Obec Prašice realizuje projekt s názvom: Modernizácia technického vybavenia
učební v základnej škole Prašice,
Kód projektu v ITMS2014+: 302021K009

EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
Obec Prašice realizuje projekt s názvom: Modernizácia technického vybavenia učební
v základnej škole Prašice
Kód projektu v ITMS2014+: 302021K009
Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci operačného programu v rámci Integrovaného operačného
programu.
Prioritná os:
2. Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám
Investičná
priorita:

Špecifický
cieľ:

2.2. Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy,
zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja
vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

2.2.2 . Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Celkové oprávnené výdavky ku dňu podpísaniu Zmluvy o poskytnutí NFP: 102 320,90
EUR
NFP ku dňu podpísaniu Zmluvy o poskytnutí NFP:
EUR
Vlastné zdroje financovania ku dňu podpísaniu Zmluvy o poskytnutí NFP:

97 204,85
5 116,05

EUR
Opis projektu/ciele/výsledky projektu:
Projekt umožní riešiť strategické potreby cieľovej skupiny – žiakov v obci Prašice:
zlepšením ich pripravenosti na nadväzujúce štúdium, aj na požiadavky vedomostnej
spoločnosti a praxe, potrebných pre rozvoj ich kľúčových kompetencií, tvorivosti a schopnosti
samostatného rozhodovania sa. Zvýši sa efektivita, názornosť vyučovacieho procesu a

zabezpečí sa zvýšenie atraktivity vyučovacieho procesu pre žiaka. Vzhľadom na hlbšie
osvojenie jednotlivých poznatkov sa zvýšia kompetencie a znalosti žiakov, čo zvýši ich
konkurencieschopnosť na trhu práce a ich uplatnenie v živote. Novovytvorené interaktívne
učebne vytvoria optimálne podmienky pre realizáciu moderného digitálneho vyučovania
vybraných predmetov. IKT technika, ktorá sa bude takto využívať, posilní rozvoj viacerých
kľúčových kompetencií žiakov.
Aktivity projektu:
1. Materiálno-technické vybavenie IKT učebne v nadväznosti na typ aktivity e) obstaranie
IKT učební,
2. Materiálno-technické vybavenie knižnice v nadväznosti na typ aktivity b) obstaranie
školských knižníc vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov
3. Nevyhnutné stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební v nadväznosti
na typ aktivity f) stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební,
prispievajú k prepojeniu teoretického a praktického vzdelávania na základných školách,
najmä posilnením odborných učební a realizáciou vzdelávacích prvkov zameraných na
prepájanie teoretického a praktického vyučovania.
Celkový cieľ predkladaného projektu vychádza z ustanovení a cieľov definovaných v rámci
IROP, aktivity projektového zámeru priamo súvisia s globálnym cieľom IROP. Špecifickým
cieľom zodpovedajúcej prioritnej osi, v rámci ktorej sa projekt predkladá je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov základných škôl. Investičnou prioritou je Investovanie do
vzdelania a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja
vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Predkladaný projektový zámer korešponduje s
globálnym i špecifickými cieľmi IROP. Všetky aktivity v rámci projektu sú stanovené tak,
aby bol naplnený globálny cieľ i špecifické ciele IROP.

