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 : IKT učebňa ZŠ Jeséniova

Kód projektu v ITMS2014+ : 302021M541
Miesto realizácie projektu : Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Výzva - kód Výzvy : IROP-PO2-SC222-2016-13
Opis projektu:
Projekt „ IKT učebňa ZŠ Jeséniova“ je zameraný na investovanie do zlepšenia kvality vzdelania, tak
aby napomohol k získaniu potrebných informačno-komunikačných zručností pre deti, žiakov ale aj
pedagógov v rámci celoživotného vzdelávania. Cieľ projektu „ IKT učebňa ZŠ Jeséniova“ –
vybudovanie učebne a zabezpečenie jej materiálno- technického vybavenia. Prostredníctvom tohto
cieľa chceme dosiahnuť rozvoj vzdelania a kvalitatívne zlepšenie podmienok pri jeho realizácii.
Aktivity - vybudovanie novej učebne IKT a zabezpečenie jej materiálno technického vybavenia,
prispejú k zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov základnej školy Jeséniova 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. Projekt má za cieľ pripraviť vhodné podmienky, aby žiaci mohli
dosiahnuť lepšie študijné výsledky, mohli sa lepšie pripraviť na ďalšie vzdelávanie a tak sa pripravili
na úspešné zvládnutie vstupu na trh práce. Aj pre učiteľov prinesie možnosť pracovať s modernými
technológiami, tak aby si zjednodušil prípravu na vyučovanie a zvýšil efektivitu svojej práce.
Cieľom projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov projektu:
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl 16
Počet podporených učební IKT

1

Počet podporených základných škôl

1

Celková výška oprávnených výdavkov: 32 100,61 EUR
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 30 495,58 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 16 050,31 EUR
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 1 605,03 EUR

Výsledok projektu:
Základná škola je zapojená do prípravy tohto projektu, podľa jej požiadaviek a potrieb bol tento
projekt pripravený. Potreba novej špeciálnej učebne IKT vychádza z technického pokroku, na ktorí by
mali v prvom rade reagovať vzdelávacie inštitúcie. Takto dokážu poskytnúť svojim žiakom kvalitnú
prípravu pre ďalšie vzdelávanie a pripraviť žiakov pre rozhodovanie sa o ďalšom pracovnom
a profesijnom živote. Musíme zabezpečiť aj podmienky pre rast samotných pedagógov, na ktorých je
ťarcha prenosu vedomostí a zručností na žiakov. Pedagóg je ten, ktorý dokáže napomôcť správne sa
rozhodnúť a nasmerovať žiaka či už pre prax alebo ďalšie vzdelávanie. Základom informačnej
spoločnosti a jej ekonomiky však nie sú IKT samotné, či ústredné postavenie znalostí a informácií, ale
ich aplikácia pri vytváraní ďalších znalostí a informačných procesov s kumulatívnou spätnou väzbou
medzi inováciami a využívaním inovácií v praxi. Spracovanie a prenos informácií významnou mierou
ovplyvňujú ekonomický rozvoj vyspelých krajín a ich konkurencieschopnosť. Investície do
informačných a komunikačných technológií majú významný vplyv na ekonomický rast, tvorbu nových
pracovných príležitostí, rast produktivity práce a zvýšenie celkovej konkurencieschopnosti ekonomík.
Práve tieto poznatky sú pre nás záväzné, pokiaľ chceme žiakov pripraviť na ich vstup na trh práce.
Škola spolu s jej zriaďovateľom budú pokračovať v investíciách do moderných technológií. Budú
zabezpečené a podporované potrebné upgrady programov, využívanie e- učebníc, špecializované
softvérové produkty pre oblasť vzdelávania a mnohé edukačné materiály.

