Základná škola Rázusova 2260 , Čadca - zlepšenie technického
vybavenia jazykovej učebne, školskej knižnice a odborných
učební polytechniky a IKT
kód projektu: 302021J558
Výzva:

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc,
odborných učební rôzneho druhu v základných školách
Dátum schválenia:
Operačný program:
Žiadateľ:
Žiadaná výška NFP:
Schválená výška NFP:

1.6.2018
Integrovaný regionálny operačný program
Mesto Čadca
139 224,11 €
139 224,11 €

POPIS PROJEKTU:
Realizáciou projektu zabezpečíme zlepšenie technického vybavenia učebne
jazykovej , vybavenia školskej knižnice a vybavenia odbornej učebne
polytechniky a IKT učebne
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kvality verejných služieb investovaním do
vzdelania žiakov v základnej škole a zabezpečiť žiakom primerané podmienky pre rozvoj
ich kľúčových kompetencií
Hlavný cieľ projektu dosiahneme naplnením špecifických cieľov, ktoré sme definovali
nasledovne:
Špecifické ciele projektu sú nasledovné:
•
•
•

Obstaranie vybavenia učebne jazykovej, školskej knižnice a odbornej učebne
polytechniky a učebne IKT
Prepojiť teoretické a praktické vzdelávanie.
Pripraviť absolventov ZŠ pre vzdelávanie na stredných školách resp. pre prax.

Uvedené
špecifické
ciele
budú
naplnené
realizácie štyroch hlavných aktivít projektu v súlade s výzvou:
•

•
•
•

prostredníctvom

Aktivita 1 – obstaranie učebne jazykovej – a) obstaranie jazykových učební na
výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane slovenského jazyka pre
osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí.
Aktivita 2 – obstaranie školskej knižnice - b) Obstaranie školských knižníc vrátane
priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov
Aktivita 3 - obstaranie učebne polytechniky – d) obstaranie polytechnických učební
Aktivity 4 – obstaranie učebne IKT – e) obstaranie IKT učební

Merateľné ukazovatele výstupov projektu
SCHVÁLENÉ MERATEĽNÉ UKAZOVATELE

Kód

Názov

Merná jednotka

Celková cieľová
hodnota

P0069

Kapacita podporenej
školskej infraštruktúry
základných škôl

osoby

609,0000

P0297

Počet podporených
knižníc

počet

1,0000

P0319

Počet podporených
učební IKT

počet

1,0000

P0320

Počet podporených
učební jazykových

počet

1,0000

P0321

Počet podporených
učební polytechnických

počet

1,0000

P0327

Počet podporených
základných škôl

počet

1,0000

