
Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti, Horná 137, Č a d c a  

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach školy a školského zariadenia 

 

Školský rok: 2017/2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zmena názvu školy rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2018/7625:2-10HO zo dňa 17. mája 2018 

od 01.09.2018: 

 

                z Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti, Čadca 

                na Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti, Čadca 

 

 

 

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

                     PhDr. Renáta Kasmanová 

                              riaditeľka školy                                                        

                                                                                       

                                                                                         

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

      Ing. Mgr. Miriam Janegová      

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



 
1) 

a)   základné identifikačné údaje o škole 

1. názov školy :                     Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti 
                                          
    Zmena názvu školy:          od 01. 09. 2018 na Stredná odborná škola pedagogická  

                                               sv. Márie Goretti 
 

2. adresa školy:  Horná 137, 022 01 Čadca 

3. telefónne číslo školy:        041/433 5122 

4. internetová a elektronická adresa školy:  Web stránka školy: www.pasaca.edu.sk 

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

 

5. údaje o zriaďovateľovi školy:    Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza   

                                                          J. Kalinčiaka 1 

                                                          P.O.BOX B-46   

                         011 36 Žilina 

 

6. mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie: 

              riaditeľka školy:                           PhDr. Renáta Kasmanová  

              zástupca riaditeľky:                     Ing. Pavol Vlček 

 

7. údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

 Rada školy: predseda:               Mgr. Silvia Pytelová 

                                      podpredseda:        p. Margita Gulčíková 

 

           ▪  Iné poradné orgány: - pedagogická rada 

                                                   - predmetové komisie: - spoločensko-vedná 

                         - jazykov 

                     - sociálno-právna 

                     - výchov a metodík 

                     - praxe 

                     - prírodovedná 

                     - pedagogicko-psychologická 

 

 

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

       potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení 

          

Počty žiakov: denní externí spolu 

K 15.9.2017 284 80 364 

K 31.8.2018 282 34 316 

http://www.pasaca.edu.sk/
mailto:skola@pasaca.edu.sk


      

   d)   údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje  

          o  počtoch  a úspešnosti uchádzačov na prijatie 

 

              odbor 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo: 

  -    počet uchádzačov o štúdium: denné:    142             

     -    úspešné splnenie kritérií:        denné:    107    

                       -    prijatí uchádzači na štúdium: denné:      56   

            -    prijatí a zapísaní uchádzači  

                            na štúdium:        denná:      56 

 

   odbor 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo: 

                       -    počet uchádzačov o štúdium: diaľkové:   97 

     -    úspešné splnenie kritérií:        diaľkové:  69 

                       -    prijatí uchádzači na štúdium:  diaľkové:  30 

            -    prijatí a zapísaní uchádzači  

                            na štúdium:         diaľkové:  30  

 

              odbor 7661 M sociálno-výchovný pracovník: 

  -    počet uchádzačov o štúdium: denné:    16             

     -    úspešné splnenie kritérií:        denné:    16   

                       -    prijatí uchádzači na štúdium: denné:     12   

            -    prijatí a zapísaní uchádzači  

                            na štúdium:        denná:      9 

 

              odbor 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť: 

  -    počet uchádzačov o štúdium: denné:    11             

     -    úspešné splnenie kritérií:        denné:      8   

                       -    prijatí uchádzači na štúdium: denné:       8    

            -    prijatí a zapísaní uchádzači  

                            na štúdium:        denná:       4 

 

 

e)   údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného  

      stupňa vzdelania 

 

      - Výsledky hodnotenia a klasifikácie: 

       Prospech: 



Trieda Počet 

žiakov 

Priemer za 1. polrok Počet 

žiakov 

Priemer za 2. polrok 

I. UVA 27 1,49 27 1,42  

I. UVB 19 1,49 19 1,42 

I. VS 12 2,43 12 1,90 

I. UVD 31 1,29 29 1,28 

II. UVA 26 1,55 26 1,49 

II. UVB 29 1,43 29 1,42 

II.UVDA  21 1,33 21 1,37 

II. UVDB 23 1,20 23 1,23 

II. VS 17 2,20 16 2,13 

III. UVA 30 1,51 30 1,40 

III. UVB 28 1,70 28 1,66 

III. VS 19 1,85 18 1,74 

IV. UVA 30 1,43 30 1,52 

IV. UVB 31 1,47 31 1,50 

IV. VS 15 1,84 14 2,06 

Spolu: 358 - 353 - 

Priemer: 23,86 1,61 23,53 1,60 

      

Celkový priemerný prospech na škole bol: 1,57, čo je mierne zlepšenie oproti minulému roku 

(1,63). 

 

 

Dochádzka: 

Trieda Počet 

žiakov 

Počet hod. za 1. polrok Počet 

žiakov 

Počet hodín za 2. polrok 

I. UVA 27 1221 27 1942 

I. UVB 199 865 19 1413 

I. VS 12 1394 12 1164 

I. UVD 31 35 29 334 

II. UVA 26 1256 26 2060 

II. UVB 29 1780 29 2300 

II.UVDA  21 179 21 257 

II. UVDB 23 231 23 159 

II. VS 17 2091 16 1963 

III. UVA 30 1526 30 2111 

III. UVB 28 1533 28 2305 

III. VS 19 1495 18 1459 

IV. UVA 30 2088 30 2466 

IV. UVB 31 1971 31 1921 

IV. VS 15 1664 14 1677 

Spolu: 358 19 329 353 23 531 

Priemer: 23,86 53,99 23,53 66,66 

 

 

 

      Spolu za školu: 42 860 hodín, z toho počet neospravedlnených hodín je 277 čo je pokles  

oproti minulému školskému roku (352). 



Správanie:   I. polrok           II. polrok 

 Uspokojivé           –  2 žiaci                Uspokojivé          -   2 žiaci          

                                                                        Menej uspokojivé - 3 žiaci                              

     

                     

Výchovné opatrenia:     

 

 Pochvala triednym učiteľom –  178  žiakov 

 Pochvala riaditeľom školy –  0 žiakov 

 Pokarhanie triednym učiteľom –  39 žiakov 

 Pokarhanie riaditeľom školy –  7 žiakov 

 Podmienečné vylúčenie zo štúdia – 1 žiak 

 Vylúčení zo štúdia – 0 žiakov 

 

 

     Študijné výsledky študentov ovplyvňujú najmä: 

- v 1.  ročníku priemerné až slabšie vedomostné základy zo ZŠ najmä 

z prírodovedných predmetov, zo slovenského jazyka pravopisné nedostatky, 

nedostatočné základy z cudzích jazykov zo ZŠ, 

- vo vyšších ročníkoch je to nesystematická príprava na vyučovanie v priebehu 

školského roku, 

- relatívne vysoká absencia na vyučovaní, dokumentujú to údaje v analýze 

dochádzky. 

 

- MATURITNÉ SKÚŠKY: 

 Maturitné skúšky sa na Strednej odbornej škole pedagogickej sv. Márie Goretti, Čadca 

konali v nasledujúcich termínoch: 

 

Obdobie: riadne skúšobné obdobie: 

 13. 03. 2018 – externá časť MS a  písomná forma IČ MS zo SJL 

 14. 03. 2018 – externá časť MS a písomná forma IČ MS z ANJ 

 14. 03. 2018 – externá časť MS a písomná forma IČ MS z NEJ 

 23. apríla – 27. apríla 2018 – praktická časť odbornej zložky MS 

 28. mája – 01. júna 2018 – ústna forma IČ MS 

 

Školská maturitná komisia pracovala v tomto zložení: 

 Ing. Alena Cinková                        - predseda školskej maturitnej komisie 

 PhDr. Renáta Kasmanová         - riaditeľka školy 

 Mgr. Andrea Sabelová                   - predseda PMK pre slovenský jazyk a literatúru 

 Mgr. Eva Bolíková                        - predseda PMK pre anglický jazyk 

 Mgr. Viera Marčanová         - predseda PMK pre nemecký jazyk 

 Mgr. Ľubomíra Tumová           - predseda PMK pre praktickú časť odbornej zložky  

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



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

            PaedDr. Ľubica Nechalová, PhD.  - predseda PMK pre praktickú časť odbornej zložky 

            Mgr. Zuzana Jurečková                 - predseda PMK pre praktickú časť odbornej zložky  

            PhDr. Jarmila Pavelcová               - predseda PMK pre teoretickú časť odbornej zložky 

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

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

            Mgr. Edita Rešetárová                   - predseda PMK pre teoretickú časť odbornej zložky 

            Mgr. Hana Laurová                       - predseda PMK pre teoretickú časť odbornej zložky 

                                                                      

 Maturitná skúška sa konala v zmysle zákona č. 245/2008Z.z.o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončení štúdia na stredných školách. 

 

 

Hodnotenie jednotlivých častí MS  

 Písomnej formy externej a internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka 

a literatúry sa zúčastnilo 75 žiakov denného štúdia s priemernou 54,7 % úspešnosťou 

externej časti a 68,06 % úspešnosťou PFIČ.  Práce žiakov boli v súlade s obsahom cieľových 

požiadaviek na vedomosti maturantov. K najčastejším nedostatkom patril nesprávny pravopis. 

 

 Písomnej formy externej a internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka  

sa zúčastnilo 68 žiakov dennej formy štúdia, 68 žiakov v úrovni B1s priemernou 53,30 %,  

1 žiak v úrovni B2 s priemernou 57,5 % úspešnosťou externej časti a 65,36 % úspešnosťou 

PFIČ. Práce študentov boli v súlade s obsahom cieľových požiadaviek na vedomosti 

maturantov. 

 

Písomnej formy externej a internej maturitnej skúšky z nemeckého jazyka sa  

zúčastnilo 7 žiakov dennej formy štúdia v úrovni B1 s priemernou 35,2 % úspešnosťou 

externej časti a 67,14 % úspešnosťou PFIČ.  

Práce študentov boli v súlade s obsahom cieľových požiadaviek na vedomosti maturantov. 

 

 

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky:  

Priemer:  1,33 

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky: 

 

Slovenský jazyk a literatúra: 

Priemer : 2,03   

Anglický  jazyk: 

Priemer: 2,33 

 

Nemecký jazyk: 

Priemer: 2,42 

 

Teoretická časť odbornej zložky: 

Priemer: 2,00  

Celkový priemer školy: 2,02 



Celkové hodnotenie MS: 

 

Predsedovia PMK si počas MS dôkladne plnili úlohy, ktoré im vyplývali z hore 

uvedenej legislatívy. Pracovná atmosféra bola príjemná a pokojná. 

  

Počet žiakov, ktorí sa prihlásili na MS: 75 denní a 44 diaľkoví (SJL, ANJ, NJ, PČOZ, TČOZ) 

Počet žiakov, ktorí sa prihlásili na MS a nekonali:  

- externú časť: 0 

- písomnú formu internej časti: 0 

- praktická časť odbornej zložky: 0 

- ústnu formu internej časti: 1 (diaľkové štúdium)  

 

 

f)   zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola  

      zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov 

 

 študijný odbor 7646 M  vychovávateľsko – opatrovateľská činnosť je denné 4-

ročné štúdium s maturitou pre absolventov základnej školy, 1., 2., 3., 4. roč. – 

v zmysle  Školského vzdelávacieho programu PaSA sv. Márie Goretti,  

 študijný odbor 7649 M učiteľstvo pre  materské školy a vychovávateľstvo je denné 

4-ročné štúdium s maturitou pre absolventov základnej školy, 1., 2., 3.,4.  roč.  – 

v zmysle Školského vzdelávacieho programu PaSA sv. Márie Goretti, 

 študijný odbor 7649 N  učiteľstvo pre  materské školy a vychovávateľstvo je  

 2-ročné diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov stredných škôl, 

ktorí ukončili úspešne štúdium maturitnou skúškou – v zmysle Školského 

vzdelávacieho programu PaSA sv. Márie Goretti, 

 študijný program 7661 M sociálno-výchovný pracovník je denné 4-ročné štúdium 

s maturitou pre absolventov základnej školy, 1., 2., 3.,4. roč. – v zmysle  Školského 

vzdelávacieho programu PaSA sv. Márie Goretti. 

 

 

g)   údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických  

       zamestnancov školy 

 

 Počet zamestnancov spolu:  45,8 toho:    33,75  pedagogických zamestnancov           

                              12,05 nepedagogických zamestnancov 

 

h)   údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

  

      ■     „Adventná tvorivá dielňa“ – MŠ Raková – Mgr. Vanková, 

        ■      „Bystré očko - rýchla rúčka“ – odborno-zážitkový workshop – MŠ Raková. 



      ■      semináre z jazykov, 

 Metodický deň organizovaný DŠU Žilina 

 aktualizačné – Moderné prezentačné nástroje v edukácii – Ing. Kubinec, 

 inovačné – Myšlienkové mapy v edukácii –  Ing. Kubinec, Ing. Vlček, 

 aktualizačné – Využívanie interaktívnych technológií a interaktívnej tabule 

v edukačnom procese – Ing. Kubinec, 

 inovačné – Tvorba edukačných multimédií – Ing. Vlček,  

 aktualizačné – Moderné prezentačné nástroje v edukácii – Ing. Vlček. 

 

i)   údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 

        Integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole sú 

mimovyučovacie aktivity (vedomostné a športové súťaže) študentov. Významné sú z hľadiska 

rozvoja ich tvorivosti, samostatnosti, rozširujú ich teoretické vedomosti a praktické zručnosti. 

 

Súťaž:                             Umiestnenie: Zúčastnení žiaci: 

Cyklistická časovka na 

Kasárne 

3. miesto Veronika Chrastinová, I. UVA 

Okresné kolo Cezpoľný beh 

SŠ 

4. miesto Blahovcová, Chovancová, 

Janíková, Švábiková IV. UVA 

Okresné kolo vo florbale 

žiačok SŠ 

2. miesto Družstvo PaSA sv. Márie 

Goretti 

Vianočné plávanie –    

3.- 5. roč. SŠ: 

          50 m Kraul 

          50 m Prsia      

 

 

2. miesto 

2. miesto 

 

 

Bednáriková, III. UVA 

Bednáriková, III. UVA 

Okresné kolo v Atletike 

žiačok SŠ – cezpoľný beh 

3. miesto Laššová, Jašurková, Likáčová 

Okresné kolo v Bedmintone  

žiačok SŠ 

3. miesto Durkáčová, Bukovanová 

Okresné kolo „Rope 

Skipping“ 

6. miesto Gschilová 

Okresné kolo vo florbale 

žiačok SŠ 

6. miesto Družstvo PaSA sv. Márie 

Goretti 

Vianočný halový Futbalový 

turnaj  

1. miesto Družstvo PaSA sv. Márie 

Goretti 

Školský volejbalový turnaj 

o pohár riaditeľky školy 

2. miesto 

3. miesto 

Trieda II. UVA 

Trieda II. UVB 

Okresné kolo vo Volejbale 

žiačok SŠ 

2. miesto Družstvo PaSA sv. Márie 

Goretti 

Okresné kolo v atletike 

jednotlivcov a žiačok SŠ: 

 

 

 

 

  

 



 

Účasť na kultúrnych podujatiach: 

       Žiaci pripravili: 

 „Mozoľovci“ – divadelné predstavenie 

 „Objatie“ – divadelné predstavenie 

beh 200 m - 

beh 400 m - 

vrh guľou - 

hod oštepom 

1. miesto 

1. miesto 

3. miesto 

1. miesto 

Lašová 

Jašurková 

Ďurkáčová 

Ďurkáčová 

Krajské kolo v atletike –  

- beh 400m 

 

 

- beh 200 m 

- hod oštepom 

 

1. miesto 

 

 

2. miesto 

2. miesto 

 

Jašurková Sára – postup na 

M-SR žiačok SŠ v Atletike, 

400 m 

Laššová 

Ďurkáčová 

Futbalový turnaj žiačok 

stredných pedagogických škôl 

„O pohár PaSA Turčianske 

Teplice“ 

2. miesto Družstvo PaSA sv. Márie 

Goretti 

Piškvorky – školské kolo 1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

Ondreášová Rebeka, II. UVB 

Brusáková Alžbeta, II. UVB 

Iglarčíková Andrea, I. UVA 

„Kam vedú drogy“ – súťaž 

o plagát roka 

6. miesto 

v okresnom 

kole 

 

Bittalová Miriam, I. UVB 

„Zelený objektív“ – 

fotografická súťaž vo Zvolene 

 

aktívna účasť 

Fischerová, 

Steinigerová,Gulčíková 

Cezpoľný beh – okresné kolo 3. miesto družstvo PaSA 

„Plagát roka“ – prodidrogová 

súťaž mesta Čadce 

6. miesto 

 

Bittaolová, I. UVB 

Olympiáda ľudských práv – 

školské kolo 

1. miesto 

3. miesto 

Hošková, Barčáková, I. UVB 

Šusteková, Podoláková, III. 

UVB 

Biblia očami detí- školské 

kolo 

účasť Piteková,, Bittalová, Prodajová, 

Dvořáková, Trúchla, Bazgerová, 

Ondreášová, Skaličanová, 

Škvaridlová, Budošová, 

Čechová 

Olympiáda v NEJ – školské 

kolo 

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

Skaličanová, III. UVB 

Kafúnová, III. VS 

Porvazníková, IV. UVB 

Olympiáda v NEJ – okresné 

kolo – kategória 2D 

2. miesto Skaličanová, III. UVB 

Žiačka sa odmietla zúčastniť 

krajského kola 

Olympiáda v ANJ - školské 

kolo 

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

Holúbková, II. VS 

Sakalová, II. UVB 

Škvaridlová, III. VS 
 



 „FAHRENHEIT 451“ – divadelné predstavenie v Žiline – TNT Theatre Britain 

 Mikulášske predstavenie 

 

Ďalšie aktivity: 

 Cesta k sebapoznaniu- triedy II. UVB, I. UVB 

 Pozdrav starým rodičom – pásmo s deťmi v ŠKD v spojení s tvorivými dielňami 

 „Šmolkovia“ – spolupráca na výchovnom koncerte pre deti MŠ 

 Jesenné dielne v MŠ 

 Vtáčiky v zime 

 Deň zdravia v MŠ 

 Karneval v MŠ a ŠKD 

 Arabelin prsteň – deň rozprávok pre deti 1 stupeň ZŠ 

 „Srdce pre Adama“ 

 „Spoznávame Slovensko“- dejepisná exkurzia Oravský Podzámok, skanzem Zuberec 

 Divadelné predstavenie – „O veľkej repe“ 

 „Pampúšik“ – divadlo pre MŠ Žarec 

 Vianočné tvorivé dielne na ľudovú tematiku 

 Hudobné vystúpenie 

 Adventná tvorivá dielňa 

 Kultúrno-športové dopoludnie pre klientov CSS Horelica – Čadca 

 Športové popoludnie pre ŠKD 

 „O hlúpom myšátku“ – divadelné predstavenie  pre deti ŠKD 

 Kurz na ochranu života a zdravia – žiaci 3 ročníkov 

 Účelové cvičenia – 1., 2. roč. 

 Kurz pohybových aktivít so zimným a letným zameraním (lyžiarsky výcvik) 

 Zber vrchnákov z plastových fliaš na pomoc telesne postih. 

 Zber elektroodpadu – počas celého školského roka 

 Imatrikulácie 

  „Biela pastelka“ 

 Fašiangový ples 

 Deň narcisov 

 Realizácia dekanátneho kola Biblickej olympiády pre ZŠ a SŠ na škole 

 Vianočná akadémia 

 Kúzlo vianočnej pomoci 



 Celonočná adorácia v kaplnke školy 

 Duchovné obnovy žiakov prvých ročníkov v Zákopčí 

 Volejbalový turnaj o pohár riaditeľky školy 

 Volejbalový turnaj s družobnou školu SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina 

 Príprava i obdarúvanie darčekmi pre klientov CSS, Kysuckej nemocnice 

s poliklinikou, Čadca pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša 

 Stužková slávnosť 4. ročníkov 

 GODZONE TOUR 

 KERIC dobrovoľníci – Rakúsko, Japonsko, Kostarika, Brazília, Keňa – jazykové 

zdokonalenie žiakov 

 „Moja misia“ – zbierka pre „Áno pre život“  

 

Spolupráca s rôznymi inštitúciami: 

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Bratislava – ŠIOV, ŠPÚ 

 DŠÚ Žilina 

 VÚC Žilina 

 Okresný úrad Žilina 

 DKÚ Žilina 

 MPC Bratislava 

 Mestský úrad Čadca 

 CPPPaP  Čadca 

 Mestská polícia Čadca 

 Domov sociálnych služieb - prax (zabezpečovanie kultúrnych podujatí napr. Mikuláš, 

     fašiangy, Deň seniorov...) 

 Základné školy v Čadci, v okrese Čadca a okolí - Školské kluby detí – prax 

 Materské školy v Čadci, v okrese Čadca a okolí – prax, kultúrne programy 

 Únia slabozrakých a nevidiacich - besedy (akcia Biela pastelka) 

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

matkám s deťmi 

 Katolícka univerzita - Ružomberok  

 Slovenský Červený kríž - Čadca 

 Liga proti rakovine 

 Krízové centrum Čadca – Kýčerka 

 Zariadenia pre seniorov a domovy sociálnych služieb - Čadca 



 ÚPSVR Čadca 

 

      Besedy a prednášky: 

 

 Prednáška vdp. Mariána Kuffu 

 Prednáška misionára - p. Martin Madassesy, SVD 

 Prednáška don Jozef Luscoň 

 Odborná prednáška z oblasti sociálnoprávnej ochrany a kurately na ÚPSVaR – Čadca 

 Prednáška – „Problematika súčasnej rodiny a starostlivosti o maloleté deti“ 

 Diskusné fórum pre študentov: „Európa – aktívne dianie v EU a budúcnosť EU.“ 

 Prednášky na témy: „Extrémizmus“ 

                                 „Totalitné režimy“ 

                                 „Multikultúrne spolužitie“ 

 Prednáška „Finančná gramotnosť“ – Matej Martikán, člen OVB 

 Odborná prednáška v rámci Dňa boja proti HIV, AIDS 

 Beseda na tému „Život vysokoškoláka“ – 4. ročníky 

 Beseda na tému „Dôsledky fajčenia“ - trieda I. VS – Mgr. Kopáčová 

 Prezentácia Trnavskej univerzity, Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce – triedy  

IV. UVA, IV. VS 

 „Kam na vysokú 2018“ – prezentácia univerzít a vysokých škôl v Žiline 

 „Dôsledky fajčenia – prednáška a beseda – trieda I. VS 

 „Šikanovanie a trestnoprávna zodpovednosť“ – prednáška s Mgr. Vorekovou  

 pre triedu I. UVA 

 Odborná prednáška na tému distribúcia a užívanie drog 

 „Živá knižnica“ – beseda s mladými vyliečenými narkomanmi v spojení s divadelným 

predstavením kresťanskej skupiny ČENAKOLO pod názvom „Nemusíš to zažiť“ 

 Kultúrne podujatie „Jurinova jeseň“ – zamerané na literárnu tvorbu na Kysuciach  

 

Prezentácia školy: 

 WEB stránka  

 „EXPO KARIÉRA“ - Burza informácií, vzdelávania a zamestnanosti v DK Čadca 

 Deň otvorených dverí na PaSA sv. Márie Goretti Čadca 

 Festival CANTARE CHORALITER v Ružomberku – účasť 1. ročníka  

stredoškolských speváckych zborov  



 

 Kultúrne a športové podujatia pre deti v materských školách a školských kluboch detí: 

- vianočná besiedka (MŠ) 

- vianočné zvyky (MŠ) 

- karneval (MŠ) 

- športový deň (ZŠ). 

- Vesmír očami detí (MŠ) 

 

   Prezentácia školy v ZŠ Stará Bystrica, Korňa, Oravská Lesná, Vysoká nad Kysucou. 

 

Exkurzie: 

 Spojená škola sv. Jozefa, internátna škola  Turzovka 

 Spojená škola Čadca 

 CSS Horelica, Čadca 

 Detské krízové centrum NÁRUČ Čadca 

 Charita Čadca 

 Poradenské centrum NÁRUČ Čadca 

 ÚPSVaR Čadca 

 Misionárky lásky sestry Matky Terezy - Žilina 

 CSS, Útulok Štart Žilina 

 Oravský hrad, Skanzem v Zuberci (DEJ) – 1. roč. 

 Motýlia záhrada a kontaktná ZOO 

 Banky v meste Čadca 

 KERIC 

 Poznávací zájazd „Anglicko“ – Brighton, Londýn, Windsor 

 Púť Medjugorie 

 Púť spojená s poznávaním San Giovanni Rotondo, Assisi, Loretto 

 Radoľa – zameraný na predmety katol. náboženstvo a dejepis 

 Náučná exkurzia mesta Čadca 

 Kysucká knižnica Čadca 

 Odborná exkurzia Oswienčim 

 Duchovná obnova putovnou formou – Butkov 

 Duchovná púť na Živčákovú 

 Banky v meste Čadca- zameranie na finančnú gramotnosť žiakov 

 Detský domov sv. Jozefa – Turzovka 



 Centrum sociálnych služieb Horelica, Čadca  

 Centrum sociálnych služieb Park, Čadca 

 Exkurzia – kostolík Trnové, Závodie 

 

j)   údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 

 RecykloHRY  - zber elektroodpadu, batérii, tonerov ... 

 EKO ALARM 

 Projekt ERAZMUS+ 2017 Jugend in Aktion BB 17+ „Traditonen und  Aufbruch“ 

 „Európsky týždeň boja proti drogám“ 

 

l)   údaje o priestoroch a materiálno-technických podmienkach školy 

 

      PaSA sv. Márie Goretti v súčasnosti sídli v objekte, ktorý patrí Rímskokatolíckej 

     Cirkvi, Žilinská diecéza a v súčasnosti má: 

Škola má v súčasnosti: 

-    12 kmeňových učební 

-    2 odborné učebne aplikovanej informatiky  

-    1 učebňa anatómie, BIO 

-    1 odborná učebňa výtvarnej výchovy 

-    2 jazykové učebne 

-    1 učebňa dramatickej výchovy 

-    1 učebňa multimediálna učebňa 

-    1 učebňa HVM 

-    3 špecializované učebne pre OPČ 

-    telocvičňa s náraďovňou 

-    učebňa ekológie – oddychová zóna 

-    školská knižnica  

-    zborovňa 

-    kaplnka 

-    miestnosť pre kňaza 

-    miestnosť výchovného poradcu 

-    administratívna časť:   

      kancelária riaditeľky 



   kancelária zástupcu riaditeľky 

   učtáreň 

   sekretariát školy 

 

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

        a to:     

 

1.  o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov 

- príspevok zriaďovateľa – prevádzka 678 787,00 € 

 

2.  o finančných prostriedkoch prijatých na vzdelávacie poukazy a spôsobe ich   

     použitia v členení podľa finančných aktivít 

- príspevok zriaďovateľa – vzdelávacie poukazy 9 779,00 € 

- požitie príspevku -      218,00 €  potreby na krúžkovú činnosť 

                              -    1 622,00 €  spotreba energie 

                              -    2 018,00 €  zákonné soc. poistenie 

                              -    5 921,00 €  mzdové náklady 

                                                                       

          

n)   ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný  

      školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia     

 

       

      Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok,    

      a vyhodnotenie jeho plnenia: 

      -    skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu – priebežne, 

      -    doplniť knižný fond – školská knižnica sa doplnila ďalšou literatúrou – priebežne, 

      -     nákup nových učebných pomôcok, HV – priebežne, 

- úprava učební,  doplnenie nového školského nábytku – priebežne, 

- doplnenie IKT techniky,  

- úprava exteriéru školy – terénna úprava, 

- úprava oplotenia školy, 

- zateplenie jednej steny budovy školy, 

- zriadenie ekologického kútika v škole. 

o)   oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky    

     a treba úroveň výchovy a vzdelania zlepšiť vrátane návrhov opatrení 

 



Silné stránky školy: 

 reprezentácia školy v rôznych typoch súťaží, 

 aktívna spolupráca so sociálnymi, školskými a neziskovými organizáciami, 

 príprava programov, darčekov pre klientov sociálnych zariadení, 

 úspešnosť v prijatí na Vysoké školy a uplatnení sa na trhu práce. 

 

Slabé stránky školy: 

 vysoká absencia študentov, 

 v študijných výsledkoch, 

 v dodržiavaní školského poriadku. 

 

Opatrenia na zlepšenie prospechu: 

 viac motivovať k systematickej príprave na vyučovanie, 

 študentov 1. ročníkov naučiť správne sa učiť. 

 

Opatrenia na zlepšenie správania: 

 zlepšenie spolupráce s rodičmi,  

 v spolupráci duchovný školy, výchovný poradca 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). 

 

 

p)   výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov  

       na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

 

Študenti 3. a 4. ročníkov v študijnom odbore vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť 

absolvovali 2-týždňovú prax v zariadeniach CSS 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 vykonali v mieste 

bydliska s perspektívou budúceho zamestnania sa, čo je v súčasnej dobe veľmi dôležité. 

Študijný odbor sociálno-výchovný pracovník pripravuje absolventov tak, aby bol 

schopný vykonávať kvalifikovanú a samostatnú prácu v oblasti sociálnej a výchovnej 



starostlivosti v orgánoch miestnej štátnej správy, samosprávy, v neštátnych subjektoch, 

v zariadeniach sociálnych služieb. 

      Súčasťou prípravy je i predmet prax a odborná prax. Odborná prax sa realizovala v  3.   

      ročníku v rozsahu 10 pracovných dní a vo 4. ročníku 10 pracovných dní. Prax vykonávajú   

      v mieste bydliska z dôvodu zabezpečenia si budúceho pracovného miesta. 

Taktiež študenti odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo sa zúčastnili 

súvislej odbornej praxe a to v  2. ročníku 10-dňovej, v 3.  ročníku 15-  dňovej  

a v 4. ročníku 10-dňovej súvislej odbornej praxe v materských školách a školských 

kluboch v mieste bydliska, čo veľmi prispieva k zabezpečeniu si pracovného uplatnenia. 

 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. 

 Absolventi štvrtých ročníkov sa hlásia na vysoké školy prevažne na študijne programy 

učiteľstvo s rôznym aprobačným zameraním a študijné programy sociálneho charakteru.  

 

Počet absolventov, ktorí boli zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie 

k 31. 08. 2018:       

                           učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo  –       4  

                           sociálno-výchovný pracovník                                  -        0 

                           vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť                -        1  

 

 (2) 

b)   voľnočasové aktivity školy 

 

      V školskom roku 2017/ 2018 sa záujmová činnosť realizovala v nasledujúcich krúžkoch:  

1) Ako písať projekt? (pre triedu I.UVD) 

2) Angličtina k maturite (pre 4. roč.) 

3) Animačný 

4) Bedminton 

5) Čítanie z časopisu FREUNDSCHAFT 

6) Folklórny 

7) Inštrumentálny (gitara, flauta, klávesy, husle) 



8) Maturitný krúžok ANJ pre IV. roč. 

9)   OĽP 

10)  Pestovateľský krúžok 

11)  Písanie projektov (pre triedu II. UVD) 

12)  Plávanie 

13)  Príprava na MS z ANJ 

14)  Príprava na MS z BSZ pre VS 

15)  Príprava na MS zo SJL 

16)  Príprava na MS zo SJL1 

17)  Spevácky zbor GORETTI 

18) Spoločenskovedný 

19) Športové hry - futbal 

20)  Tvorivosť v MŠ 

21)  Volejbal 

      V krúžkoch pracovalo 266 žiakov. 

 
 

 


