Názov prijímateľa: Obec Kamenná Poruba
Názov projektu: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v Kamennej
Porube
Kód projektu v ITMS2014+: NFP302021K293

Základná škola s MŠ, Školská 474/5, Kamenná Poruba, je plnoorganizovanou školou
nachádzajúcou sa v obci Kamenná Poruba. Školu navštevujú prevažne žiaci z Kamennej
Poruby, na druhý stupeň prichádzajú aj žiaci zo susednej obce Konská. Na prvom stupni sa
vyučuje v 4. triedach, na druhom stupni v 6. triedach.
Škola sa z väčšej miery orientuje na teoretické vzdelávanie – chýba prepojenie s praxou,
kvalitne vybavené odborné učebne by situácii napomohli. ZŠ je bezbariérová, v škole sa
vyučuje 6 žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Vzhľadom na slabú vybavenosť a
počet odborných učební sa v škole nerealizuje celoživotné vzdelávanie. Všeobecne možno
situáciu zhrnúť tak, že škola nedisponuje dostatočnými (najmä technickými a materiálnymi)
možnosťami čeliť aktuálnym výzvam primárneho vzdelávania a zabezpečiť primerané
podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej
profesijnej orientácie a potrebami trhu práce.
Vzhľadom na východiskovú situáciu v našej obci a potreby riešenia regiónu sme si cieľ
projektu zadefinovali: Zlepšovať kľúčové kompetencie žiakov vytváraním lepších
podmienok pre ich vzdelávanie.
Hlavný cieľ projektu dosiahneme naplnením špecifických cieľov, cez výsledky projektu,
ktorými budú novo zriadené odborné učebne základnej školy.
Špecifické ciele projektu:1. Zriadiť kvalitné odborné učebne
2. Prepojiť vzdelávanie a prax
3. Podporovať inkluzívne a celoživotné vzdelávanie
Z hodnôt ukazovateľov projektu vyplýva, že sa podporí jedna základná škola v rámci ktorej sa
navýši kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl pre 182 žiakov. Počet
podporených knižníc - 1, Počet podporených učební jazykových – 1, Počet podporených
učební prírodovedných – 1, Počet podporených základných škôl - 1.

Harmonogram realizácie projektu:
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 01/2020
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 12/2020

Pre lepšie uplatnenie našich žiakov na trhu práce, chceme zlepšiť podmienky pre vzdelávanie
odborných predmetov, ktoré pre nich majú význam najmä v našom regióne, kde pôsobia
investori zo zahraničia, pričom v týchto podnikoch je potrebná znalosť najmä cudzích
jazykov, prírodných vied, zručností.
V rámci projektu chceme zriadiť 2 nové učebne, dovybaviť školskú knižnicu.
V projekte budeme preto zlepšovať kľúčové kompetencie žiakov nasledovnými
aktivitami:
1. obstaranie jazykovej učebne pre cudzie jazyky pre 16 žiakov
2. obstaranie školskej knižnice pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov
3. obstaranie biologicko/chemickej učebne pre 16 žiakov
4. stavebno-technické úpravy školskej knižnice - elektroinštalácia

Rozpočet projektu:
Celkové oprávnené výdavky: 63 140,60 EUR
Nenávratný finančný príspevok maximálne: 59 983,57 EUR
53 669,51 Eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
6 314,06 Eur zo Štátneho rozpočtu SR
Spolufinancovanie obce: 3 157,03 EUR.

