancov           

     26 pedagogických zamestnancov 

 

G. ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

 
§ 15. 11. 2005 – Informačné technológia pri riadení školy: 

aSc agenda, Trenčín, Ing. Viktor Kubinec 

§ 31. 01. 2006 – Spracovanie agendy školy, aSc  agenda, odborný seminár, Trenčín, 

Ing. Viktor Kubinec 

§ 1. 3. 2006 – Hodnotenie internej časti písomnej maturitnej skúšky zo SJL, Žilina, 

Mgr. Katarína Vavreková 

§ 6. 3. 2006 – Maturitná skúška z nemeckého jazyka, Žilina, Mgr. Kristína Kolenová 
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§ 5. 5. 2006 – Celoslovenský odborný seminár pre riadiacich zamestnancov DM, 

Zvolen, Mgr. Alžbeta Chovancová 

§ 11. 6. 2006 – Inštruktáž k vyplňovaniu tlačív novej školskej maturitnej dokumentácie 

(školský koordinátori), Žilina, Ing. Miroslav Čmelík 

§ IKT všetci pedagogickí zamestnanci 

§ DPŠ – priebežne 1 pedagóg 

 

H. AKTIVITY A PREZENTÁCIE ŠKOLY NA VEREJNOSTI 

 

 Úspešné umiestnenie žiakov v súťažiach 

 Integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole sú mimoškolské 

aktivity (vedomostné a športové súťaže) študentov. Významné sú z hľadiska rozvoja ich tvorivosti, 

samostatnosti, rozširujú ich teoretické vedomosti a praktické zručnosti. 

 

Súťaže:       Umiestnenie: 

Biblická olympiáda      1. miesto v dekanátnom kole 

Regionálne kolo súťaže družstiev prvej pomoci  

mladých  SČK       4. miesto 

Volejbalový turnaj cirkevných škôl    3. miesto 

Korešpondenčný seminár (Začlenenie stratégie 

pre vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju  

na stredných školách)      2. miesto 

Hliadky prvej pomoci      4. miesto v regionálnom kole 

 

Účasť: 

§ 21. festival duchovnej piesne katolíckej mládeže Kysúc 

§ XIV. ročník umelecko-odbornej súťaže „Zem je len jedna“ 

 

Ďalšie aktivity: 

§ Školský volejbalový turnaj o pohár riaditeľky školy 

§ Družobný študentský fašiangový ples 

§ Imatrikulácie 1. ročníkov 

§ Stužkové slávnosti 4. ročníkov 

§ Lyžiarsky výcvik 2. ročníkov - Oščadnica 

§ Účasť žiakov na etickom  sympóziu „Povie mi niekto pravdu?“ - Nitra 

Spolupráca s rôznymi inštitúciami: 

§ Domov sociálnych služieb (zabezpečovanie kultúrnych podujatí napr. Mikuláš, 

      fašiangy, Deň seniorov...) 

§ materské škôlky 

§ Únia slabozrakých a nevidiacich (akcia Biela pastelka, Deň bielej palice, Deň nevidiacich...) 

§ Nezisková organizácia „Áno pre život“ (materiálna a finančná pomoc opusteným matkám 

s deťmi 

§ Katolícka univerzita v Ružomberku – Pedagogická fakulta 

§ ČK 

§ Liga proti rakovine (Deň narcisov – predaj narcisov)   

 

Odborné exkurzie: 

§ Nitra – návšteva Katedrálnej diecéznej knižnice, Misijného domu, Bojnického zámku 

§ Bratislava – kultúrne pamiatky mesta Bratislava 

§ Žilina – návšteva kultúrnych pamiatok, divadelné predstavenie 

§ Žilina – v DSS 

 

Prezentácia školy: 

§ Burza stredných škôl – Čadca, Kysucké Nové Mesto 

§ Deň otvorených dverí 

§ Medzinárodná konferencia „Neštátne vzdelávanie v rámci Európskeho priestoru“. 

 

I. PROJEKTY 

 
 PaSA sv. Márie Goretti sa v uplynulom školskom roku sa zapojila do projektov: 
 
§ „Adamko hravo a zdravo“ 

§ „Máš len jeden život, tak si ho chráň“ 

§ „Otvorená škola“ 

Z uvedených projektov projekt Otvorená škola nebol schválený. 

 

J. INŠPEKČNÁ ČINNOSŤ 

Inšpekčná činnosť Štátnou školskou inšpekciou v škole nebola vykonaná. 
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K. MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY 
 
 PaSA sv. Márie Goretti v súčasnosti sídli v objekte, ktorý patrí Rímskokatolíckej cirkvi 

Biskupstvo Nitra a v súčasnosti má: 

 
§ 9 kmeňových učební 
§ 2 odborné učebne pre výuku informatiky 
§ 1 prírodovedná učebňa 
§ 1 učebňa CUJ 
§ 1 učebňa ZDR 
§ 1 učebňa NAB a HVM 
§ 3 špecializované učebne pre VOČ (OPČ) 
§ 1 učebňa pracovnej výchovy 
§ 1 učebňa výtvarnej výchovy 
§ informátor 1 a 2 
§ zborovňa 
§ kaplnka 
§ jedáleň, kuchyňa s príslušenstvom 
§ vedúca školskej jedálne 
§ administratívna časť: - kancelária riaditeľky 

                     - kancelária zástupcu TEČ 
              - kancelária zástupcu SZŠ 
    - kancelária ekonóma 
    - kancelária tajomníčky 
    - sklad 
    - miestnosť pre kňaza 
    - miestnosť pre školníka 
    - učtáreň 
    - miestnosť pre upratovačky 
     - kuchynka 
    - telefónna ústredňa 
    - kotolňa 
    - garáž 
     
     
L. FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE 
 
§ dotácie zo štátneho rozpočtu: 5.575.219.- Sk 

§ príspevok od rodičov: 67.750.- Sk 

§ finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy: 103.200.- Sk 

§ hmotné zabezpečenie formou darov: knihy, harmónium, vysávač, nábytok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. VYHODNOTENIE KONCEPČNÝCH ZÁMEROV ŠKOLY 
 
V školskom roku 2005/2006 sa nám podarilo splniť: 

§ dobudovanie učebne pracovnej výchovy 

§ dobudovanie učebne výtvarnej výchovy 

§ vybaviť učebňu INF novými stolmi 

§ zabezpečiť opravu strechy 

§ vymaľovať 4 triedy 

§ doplniť knižný fond vzácnou literatúrou 

§ doplniť niektoré učebné pomôcky požadované PK 

 

 N. DOBRÉ VÝSLEDKY ŠKOLY, NEDOSTATKY: 

§ reprezentácia školy v rôznych typoch súťaží 

§ aktívna spolupráca so sociálnymi, školskými a neziskovými organizáciami 

§ príprava programov, darčekov pre rôzne vekové kategórie 

§ úspešnosť v prijatí na vysoké školy a uplatnení sa na trhu práce 

Nedostatky: 

§ vysoká absencia študentov 

§ v študijných výsledkoch 

§ v dodržiavaní školského poriadku 

Návrhy na zlepšenie prospechu: 

§ viac motivovať k systematickej príprave na vyučovanie 

§ študentov 1. ročníkov naučiť správne sa učiť 

Návrh na zlepšenie správania: 

§ zlepšenie spolupráce s rodičmi  

§ v spolupráci duchovný školy, katechéta a triedny učiteľ hlbšie pôsobiť na problémových 

žiakov 

Návrh na zlepšenie dochádzky: 

§ častejšia konzultácia o neprítomnosti žiakov s rodičmi 

§ viesť žiakov k popoludňajším návštevám lekára (v rámci možností) 

Iné nedostatky: 

§ chýbajúce priestory na spoločenské a kultúrne akcie 
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O. VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŽIAKOV 

 

 Študenti 3. a 4. ročníkov v študijnom odbore VOČ absolvujú 2-týždňovú prax 

v zariadeniach DSS, DD a opatrovateľskej starostlivosti štátneho i neštátneho typu. Sú zameraní na 

odbornú činnosť, v rámci ktorej sa pripravujú na budúce povolanie. Nakoľko sme školou 

s celoslovenskou pôsobnosťou, prax vykonávajú v mieste bydliska s perspektívou budúceho 

zamestnania sa, čo je v súčasnej dobe veľmi dôležité. 

 O vysokej kvalite našich študentov svedčí i to, že počas prázdnin sa zúčastňujú rôznych 

aktivít v spomínaných typoch zariadení. 

 Aktivizujú sa i ako dobrovoľníci, pripravujú rôzne programy. Jednotlivé organizácie 

prejavujú veľký záujem o prax našich študentov, nakoľko sú pre nich skutočným prínosom. 

 V školskom roku 2005/2006 sme mali i prvý ročník učiteľstva pre materské školy 

a vychovávateľstvo. O študijný odbor bol prejavený pomerne veľký záujem. 

 Absolventi štvrtých ročníkov sa hlásia na vysoké školy humánneho zamerania, pedagogické 

fakulty, teologickú fakultu. 

 Ku zvýšeniu kvalifikovanej práce v oblasti špeciálnej pedagogiky v jednotlivých 

zariadeniach prispieva i študijný odbor špeciálna pedagogika – diaľková forma.  Výchovní 

pracovníci  regiónu Kysúc majú možnosť získať kvalifikáciu v spomínanom odbore u nás v škole, 

čo vo veľkej miere využívajú.     

 
 
P. ĎALŠIE INFORMÁCIE 
 
1) Voľnočasové aktivity – ponuka krúžkov 

§ turistický 

§ spevácky 

§ ANJ 

§ manželstvo a rodičovstvo 

§ opatrovateľský 

§ ži FIT 

§ plavecký 

§ prírodovedný  

§ výtvarný 

V krúžkoch pracovalo: 142 žiakov 

 

 

 

2) Duchovná oblasť 

 V rámci plnenia poslania katolíckej školy v zmysle dekrétu II. Vatikánskeho koncilu  

„GRAVISIMUM EDUKATIONIS“ v spolupráci s duchovným školy vdp. Mgr. Igorom Čuntalom 

a vedením školy sa v uplynulom školskom roku 2005/2006 konali duchovné obnovy študentiek 

i pedagógov podľa časového harmonogramu. 

 Duchovné obnovy študentiek sa realizovali po triedach počas školského roka v katolíckom 

dome – Zákopčie v rozsahu dvoch dní. Viedol ich vdp. Mgr. Igor Čuntala. 

 Pedagógovia sa zúčastnili duchovných obnov každý mesiac, tiež pod vedením duchovného 

školy. Zároveň sa zúčastnili duchovných cvičení 15. 9. – 17. 9. 2006 v Čičmanoch pod vedením 

vdp. Mgr. Ondreja Gábriša, SJ. 

 Do plánov práce triednych učiteľov boli zakomponované všetky významné cirkevné sviatky. 

Slávnostné sv. omše a sv. omše počas prikázaných sviatkov sa konali vo farskom kostole v Čadci. 

V triednych hodinách  sa rozoberali významné cirkevné výročia a sviatky. 

 Deň učiteľov sme oslávili 10. 4. 2006, z príležitosti spomienky na sv. Jána Krstiteľa de la 

Salle. 

 Významným cirkevným výročiam a udalostiam sa venovala pozornosť prostredníctvom 

triednych a centrálnych násteniek školy, o ktoré sa starali študentky v spolupráci s triednymi 

profesormi, vyučujúcimi výtvarnej výchovy a ďalší. 

 Jeden krát do týždňa mal v školskej kaplnke sv. omšu a adoráciu duchovný škôl vdp. Mgr. 

Igor Čuntala. Pred vianočnými  a veľkonočnými sviatkami mali vyučujúci a žiaci možnosť pristúpiť 

k sviatosti zmierenia v priestoroch školy. 

 Stužkovú slávnosť v maturitných triedach sme organizovali v sobotu. Začínala sa sv. omšou 

vo farskom kostole v Čadci, kde bolo posvätenie stužiek za prítomnosti rodičov študentiek, 

pedagógov i samotných študentiek. Po sv. omši sa uskutočnila stužková slávnosť. 

 Náboženské cítenie, presvedčenia a život študentiek podľa viery je potrebné neustále 

formovať na každej vyučovacej hodine, pri každej možnej príležitosti. Nie všetky študentky totiž 

prichádzajú do 1. ročníka na rovnakej náboženskej úrovni  
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DOMOV MLÁDEŽE  pri PaSA sv. Márie Goretti 

Horná 137, 022 01 Čadca 

Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra 

 

§ Počet žiakov v školskom roku 2005/2006: 56 

§ Počet zamestnancov: 6, z toho 3 pedagogickí  

§ Zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady 

§ Ďalšie vzdelávanie zamestnancov: - IKT 

 

Aktivity DM: 

§ Privítanie študentov 1. ročníka v DM 

§ Október – prednáška o Panne Márii s vdp. Pavlom Benkom 

§ Beseda s kňazmi z farnosti Čadca mesto 

§ Oslava sv. Mikuláša 

§ Príprava Vianočnej výzdoby 

§ Vianočná akadémia spojená s večerným posedením 

§ Prednáška spojená s diskusiou na tému: Výchova k manželstvu a rodičovstvu – Mgr. Mária 

Pohančeníková 

§ Prednáška na tému „Pokánie“ – Mgr. Henrich Nevidanský 

§ Kultúrne podujatie v spolupráci so Saleziánmi v Žiline 

§ Volejbal 

§ Sledovanie vybraných videofilmov a DVD 

 

Materiálno-technické podmienky DM: 

§ 1 študovňa 

§ izby 

§ služobná miestnosť 

§ kuchynka 

§ sociálne zariadenia 

 

Nakoľko sa DM nachádza v nepostačujúcich podmienkach v prenajatých priestoroch 

vynakladáme maximálnu snahu dobudovať vlastný DM. 

 

 

 

Finančné zabezpečenie výchovnej činnosti: 

§ dotácie zo štátneho rozpočtu na žiaka: 1.298.251.-Sk 

 

Cieľom výchovných pracovníkov DM pri PASA sv. Márie Goretti bolo zabezpečiť kompletnú  

výchovno-vzdelávaciu činnosť, s uplatňovaním individuálneho prístupu ku každej ubytovanej 

študentke, ako i vytvoriť prostredie kresťanskej rodinnej komunity, čo sa aj podarilo splniť. 
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