
 
 

 

 

Formulár príkladov dobrej praxe a)1                                            
 

Názov projektu 

Škola rovnakých šancí 

 

Názov Operačného programu 

Operačný program Ľudské zdroje 

 

Kód výzvy a ITMS kód projektu 

Kód výzvy:  OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02 - V základnej škole    úspešnejší II  
ITMS kód: 312011U010  

 

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity 

312000 - Operačný program Ľudské zdroje 
312010 - 1. Vzdelávanie 
 312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a 
zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. 
 

 

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)  

Košice – mestská časť Staré Mesto/Košický kraj 

 

 

Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu: 
ddmmrrrr – ddmmrrrr)  

01092019 - 31082022 

 

Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška  poskytnutého nenávratného 
finančného príspevku) 

Celkový rozpočet projektu                                  131 076,00 EUR 
Výška nenávratného finančného príspevku           124 522,20 EUR 
 

 

Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby pre 
projekt, telefón, fax, e-mail, webová stránka) 

Základná škola Park Angelinum 8, Košice, Park Angelinum 8, 04001 Košice - mestská 
časť Staré Mesto, Mgr. Renáta Brédová; +421904859346, bredova@zspa.sk, 
http://www.zspa.sk/ 

 

Ciele projektu  (uveďte kľúčové slová) 

Cieľom projektu je prostredníctvom novovytvorených pracovných miest zlepšiť študijné 
výsledky žiakov ohrozených školským neúspechom z dôvodu problémov v učení, 
správaní, alebo zdravotných problémov v Základnej škole Park Angelinum 8, Košice.  

 

Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová)  

1. žiaci ZŠ vrátane so ŠVVP 
 

 

Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov) 
1.   Ciele 

                                                        
1 Prijímateľ vyplní najneskôr do 1 mesiaca pred ukončením realizácie projektu. 



 
 

 

 

Cieľ projektu Hlavným cieľom projektu je zlepšenie študijných výsledkov 
vo vzdelaní všetkých žiakov,  vrátane žiakov  so ŠVVP a 
vytvorenie vhodných podmienok pre vzdelávanie s 
dôrazom uplatňovania rovnakého prístupu ku vzdelaniu, čo 

povedie k zlepšeniu sociálnych kompetencii cieľovej 
skupiny ako aj vzdelávacích výsledkov,   k zvýšeniu 
sebadôvery zapojených žiakov a ich schopnosti riešiť 
náročné životné   situácie a k zabráneniu predčasného 
ukončovania školskej dochádzky. 
Projekt bude realizovaný v súlade s horizontálnymi 
princípmi rovnosť mužov a žien a nediskriminácia a 
udržateľný rozvoj. 

Aktivity projektu, ktorý sa bude realizovať v našej 
základnej škole, prispejú k pripravenosti detí na prechod 
na nadväzujúci stupeň vzdelávania, pripravenosti žiaka v 
základnej škole na strednú a na jeho budúce pôsobenie na 
pracovnom trhu, resp. na prechod na nasledujúci stupeň 
vzdelávania, a to podporou rovnakého prístupu ku 
kvalitnému a inkluzívnemu vzdelaniu. Osobitná pozornosť 
bude venovaná zlepšeniu školského prospechu žiakov so 
špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. 

2. Plánované aktivity (max. 15 riadkov) 
Projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavných aktivít: 
Aktivita 1. - Podpora inklúzie prostredníctvom asistenta učiteľa. 
Aktivita 2. – Podpora inklúzie prostredníctvom členov  inkluzívneho tímu. 
Podporné aktivity - Súvisiace s riadením a administráciou projektu 

 

 

Plánované publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné 
aktivity 

Publicita projektu bude zabezpečovaná v zmysle platného Manuálu pre informovanie a 
komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF. 
http://www.zspa.sk/ 
 


