
 

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program  

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja  

Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 

Investičná priorita: 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a 

celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry  

Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl 

 

Názov projektu : Polytechnická učebňa ZŠ Sibírska  

 

Kód projektu v ITMS2014+ : 302021M536  

Miesto realizácie projektu : Bratislava mestská časť –Nové Mesto  

Výzva - kód Výzvy : IROP-PO2-SC222-2016-13 

Opis projektu:  

Projekt „ Polytechnická učebňa ZŠ Sibírska  “  je zameraný na investovanie do zlepšenia kvality 

vzdelania, tak aby napomohol k získaniu a osvojeniu  potrebných  pracovných zručností žiakov  a z 

toho vyplývajúca podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu na 

povolanie na aktuálne a perspektívne potreby trhu práce pre  žiakov, ale aj pedagógov v rámci 

celoživotného vzdelávania.  Cieľ projektu „ Polytechnická učebňa ZŠ Sibírska  “ – vybudovanie učebne 

v nevyužitom suteréne budovy  základnej školy Sibírska  a  zabezpečenie potrebného  materiálno- 

technického   vybavenia. Prostredníctvom tohto cieľa chceme dosiahnuť  rozvoj vzdelania 

a kvalitatívne zlepšenie podmienok pri jeho realizácii. Aktivity – vybudovanie  novej  polytechnickej 

učebne    a jej zabezpečenie materiálno technického vybavenia spolu so stavebnými úpravami, 

prispeje k  zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov základnej školy  Sibírska  a budú mať pozitívny 

dopad na zlepšenie a rozvoj ich  kvality života  a najmä na rozvoj ľudských zdrojov z hľadiska využitia 

pre ich budúce profesijné zameranie. 

Cieľom projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov projektu: 

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl    16 

Počet podporených učební polytechnických                                   1 

Počet podporených základných škôl                                                 1 

 



 

Celková výška oprávnených výdavkov: 70 170,70 €  

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 66 662,16 €  

Výška finančnej podpory z EÚ: 35 085,35 EUR 

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 3 508,54 € 

 

Výsledok projektu: 

Základná škola je zapojená do prípravy tohto projektu, podľa jej požiadaviek a potrieb bol tento 

projekt pripravený. Prostredníctvom polytechnickej  výchovy budeme rozvíjať znalosti a zručnosti 

 v technickom prostredí a napojíme ich priamo na vlastné zážitkové učenie. Používaním 

polytechnickej učebne  u žiakov vytvoríme  správne pracovné návyky. Posilníme  záujem o technické 

odbory a podporíme túžbu tvoriť, používať jednoduché nástroje a náradie, netradičné materiály a 

techniky ich spracovania. Potreba novej špeciálnej polytechnickej  učebne  vychádza z potrieb praxe, 

pripraviť pre život manuálne zručných ľudí , zatraktívniť a zvýšiť kvalitu vyučovacieho procesu 

v oblastiach zameraných  na  polytechnickú  výchovu na ktorý by mali v prvom rade reagovať 

vzdelávacie inštitúcie.  

 


