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Projekt reaguje hlavne na požiadavky reálneho trhu práce, a to na nedostatok kvalifikovanej 
pracovnej sily stredných odborných technických zamestnancov v oblasti IKT technológií.  

Strategickým cie ľom  projektu je inovovať obsah metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre 
potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti, teda vytvoriť nový študijný odbor pre výučbu IKT 
technológií a experimentálne realizovať jeho overenie prostredníctvom  tohto projektu. MŠ v tejto 
súvislosti odobrilo experimentálne overovanie tohto nového študijného odboru. 

Vybavenosť našej školy učebnými pomôckami v oblasti IKT je neuspokojivá, bez financií nemožno 
počítať s ich systematickým dopĺňaním a obnovovaním. Naším zámerom a snahou je zatraktívniť, 
zprofesionalizovať a garantovať odbornosť vo výchovno-vzdelávacom procese vo využívaní IKT tak, aby 
sme nasledovali moderné trendy vzdelávania v rámci štátu a súčasne celej EÚ. Projekt prispeje 
k pružnému reagovaniu na zmeny trhu práce a tým súvisiacej zamestnateľnosti našich absolventov nielen 
na miestnej teritoriálnej úrovni ale aj celej EÚ.  

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

Špecifické ciele projektu 

1. Podpori ť kľúčové kompetencie žiakov na strednej škole v oblasti IT vytvorením rozvojového 
programu Informa čné a sie ťové technológie  

Aktivita: 

1. Zvýšenie kvality vzdelávacieho programu pre účely implementácie rozvojového programu Informačné a 
sieťové technológie – cieľom aktivity je príprava pedagogickej dokumentácie pre účely experimentálneho 
overenia  inovatívneho rozvojového programu Informačné a sieťové technológie a následne jej finalizácia 
na základe poznatkov z tohto overenia. 
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2. Pripravi ť pedagogických pracovníkov strednej školy na novú f ormu vzdelávania tak, aby 
dokázali pripravi ť študenta do praxe pod ľa požiadaviek zamestnávate ľov, príp. pre potreby 
ďalšieho vzdelávania 

Aktivita: 

1. Zvýšenie odbornej kvalifikácie lektorov (učiteľov) školy – cieľom aktivity je vzdelávaním lektorov 
(učiteľov) školy, ktorí budú zabezpečovať výučbu odborných predmetov, rozšíriť a zvýšiť kvalitu 
odborných zručnosti a IKT zručností absolventov v nadväznosti na aktuálne a perspektívne požiadavky a 
potreby  trhu práce. 

  

3. Overi ť charakteristiku rozvojového programu, profil absol venta, štruktúru odborných 
predmetov v u čebnom pláne, obsah u čiva a formu odborného vzdelávania rozvojového progr amu 

Aktivity: 

1. Implementácia jednotlivých segmentov odborného vzdelávania do mimoškolskej činnosti – cieľom 
aktivity je overiť jednotlivé študijné kurikulá so žiakmi školy v rámci mimoškolskej činnosti implementáciou 
jednotlivých segmentov odborného vzdelávania (informačné, sieťové a serverové) z PD rozvojového 
programu Informačné a sieťové technológie do vzdelávania v rámci mimoškolskej činnosti.  

2. Implementácia rozvojového programu Informačné a sieťové technológie do výučby od šk. roku 
2009/2010 počnúc 1. ročníkom – cieľom aktivity je overiť jednotlivé študijné kurikulá so žiakmi školy 
v rámci vzdelávacej činnosti implementáciou rozvojového programu Informačné a sieťové technológie do 
výučby od šk. roku 2009/2010 počnúc 1. ročníkom. 

4. Skvalitni ť proces vzdelávania podporujúceho rozvoj informa čnej spolo čnosti prostredníctvom 
inovácie didaktických pomôcok 

Aktivita: 

1. Vybavenie odborných učební školy učebnými pomôckami potrebnými na zabezpečenie inovatívnej 
výučby – cieľom aktivity je dodržaním zásad verejného obstarávania uskutočniť nákup učebných 
pomôcok. 
 

Nadväzujúce aktivity po skon čení projektu 

Vzdelávací rozvojový program Informačné a sieťové technológie je koncipovaný ako inovácia 
vybraného študijného odboru pre štvorročné štúdium ukončeného maturitnou skúškou s možnosťou 
absolventov daného študijného odboru uchádzať sa o prijatie na vysokoškolské alebo špecifikačné 
pomaturitné štúdium. Po úspešnom pilotnom overení projektu naša škola požiada akreditačnú komisiu pri 
Ministerstve školstva o akreditáciu overeného vzdelávacieho programu. 

Realizácia projektu zároveň prispeje k zmene predstáv o škole, ako inštitúcii určenej na 
memorovanie vedomostí a predstaví sa ako inštitúcia ochotná a schopná reagovať na potreby trhu práce. 

Získané a zlepšené charakteristiky bude cieľová skupina využívať aj po skončení projektu –  
odbornosť a kvalitu odborných predmetov bude garantovať obsah PD, ktorý je založený na 
najmodernejších poznatkoch z oblasti informačno-komunikačných technológii, podložených 
najprestížnejšími certifikátmi. Certifikát sieťové a serverové technológie, softwérovú platformu a 
programovanie zaručí pedagógom ich vysokú kvalifikovanosť v budúcnosti a tým zlepší nielen ich 
sociálno-ekonomické postavenie, ale nepriamo aj postavenie nimi vyškolených absolventov.                  

V priebehu štúdia majú študenti možnosť získať nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické 
skúsenosti z oblasti súčasných ako aj práve zavádzaných nových IT technológií. Hlavným prínosom pre 
región, v ktorom pôsobí naša škola, bude zníženie nekvalifikovanej pracovnej sily, menšia miera 
nezamestnanosti a vybudovanie potrebných podmienok a prostredia pre príchod strategických investorov 
do regiónu. 


