Šintava – moderná základná škola s veľkomoravskou
tradíciou

Názov projektu

Šintava - moderná základná škola s veľkomoravskou tradíciou

Žiadateľ

Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava
Mierové námestie 10, 925 51 Šintava

Sektor

Verejný

Operačný program

Operačný program Vzdelávanie

Prioritná os

1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie

1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Kód výzvy

OPV-2008/1.1/03-SORO

Celkové výdavky projektu
(SKK/EUR)

Prostriedky ESF 85%

99 929,91 €

Prostriedky štátneho rozpočtu 10%

11 756,46 €

Prostriedky v rámci spolufinancovania 5%
Celkové výdavky projektu spolu

5 878,23 €
117 564,60 €

Ciele projektu
Cieľ projektu

Väzba na príslušný cieľ opatrenia

Profilácia školy smerom k záujmom a vzdelávacím potrebám žiakov, požiadavkám
rodičov a k aktuálnym a perspektívnym potrebám vedomostnej spoločnosti a trhu
práce.

Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy
vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej
spoločnosti.

Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Kvalitný vzdelávací proces a špecifický školský vzdelávací program vyžaduje dostatočnú podporu vo vybavení učební modernými učebnými
pomôckami a školiacim materiálom odpovedajúcim súčasnej modernej dobe. Vyššie využitie multimédií a počítačov umožňuje prejsť od
výkladu za pomoci kriedy a tabule a nutnej predstavivosti k efektívnejším formám vzdelávania.
Realizácia aktivít predkladaného projektu umožní dnešný stav opotrebovaných a morálne zastaraných didaktických nástrojov a absencie
učebných pomôcok nahradiť vhodnými podmienkami na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, praktických zručností a IKT schopností za
účelom ich ľahšieho uplatnenia sa v ďalšom vzdelávaní a vo vedomostnej spoločnosti. Zároveň umožní učiteľom ich ďalšie vzdelávanie a
aplikáciu moderných vzdelávacích postupov.
Spôsob realizácie projektu
Projekt je rozfázovaný do troch vzájomne na seba nadvúzujúcich celkov.
Kľúčovou je aktivita 1.1 Tvorba a inovácia vzdelávacieho programu školy. Výsledkom navrhovaných činností v rámci tejto aktivity sú
inovavané učebné plány a učebné osnovy a modernizované učebné pomôcky a nástroje ako nutný predpoklad úspešnej realizácie
nadväzujúcich aktivít.
Druhý blok aktivít 2.1 a 2.2 sa venuje vzdelávaniu pedagogických zamestnancov školy pre získanie znalostí, skúseností a nových kompetencií
potrebných pre prácu s obstaranými didaktickými nástrojmi a vytvára priestor na tvorbu príprav a overovanie moderných metód vzdelávania.
Aktivita 3.1 umožní širšie využitie rôznych foriem a učebných techník, posun vzdelávania od obsahu (čo chceme naučiť) k zdôrazneniu cieľa
(prečo to chceme žiakov naučiť).
Por. č.

Názov špecifického cieľa

1.

Profilácia školského vzdelávacieho programu, implementácia obsahovej prestavby vzdelávania na ZŠ

2.

Inovácia obsahu a zavádzanie moderných metód vzdelávania, ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

3.

Posilnenie aktivizujúcich foriem vzdelávania k rozvíjaniu tvorivosti žiakov a schopnosti samostatného rozhodovania sa

Aktivity prislúchajúce k jednotlivým špecifickým cieľom:
1.

Profilácia školského vzdelávacieho programu, implementácia obsahovej prestavby vzdelávania na ZŠ

1.1

Tvorba a inovácia vzdelávacieho pragramu školy
Činnosť:
Zhodnotenie školského vzdelávacieho programu (ďalej len "ŠkVP") po prvom roku realizácie, pomenovanie
potrieb jeho zmien a úprav.
Výstup:
Školský vzdelávací program ZŠ 2011

2.

Inovácia obsahu a zavádzanie moderných metód vzdelávania, daľšie vzdelávaie pedagogických zamestnancov

2.1

Realizácia školení a kurzov pedagogických zamestnancov

2.2

Tvorba pedagogicko-didaktických materiálov, teoretická a praktická výučba

2.1:
Zameranie

Trvanie

Dátum

Organizátor

Školenie o východiskách a detailoch reformy vzdelávania, zahraničné skúsenosti z
obdobných reformných krokov

14 hodín

7-8.1. 2010

PaedDr. Mária
Uhereková, PhD.

Projektové vyučovanie a alternatívne formy vzdelávania

8 hodín

9.1. 2010

PaedDr. Mária
Uhereková, PhD.

Využitie modernej didaktickej techniky a dataprojektora vo vyučovacom procese,
tvorba prezentačných listov

14 hodín

4.12. 2009
5.12.2009

RNDr. Viera Kolbaská

Vhodné elektronické publikácie pre jednotlivé vyučujúce predmety, práca v
interaktívnom SW prostredí

4 hodiny

1.2.2010

RNDr. Viera Kolbaská

Využitie počítačových učební pre inovatívny spôsob výučby jazykov, nástroje učiteľa
pri zdieľaní a riadiní viacerých žiackych PC staníc

12 hodín

14-15.5.2010 Ing. Daniel Divinec

Multikultúrna výchova

4 hodiny

1.5.2010

Mgr. Viera Jakubovská,
PhD.

História Veľkej Moravy a postava kráľa Svätopluka

4 hodiny

1.5.2010

Doc. PaedDr. Eva
Vitézová, Phd.

Publicita:
Z tradičnej školy moderná
(RTV Krea 9.12.2009)
ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava: Moderná škola s veľkomoravskou tradíciou
(TASR 10.12.2009)
Moderná škola s veľkomoravskou tradíciou
(www.modernaskola.sk 4.1.2010)
Školenie
(RTV Krea 7.1.2010)

Fotogalérie:
Využívanie pomôcok projektu
Aj takto sa učíme
2.2
Činnosť

po kliknutí na obrázok si môžte súbor stiahnuť

po kliknutí na obrázok si môžte súbor stiahnuť
3.

Posilnenie aktivizujúcich foriem vzdelávania k rozvíjaniu tvorivosti žiakov a schopnosti samostatnéo rozhodovania sa

3.1

Zavádzanie prierezových tém a nových foriem vyučovania, teoretická a praktická výučba

Termín

5/2020 - 7/2010
Prehľad - Tvorba pedagogicko-didaktických materiálov, teroretická a praktická výučba

PREHĽAD VÝDAVKOV - projekt "Šintava - moderná základná škola s veľkomoravskou tradíciou"
Aktivita

Čerpanie rozpočtu v € k 31.8. 2011

Aktivita 1.1.

5 025,82

Aktivita 2.1.

3 775,96

Aktivita 2.2.

20 123,40

Aktivita 3.1.

5 795,48

Riadenie

16 460,50

Spotrebný tovar

331,91

Publicita

165,97

Zariadenia a vybavenie

18 375,63

Poistenie

177,46

Školiaci materiál k aktivite 1.1.

24 382,90

Školiaci materiál k aktivite 3.1.

763,46

Spolu

95 378,49

