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(1) 

a) základné identifikačné údaje o školskom zariadení: 

 

 

1.   názov školského zariadenia:  Školský internát, Horná 137, Čadca ako súčasť   

             Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti,  

                                                      Horná 137,  Čadca 

 

2.   adresa školského zariadenia: Horná 137, 022 01 Čadca 

3.   telefónne a faxové čísla školského zariadenia:  041/4335122, 4312515, fax: 4312516,   

                                                                                     0911912393 

4.   internetová a elektronická adresa školského zariadenia: 

      Web stránka školy: www.pasaca.edu.sk 

      E-mail školy:  skola@pasaca.edu.sk 

5.   údaje o zriaďovateľovi školského zariadenia: 

      Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza,   

      Mariánske nám. 23 

      011 36 Žilina  

6.   mená vedúcich zamestnancov školského zariadenia s určením ich funkcie: 

      Riaditeľka školského internátu: PhDr. Renáta Kasmanová  

     

b)   údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  

      potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení 

                  

  

- počet ubytovaných 47 žiakov 

 

g)   údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických  

 zamestnancov školského zariadenia 

 

 

-     celkový počet zamestnancov: 4 – z toho 3 pedagogickí zamestnanci 

                                                                       1 nepedagogickí zamestnanci 

 

i)   údaje o aktivitách a prezentácii školského zariadenia na verejnosti 

 

 

Aktivity v priebehu školského roka: 

- Trojdňová duchovná obnova – september, prednášky na tému: Vnútorné 

uzdravenie a oslobodenie. Rozhovory, svätá spoveď, svätá omša pod vedením 

vdp. Mareka Ondreja z Košickej diecézy. 

http://www.pasaca.edu.sk/
mailto:skola@pasaca.edu.sk
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- Každý deň zamyslenie – prebieha formou meditácie, rozhovoru, prezentácie 

a modlitby sv. ruženca. 

- Spoločné vychádzky do mesta, do prírody, návšteva cintorína počas novembra. 

- Diskotéka spojená s návštevou žiakov z družobnej SOŠ sv. Jozefa Robotníka zo 

Žiliny. 

- Katarínska zábava – kultúrny program s tancom za účasti žiakov z družobnej 

SOŠ sv. Jozefa Robotníka zo Žiliny. 

- Účasť žiakov vo farskom kostole, každú stredu, kde boli aktívne svojím 

spevom a povzbudzovali veriacich farnosti. 

- Návšteva speváckeho zboru v nemocnici, kde svojím spevom povzbudzovali 

pacientov. 

- Stretnutie v každom druhom týždni s odborníčkou na spoločné stravovanie pani 

Štefániou Školovou, zamerané na spoločné stravovanie, etiketu. Praktický 

nácvik varenia, pečenia a stolovania. 

- Spoločné varenie a pečenie s chlapcami od Saleziánov. 

- Turistický výlet s vdp. Mgr. Čuntlom do okolia – turistika (Súľovské skaly, 

Jánošíkove diery...). 

- Počas adventného obdobia: hra na anjelov, príprava na vianočné sviatky.. 

- Účasť všetkých dievčat na prípravách sviatku sv. Mikuláša spojených 

s návštevou chorých v nemocnici. 

- Návšteva Domova dôchodcov v Jablunkove a potešenie obyvateľov domova  

sv. Mikulášom.  

- Štedrá večera na internáte pred odchodom dievčat na vianočné sviatky za účasti 

pozvaných hostí: riaditeľka školy, zástupca školy starenka zo susedstva a pani 

upratovačky.. 

- Dobrovoľná účasť žiakov v nemocnici formou rozhovorov a drobnej pozornosti 

k pacientom. 

- Posviacka školského internátu. 

- 2x v týždni  modlitba krížovej ceste v kaplnke školy, počas pôstneho obdobia. 

- Volejbalový zápas so žiakmi družobnej SOŠ sv. Jozefa Robotníka zo Žiliny na 

ich domácej pôde a tiež i u nás v škole. 

- Vychádzky do prírody v okolí Čadce. 

- Účasť žiačok na celonočnej adorácii organizovanej žiačkami našej školy. 

- Rozlúčka s maturantkami. 

- Rozlúčkový večer na internáte – na záver školského roka. 

- Spoločná svätá omša vo farskom kostole ako rozlúčka žiakov s internátu 

s účasťou internátneho zboru. 

 

 

l) údaje o priestoroch a materiálno-technických podmienkach školského zariadenia 

 

 

Školský internát je v novovybudovaných priestoroch a v súčasnosti má k dispozícii:  

        - 14 izieb 

                    -   1 služobná miestnosť pre vychovávateľky 

                    -   1 študovňa 

                    -   1 kuchynka 

                    -   1 návštevná miestnosť 

                    -   1 miestnosť určená ako skladovací priestor 

                    -   9 sociálnych miestností     
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m)  údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti   

 školského zariadenia  

 

       

      1.  o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov 

- príspevok zriaďovateľa – prevádzka  41 145 € 

 

           4.  o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov  

                žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení  

                podľa finančných aktivít 

 

- tržby za ubytovanie 8 894 € 

 

- použitie prostriedkov: - 8 057 € materiálové výdavky 

                                          -    837 € služby 

 

n) ciele, ktoré si školské zariadenie určilo v koncepčnom zámere rozvoja školského  

      zariadenia na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia 

 

- skvalitniť podmienky materiálno-technického zabezpečenia školského 

internátu: 

- vymaľovali sa ubytovacích priestorov,  

- pokračovalo sa vo výmene matracov,  

- doplnilo sa vybavenie internátu novými posteľami. 

 

 

o) oblasti, v ktorých školské zariadenie dosahuje dobré výsledky a oblasti,   

      v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane   

      návrhov opatrení   
 

- dobré výsledky: - využitie mimoškolských aktivít rôzneho druhu,   

-     nedostatky: - školský internát je potrebné vybaviť novými pracovnými stolmi, 

- opatrenia: - zabezpečiť finančné prostriedky na postupnú výmenu stolov, 

- výchova nasmerovaná na dobré výsledky v škole, na zodpovedný prístup 

k životu v kresťanskom duchu. 

 

 


