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Počet pripravených projektov: 2 
 
Názov projektu: „Zelená učebňa“ 
Celkový rozpočet projektu: 5 320 € 
Nadácia Slovenskej sporiteľne: 3 320 € 
Kofinancovanie zriaďovateľom: 2 000 €  
 
Cieľom projektu je vybudovanie exteriérovej „Zelenej učebne“ v priestoroch jedného z átrií 
medzi pavilónmi  Základnej školy na Rastislavovej ulici v Prievidzi. Tri zóny „Zelenej 
učebne“ – náučná, praktická a oddychová zabezpečia netradičný priestor na podporu 
edukačného procesu s cieľom učenia sa pre život. 
 
 Hlavné ciele projektu a očakávaný prínos pre cieľovú skupinu: 
 

• zriadenie „Zelenej učebne“ ako plnohodnotnej súčasti školského areálu  

• využívanie „Zelenej učebne“  ako významného prvku pri  realizácii výchovno-
vzdelávacieho procesu (prírodoveda, prírodopis, biológia, fyzika, pracovné 
vyučovanie, technické práce a ďalšie predmety) za účelom praktického a zážitkového 
vzdelávania žiakov v súlade so vzdelávacím programom a výchovným programom 
školy, na podporu aktívnej tvorby a ochrany životného prostredia, formovania vzťahu 
k okoliu a správania sa k prírode.  

• vytvorenie významnej  pomôcky  pri projektovom vyučovaní a osvojovania si 
environmentálnej kultúry žiakov 

• odstránenie pasivity žiakov na vyučovaní vytvorením priestoru pre alternatívne formy 
vyučovania  

• zavádzanie inovatívnych, zážitkových a  kreatívnych foriem a metód v súčasnom čase 
premeny tradičnej školy na modernú. 

• dosiahnuť toho, aby každé dieťa malo šancu a podmienky pre zmysluplnú tvorivú 
činnosť a aktívne učenie sa 

• prispieť k aktívnemu zapojeniu sa detí, rodičov, pedagógov a zriaďovateľa do 
starostlivosti o rozľahlý areál školy 

 



Názov projektu: „Školské multifunkčné centrum vzdelávania“ 
Celkový rozpočet projektu: 11 700 € 
Komunitná nadácia Bratislava: 3 200 € 
Kofinancovanie zriaďovateľom: 4 000 €  
Kofinancovanie žiadateľom - ZŠ: 4 500 € 

 
 
Zámerom projektu je vybudovanie Školského multifunkčného centra vzdelávania 
v priestoroch malej telocvične na Základnej škole, Rastislavova ulica v Prievidzi. 
 
Ciele projektu: 
 

• vytvoriť priaznivú klímu školy 
• zvýšiť úroveň a ponuku mimoškolských aktivít 
• zvýšiť objem finančných prostriedkov mimo normatív do rozpočtu školy 
• zvýšiť úroveň participácie rodičov na rozvoji kvality školy 
• zvýšiť počet záujemcov o služby školy 
• zvýšiť kvalitu procesu výučby, zlepšiť vybavenosť školy informačno – 

komunikačnými prostriedkami 
• odstrániť formálnosť iniciatívnych, poradných a metodických orgánov školy 

 
Uvedené ciele sa budú realizovať v nasledujúcich aktivitách: 
 

„UČÍME SA PRE ŽIVOT“ – prostredníctvom projektového vyučovania, ktorého  
cieľom je aktívne zapojiť žiakov do poznávacieho procesu. Zdrojom nadobúdania a 
rozvíjania vedomostí žiakov pri projektovej metóde vyučovania je riešenie projektov a 
praktických pracovných úloh. Školské multifunkčné vzdelávacie centrum by svojim 
vybavením prispelo k sebarealizácii žiakov, bolo by nápomocné pri získavaní nových 
skúseností a pohľadu na konkrétny vyučovací predmet, uľahčilo by spájanie školy so 
životom. V týchto priestoroch by žiaci plánovali, realizovali a hodnotili svoje projekty, 
učili by sa učiť, prezentovali by svoje produkty spolužiakom, učiteľom a rodičom. 
Netradičné prostredie by podporilo tímovú prácu, schopnosť komunikovať, učiť sa 
tolerancii a riešeniu konfliktov. 

 
MLADÝ PARLAMENT prostredníctvom svojho hovorcu pripomienkuje rôzne javy 
súvisiace s dochádzkou žiakov, života žiakov v škole, ich mimoškolskou činnosťou. 
Podáva návrhy na zlepšenie činnosti školskej práce, pomáha pri zabezpečovaní žiackych  
mimoškolských aktivít. Naša škola má zriadený Mladý parlament. Jeho pravidelné 
stretávanie sa v dôstojných priestoroch novozriadeného Školského multifunkčného centra 
vzdelávania za prítomnosti pedagógov, vedenia školy a príležitostne s poslancami mesta 
považujeme za významný prínos pri všestrannom rozvoji mladého človeka. 

ŠKOLSKÁ KNIŽNICA ako neodmysliteľná súčasť Školského multifunkčného centra 
vzdelávania by svojim knižničným fondom podporovala nielen vyučovací proces žiakov, 
projektové vyučovanie a mimoškolské aktivity, ale poskytovala by súčasne priestor 
pedagógom v metodicko-odbornej oblasti ako aj možnosť ich samovzdelávanie 
v súvislosti s kontinuálnym vzdelávaním a zvyšovaním právneho vedomia.  
Školská knižnica by sa stala aj spoločenskou miestnosťou za účelom rôznych besied,     
súťaží, prednášok, seminárov a workshopov. 

 



DISKUSNÉ FÓRUM RODINY A ŠKOLY – pod týmto názvom plánujeme prednášky, 
besedy a semináre určené rodičom na podporu spolupráce rodiny a školy v rôznych 
oblastiach (napr. školský poriadok, šikanovanie, prevencia proti drogám, pedikulóza, 
domáca príprava na vyučovanie a spolupráca s učiteľom, zdravá výživa, zdravý životný 
štýl, právne vedomie rodičov v oblasti školstva a iné). 

 
NA PC V KAŽDOM VEKU je názov kurzu zameraného na základy práce na počítači, 
ktorého cieľovou skupinou by boli rodičia a starí rodičia žiakov školy.  

 
UČÍME SA SPOLU je názov aktivity pravidelne plánovanej pre rodičov s deťmi – 
žiakmi I. stupňa ZŠ. Nakoľko naša škola ponúka vo svojom Školskom vzdelávacom 
programe výučbu prvého cudzieho jazyka už od 1. ročníka ZŠ (anglický jazyk) a na 
základe skúseností, ktoré máme, vzhľadom na skutočnosť, že mnohí rodičia nemajú tieto 
jazykové znalosti, považujeme za vhodné poskytnúť rodičom pomoc pri domácej príprave 
na vyučovanie tohto predmetu. 

 
PREMENA TRADIČNEJ ŠKOLY NA MODERNÚ v sebe v tomto projekte skrýva 
pracovné, metodicko-odborné stretnutia vedúcich metodických združení a predmetových 
komisií za účelom zdokonaľovania schopností inovovať obsah a metódy výučby a 
skvalitniť výstupy výchovno-vzdelávacieho procesu. Úlohou týchto poradných orgánov 
bude okrem iného spolupracovať na prípravách otvorených hodín pre pedagogických 
zamestnancov. 

 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 
I.         berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: ,,Zelená učebňa“; 
II.       schvaľuje – neschvaľuje 

a)  predloženie projektu  s názvom: „ Zelená učebňa“, 
b) financovanie projektu vo výške 2 000 € t.j. 37,6 % z celkových výdavkov         

     na projekt. 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 
I.         berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: ,, Školské multifunkčné centrum 
vzdelávania “; 

II.       schvaľuje – neschvaľuje 
a)  predloženie projektu  s názvom: „Školské multifunkčné centrum vzdelávania “, 
b) financovanie projektu vo výške 4 000 € t.j. 34,2 % z celkových výdavkov         

     na projekt. 
 
 
 
 
 


