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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:  041/433 5122, 431 2515, fax: 431 2516,   

                                                                                     0911 912393 

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,   

      J. Kalinčiaka 1 

      011 36 Žilina  

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

      Riaditeľka školského internátu: PhDr. Renáta Kasmanová 

      Hlavná vychovávateľka:             Mgr. Anna Lokajová  

     

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

      potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení 

                  

  

- počet ubytovaných 60 žiakov 

 

g)   údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických  

 zamestnancov školského zariadenia 

 

 

-     celkový počet zamestnancov: 6 – z toho 4 pedagogickí zamestnanci 

                                                                       2 nepedagogickí zamestnanci 

 

 

i)   údaje o aktivitách a prezentácii školského zariadenia na verejnosti 

 

Aktivity v priebehu školského roka: 

http://www.pasaca.edu.sk/
mailto:skola@pasaca.edu.sk
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- Prednáška s p. Štefániou Školovou na tému zdravý životný štýl. 

- Animovaný ruženec v školskej kaplnke so sestrou Bernadetou. 

- Návšteva obyvateľov Domova dôchodcov Žarec s p. Dlabačovou. 

- V mesiaci november dievčatá navštevovali cintorín v sprievode 

službukonajúcej vychovávateľky. Návštevy boli spojené so spoločnou 

modlitbou za zosnulých. 

- Účasť študentiek na evanjelizačnom koncerte GODZONE v Považskej Bystrici. 

- Katarínska zábava spojená s výzdobou a občerstvením v spolupráci 

so Saleziánmi v školskej telocvični. 

- Počas adventu prebiehala hra na anjelov. 

- Návšteva Domova dôchodcov na Hviezdoslavovej ulici v Čadci z príležitosti 

sviatku sv. Mikuláša s p. Dlabačovou. 

- Návšteva Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci pri príležitosti sviatku 

sv. Mikuláša s p. Dlabačovou. 

- Stretnutie pri Štedrovečernom stole  v školskej jedálni za účasti pozvaných 

hostí vdp. Mgr. Čuntala, pani riaditeľky PhDr. Kasmanovej, pani zástupkyne 

PhDr. Šimáškovej a pánom zástupcom Ing. Vlčkom. 

- Jarné upratovanie okolia školy a školského internátu so službu konajúcimi 

vychovávateľkami p. Dlabáčovou  a Sr. Bernadettou. 

- Príprava a účasť na celonočnej adorácii v školskej kaplnke. 

- Výlet do prírody s vdp. Mgr.  Čuntalom do Starej Bystrice a Oščadnice. 

- Rozlúčkové stretnutie s maturantkami v študovni spojené s kultúrnym 

programom a občerstvením. 

- Sledovanie hokejového zápasu  MS v študovni a na Matičnom námestí v Čadci. 

- Aktívna účasť  na sv. omši vo farskom kostole sv. Bartolomeja každú stredu 

v týždni. 

- Volejbalový zápas s mládežou z farnosti Čadca mesto.  

- Návšteva pútnického miesta v Olešnej spojená s modlitbami a mládežníckymi 

piesňami s duchovným otcom školy Mgr. I. Čuntalom a vychovávateľkami. 

- Účasť študentiek na divadelnom predstavení „Posolstvo sveta“ venované 1150 

výročiu príchodu sv. Cyrila a Metóda na naše územie (p. Šimašková). 

- Prednáška s Mgr. A. Bezákovou na tému: Obchodovanie s ľuďmi  

(Sr. Bernadeta). 
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                 -     Účasť na výchovno-vzdelávacom podujatí v Žiline: beseda s ornitológom 

                       doc. Miroslavom Sanigom ( Sr. Bernadeta). 

                -      Literárny večer pod lampou: účasť na slávnostnom vyhodnotení 9. ročníka  

                       Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby poézie a prózy. Venované  

                       Pavlovi Hrtúsovi Jurinovi   (Sr. Bernadeta). 

                -     „Svet bez drog“: prednáška s Petrom Remperom (p. Šimašková). 

                -     Účasť na koncerte v DK Čadca: Jozef Haydn a Viedenský klasicizmus  

                      (p. Šimašková).  

                -     Účasť na výstave „betlehemov sveta“ v Kysuckom múzeu (vdp. Čuntala,  

                       p. Hrušíková, Sr. Bernadetta). 

                -      Beseda s kozmetičkou p. Jurištovou na tému: starostlivosť o pleť 

                       (p. Šimašková). 

                -      Volejbalový turnaj so študentmi SOŠ sv. Jozefa Robotníka (Sr. Bernadetta). 

               -       Návšteva plavárne (p. Hrušíková).  

 

 

  

 

 

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     

 

 

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

 školského zariadenia  

 

       

      1.  o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov 

- príspevok zriaďovateľa – prevádzka  51 172,00 € 
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           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          12 116,50 € 

 

- použitie prostriedkov: -  5 265,00 € matrace, poťahy na matrace, paplóny, 

vankúše, postele, nočné stolíky, čistiace a hygienické potreby a iné materiálové 

zabezpečenie 

                                            -     4 931,50  € energie 

      -        688,00  € telekomunikácie 

                                            -     1 232,00  € pranie bielizne  

 

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 ubytovacie priestory,  

- pokračovalo sa vo výmene matracov,  

- zakúpili sa nové postele, bielizeň, uteráky, 

- doplnili sa nové skrine, 

- montáž okenných žalúzií. 

 

 

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 kamerovým systémom kvôli   

      bezpečnosti v spoločných priestoroch, 

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

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

k životu v kresťanskom duchu. 

 

 

 


