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Konečný prijímateľ: Spojená škola, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto 
Názov projektu: Zvyšovanie efektívnosti školských vzdelávacích programov Spojenej školy 

v Kysuckom Novom Meste 
ITMS kód Projektu: 26110130357 
Celkové výdavky projektu (EUR): 472 267,00 EUR 
Požadovaná výška NFP (EUR): 448 653,65 EUR 

 

Obdobie realizácie projektu: 09/2010 – 08/2012     

Prioritnou témou projektu je zavádzanie a vykonávanie reforiem v systémoch vzdelávania a odbornej 
prípravy s cieľom rozvíjať zamestnanosť pri súčasnom zvyšovaní dôležitosti východiskového  
a odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce. 

     Projekt má za cieľ zefektívniť výchovno-vzdelávací proces a skvalitniť prípravu žiakov v odboroch 
Logistika a Elektrotechnika – Počítačové systémy na základe potrieb trhu. 

     Cieľovou skupinou projektu sú pedagogický zamestnanci a žiaci Spojenej školy v Kysuckom Novom 
Meste. 

Špecifické ciele projektu:  

1. Vypracovať analýzu súčasných potrieb školy a trhu práce 

Aktivity:  

1. vypracovanie analýz  (1.11.2010-30.04.2011) – cieľom aktivity je vypracovať analýzu súčasného 
stavu školy, jej potrieb  v následnosti na potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti. 

 

2. Podporovať vzdelávanie zamestnancov a spoluprácu inštitúcií pre zabezpečenie kvalitnej 
prípravy žiakov 

Aktivity:  

1. Všeobecné a odborné vzdelávanie pedagogických zamestnancov (01.01.2010-31.05.2012)– cieľom 

je zabezpečiť vysokú odbornosť pedagogických zamestnancov pri implementácii efektívneho 

školského vzdelávacieho programu v odboroch Logistika a Elektrotechnika - Počítačové systémy 

a predmetov matematika, anglický jazyk. Nemecký jazyk vo všetkých študijných odboroch. 

2. Spolupráca inštitúcií (01.02.2011-30.06.2012) – cieľom je prenos know–how zo zahraničných 

inštitúcií alebo organizácii pôsobiacich v  oblastiach logistiky a elektrotechniky. 
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3.  Zefektívniť výchovno–vzdelávací proces v súlade so ŠkVP 

Aktivity: 

1. Tvorba ŠkVP pre odbory Logistika a Elektrotechnika (01.02.2011-31.10.2011) - Počítačové systémy 
a učebných osnov z predmetov matematika, anglický jazyk, nemecký jazyk pre všetky študijné odbory 
– jej cieľom je:  

• realizovať zámery, ktoré sa už využívajú v pedagogickej praxi a vzájomne ich prepojiť medzi 
kolegami, 

• zosúladiť požiadavky firiem v regióne a požiadaviek zriaďovateľa v zmysle predchádzajúcich aktivít s 
možnosťami školy a štátnym vzdelávacím programom do školského vzdelávacieho programu, 

• zapracovať požiadavky na budovanie vedomostnej spoločnosti a univerzít do školských vzdelávacích 
programov. 

2. Tvorba a inovácia učebných materiálov (01.01.2011-31.12.2011)- cieľom aktivity je inovovať 
existujúce a vytvoriť nové učebné materiály pre všeobecno–vzdelávacie predmety (matematika, 
anglický jazyk a nemecký jazyk) a odborné predmety odboru Logistika a odboru Elektrotechnika - 
Počítačové systémy pre 3. a 4. ročník, ako prostriedok zvýšenia efektívnosti vzdelávania a lepšieho 
uplatnenia sa našich absolventov v praxi. 

3. Pilotné overovanie inovovaných metód a materiálov (01.09.2011-31.07.2012) - cieľom aktivity je 
pilotne overiť zvolené metodiky a formy práce so žiakmi vo vyučovacom procese s využívaním 
novovytvorených a inovovaných učebných materiálov. 

Očakávané výsledky projektu: 

- využívanie novovytvorených učebných materiálov, 

- implementácia novovytvorených a inovovaných vzdelávacích programov,  

- ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov,  

- zapojenie žiakov do realizácie ďalších aktivít/projektov,  

- finančná udržateľnosť výsledkov a výstupov projektu,  

- inštitucionálna udržateľnosť výsledkov a výstupov projektu. 

 

 


