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Okresné Mesto Čadca patrí počtom obyvateľom medzi stredne veľké mestá a je na 27. 
mieste v poradí všetkých 140 miest na Slovensku s počtom cca 27 000 obyvateľov.  

Predmetom realizácie projektu je jedna zo základných škôl zriaďovateľa a to Základná 
škola, Ulica Komenského 752, v Čadci, ktorú navštevuje v šk.roku 2016/2017 373 žiakov 
rozdelených do 18 tried. Kapacita školy je 700 žiakov. Prepojeniu medzi žiakmi základných 
škôl, stredných škôl a zamestnávateľmi, bráni nedostatočne poskytované vzdelávanie 
najmä kvalitným odborným vzdelávaním.  

V predmetnej ZŠ nemáme vytvorené odborné učebne na cudzie jazyky (anglič`na, 
nemčina), nekvalitne sú vybavené učebne IKT, polytechnická i biologicko-chemická učebňa. 
V našom regióne má tradíciu práca s drevom a kovom, žiakom však chýbajú potrebné 
zručnos`. V období od nášho vstupu do EÚ pôsobí v regióne množstvo zahraničných 
investorov, ľudské zdroje však nie sú dostatočne vybavené jazykovo a `ež čo si vyžaduje 
moderná doba - na prácu s počítačmi.  

Vzhľadom na východiskovú situáciu v našom meste a potreby riešenia regiónu sme si cieľ 
projektu zadefinovali: Zlepšiť kvalitu života obyvateľov zvýšením kvality poskytovaných 
verejných služieb investovaním do vzdelania žiakov a zlepšenia ich kľúčových kompetencií.  

Hlavný cieľ projektu dosiahneme naplnením špecifických cieľov, cez výsledky projektu, 
ktorými budú novo zriadené a dovybavené odborné učebne základnej školy.  

Špecifické ciele projektu sme si stanovili nasledovne: 

1. Obstarať odborné učebne na vysoko kvalitakvnej úrovni 

2. Prepojiť teore`cké a prak`cké vzdelávanie 

3. Pripraviť absolventov ZŠ pre vzdelávanie na stredných školách resp. pre prax  

Z hodnôt ukazovateľov vyplýva, že sa podporí jedna základná škola v rámci ktorej sa navýši 
kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl pre 373 žiakov. Počet 



podporených učební IKT – 1, Počet podporených učební jazykových – 2, Počet podporených 
učební polytechnických – 1, Počet podporených učební prírodovedných – 1, Počet 
podporených základných škôl - 1.7 

Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu ak`vít Projektu predstavujú sumu 153 703,55 
EUR, Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 146 018,37 EUR, čo 
predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu ak`vít Projektu.


