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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 čísla školského zariadenia:  041/433 5122, 431 2515, 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 

      P.O.BOX B-46  

      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 57 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 
 

               Študentky ubytované v školskom internáte tvoria jednu veľkú rodinu, ktorá sa snaží    

http://www.pasaca.edu.sk/
mailto:skola@pasaca.edu.sk
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           spolu pracovať, modliť sa a zabávať. Rodinu, kde odchod tých najstarších  -  

           maturantiek -  je pravidelne sprevádzaný slzami a vďačnosťou.      

 

Aktivity v priebehu školského roka: 

 Aktivity v ŠI počas celého školského roka boli zamerané na rozvoj v oblasti 

spoločenskej, mravnej, pracovnej, estetickej, rodinnej a ekologickej výchovy 

 V ŠI boli stretnutia študentiek s duchovným otcom školy vdp. Mgr. Igorom Čuntalom 

obohatené osobnými rozhovormi, športovými aktivitami, svätou omšou alebo 

adoráciou v školskej kaplnke 

      ■      Počas školského roka boli duchovné zamyslenia spojené s modlitbou posvätného     

            ruženca a aktuálnou gratuláciou k meninám študentiek. 

      ■       K najvýraznejším aktivitám v tejto oblasti patrili: 

                1) Návšteva obyvateľov sociálneho zariadenia – Dom Giany B. Mollovej 

                2) Účasť študentiek na besede v Kysuckej knižnici s lektorkou Mgr. Janu  

                    Grešákovou na tému Ženy a alkohol  

                 3) Návšteva pútnického miesta Živčáková 

                 4) Prednáška na tému Zdravý životný štýl – p. Š.  Školová 

                 5) Návšteva chorých v nemocnici spojená s modlitbou za nenarodené deti pred  

                     areálom nemocnice s vdp. P. Dubecom 

                 6) Sviečka za nenarodené deti – zapojenie sa 

                 7) Animovaný ruženec v školskej kaplnke   

                 8) Účasť študentiek na bábkovom predstavení s Mgr. M. Čarneckou na tému  

                      vzťahy v rodine 

                 9) Návšteva mestskej plavárne 

               10) Púť na hore Živčáková v novopostavenom chráme Márie Matky Cirkvi spojená  

                     s prednáškou vdp. Ľ. Vaclávekom na tému Okultizmus a mágia. 

               11) Návšteva DSS pre seniorov Žiarec spojená s hudobno-slovným pásmom  

                     z príležitosti mesiaca úcty k starším 

               12) Aktívna účasť na svätej omši a adorácií – hra na hudobné nástroje a spev  

                      vo farskom kostole sv. Jozefa robotníka na Kýčerke, Čadca 

                13) Tvorivé dielne – výroba náramkových ružencov a priebežne počas celého  

                     školského roka 

                14) Stretnutie študentiek ŠI s vdp. P. Kučákom, MC 

               15) Účasť študentiek na evanjelizačnom koncerte GODZONE TOUR v Žiline  

               16) Katarínska zábava - v spolupráci so Saleziánmi v školskej telocvični 
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               17) Postoj k mojej vlastnej smrti – beseda s p. Dlabáčovou 

               18) V mesiaci november - návšteva cintorína a spoločná modlitba za zosnulých 

               19) Počas adventného obdobia – hra na anjelov    

               20) Sv. Mikuláš – návšteva nemocnice, DSS na ul. P.O.Hviezdoslava, Čadca  

                     a Krízového centra „Náruč“  ako prejav pozornosti a lásky voči chorým 

                21) Účasť žiačok na divadelnom predstavení „Jožko Púčik a jeho kariérny rast“ 

                22) Stretnutie pri Štedrovečernom stole za účasti duchovného otca a vedenia školy 

                23) Volejbalový turnaj s hosťami zo SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Žilina 

                24) Prehliadka katakomb a beseda s kapucínom vdp. Leopoldom v Žiline  

                25) Účasť na svätej omši a na kultúrnom podujatí z príležitosti „Svetového dňa  

                      chorých“ v nemocnici 

                26) Prednáška s p. Holubovou na tému Dentálna hygiena 

                27)  Návšteva chorých v nemocnici – osobný rozhovor, modlitba, mládežnícke  

                       piesne 

                28) Príprava a účasť na celonočnej adorácii v školskej kaplnke        

                29) Jarné upratovanie areálu školy a ŠI 

                30) Prednáška s p. Školovou na tému Veľkonočné tradičné a netradičné jedlá 

                31) Prednáška spojená s diskusiou s vdp. Mgr. Jozefom Lazovým na tému Láska  

                      a vzťahy 

                32) Rozlúčkové posedenie s maturantkami spojené s modlitbou a piesňami 

                33) Sledovanie hokejového zápasu MS v študovni a na námestí 

                34) Účasť na Koncerte Laureátov festivalu komornej hudby pod záštitou primátora  

                      mesta Čadca   

                35) Návšteva chorých v nemocnici spojená s osobnými rozhovormi 

                36) Aktívna účasť na sv. omšiach vo farskom kostole sv. Bartolomeja každú stredu  

                      v týždni 

                37) Sledovanie DVD (Ako som ukončil svoju závislosť p. Goran Čurkovič, Slza  

                      a nádeje Iraku, Škola pocitov, V jednom ohni, Bol som mimo, Pohľad  

                      do maternice, Láska prichádza zvoľna, Sľub večnej lásky, Stratený v oblakoch) 

                 

    údaje o priestoroch a materiálno-technických podmienkach školského zariadenia 

 

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

        - 14 izieb 
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                    -   1 služobná miestnosť pre vychovávateľky 

                    -   1 študovňa 

                    -   1 kuchynka 

                    -   1 návštevná miestnosť 

                    -   1 miestnosť určená ako skladovací priestor 

                    -   9 sociálnych miestností     

 

 

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

 školského zariadenia   

                      

            1.  o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov 

- príspevok zriaďovateľa – prevádzka  65 451,00 € 

 

           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          13 728,00 € 

 

- použitie prostriedkov: -  4 132,00 € - čistiace a hygienické potreby, skrinky, 

ohrievať a iné materiálové zabezpečenie 

                                            -         314,00  € energie 

                                            -      1 459,00  € opravy                  

       -        460,00  € telekomunikácie 

                                            -        826,00  € pranie bielizne  

                                            -     6 537,00  € ostatné služby, servis.  

 

m) 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 znečistené ubytovacie priestory,  

- nalepenie rohových líšt, 

- vydláždenie spoločných priestorov, 

- montáž WIFI. 
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n) 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,   

- využitie školskej kaplnky s prítomným sviatostným Ježišom Kristom, možnosť 

načerpať duchovnú silu a povzbudenie pre napredovanie v kresťanskom duchu, 

- možnosť zúčastňovať sa na slávení Eucharistie, adorácie a pristupovať 

k sviatosti zmierenia, duchovné zamyslenia spojené s modlitbou  posvätného 

ruženca za aktuálne potreby študentiek, cirkvi, výhoda prítomnosti duchovného 

otca v škole, 

-     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. 

 

 

 
 


