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Zmena názvu školského zariadenia rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2018/7625:2-10HO  

zo dňa 17. mája 2018 od 01.09.2018:   

                                    

  z      Školský internát, Horná 137, Čadca ako súčasť Pedagogickej a sociálnej akadémie 

sv. Márie Goretti, Horná 137, Čadca 

 na    Školský internát, Horná 137, Čadca, ako súčasť Strednej odbornej školy pedagogickej 

sv. Márie Goretti, Horná 137, Čadca 

 
 

 

 

 

 

Vypracoval:.............................................  

                     PhDr. Renáta Kasmanová 

                              riaditeľka školy                                                          

                                                                                    

Schválil:.................................                                        

Ing. Mgr. Miriam Janegová      

V Čadci, 28. 09. 2018                                                   riaditeľka DŠÚ v Žiline 
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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 

 
      Zmena názvu:                           od 01. 09. 2018 na Školský internát, Horná 137, Čadca  

                                                        ako súčasť Strednej odbornej školy pedagogickej  

                                                        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  (Sr. Bernadetta)  

     

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

      potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení 

                 

- počet ubytovaných 61 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 

 

 

http://www.pasaca.edu.sk/
mailto:skola@pasaca.edu.sk
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i)   údaje o aktivitách a prezentácii školského zariadenia na verejnosti 
 

                            

            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 chorých v nemocnici spojená s modlitbou za nenarodené deti pred  

                      areálom nemocnice s vdp. M. Hlucháňom (07.09.2017, 20.09.2017, 23.10.2017  

                      - p. Elena Dlabačová, Sr. Bernadetta Lokajová) 

               2)  Hodinka krásy zameraná na účesy. (12.09.2017 – Mgr. Jana Mravcová ) 

               3)  Úprava areálu školy a internátu. (12.09.2017 a 25.04.2018 – p. Elena Dlabačová) 

               4)  Stretnutie študentiek s pani Štefániou Školovou na tému Zdravý životný štýl  

                    (19.09.2017 – Sr. Bernadetta Lokajová) 

               5)  Výroba vianočných svietnikov decoupage technikou. (25.09.2017 – Mgr. Jana 

                     Mravcová) 

                6)  Návšteva seniorov v DD v Čadci. (25.10 a 26.10. 2017 – p. Oľga Šimašková) 

                7)  V mesiaci november dievčatá navštevovali cintorín v sprievode službukonajúcej  

                      vychovávateľky. Návštevy boli spojené s modlitbou za zosnulých.  

                 8) Vyrábanie vianočných pozdravov pre účely charity v Čadci. (14.11. a  

                      28.11.2017 – Mgr. Jana Mravcová) 

                 9)  Účasť študentiek  na evanjelizačnom koncerte GODZONE TOUR v Žiline.  

                     (16.11.2017) 

               10)  Prednáška na tému Vianočné zvyka a tradície s p. Štefániou Školovou.   

                      (23.11.2017 – Sr. Bernadetta Lokajová) 

               11)   Zapojenie do projektu Sviečka za nenarodené deti – Fórum života. (27.10. 2017  

                     - p. Elena Dlabačová) 

               12)  Katarínsky volejbalový turnaj v spolupráci so SOŠ sv. Jozefa Robotníka  

                       v Žiline. (29.11.2017 – Sr. Bernadetta Lokajová) 
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                13)  Počas adventného obdobia prebiehala hra na anjelov. 

                14)  Návšteva chorých v nemocnici a v DSS z príležitosti sviatku sv. Mikuláša ako  

                      prejav pozornosti a lásky študentiek ŠI voči chorým. (05.12. a 06.12.2017   

                      - p. Elena Dlabáčová) 

               15)  Stretnutie žiačok ŠI pri Štedrovečernom stole v ŠJ za účasti pozvaných hostí  

                      – vdp. Igora Čuntalu, p. riaditeľky PhDr. Renáty Kasmanovej a p. zástupkyne                     

                       PhDr. Anny Šimaškovej a p. zástupcu Ing. Pavla Vlčeka.  (20.12.2017 – Sr.   

                       Bernadetta Lokajová) 

              16) Tvorivé dielne – výroba náramkových ružencov priebežne počas celého  

                     školského roka. 

              17) Požehnanie priestorov ŠI vdp. I. Čuntalom (08.01.2018 – Sr. Bernadetta  

                     Lokajová) 

              18)  Návšteva chorých v nemocnici spojená s osobným rozhovorom a modlitbou.  

                       (16.01.2018 a 30.04.2018 – p. Elena Dlabáčová)   

               19) Prednáška  pátra Ľuboša Václaveka na tému Pôsobenie zlého v živote človeka.  

                      (07.03.2018 – Sr. Bernadetta Lokajová) 

               20) Výroba bielych stužiek ku Dňu počatého dieťaťa. (19.03.2018 – Mgr. Jana  

                      Mravcová) 

               21) Príprava a účasť na celonočnej adorácii v školskej kaplnke. 

                      (22.03. – 23.03.2018) 

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

                       farskom kostole sv. Jozefa Robotníka na Kýčerke. (26.04.2018 – p. Oľga  

                        Šimašková)    

                23) Návšteva Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach spojená s prednáškou Ing.  

                       Mariána Kuffu. (01.05.2018 – Sr. Bernadetta Lokajová) 

                24) Rozlúčkové stretnutie s maturantkami spojené s modlitbou a mládežníckymi  

                      piesňami (15.05. a 16.05.2018 – vdp. Igor Čuntala, Sr. Bernadetta Lokajová,  

                      Mgr. Jana Mravcová, p. Oľga Šimašková) 

                25) Svätá omša spojená s modlitbou príhovoru a adoráciou Najsvätejšej Sviatosti   

                       pod vedením pátra Františka. (17.05.2018 – Sr. Bernadetta  Lokajová) 

                26) Sledovanie DVD: V jednom ohni, Pohľad do maternice, Ostwind, Pieseň piesní,  

                       Zvláštne puto, Boh nie je mŕtvy, Leví Kráľ, Na vine sú hviezdy, Obyčajná tvár,  

                       sledovanie hokejových zápasov MS.                           
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   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  68 195,00 € 

 

           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          12 210,00 € 

- použitie prostriedkov: -           4 024,24 € - čistiace a hygienické potreby, 

obliečky, plachty, deky, svietidlá a iné materiálové zabezpečenie 

                                            -     2 829,15  € opravy 

                                            -        501,21  € telekomunikácie, internet 

                                            -     1 332,04,00  € pranie bielizne  

                                            -     3 523,36  € ostatné služby, servis.  

 

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 znečistené ubytovacie priestory,  

- výmena podlahových krytín v spoločenskej miestnosti, 

- doplnenie žalúzií v spoločných priestoroch, 
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- zakúpenie televízneho prijímača do spoločenskej miestnosti, 

- doplnenie novej posteľnej bielizne, uterákov a dek. 

 

     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,   

- využitie školskej kaplnky s prítomným sviatostným Ježišom Kristom, možnosť 

načerpať duchovnú silu a povzbudenie pre napredovanie žiť v kresťanskom 

duchu, 

- možnosť zúčastňovať sa na slávení Eucharistie, adorácie a pristupovať 

k sviatosti zmierenia, duchovné zamyslenia súčasťou ktorých boli gratulácie 

k meninám študentiek spojené s modlitbou  posvätného ruženca a 

s každodennou modlitbou Korunky Božieho Milosrdenstva za aktuálne potreby 

študentiek a ich rodín a celej cirkvi, osobitná výhoda prítomnosti duchovného 

otca v škole vždy ochotného vypočuť a povzbudiť, vďaka jeho obetavosti majú 

študentky možnosť absolvovať spoločnú relaxačnú turistiku do prírody, 

-     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. 

 

 

 
 

 

 


