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Programové obdobie 2007-2013 

PODROBNÝ OPIS PROJEKTU 
 
A Spôsobilosť žiadateľa 
 
A1 Charakteristika organizácie žiadateľa  
Mesto Spišská Nová Ves (ďalej len Mesto) vykonáva kompetencie v oblasti školstva 
prostredníctvom Školského úradu a oddelenia školstva, mládeže a športu v rámci Organizačnej 
štruktúry Mesta (ďalej len Školský úrad) v zmysle zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
s náplňou práce školských úradov vymedzených Smernicou MŠ SR č.7/2004 –E.  
 
Mesto je zriaďovateľom: 
� 7- mych základných škôl (ZŠ), s celkovým  počtom žiakov  a počtom pedagogických zamestnancov  

3904 / 257   
� 14 Materských škôl (MŠ), s celkovým  počtom žiakov  a počtom pedagogických zamestnancov  

1227 / 169    
� 1 ZUŠ  s celkovým  počtom žiakov  a počtom pedagogických zamestnancov 1230 / 53  
� 1 CVČ  s celkovým  počtom členov a počtom pedagogických zamestnancov 1985/ 23 
Počet zamestnancov Mesta zameraných na manažment školstva, výkon kompetencií a metodických 
činností pre uvedený počet škôl a školských zariadení je 5. Samostatným právnym subjektom ako 
rozpočtová organizácia  Mesta pre materské školy je Správa školských zariadení s počtom 
zamestnancov 6.   
 
Školstvo v kompetencii Mesta prešlo v rokoch 2004 – 2006 racionalizačnými opatreniami (rušením 
a spájaním škôl a školských zariadení) a dnes uvedené vzdelávacie inštitúcie predstavujú stabilnú 
súčasnú a dlhodobo perspektívnu kapacitu (žiakov, pedagógov, samotného počtu inštitúcií) aj  
z hľadiska demografického vývoja mesta a okolia, ako územia s potenciálom rozvoja a inovačného 
pólu rastu  regiónu Košického samosprávneho kraja (NUTS III) a regiónu Slovensko – Východ 
(NUTS II).   
 
Hlavnými programovými dokumentmi, ako nástrojmi riadenia rozvoja školstva v meste a okolí je 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sp.N.Ves a nová Koncepcia rozvoja školstva  
a školských zariadení v meste Sp.N.Ves na roky 2009 – 2015 schválená v mestskom zastupiteľstve 
v júni 2008. Hlavnými komunikačnými nástrojmi a formami je už niekoľko rokov  

- funkčný systém  porád a pracovných stretnutí Školského úradu a všetkých škôl a školských 
zariadení s prizývaním ďalších škôl z okolia a regiónu SPIŠ (podľa aktuálneho programu) 
spravidla 1x mesačne 

- aktívna a cieľavedomá komunikácia a riešenie problémov v oblasti školstva s Komisiou 
školstva  a Komisiou mládeže a športu pri mestskom zastupiteľstve. 

 
Metodickú činnosť, ako nevyhnutnú súčasť odborného vzdelávania pedagogických zamestnancov 
vykonáva Školský úrad nad rámec kompetencií  vymedzených legislatívou a to najmä 
prostredníctvom činností 15-tich klubov (nárast z 10 na 15 podľa jednotlivých predmetov), v ktorých 
sú zastúpení učitelia všetkých škôl v  zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta. Okrem priamej výmeny 
skúsenosti na spoločných odborných stretnutiach klubov, ďalšími vysoko efektívnymi a účinnými 
prostriedkami skvalitňovania výchovy a vzdelávania a samotnej metodickej činnosti sú plánované, 
pravidelne organizované a vyhodnocované metodické dni a otvorené hodiny. 
Klub riadi klubová rada ( KR - podľa počtu členov klubu 3-7 členná), ktorá  

- za činnosť zodpovedá Školskému úradu 
- volí predsedu a podpredsedu (vyškolení multiplikátori pre tvorbu ŠkVP) 
- pripravuje plán činnosti na príslušný školský rok (stretnutia, metodické dni, vyhodnotenie 

činnosti za príslušný rok) 
- komunikuje so všetkými učiteľmi aj prostredníctvom portálu http: školysnv.sk   
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A2 Procedúry vnútorného riadenia organizácie žiadateľa  
Mesto Spišská Nová Ves s cieľom spravovania a koordinácie rozvoja mesta vo všetkých oblastiach 
rozvoja mesta, teda aj v oblasti vzdelávania a školstva má v rámci Organizačnej štruktúry mesta 
(okrem Školského úradu a ďalších odvetvových odborov  a oddelení) vytvorenú organizačnú zložku 
Útvar rozvoja mesta (ÚRM) s kapacitou 3 špecialistov pre prípravu a realizáciu projektov Mesta 
a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti ako aj Finančný odbor  kapacitou 3 zamestnancov 
špeciálne sa venujúcich implementácii projektov.  
 
Nástrojmi manažmentu rozvojových činností a aktivít Mesta a MsÚ v tej, ktorej rozvojovej oblasti, 
teda aj v oblasti vzdelávania  a školstva  sú 

- flexibilná maticová organizačná štruktúra a systém spolupráce a komunikácie medzi 
ÚRM a príslušným odvetvovým oddelením, 

- etablovanie projektových tímov na základe interného modelu  Mesta (Smernica MsÚ pre 
prípravu a realizáciu projektov Mesta Sp.N.Ves)  

 
Aj tento projekt 7DEM s,r,o  bol pripravovaný a spracovaný na základe uvedených mechanizmov 
a na základe spoločného rozhodnutia zriaďovateľa a štatutárnych zástupcov – riaditeľov všetkých 
základných škôl. Kľúčovým v uvedenom mechanizme tvorby a realizácie projektov je spoločné 
identifikovanie problémov a potrieb, spoločné definovanie riešení a ich realizácia a to v súlade 
s príslušnou programovou dokumentáciou, v tomto prípade najmä v súlade s Koncepciou rozvoja škôl 
a školských zariadení.  
 
Uvedený mechanizmus bol úspešne implementovaný aj na prípravu projektov zameraných na 
rekonštrukciu škôl (ROP), s tromi úspešnými projektmi. 
 
Dosiahnutie pozitívnych zmien v rozvoji školstva , najmä v oblasti výchovno - vzdelávacích procesov 
však nie je možné len zmenou fyzického prostredia (budovy, vybavenie). Pre zmenu je dôležitý  
komplex činností realizovaných v súčinností a to so zameraním na skvalitňovanie technických, 
praktických, estetických parametrov škôl, ale súčasne na skvalitňovanie ľudských zdrojov, 
skvalitňovanie výchovno - vzdelávacích procesov, ktorých výsledkom je kvalitný absolvent školy.   
 
Projekt 7DEM s,r,o. je charakterom systémový projekt vytvárajúci predpoklady pre 
skvalitnenie výchovy a vzdelávania na všetkých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, na 
ktorom prípravný projektový tím pracoval v zložení celej kapacity ÚRM, 3 kľúčových 
zamestnancov Školského úradu vrátane vedúcej Školského úradu, všetkých riaditeľov ZŠ (3 
pracovné stretnutia na úrovni riaditeľov) a so širšou diskusiou na úrovni pedagógov škôl (2 
konzultačné semináre).  
 
Projekt spracovaný internými kapacitami Mesta a jeho škôl a je prostriedkom a predpokladom 
pre vysokú mieru zainteresovanosti, zodpovednosti a motivácie zainteresovaných subjektov aj 
v etape realizácie projektu. 
 
A3 Partnerstvá a účasti v medzinárodných sieťach a stupeň zapojenia  
 
Mesto Spišská Nová Ves má dlhodobé zmluvné funkčné partnerstvo najmä s Mestom Havlíčkov 
Brod (Český republika), s mestom Grojec (Poľsko),s mestom Kiszújsalasz (Maďarsko) a s mestom 
Nitra. V posledných rokoch je spolupráca smerovaná ku konkrétnym spoločným rozvojovým 
a spoločenským témam. Aktuálnymi spoločnými témami projektového charakteru (aj s podporou 
externých zdrojov i štrukturálnych fondov) sú vzdelávanie, rovnosť príležitostí a rodová rovnosť 
a sociálne služby.    
 
Najmä školy mesta Sp.N.Ves  a Havlíčkov Brod aktívne a priamo participujú na spoločných 
podujatiach a projektoch.  V rámci výmeny skúseností sa učitelia zo Sp.N.Vsi zúčastnili v rokoch 
2006 a 2008 pedagogickej konferencie v Havlíčkovom Brode a v roku 2007 sa konala v meste 
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SpN.Ves za účasti 50  učiteľov z Havlíčkovho Brodu viac ako 180 učiteľov z okresu Sp.N.Ves  2 
dňová konferencia, v rámci ktorej sa zrealizovalo 14 otvorených hodín a 6 tvorivých dielní.   
 
V rámci metodických orgánov škôl, Mesto veľmi úzko spolupracuje so spoločným školským úradom 
v Smižanoch, ktorý zastrešuje 5 plnoorganizovaných ZŠ a 3 malotriedne ZŠ.  
Na základe záujmu učiteľov ostatných škôl okresu Mesto umožňujeme aktívnu účasť učiteľov na 
metodických dňoch, resp. otvorených hodinách. Tradičná a každoročná spolupráca všetkých škôl 
okresu a regiónu SPIŠ je v rámci Spišských športových hier v gestorstve Mesta a jeho 7- mych škôl. 
 
Dlhoročná a cieľavedomá je spolupráca s Metodickým pedagogickým centrom v Prešove v rámci 
odbornej prípravy pedagógov všetkých škôl mesta Sp.N.Ves. 
A4 Riadenie projektu, zapojenie partnerov 
 
Projekt 7DEM s,r,o. je projektom vytvárajúcim systém tvorby a implementácie ŠkVP na úrovni 
zriaďovateľa škôl – Mesta v previazanosti s úrovňou všetkých 7-mych škôl  a to  

- za tú istú časovú jednotku, ktorú umožňuje predmetná Výzva aj len pre 1 školu, ako aj  
- za tú istú maximálne možnú finančnú podporu vymedzenú Výzvou, o ktorú sa môže 

uchádzať tiež aj len jedna škola. 
 
Pre splnenie cieľov systémového projektu a efektívnu realizáciu aktivít (kvalita, čas, financie) je 
nutné presné, cieľavedomé a dynamické riadenie projektu postavené na etablovaní Projektového tímu 
v kombinácií potrebných projektových kapacít zo 4 subjektov organizačnej štruktúry Mesta a MsÚ 
a to: 

- Útvaru rozvoja mesta (1 – Manažér monitoringu a hodnotenia – supervízia projektu, Manažér 
publicity, Administrátor) 

- Školský úrad (Projektový manažér, Koordinátor 1 pre realizáciu odborných aktivít, 
Koordinátor 2 pre komunikáciu a publicitu, účtovníčka projektu) 

- Oddelenie financií (Finančný manažér) 
- Oddelenie organizačné (Špecialista pre VO) 

 
Organizačná štruktúra projektu so zastúpením vyššie uvedených subjektov ( oddelení a 
zamestnancov) umožňuje prenos informácií a prijímanie rozhodnutí na úrovni Kolégia primátora 
mesta (KP) a Gremiálnej porady prednostu MsÚ (GP): 

- úroveň KP: najmä financovanie projektu, monitoring a hodnotenie, systém udržateľnosti 
výsledkov projektu, publicita  

- úroveň GP: najmä organizovanie a realizácia aktivít, publicita, diseminácia výsledkov, 
multiplikačné aktivity,  ktoré sa týmto mechanizmom stávajú internými aktivitami Mesta 
a jeho zložiek.   

Organizačná štruktúra projektu je prehľadne znázornená v Nepovinnej prílohe A podrobného 
opisu projektu. 
 
Participácia a spolupráca: 
 
Projekt vytvára  priestor pre spoluprácu a aktívnu participáciu všetkým spolupracujúcim subjektom 
jednak Mesta, jednak uvádzaných 7-mych škôl, v prípade ich záujmu na realizácii projektu v roli „ 
aktívnych pozorovateľov“, teda tých, ktorých spätná väzba k aktivitám projektu bude prínosom 
k dosiahnutiu kvality aktivít, ale aj tých, ktorí získané poznatky a skúsenosti z projektu môžu preniesť 
do podmienok vlastnej školy.  
Očakávaním je aktívna účasť (na náklady záujemcov ďalších škôl, vzdelávacích inštitúcií, ale i miest) 
Základnej umeleckej školy mesta, ďalších aspoň 10-tich škôl a miest z regiónu SPIŠ a minimálne 5-
tich škôl z Havlíčkovho Brodu a to hlavne na plánovaných komunikačných aktivitách projektu 
charakteru seminárov, metodických dní, otvorených hodín a pedagogickej konferencie.  
 
Nastavený projektový manažment je zárukou implementácie projektu, ktorý sa jeho schválením stáva 
interným nástrojom  na realizáciu plánovaných komplexných zmien v oblasti rozvoja školstva 



Príloha č. 1 k  Žiadosti o NFP 

 

Pokyny Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre OP V k vyplneniu formulára, ktoré sú uvedené modrou farbou, je potrebné 
odstrániť. Žiadateľ do príslušného poľa vyplní svoje údaje! 

 

5

a skvalitňovania výchovno - vzdelávacieho procesu na všetkých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta.  
 
Systémový prístup k realizácii projektu pre všetky školy: 
 
Plnenie cieľov projektu bude prebiehať v 3 základných etapách (1. obsahová časť, 2. metodická časť, 
3. implementačná časť).  
Každá z etáp obsahuje prípravu a vzdelávanie príslušnej cieľovej skupiny v plánovanom zameraní 
a rozsahu a každá z etáp obsahuje komunikačné aktivity zamerané na získanie spätnej väzby, na 
šírenie výsledkov a na umožnenie multiplikačných aktivít projektu.  
Priebeh /postup projektu prehľadnejšie (ako popisom) znázorňuje Nepovinná príloha B 
podrobného opisu projektu.  
Dynamika projektu narastá cez etapy: I. etapa je etapou naštartovania, rozbehnutia diskusií, výmeny 
skúseností medzi učiteľmi ako tvorcami ŠkVP, II. Etapa je kľúčová s vytvorením najväčšieho 
časového úseku, zameraná na tvorbu  širokú komunikáciu metód a foriem vyučovania najmä 
s využitím IKT. III etapa je etapou tvorby a zavádzania systému realizácie ŠkVP v prepojenosti 
úrovne riadenia školstva zriaďovateľa a úrovne všetkých škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.  
Celý projekt a jeho etapy sú zároveň testovaním Metodiky tvorby ŠkVP špeciálne pre prostredie 
základných škôl. 
 
 
B Ciele projektu  
 
B1 Strategický cieľ projektu B2 Väzba na príslušné ciele výzvy 
Skvalitniť výchovu a vzdelávanie na všetkých 
ZŠ zriadených a v pôsobnosti Mesta 
prostredníctvom realizácie inovatívnych 
školských vzdelávacích programov.  
 
Súlad s globálnym cieľom OP Vzdelávanie -  
„Zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti  
SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho 
systému potrebám vedomostnej spoločnosti: 
 
Inovatívny ŠkVP je ako programový 
dokument systémovým nástrojom školy nie len 
na skvalitňovanie výchovy a vzdelávania, ale aj 
nástrojom na internú (smerom k žiakom, 
učiteľom) i externú komunikáciu školy (smerom 
k zriaďovateľovi, školám, odborným 
organizáciám). Pod prívlastkom  „ inovatívny“ 
ŠkVP rozumieme najmä 
– dostupný a atraktívny pre žiakov 

a učiteľov a bohatý na nové zážitkové 
formy a metódy výchovno-vzdelávacieho 
procesu, 

– dynamický a flexibilný reagujúci na 
vonkajšie zmeny. 

ŠkVP je i marketingovým produktom  na 
zvyšovanie konkurencieschopnosti školy, 
aktuálnej v súčasnosti už aj na úrovni základných 
škôl (ZŠ).  
Konkurencieschopnosť školy je priamo úmerné 
kvalite školy a kvalita školy  a jej výchovno - 

Špecifický cieľ opatrenia Výzvy: 
Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy 
vzdelávania pre potreby trhu práce 
vo vedomostnej spoločnosti. 
 
Každý kvalitný výchovno - vzdelávací proces 
(ďalej len VV proces) je založený na kvalitnom 
produkte programovania VV procesu, teda ŠkVP 
a jeho efektívnej a účinnej realizácii ako 
dlhodobo  udržateľnej a kľúčovej činnosti  
školy/škôl, čo predpokladá komplexnú revíziu 
a inováciu súčasných ŠkVP čo do obsahu 
i metód, a čo je vlastne podstatou a predmetom 
celého  tohto projektu.    
 
7DEM základných škôl mesta Sp.N.Ves  
nastupuje týmto projektom na cestu systémovej 
cieľavedomej vzájomnej spolupráce 
koordinovanej zriaďovateľom  s cieľom zvýšenia 
kvality výchovno-vzdelávacích procesov cez 
realizáciu inovatívnych ŠkVP 
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vzdelávací proces je predpokladom  kvalitného 
absolventa so schopnosťou uspieť na stredných, 
vysokých školách, vedeckých a výskumných 
inštitúciách, i v praxi podľa potrieb trhu práce.  

B3 Špecifické ciele projektu B4 Väzba na strategický cieľ projektu 
 
Špecifický cieľ 1: 
Vypracovať a aktualizovať ŠkVP  využitím 
informačno-komunikačných technológií a na 
základe odbornej diskusie subjektov 
ovplyvňujúcich  výchovu a vzdelávanie.  
 
Špecifický cieľ 2: 
Implementovať ŠkVP so zohľadnením 
špecifikácie každej školy – testovanie, 
realizácia, korekcie, aktualizácia - využitím 
komunikačných a manažérskych nástrojov.  
 

Hlavným plánovaným výsledkom projektu je 
kvalitný a dlhodobo udržateľný kvalitný 
výchovno-vzdelávací proces vo všetkých  
školách  a školských zariadeniach Mesta 
Sp.N.Ves s dopadom na kvalitu absolventa 
uplatniteľného na trhu vzdelávania a následne na 
trhu práce.Dosiahnutie výsledku je možné len 
v kvalitnom prostredí škôl a školských zariadení, 
(čo Mesto realizuje využívaním príležitostí 
štrukturálnych fondov – ROP) a prostredníctvom 
realizácie systémových rozvojových nástrojov 
akými sú ŠkVP.  
V súčasnosti sú ŠkVP vypracované len pre 1-ve 
a 5-te ročníky. Ale ŠkVP sa stane systémovým 
nástrojom riadenia výchovy a vzdelávania len 
ako ucelený komplexný dokument s potrebným 
obsahovým zameraním (ČO a PREČO budeme 
učiť) a s efektívnymi a účinnými metódami 
a formami výchovy a vyučovania (AKO budeme 
učiť) pre všetky predmety a všetky ročníky tak. 
Účelom projektu je, aby vznikla pre všetky školy 
komunikačná a referenčná platforma pre odbornú 
tvorbu, diskusiu, výmenu skúseností, 
porovnávanie, hodnotenie a následne aktualizáciu 
a zmeny s cieľom udržateľnosti kvality výchovy 
a vzdelávania.  
Samotný nástroj ŠkVP aj pri najlepšej kvalite 
nepostačuje; k dosiahnutiu zmeny je potrebný 
životaschopný flexibilný Implementačný 
mechanizmus ŠkVP, ktorého súčasťou bude 
monitoring, kriteriálne vyhodnocovanie 
a následne jeho zmeny, a ktorý sa stane súčasťou 
interných rozhodovacích procedúr  
a organizačných štruktúr každej školy, ako aj  ich 
zriaďovateľa. 

 
C Cieľové skupiny  
 
C1 Cieľová skupina C2 Charakteristika cieľovej skupiny 
 
Priame cieľové skupiny: 
 
I.   Pedagógovia 7 základných škôl mesta 
     Sp.N.Ves 
  
 
II.  Žiaci 7 základných škôl mesta Sp.N.Ves 
 

Priame cieľové skupiny tvoria pedagógovia 
a žiaci všetkých 7 základných škôl (ZŠ) 
v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Spišská 
Nová Ves v celkovom počte: 

- pedagógovia 257, z toho 217 žien a 40 
mužov 

- žiaci ZŠ 3904, z toho dievčatá 1891, 
chlapci 2013; z toho 256 žiakov zo 
znevýhodneného domáceho prostredia 
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Členenie cieľových skupín v jednotlivých ZŠ 
podľa základných charakteristík: 
 
� ZŠ Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves 
počet žiakov:  684 žiakov  
vek: 6 – 15 rokov 
z toho chlapcov/dievčat:325 / 359  
počet detí zo sociálne slabšieho prostredia a rómskych 
komunít: 22 
počet pedagógov: 40; muži/ženy: 8/32 
priemerný vek: 44 rokov 
vzdelanie: VŠ 
 
� ZŠ Lipová ul. 13, Spišská Nová Ves 
počet žiakov 398 žiakov  
vek :6 – 15 rokov 
z toho chlapcov/ dievčat: 201 / 197  
počet detí zo sociálne slabšieho prostredia a rómskych 
komunít: 33 
počet pedagógov: 28;  muži/ženy:2/26 
priemerný vek: 44 rokov 
vzdelanie:VŠ 
 
� ZŠ Levočská ul. 11, Spišská Nová Ves 
počet žiakov : 478 žiakov  
vek: 6 – 15 rokov 
z toho chlapcov/dievčat: 230 / 248  
počet detí zo sociálne slabšieho prostredia a rómskych 
komunít: 25 
počet pedagógov:30;  muži/ženy:6/24 
priemerný vek:43 rokov 
vzdelanie:VŠ 
 
� ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves 
počet žiakov: 572 žiakov  
vek 6 – 15 rokov 
z toho chlapcov/dievčat: 328 / 244 dievčat 
počet detí zo sociálne slabšieho prostredia a rómskych 
komunít: 54 
počet pedagógov:36;  muži/ženy:8/28 
priemerný vek:41rokov 
vzdelanie:VŠ 
 
� ZŠ Ul. Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves 
počet žiakov: 629 žiakov  
vek: 6 – 15 rokov 
z toho chlapcov/dievčat: 318 /311   
počet detí zo sociálne slabšieho prostredia a rómskych 
komunít: 37 
počet pedagógov: 49; muži/ženy:6/43 
priemerný vek:43 rokov 
vzdelanie:VŠ 
 
� ZŠ Komenského ul. 2, Spišská Nová Ves 
počet žiakov : 555 žiakov  
vek 6 – 15 rokov 
z toho chlapcov/dievčat: 328 /227 dievčat 
počet detí zo sociálne slabšieho prostredia a rómskych 
komunít: 62 
počet pedagógov:35;  muži/ženy:4/31 
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priemerný vek:43 rokov 
vzdelanie: VŠ 
 
� ZŠ, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves 
počet žiakov: 588 žiakov  
vek 6 – 15 rokov 
z toho chlapcov/dievčat: 283 / 305  
počet detí zo sociálne slabšieho prostredia a rómskych 
komunít: 23 
počet pedagógov: 39; muži/ženy:6/33 
priemerný vek: 46 rokov 
vzdelanie:VŠ 

 
D Skúsenosti žiadateľa s plánovanými aktivitami a cieľovými skupinami 
 
D1 Popíšte vaše predchádzajúce skúsenosti s cieľovou skupinou a/alebo s aktivitami 
v rámci predkladaného projektu so zameraním na ich výsledky  
 
Predkladateľom/žiadateľom projektu je zriaďovateľ škôl, ktorému priamo zo zodpovedností 
a kompetencií vyplýva povinnosť spolupráce s predmetnými cieľovými skupinami projektu - 
pedagógovia a žiaci základných škôl. V systéme riadenia školstva s cieľom skvalitňovania 
výchovno - vzdelávacieho procesu, tak ako uvádzame v častiach A2 a B4, je dôležitá „investícia“ do 
skvalitňovania ľudských zdrojov – pedagógov, žiakov. 
 
Vo vzťahu k budovaniu a posilňovaniu kapacít za hlavné (za posledné 2 roky) považujeme 
vzdelávanie všetkých riaditeľov a zástupcov riaditeľov škôl, ako aj vedúcich zamestnancov 
zriaďovateľa škôl  a jeho výkonného aparátu Školského úradu najmä v oblasti kompetencií v oblasti 
školstva v rámci pilotného projektu ESF SOP: Manažérske vzdelávanie riaditeľov ZŠ po prenose 
kompetencií zo štátnej správy v školstve na miestnu samosprávu (realizovala Academia Istropolitana 
Bratislava). Významnou aktivitou zameranou na zvyšovanie vedomostí a zručností bolo tiež 
špeciálne vzdelávanie predsedov klubových rád, ktorí boli školení (organizátor KŠÚ, Košice, 2007) 
ako multiplikátori za jednotlivé predmety pre tvorbu školských vzdelávacích programov, ktorých 
úlohou je šírenie získaných vedomostí a zručností smerom k učiteľom škôl mesta a okolia. 
 
V rámci podpory kvalitatívneho rastu cieľovej skupiny žiaci, je nutné uviesť spoločné projektové 
aktivity všetkých škôl za rok 2008 v celkovej sume takmer 180 tis. EUR  so zameraním sa najmä na 

- Inovácie vo vyučovaní 
- revitalizáciu školských knižníc  
- podporu rozvoja oblasti športu 
- integráciu a podporu ohrozených cieľových skupín žiakov  
- zdravú výživu a stravovanie  

 
D2 Predchádzajúce skúsenosti s riešením projektov, osobitne projektov podporených 
z ESF  
 
Samospráva mesta je v zmysle zákona č 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja zodpovedná 
za rozvoj územnej jednotky NUTS V a je oprávneným subjektom verejnej správy, ktorý využíva 
príležitosti a má skúseností so získavaním a realizáciou externých zdrojov už od predvstupového 
obdobia EÚ.  
Mesto realizovalo  projekty, podporené finančne zo štrukturálnych fondov, ktoré boli zameraných  

� na výstavbu, rekonštrukciu a obnovu verejnej infraštruktúry a občianskeho vybavenia 
(rekonštrukcia Domova dôchodcov, Územno-plánovacia príprava obchvatu mesta 
a diaľničného privádzača, Výstavba sociálnych bytov, Výstavba inkubátora na podporu 
malého a stredného podnikania, Projektová príprava pre obnovu pamiatkových objektov – 
ZUŠ a divadlo Reduta- PALAIS, Rekonštrukcia zimného štadióna, Separovaný zber odpadov 
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a mnohé ďalšie).  
� V oblasti infraštruktúry školstva boli za posledné 2 roky realizované projekty na 

rekonštrukciu a modernizáciu školských areálov, športových plôch a ihrísk v celkovej sume 
takmer 500 tis. EUR.  

� Realizované boli neinvestičné (mäkké projekty) z ESF v oblasti vzdelávania zamestnancov 
Mesta v rámci Národného projektu a v realizácii Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (40 
tis. EUR),  projekty v oblasti podpory sociálnych služieb z ESF – FSR zamerané na terénnu 
sociálnu prácu (projekt SOVA)  v sume 162 tis. EUR, Komunikácia miestnej samosprávy 
a občanov zameranej na tému rovnosti príležitosti a rodovej rovnosti v sume takmer 7 tis. 
EUR a ďalšie. 

 
Ďalšie projekty, ktoré boli realizované priamo školami sú uvedené v časti D1. 
 
Podrobnejšie uvádzame vybraný a úspešne implementovaný projekt (charakterom blízky oblasti 
školstva s možnosťou využívania ich výsledkov pre tento predkladaný projekt): 
 

Projekt: SOVA  - Prevencia sociálnej vylúčenosti aktívne (ESF - FSR), ktorého jedným 
z cieľov je: 
„ Zlepšiť dostupnosť vzdelávania deťom školského veku, najmä skupine od 6 do 15 rokov“.  
  
- trvanie projektu: od 03/2008 – do 03/2010 
- celkový rozpočet projektu (v SKK):4 494 000 
- vlastné spolufinancovanie (%): 5% 
- počet zúčastnených interných / externých pracovníkov: 9/12 
- cieľová skupina (charakteristiku, veľkosť): skupiny vylúčené a ohrozené sociálnym vylúčením 
  obyvatelia rómskych osád v meste v počte 1897 obyvateľov 
- charakter aktivity/aktivít: hlavné zameranie na aktívnu prevenciu sociálneho vylúčenia cieľovej 
  skupiny s cieľom posilnenia sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí v oblasti vzdelania a práce 
- vytvorené a pretrvávajúce výstupy, výsledky projektu: projekt je v súčasnosti ešte v realizácii 
   s očakávanými výsledkami: zvýšená motivácia klientov z radov cieľových skupín zamestnať sa, 
   zlepšená vzdelanosť najmä detí od 6 do 15 rokov, zvýšená zodpovednosť a zlepšená starostlivosť 
   o zdravie rodiny, znížený počet sociálno-patologických javov 
- spôsob riadenia a administrácie projektu: manažment projektu zabezpečuje Mesto Sp.N.Ves 
  v spolupráci 3 subjektov organizačnej štruktúry mesta – Oddelenie sociálnych vecí, Útvar rozvoja 
  mesta a Finančné oddelenie. 
 

 
E Dostupné personálne kapacity pre realizáciu projektu  
 
E1 Dostupné odborné kapacity 
Personálna matica – odborné kapacity 

Meno a 
priezvisko 

Číslo a názov 
aktivity 

(v súlade s tabuľkou 
G) 

Predpokladaný 
rozsah práce 

(hod.) 

Pozícia 
a činnosti 

vykonávané 
v rámci 
projektu 

Skúsenosti v oblasti 
práce s cieľovou 
skupinou a/alebo 

navrhovanými 
aktivitami, vrátane 

publikácií  
Mgr. Julian Sopko 1.1 Profilácia 

škôl a tvorba a 
komunikácia 
obsahovej časť 
ŠkVP v  školách  
 
2.1 Finalizácia 

  
Odborný 
garant 1 

 
Koordinácia 
komunikácia 
a odborný 

 
Vedomosti a zručnosti 
k tvorbe vzdelávacích 
programov 
 
Potrebné koordinačné, 
manažérske a komunikačné 
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tvorby ŠkVP pre 
každú školu  
 
2.2 Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu 

dohľad tvorby 
obsahovej časti 
ŠkVP 
 
Koordinácia 
vypracovania , 
odborný dohľad 
finálneho 
dokumentu 
ŠkVP 
 
Vypracovanie 
dokumentácie 
implementácie  
ŠkVP 

zručnosti pre tvorbu ŠkVP 
ako programového 
dokumentu školy 

 
- ďalej bližšie viď. životopis 

Mgr. Zlatuša 
Habasová 

1.1 Profilácia 
škôl a tvorba a 
komunikácia 
obsahovej časť 
ŠkVP v  školách  
 
2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP pre 
každú školu  
 
2.2 Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu 

  
Odborný 
garant 2 

 
Koordinácia 
komunikácia 
a odborný 
dohľad tvorby 
obsahovej časti 
ŠkVP 
 
Koordinácia 
vypracovania , 
odborný dohľad 
finálneho 
dokumentu 
ŠkVP 
 
Vypracovanie 
dokumentácie 
implementácie  
ŠkVP 

Vedomosti a zručnosti 
k tvorbe vzdelávacích 
programov 
 
Potrebné koordinačné, 
manažérske a komunikačné 
zručnosti pre tvorbu ŠkVP 
ako programového 
dokumentu školy 

 
- ďalej bližšie viď. životopis 

Mgr. Silvia 
Bartošová 

1.1 Profilácia 
škôl a tvorba a 
komunikácia 
obsahovej časť 
ŠkVP v  školách  
 
2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP pre 
každú školu 
 
2.2 Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu 

  
Odborný 
garant 3 

 
Koordinácia 
komunikácia 
a odborný 
dohľad tvorby 
obsahovej časti 
ŠkVP 
 
Koordinácia 
vypracovania , 
odborný dohľad 
finálneho 
dokumentu 
ŠkVP 
 
Vypracovanie 
dokumentácie 
implementácie  
ŠkVP 

Vedomosti a zručnosti 
k tvorbe vzdelávacích 
programov 
 
Potrebné koordinačné, 
manažérske a komunikačné 
zručnosti pre tvorbu ŠkVP 
ako programového 
dokumentu školy 
 
 - ďalej bližšie viď. životopis 

PaedDr. Zuzana 1.1 Profilácia   Vedomosti a zručnosti 
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Madarasová škôl a tvorba a 
komunikácia 
obsahovej časť 
ŠkVP v  školách  
 
2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP pre 
každú školu  
 
2.2 Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu 

Odborný 
garant 4 

 
Koordinácia 
komunikácia 
a odborný 
dohľad tvorby 
obsahovej časti 
ŠkVP 
 
Koordinácia 
vypracovania , 
odborný dohľad 
finálneho 
dokumentu 
ŠkVP 
 
Vypracovanie 
dokumentácie 
implementácie  
ŠkVP 

k tvorbe vzdelávacích 
programov 
 
Potrebné koordinačné, 
manažérske a komunikačné 
zručnosti pre tvorbu ŠkVP 
ako programového 
dokumentu školy 
 
 - ďalej bližšie viď. životopis 

Mgr. Viera 
Kočišová 

1.1 Profilácia 
škôl a tvorba a 
komunikácia 
obsahovej časť 
ŠkVP v  školách  
 
2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP pre 
každú školu  
 
2.2 Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu 

  
Odborný 
garant 5 

 
Koordinácia 
komunikácia 
a odborný 
dohľad tvorby 
obsahovej časti 
ŠkVP 
 
Koordinácia 
vypracovania , 
odborný dohľad 
finálneho 
dokumentu 
ŠkVP 
 
Vypracovanie 
dokumentácie 
implementácie  
ŠkVP 

Vedomosti a zručnosti 
k tvorbe vzdelávacích 
programov 
 
Potrebné koordinačné, 
manažérske a komunikačné 
zručnosti pre tvorbu ŠkVP 
ako programového 
dokumentu školy 
 
 - ďalej bližšie viď. životopis 

PaedDr. Marcela 
Melikantová 

1.1 Profilácia 
škôl a tvorba a 
komunikácia 
obsahovej časť 
ŠkVP v  školách  
 
2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP pre 
každú školu  
 
2.2 Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu 

  
Odborný 
garant 6 

 
Koordinácia 
komunikácia 
a odborný 
dohľad tvorby 
obsahovej časti 
ŠkVP 
 
Koordinácia 
vypracovania , 
odborný dohľad 
finálneho 
dokumentu 
ŠkVP 

Vedomosti a zručnosti 
k tvorbe vzdelávacích 
programov 
 
Potrebné koordinačné, 
manažérske a komunikačné 
zručnosti pre tvorbu ŠkVP 
ako programového 
dokumentu školy 
 
 - ďalej bližšie viď. životopis 
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Vypracovanie 
dokumentácie 
implementácie  
ŠkVP 

PaedDr. Viera 
Oltznauerová 

1.1 Profilácia 
škôl a tvorba a 
komunikácia 
obsahovej časť 
ŠkVP v  školách  
 
2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP pre 
každú školu  
 
2.2 Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu 

  
Odborný 
garant 7 

 
Koordinácia 
komunikácia 
a odborný 
dohľad tvorby 
obsahovej časti 
ŠkVP 
 
Koordinácia 
vypracovania , 
odborný dohľad 
finálneho 
dokumentu 
ŠkVP 
 
Vypracovanie 
dokumentácie 
implementácie  
ŠkVP 

Vedomosti a zručnosti 
k tvorbe vzdelávacích 
programov 
 
Potrebné koordinačné, 
manažérske a komunikačné 
zručnosti pre tvorbu ŠkVP 
ako programového 
dokumentu školy 
 
 - ďalej bližšie viď. životopis 

PaedDr. Tatiana 
Višňovská 

1.1 Profilácia 
škôl a tvorba a 
komunikácia 
obsahovej časť 
ŠkVP v  školách  
 
2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP pre 
každú školu  
 
2.2 Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu 

 Asistent 
odborného 
garanta 1 

 
Komunikácia 
odborné 
spracovanie 
obsahovej časti 
ŠkVP 
 
Komunikácia 
a odborné 
spracovanie 
a zostavenie 
finálneho 
dokumentu 
ŠkVP 
 
Vypracovanie 
dokumentácie 
implementácie  
ŠkVP 

 
Vedomosti a zručnosti 
k spracovaniu a zostaveniu  
vzdelávacích programov 
 
Potrebné zručnosti 
k spracovaniu  a zostaveniu 
ŠkVP ako programového 
dokumentu školy 
 
 - ďalej bližšie viď. životopis  

Mgr. Anna 
Jahodová 

1.1 Profilácia 
škôl a tvorba a 
komunikácia 
obsahovej časť 
ŠkVP v  školách  
 
2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP pre 
každú školu  
 
2.2 Implementač. 

 Asistent 
odborného 
garanta 2 

 
Komunikácia 
odborné 
spracovanie 
obsahovej časti 
ŠkVP 
 
Komunikácia 

Vedomosti a zručnosti 
k spracovaniu a zostaveniu  
vzdelávacích programov 
 
Potrebné zručnosti 
k spracovaniu  a zostaveniu 
ŠkVP ako programového 
dokumentu školy 
 
 - ďalej bližšie viď. životopis 
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mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu 

a odborné 
spracovanie 
a zostavenie 
finálneho 
dokumentu 
ŠkVP 
 
Vypracovanie 
dokumentácie 
implementácie  
ŠkVP 

Mgr. Vilma 
Bdžochová 

1.1 Profilácia 
škôl a tvorba a 
komunikácia 
obsahovej časť 
ŠkVP v  školách  
 
2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP pre 
každú školu  
 
2.2 Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu 

 Asistent 
odborného 
garanta 3 

 
Komunikácia 
odborné 
spracovanie 
obsahovej časti 
ŠkVP 
 
Komunikácia 
a odborné 
spracovanie 
a zostavenie 
finálneho 
dokumentu 
ŠkVP 
 
Vypracovanie 
dokumentácie 
implementácie  
ŠkVP 

 
Vedomosti a zručnosti 
k spracovaniu a zostaveniu  
vzdelávacích programov 
 
Potrebné zručnosti 
k spracovaniu  a zostaveniu 
ŠkVP ako programového 
dokumentu školy 
 
 - ďalej bližšie viď. životopis 

Mgr. Jana 
Andrassy 

1.1 Profilácia 
škôl a tvorba a 
komunikácia 
obsahovej časť 
ŠkVP v  školách. 
 
2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP pre 
každú školu  
 
2.2 Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu 

 Asistent 
odborného 
garanta 4 

 
Komunikácia 
odborné 
spracovanie 
obsahovej časti 
ŠkVP 
 
Komunikácia 
a odborné 
spracovanie 
a zostavenie 
finálneho 
dokumentu 
ŠkVP 
 
Vypracovanie 
dokumentácie 
implementácie  
ŠkVP 

Vedomosti a zručnosti 
k spracovaniu a zostaveniu  
vzdelávacích programov 
 
Potrebné zručnosti 
k spracovaniu  a zostaveniu 
ŠkVP ako programového 
dokumentu školy 
 
 - ďalej bližšie viď. životopis 

PaedDr. Viera 
Guothová 

1.1 Profilácia 
škôl a tvorba a 
komunikácia 
obsahovej časť 
ŠkVP v  školách  

 Asistent 
odborného 
garanta 5 

Komunikácia 
odborné 

Vedomosti a zručnosti 
k spracovaniu a zostaveniu  
vzdelávacích programov 
 
Potrebné zručnosti 
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2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP pre 
každú školu  
 
2.2 Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu 

spracovanie 
obsahovej časti 
ŠkVP 
 
Komunikácia 
a odborné 
spracovanie 
a zostavenie 
finálneho 
dokumentu 
ŠkVP 
 
Vypracovanie 
dokumentácie 
implementácie  
ŠkVP 

k spracovaniu  a zostaveniu 
ŠkVP ako programového 
dokumentu školy 
 
 - ďalej bližšie viď. životopis 

Mgr. Ivona 
Romanová 

1.1 Profilácia 
škôl a tvorba a 
komunikácia 
obsahovej časť 
ŠkVP v  školách  
 
2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP pre 
každú školu  
 
2.2 Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu 

 Asistent 
odborného 
garanta 6 

Komunikácia 
odborné 
spracovanie 
obsahovej časti 
ŠkVP 
 
Komunikácia 
a odborné 
spracovanie 
a zostavenie 
finálneho 
dokumentu 
ŠkVP 
 
Vypracovanie 
dokumentácie 
implementácie  
ŠkVP 

Vedomosti a zručnosti 
k spracovaniu a zostaveniu  
vzdelávacích programov 
 
Potrebné zručnosti 
k spracovaniu  a zostaveniu 
ŠkVP ako programového 
dokumentu školy 
 
 - ďalej bližšie viď. životopis 

Mgr. Ľuboš Sedlák 1.1 Profilácia 
škôl a tvorba a 
komunikácia 
obsahovej časť 
ŠkVP v  školách  
 
2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP pre 
každú školu  
 
2.2 Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu 

 Asistent 
odborného 
garanta 7 

 
Komunikácia 
odborné 
spracovanie 
obsahovej časti 
ŠkVP 
 
Komunikácia 
a odborné 
spracovanie 
a zostavenie 
finálneho 
dokumentu 
ŠkVP 
 
Vypracovanie 
dokumentácie 
implementácie  
ŠkVP 

Vedomosti a zručnosti 
k spracovaniu a zostaveniu  
vzdelávacích programov 
 
Potrebné zručnosti 
k spracovaniu  a zostaveniu 
ŠkVP ako programového 
dokumentu školy 
 
 - ďalej bližšie viď. životopis 

Mgr. Eva 1.2 Tvorba a  Líder  Vedomosti, zručnosti 
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Školníčková komunikácia 
inovatívnych 
metód a foriem 
 výchovy 
a vzdelávania 
v školách 
 
2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP pre 
každú školu  
 
2.2 Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu  

predmetového 
tímu 1 

 
Facilitácia 
predmetových 
tímov 
 
Tvorba metód 
a foriem 
vzdelávania 
 
Zostavenie 
obsahu Manuálu 
metód  foriem 
výchovy 
a vzdelávania 
 
Testovanie 
metód a foriem 
vzdelávania 
 
Participácia pri 
spracovaní 
finálneho ŠkVP 
 
Komunikácia 
implementač. 
mechanizmu 

a skúsenosti multiplikátora 
za každý predmet pri tvorbe 

ŠkVP; 
Autorita v danom predmete 

 
- ďalej bližšie viď. životopis 

RNDr. Peter 
Kresťanko 

1.2 Tvorba a 
komunikácia 
inovatívnych 
metód a foriem 
výchovy 
a vzdelávania 
v školách 
 
2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP pre 
každú školu  
 
2.2 Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu 

 Líder 
predmetového 

tímu 2 
 
Facilitácia 
predmetových 
tímov 
 
Tvorba metód 
a foriem 
vzdelávania 
 
Zostavenie 
obsahu Manuálu 
metód  foriem 
výchovy 
a vzdelávania 
 
Testovanie 
metód a foriem 
vzdelávania 
 
Participácia pri 
spracovaní 
finálneho ŠkVP 
 
Komunikácia 
implementač. 
mechanizmu 
 

Vedomosti, zručnosti 
a skúsenosti multiplikátora 
za každý predmet pri tvorbe 

ŠkVP;  
Autorita v danom predmete 

 
- ďalej bližšie viď. životopis 

RNDr. Alica 
Kačengová 

1.2 Tvorba a 
komunikácia 

 Líder 
predmetového 

Vedomosti, zručnosti 
a skúsenosti multiplikátora 
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inovatívnych 
metód a foriem 
výchovy 
a vzdelávania 
v školách 
 
2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP pre 
každú školu  
 
2.2 Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu 

tímu 3 
 
Facilitácia 
predmetových 
tímov 
 
Tvorba metód 
a foriem 
vzdelávania 
 
Zostavenie 
obsahu Manuálu 
metód  foriem 
výchovy 
a vzdelávania 
 
Testovanie 
metód a foriem 
vzdelávania 
 
Participácia pri 
spracovaní 
finálneho ŠkVP 
 
Komunikácia 
implementač. 
mechanizmu 

za každý predmet pri tvorbe 
ŠkVP; 

Autorita v danom predmete 
 

- ďalej bližšie viď. životopis 

Mgr. Danica 
Rimská 

1.2 Tvorba a 
komunikácia 
inovatívnych 
metód a foriem 
výchovy 
a vzdelávania 
v školách 
 
2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP pre 
každú školu  
 
2.2 Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu 

 Líder 
predmetového 

tímu 4 
 
Facilitácia 
predmetových 
tímov 
 
Tvorba metód 
a foriem 
vzdelávania 
 
Zostavenie 
obsahu Manuálu 
metód  foriem 
výchovy 
a vzdelávania 
 
Testovanie 
metód a foriem 
vzdelávania 
 
Participácia pri 
spracovaní 
finálneho ŠkVP 
 
Komunikácia 
implementač. 
mechanizmu 

Vedomosti, zručnosti 
a skúsenosti multiplikátora 
za každý predmet pri tvorbe 

ŠkVP; 
Autorita v danom predmete 

 
- ďalej bližšie viď. životopis 

Mgr. Zuzana 
Hricová 

1.2 Tvorba a 
komunikácia 
inovatívnych 
metód a foriem 

 Líder 
predmetového 

tímu 5 
 

Vedomosti, zručnosti 
a skúsenosti multiplikátora 
za každý predmet pri tvorbe 

ŠkVP; 
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výchovy 
a vzdelávania 
v školách 
 
2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP pre 
každú školu  
 
2.2 Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu 

Facilitácia 
predmetových 
tímov 
 
Tvorba metód 
a foriem 
vzdelávania 
 
Zostavenie 
obsahu Manuálu 
metód  foriem 
výchovy 
a vzdelávania 
 
Testovanie 
metód a foriem 
vzdelávania 
 
Participácia pri 
spracovaní 
finálneho ŠkVP 
 
Komunikácia 
implementač. 
mechanizmu 

Autorita v danom predmete 
 

- ďalej bližšie viď. životopis 

Mgr. Eva 
Murgáčová 

1.2 Tvorba a 
komunikácia 
inovatívnych 
metód a foriem 
výchovy 
a vzdelávania 
v školách 
 
2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP pre 
každú školu  
 
2.2 Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu 

 Líder 
predmetového 

tímu 6 
 
Facilitácia 
predmetových 
tímov 
 
Tvorba metód 
a foriem 
vzdelávania 
 
Zostavenie 
obsahu Manuálu 
metód  foriem 
výchovy 
a vzdelávania 
 
Testovanie 
metód a foriem 
vzdelávania 
 
Participácia pri 
spracovaní 
finálneho ŠkVP 
 
Komunikácia 
implementač. 
mechanizmu 

Vedomosti, zručnosti 
a skúsenosti multiplikátora 
za každý predmet pri tvorbe 

ŠkVP; 
Autorita v danom predmete 
- ďalej bližšie viď. životopis 
 

Mgr. Silvia 
Slovinská 

1.2 Tvorba a 
komunikácia 
inovatívnych 
metód a foriem 
výchovy 
a vzdelávania 

 Líder 
predmetového 

tímu 7 
 
Facilitácia 
predmetových 

Vedomosti, zručnosti 
a skúsenosti multiplikátora 
za každý predmet pri tvorbe 

ŠkVP; 
Autorita v danom predmete 
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v školách 
 
2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP pre 
každú školu  
 
2.2 Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu 

tímov 
 
Tvorba metód 
a foriem 
vzdelávania 
 
Zostavenie 
obsahu Manuálu 
metód  foriem 
výchovy 
a vzdelávania 
 
Testovanie 
metód a foriem 
vzdelávania 
 
Participácia pri 
spracovaní 
finálneho ŠkVP 
 
Komunikácia 
implementač. 
mechanizmu 

- ďalej bližšie viď. životopis 

Ing. Darina 
Novotná 

1.2 Tvorba a 
komunikácia 
inovatívnych 
metód a foriem 
výchovy 
a vzdelávania 
v školách 
 
2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP pre 
každú školu  
 
2.2 Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu 
 

 Odborný člen 
predmetového 

tímu 1 
 
Tvorba 
a spracovanie 
metód a foriem 
vzdelávania 
 
Príprava 
podkladov pre 
zostavenie 
Manuálu metód  
foriem výchovy 
a vzdelávania 

 
Testovanie 
metód a foriem 
vzdelávania 
 
Participácia pri 
spracovaní 
finálneho ŠkVP 
 
Komunikácia 
Implementač. 
mechanizmu 
 

Základné vedomosti a 
zručnosti pre tvorbu nových 

metód výchovy a 
vzdelávania pre príslušný 

predmet  
 

- ďalej bližšie viď. životopis 

Mgr. Anna 
Jahodová 

1.2 Tvorba a 
komunikácia 
inovatívnych 
metód a foriem 
výchovy 
a vzdelávania 
v školách 
 
2.1 Finalizácia 

 Odborný člen 
predmetového 

tímu 2 
Tvorba 
a spracovanie 
metód a foriem 
vzdelávania 
 
Príprava 

Základné vedomosti a 
zručnosti pre tvorbu nových 

metód výchovy a 
vzdelávania pre príslušný 

predmet  
 

- ďalej bližšie viď. životopis 
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tvorby ŠkVP pre 
každú školu 
 
2.2 Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu  
 

podkladov pre 
zostavenie 
Manuálu metód  
foriem výchovy 
a vzdelávania 

 
Testovanie 
metód a foriem 
vzdelávania 
 
Participácia pri 
spracovaní 
finálneho ŠkVP 
 
Komunikácia 
Implementač. 
mechanizmu 

Ing. Jozef Sedlačko 1.2 Tvorba a 
komunikácia 
inovatívnych 
metód a foriem 
výchovy 
a vzdelávania 
v školách 
 
2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP pre 
každú školu  
 
2.2 Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu 
 
 
 

 Odborný člen 
predmetového 

tímu 3 
Tvorba 
a spracovanie 
metód a foriem 
vzdelávania 
 
Príprava 
podkladov pre 
zostavenie 
Manuálu metód  
foriem výchovy 
a vzdelávania 

 
Testovanie 
metód a foriem 
vzdelávania 
 
Participácia pri 
spracovaní 
finálneho ŠkVP 
 
Komunikácia 
Implementač. 
mechanizmu 

Základné vedomosti a 
zručnosti pre tvorbu nových 

metód výchovy a 
vzdelávania pre príslušný 

predmet  
 

- ďalej bližšie viď. životopis 

Mgr. Martina 
Dzurillová 

1.2 Tvorba a 
komunikácia 
inovatívnych 
metód a foriem 
výchovy 
a vzdelávania 
v školách 
 
2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP pre 
každú školu  
 
2.2 Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu 
 

 Odborný člen 
predmetového 

tímu 4 
Tvorba 
a spracovanie 
metód a foriem 
vzdelávania 
 
Príprava 
podkladov pre 
zostavenie 
Manuálu metód  
foriem výchovy 
a vzdelávania 

 
Testovanie 
metód a foriem 

Základné vedomosti a 
zručnosti pre tvorbu nových 

metód výchovy a 
vzdelávania pre príslušný 

predmet  
 

- ďalej bližšie viď. životopis 
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vzdelávania 
 
Participácia pri 
spracovaní 
finálneho ŠkVP 
 
Komunikácia 
Implementač. 
mechanizmu 

Ing. Mária 
Kováčová 

1.2 Tvorba a 
komunikácia 
inovatívnych 
metód a foriem 
výchovy 
a vzdelávania 
v školách 
 
2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP pre 
každú školu  
 
2.2 Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu 
 

 Odborný člen 
predmetového 

tímu 5 
Tvorba 
a spracovanie 
metód a foriem 
vzdelávania 
 
Príprava 
podkladov pre 
zostavenie 
Manuálu metód  
foriem výchovy 
a vzdelávania 

 
Testovanie 
metód a foriem 
vzdelávania 
 
Participácia pri 
spracovaní 
finálneho ŠkVP 
 
Komunikácia 
Implementač. 
mechanizmu 

Základné vedomosti a 
zručnosti pre tvorbu nových 

metód výchovy a 
vzdelávania pre príslušný 

predmet  
 

- ďalej bližšie viď. životopis 

Mgr. Anna 
Prachová 

1.2 Tvorba a 
komunikácia 
inovatívnych 
metód a foriem 
výchovy 
a vzdelávania 
v školách 
 
2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP pre 
každú školu 
 
2.2 Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu  
 

 Odborný člen 
predmetového 

tímu 6 
Tvorba 
a spracovanie 
metód a foriem 
vzdelávania 
 
Príprava 
podkladov pre 
zostavenie 
Manuálu metód  
foriem výchovy 
a vzdelávania 

 
Testovanie 
metód a foriem 
vzdelávania 
 
Participácia pri 
spracovaní 
finálneho ŠkVP 
 
Komunikácia 
Implementač. 

Základné vedomosti a 
zručnosti pre tvorbu nových 

metód výchovy a 
vzdelávania pre príslušný 

predmet  
 

- ďalej bližšie viď. životopis 
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mechanizmu 
Mgr. Miroslav 

Pollák 
1.2 Tvorba a 
komunikácia 
inovatívnych 
metód a foriem 
výchovy 
a vzdelávania 
v školách 
 
2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP pre 
každú školu 
 
2.2 Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu  
 

 Odborný člen 
predmetového 

tímu 7 
Tvorba 
a spracovanie 
metód a foriem 
vzdelávania 
 
Príprava 
podkladov pre 
zostavenie 
Manuálu metód  
foriem výchovy 
a vzdelávania 

 
Testovanie 
metód a foriem 
vzdelávania 
 
Participácia pri 
spracovaní 
finálneho ŠkVP 
 
Komunikácia 
Implementač. 
mechanizmu 

Základné vedomosti a 
zručnosti pre tvorbu nových 

metód výchovy a 
vzdelávania pre príslušný 

predmet  
 

- ďalej bližšie viď. životopis 

PaedDr. Alena 
Sanetriková 

1.2 Tvorba a 
komunikácia 
inovatívnych 
metód a foriem 
výchovy 
a vzdelávania 
v školách 
 
2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP pre 
každú školu 
 
2.2 Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu  
 

 Odborný člen 
predmetového 

tímu 8 
Tvorba 
a spracovanie 
metód a foriem 
vzdelávania 
 
Príprava 
podkladov pre 
zostavenie 
Manuálu metód  
foriem výchovy 
a vzdelávania 

 
Testovanie 
metód a foriem 
vzdelávania 
 
Komunikácia 
Implementač. 
mechanizmu 

Základné vedomosti a 
zručnosti pre tvorbu nových 

metód výchovy a 
vzdelávania pre príslušný 

predmet  
 

- ďalej bližšie viď. životopis 

Mgr. Alena 
Buntová 

1.2 Tvorba a 
komunikácia 
inovatívnych 
metód a foriem 
výchovy 
a vzdelávania 
v školách 
 
2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP pre 
každú školu  

 Odborný člen 
predmetového 

tímu 9 
Tvorba 
a spracovanie 
metód a foriem 
vzdelávania 
 
Príprava 
podkladov pre 
zostavenie 

Základné vedomosti a 
zručnosti pre tvorbu nových 

metód výchovy a 
vzdelávania pre príslušný 

predmet  
 

- ďalej bližšie viď. životopis 
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2.2 Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu 
 

Manuálu metód  
foriem výchovy 
a vzdelávania 

 
Testovanie 
metód a foriem 
vzdelávania 
 
Participácia pri 
spracovaní 
finálneho ŠkVP 
 
Komunikácia 
Implementač. 
mechanizmu 

Mgr. Eva 
Kukoľová 

1.2 Tvorba a 
komunikácia 
inovatívnych 
metód a foriem 
výchovy 
a vzdelávania 
v školách 
 
2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP pre 
každú školu 
 
2.2 Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu  
 

 Odborný člen 
predmetového 

tímu 10 
Tvorba 
a spracovanie 
metód a foriem 
vzdelávania 
 
Príprava 
podkladov pre 
zostavenie 
Manuálu metód  
foriem výchovy 
a vzdelávania 

 
Testovanie 
metód a foriem 
vzdelávania 
 
Participácia pri 
spracovaní 
finálneho ŠkVP 
 
Komunikácia 
Implementač. 
mechanizmu 

Základné vedomosti a 
zručnosti pre tvorbu nových 

metód výchovy a 
vzdelávania pre príslušný 

predmet  
 

- ďalej bližšie viď. životopis 

Mgr. Ingrid 
Macková 

1.2 Tvorba a 
komunikácia 
inovatívnych 
metód a foriem 
výchovy 
a vzdelávania 
v školách 
 
2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP pre 
každú školu 
 
2.2 Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu  
 

 Odborný člen 
predmetového 

tímu 11 
Tvorba 
a spracovanie 
metód a foriem 
vzdelávania 
 
Príprava 
podkladov pre 
zostavenie 
Manuálu metód  
foriem výchovy 
a vzdelávania 

 
Testovanie 
metód a foriem 
vzdelávania 
 

Základné vedomosti a 
zručnosti pre tvorbu nových 

metód výchovy a 
vzdelávania pre príslušný 

predmet  
 

- ďalej bližšie viď. životopis 
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Participácia pri 
spracovaní 
finálneho ŠkVP 
 
Komunikácia 
Implementač. 
mechanizmu 

Mgr. Iveta 
Kováčová 

1.2 Tvorba a 
komunikácia 
inovatívnych 
metód a foriem 
výchovy 
a vzdelávania 
v školách 
 
2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP pre 
každú školu  
 
2.2 Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu 
 

 Odborný člen 
predmetového 

tímu 12 
Tvorba 
a spracovanie 
metód a foriem 
vzdelávania 
 
Príprava 
podkladov pre 
zostavenie 
Manuálu metód  
foriem výchovy 
a vzdelávania 

 
Testovanie 
metód a foriem 
vzdelávania 
 
Participácia pri 
spracovaní 
finálneho ŠkVP 
 
Komunikácia 
Implementač. 
mechanizmu 

Základné vedomosti a 
zručnosti pre tvorbu nových 

metód výchovy a 
vzdelávania pre príslušný 

predmet  
 

- ďalej bližšie viď. životopis 

Bc. Roman Luňák 1.2 Tvorba a 
komunikácia 
inovatívnych 
metód a foriem 
výchovy 
a vzdelávania 
v školách 
 
2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP pre 
každú školu 
 
2.2 Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu  
 

 Odborný člen 
predmetového 

tímu 13 
Tvorba 
a spracovanie 
metód a foriem 
vzdelávania 
 
Príprava 
podkladov pre 
zostavenie 
Manuálu metód  
foriem výchovy 
a vzdelávania 

 
Testovanie 
metód a foriem 
vzdelávania 
 
Participácia pri 
spracovaní 
finálneho ŠkVP 
 
Komunikácia 
Implementač. 
mechanizmu 

Základné vedomosti a 
zručnosti pre tvorbu nových 

metód výchovy a 
vzdelávania pre príslušný 

predmet  
 

- ďalej bližšie viď. životopis 

Mgr. Katarína 1.2 Tvorba a  Odborný člen Základné vedomosti a 
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Ovčiariková komunikácia 
inovatívnych 
metód a foriem 
výchovy 
a vzdelávania 
v školách 
 
2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP pre 
každú školu 
 
2.2 Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu  
 

predmetového 
tímu 14 

Tvorba 
a spracovanie 
metód a foriem 
vzdelávania 
 
Príprava 
podkladov pre 
zostavenie 
Manuálu metód  
foriem výchovy 
a vzdelávania 

 
Testovanie 
metód a foriem 
vzdelávania 
 
Participácia pri 
spracovaní 
finálneho ŠkVP 
 
Komunikácia 
Implementač. 
mechanizmu 

zručnosti pre tvorbu nových 
metód výchovy a 

vzdelávania pre príslušný 
predmet  

 
- ďalej bližšie viď. životopis 

Mgr. Radoslav 
Sirko 

1.2 Tvorba a 
komunikácia 
inovatívnych 
metód a foriem 
výchovy 
a vzdelávania 
v školách 
 
2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP pre 
každú školu 
 
2.2 Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu  
 

 Odborný člen 
predmetového 

tímu 15 
Tvorba 
a spracovanie 
metód a foriem 
vzdelávania 
 
Príprava 
podkladov pre 
zostavenie 
Manuálu metód  
foriem výchovy 
a vzdelávania 

 
Testovanie 
metód a foriem 
vzdelávania 
 
Participácia pri 
spracovaní 
finálneho ŠkVP 
 
Komunikácia 
Implementač. 
mechanizmu 

Základné vedomosti a 
zručnosti pre tvorbu nových 

metód výchovy a 
vzdelávania pre príslušný 

predmet  
 

- ďalej bližšie viď. životopis 

Mgr. Renáta 
Dračková 

1.2 Tvorba a 
komunikácia 
inovatívnych 
metód a foriem 
výchovy 
a vzdelávania 
v školách 
 
2.1 Finalizácia 

 Odborný člen 
predmetového 

tímu 16 
Tvorba 
a spracovanie 
metód a foriem 
vzdelávania 
 
Príprava 

Základné vedomosti a 
zručnosti pre tvorbu nových 

metód výchovy a 
vzdelávania pre príslušný 

predmet  
 

- ďalej bližšie viď. životopis 
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tvorby ŠkVP pre 
každú školu  
 
2.2 Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu 
 

podkladov pre 
zostavenie 
Manuálu metód  
foriem výchovy 
a vzdelávania 

 
Testovanie 
metód a foriem 
vzdelávania 
 
Participácia pri 
spracovaní 
finálneho ŠkVP 
 
Komunikácia 
Implementač. 
mechanizmu 

Mgr. Jana 
Sámelová 

1.2 Tvorba a 
komunikácia 
inovatívnych 
metód a foriem 
výchovy 
a vzdelávania 
v školách 
 
2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP pre 
každú školu  
 
2.2 Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu 
 

 Odborný člen 
predmetového 

tímu 17 
Tvorba 
a spracovanie 
metód a foriem 
vzdelávania 
 
Príprava 
podkladov pre 
zostavenie 
Manuálu metód  
foriem výchovy 
a vzdelávania 

 
Testovanie 
metód a foriem 
vzdelávania 
 
Participácia pri 
spracovaní 
finálneho ŠkVP 
 
Komunikácia 
Implementač. 
mechanizmu 

Základné vedomosti a 
zručnosti pre tvorbu nových 

metód výchovy a 
vzdelávania pre príslušný 

predmet  
 

- ďalej bližšie viď. životopis 

 
 
E2 Dostupné riadiace a administratívne kapacity 
Personálna matica – riadiace a administratívne kapacity  

Meno a 
priezvisko 

Číslo 
a názov 
aktivity 

(v súlade 
s tabuľkou G) 

 

Predpokladaný 
rozsah práce 

(hod.) 

Pozícia/zodpovednosť 
v rámci implementácie 

projektu    

Činnosti 
vykonávané 

v rámci projektu  

Ing. Zuzana 
Záborská 

1.1 Profilácia 
škôl a tvorba a 
komunik. 
obsahovej časť 
ŠkVP v školách 
 

 Manažérka monitoringu 
a hodnotenia - supervízor 

Sledovanie 
dosahovania 
plánovaných 
výstupov a výsledkov, 
plnenie ukazovateľov 
v rámci všetkých 
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1.2 Tvorba a 
komunikácia 
inovatívnych 
metód a foriem 
výchovy 
a vzdelávania v 
školách 
 
2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP 
pre každú školu  
 
2.2Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu 

aktivít projektu 
príprava 
a spracovanie spätnej 
väzby, spracovanie 
Prípadovej štúdie 

PhDr. Ľubica 
Šefčíková 

1.1 Profilácia 
škôl a tvorba a 
komunik. 
obsahovej časť 
ŠkVP v školách 
 
1.2 Tvorba a 
komunikácia 
inovatívnych 
metód a foriem 
výchovy 
a vzdelávania v 
školách 
 
2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP 
pre každú školu  
 
2.2Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu 

 Projektová manažérka Manažment celého 
projektu, s priamou 
účasťou na aktivitách 
zameraných na 
spracovanie 
Prípadovej štúdie a  
Implementačného 
mechanizmu, 
reportovanie plnenia 
projektu 

Mgr. Dana 
Kováčová 

1.1 Profilácia 
škôl a tvorba a 
komunik. 
obsahovej časť 
ŠkVP v školách 
 
1.2 Tvorba a 
komunikácia 
inovatívnych 
metód a foriem 
výchovy 
a vzdelávania v 
školách 
 
2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP 
pre každú školu  
 
2.2Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu 

 Koordinátorka projektu 1 Koordinácia 
odborných 

projektových činností 
v rámci všetkých 

aktivít zameraných na 
tvorbu ŠkVP (obsah, 

metody, 
implementačný 
mechanizmus), 

príprava podkladov 
pre správy – vecné 
plnenie príslušných 

aktivít 
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Ing. Eva 
Vargová  

1.1 Profilácia 
škôl a tvorba a 
komunik. 
obsahovej časť 
ŠkVP v školách 
 
1.2 Tvorba a 
komunikácia 
inovatívnych 
metód a foriem 
výchovy 
a vzdelávania v 
školách 
 
2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP 
pre každú školu  
 
2.2Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu 

 Koordinátorka projektu 2   Koordinácia 
komunikačných 
činností a podujatí 
v rámci všetkých 
aktivít projektu 

a publicity, príprava 
podkladov pre správy 

- vecné plnenie 
príslušných aktivít 

projektu 

Ing. Mária 
Klímová 

1.1 Profilácia 
škôl a tvorba a 
komunik. 
obsahovej časť 
ŠkVP v školách 
 
1.2 Tvorba a 
komunikácia 
inovatívnych 
metód a foriem 
výchovy 
a vzdelávania v 
školách 
 
2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP 
pre každú školu  
 
2.2Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu 

 Administrátor projektu Zabezpečovanie celej 
agendy projektu, 

administrácie  
všetkých aktivít 

projektu, písomné 
spracovávanie 

všetkých výstupov 
projektu 

Ing. Štefan 
Pohly 

1.1 Profilácia 
škôl a tvorba a 
komunik. 
obsahovej časť 
ŠkVP v školách 
 
1.2 Tvorba a 
komunikácia 
inovatívnych 
metód a foriem 
výchovy 
a vzdelávania v 
školách 
 
2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP 

 Manažér publicity Zabezpečovanie 
publicity projektu 
podľa Manuálu 

publicity a podľa 
plánovaných činností 
projektu vo všetkých 
aktivitách projektu 
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pre každú školu  
 
2.2Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu 

Ing. Iveta 
Topoliová 

1.1 Profilácia 
škôl a tvorba a 
komunik. 
obsahovej časť 
ŠkVP v školách 
 
1.2 Tvorba a 
komunikácia 
inovatívnych 
metód a foriem 
výchovy 
a vzdelávania v 
školách 
 
2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP 
pre každú školu  
 
2.2Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu 

 Finančný manažér Finančný manažment 
projektu, monitoring 

dodržiavanie rozpočtu 
a efektívneho 

čerpania finančných 
prostriedkov, 
spracovanie 

finančných správ 

Jana Petreková 1.1 Profilácia 
škôl a tvorba a 
komunik. 
obsahovej časť 
ŠkVP v školách 
 
1.2 Tvorba a 
komunikácia 
inovatívnych 
metód a foriem 
výchovy 
a vzdelávania v 
školách 
 
2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP 
pre každú školu  
 
2.2Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu 

 Účtovník Spracovanie 
účtovných 

dokladov/účtovníctvo 
projektu, 

administratívny servis 
pre finančného 

manažéra 

RNDr. Lívia 
Brovková 

1.1 Profilácia 
škôl a tvorba a 
komunik. 
obsahovej časť 
ŠkVP v školách 
 
1.2 Tvorba a 
komunikácia 
inovatívnych 
metód a foriem 

 Špecialista pre verejné 
obstarávanie 

Verejné obstarávanie 
externých dodávok 
zariadení a služieb  
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výchovy 
a vzdelávania v 
školách 
 
2.1 Finalizácia 
tvorby ŠkVP 
pre každú školu  
 
2.2Implementač. 
mechanizmus 
ŠkVP pre každú 
školu 

 
 
F Kvalita odbornej analýzy projektu 
 
F1 Analýza potrieb cieľovej skupiny 
 
Súčasné školstvo a rozvoj školstva vrátane základných škôl a školských zariadení ovplyvňujú   
- vonkajšie kľúčové faktory a to najmä 

• politika štátu, uskutočňovaná prostredníctvom jeho kompetencií a nástrojov; 
- Kurikulárna reforma; Určovanie vzdelávacích kapacít; Overovanie kvality 

vzdelávania ; Financovanie ZŠ; Legislatíva v oblasti ZŠ; Status a vzdelávanie 
učiteľov 

• vývoj počtu študentov (demografický vývoj); 
• uplatniteľnosť absolventov na trhu vzdelávania a následne na trhu práce. 

 
- vnútorné kľúčové faktory, najmä: 

• politika zriaďovateľa, uskutočňovaná prostredníctvom jeho kompetencií a nástrojov; 
- Zriaďovanie, združovanie, spájanie a zrušovanie škôl; Obsadzovanie riadiacich 

postov; Pôsobnosť vo veciach výchovy a vzdelávania; Prerozdeľovanie financií  
• politika samotnej školy, uskutočňovaná prostredníctvom jej kompetencií, úloh a nástrojov; 

- Kvalita vyučovacieho procesu; Efektívny manažment školy  
 
Vzdelávanie, vzdelávacie kapacity, kvalita vyučovacieho procesu sú súčasťou každej úrovne riadenia 
školstva a výchovno-vzdelávací proces je „kľúčom“ ku kvalitnému absolventovi školy. Predpokladmi 
kvalitného vzdelávacieho procesu sú najmä: 

- kvalitný obsah a metóda výchovy a vzdelávania (kvalitný a realizovateľný dokument 
ŠkVP) 

- kvalitný učiteľ (vybavený vedomosťami, zručnosťami, metodikami) 
- žiak motivovaný učiť sa (dostupné atraktívne vzdelávanie) 
- kvalitný manažment (schopný zabezpečiť udržateľnosť kvalitnej VaV) 

 
Uvedené 4 predpoklady sú vlastne 4 hlavné faktory pre dosiahnutie zmeny a ich vytvorenie v každej 
zo siedmych základných škôl v meste Sp.N.Ves v systéme riadenia školstva aj na úrovni zriaďovateľa 
a sú vlastne predmetom tohto projektu ako postupu riešenia hlavného problému  zastaralých osnov 
a metód výchovy a vzdelávania s následkom nízkej atraktivity vzdelávania a znižovaním 
konkurencieschopnosti škôl.   
Hlavnými príčinami problému na úrovni škôl  sú: 
- nedostatok vedomostí a zručností pre tvorbu inovatívnych ŠkVP, najmä v oblasti metód a 
  Foriem 
- nedostatočná informovanosť a neefektívna komunikácia medzi subjektmi ovplyvňujúcimi  
  kvalitu výchovno-vzdelávacích procesov 
- neexistencia systému realizácie vzdelávacích programov. 
Riešenie problému a odstránenie jeho príčin smeruje k dosiahnutiu kvalitného ŠkVP, kvalitného 
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učiteľa, motivovaného žiaka a k systému zavádzania a aktualizácie (zlepšovania) ŠkVP.   
Problémová analýza je rámcom definovania cieľov  a aktivít projektu. 
 
 
F2 Analýza predpokladov žiadateľa  
Predpoklad realizácie projektu žiadateľom – Mestom Sp.N.Ves sa opiera o využitie silných stránok 
a zameriava sa na reálne odstránenie/obmedzenie slabých stránok, ako subjektu manažujúceho oblasť 
rozvoja školstva (ktoré vychádzajú aj z koncepcie rozvoja školstva v meste): 
 

Silné stránky Slabé stránky 
- existujúce odborné a manažérske kapacity a 
štruktúry riadenia oblasti rozvoja školstva v meste 

- chýbajúce systémové nástroje riadenia kvality 
školstva, kvality výchovno-vzdelávacieho procesu – 
chýbajú kritériá kvality škôl, kvality procesov, 
kvality produktov škôl 

- existujúce základné programové dokumenty rozvoja 
školstva (PHSR mesta, Koncepcia rozvoja škôl 
a školských zariadení) 

- nie dostatočné manažérske vedomosti a zručnosti 
manažérov zriaďovateľa pre systémové riadenie – 
monitoring a hodnotenie škôl 

- zabehnutý a využívaný systém komunikácie pre 
 riešenie problémov v oblasti školstva aj s prizvaním   
a za účasti ďalších škôl z regiónu 

- nie dostatočný a účelovo vymedzený priestor 
komunikácie, rozhodovania, porovnávania činností 
škôl, najmä v oblasti výchovno-vzdelávacích 
procesov 

- vybudovaná kapacita koordinácie rozvoja mesta 
v oblasti prípravy a realizácie projektov  

- nie dostatočné vedomosti a zručnosti v zážitkovom 
učení ako najefektívnejšej forme vyučovania 

- vysoká miera motivácie zriaďovateľa a škôl pre 
riešenie spoločne identifikovaných problémov, 
potrieb, využívania príležitostí, dosahovanie zmien  

- nie dostatočné vedomosti a zručnosti vo využívaní 
dostupných a atraktívnych didaktických prostriedkov 
na báze IKT pri metódach a formách vyučovanie 
(stále prevažovanie rozprávania/prenášania 
informácií)  

- vysoká miera nadšenia pre“spoločnú vec“ - nedostatočné vedomosti a zručnosti v manažmente 
zmien (identifikácia a riadenie zmien) ako nástroja 
dlhodobej udržateľnosti kvality škôl a kvality 
procesov výchovy a vzdelávania 

 - nie dostatočné zručnosti vo využívaní 
programových dokumentov ako nástrojov riadenia 
(proces plánovania, aktualizácie, vyhodnocovania)  

 - interné mechanizmy školy – rozhodovacie procesy, 
štruktúra, komunikačné kanály nie sú dostatočne 
aktívne a cieľavedomo využívané v rozhodovaní 
o rozvoji školy a zvyšovaní kvality školy, kvality 
výchovno - vzdelávacích procesov  

 
Hlavným impulzom pre prípravu a realizáciu projektu je napĺňanie zámeru Premeny tradičnej školy 
na modernú systémovými opatreniami, čo pre Mesto Sp.N.Ves a jeho školy znamená pripraviť 
v tomto projekte rovnaké podmienky pre ďalší rozvoj a skvalitňovanie škôl, vytvoriť pomyselnú 
úroveň rovnakého „ štartu“  (štartovaciu čiaru) pre ďalší rozvoj škôl, vytvoriť zdravé súťaživé 
prostredie škôl, ktoré významne prispeje k zvyšovaniu kvality a konkurencieschopnosti škôl. Po 
realizácii tohto spoločného projektu sa očakáva väčšia iniciatíva samotných škôl v príprave 
a realizácii aktivít zameraných na rozvoj školy, na podporu skvalitňovania výchovy a vzdelávania. 
Významnou podporou vzniku projektu bola silná motivácia riaditeľov škôl pre spoločný systémový 
projekt vytvárajúci predpoklady pre zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania prostredníctvom 
tvorby a realizácie inovatívnych ŠkVP.     
 
 
G Aktivity projektu 
 
G1 Názov špecifického cieľa 
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Por.č. Názov špecifického cieľa 
1. Vypracovať a aktualizovať ŠkVP  využitím informačno-komunikačných technológií a na 

základe odbornej diskusie subjektov ovplyvňujúcich  výchovu a vzdelávanie.  
2. Implementovať ŠkVP so zohľadnením špecifikácie každej školy – testovanie, realizácia, 

korekcie, aktualizácia - využitím komunikačných a manažérskych nástrojov.  
 

1. Vypracovať a aktualizovať ŠkVP  využitím informačno-komunikačných technológií a na 
základe odbornej diskusie subjektov ovplyvňujúcich  výchovu a vzdelávanie.  

1.1 Profilácia škôl a tvorba a komunikácia obsahovej časť ŠkVP v  školách 7DEM s,r,o. 
(pre všetky ročníky a všetky predmety využitím Metodiky tvorby ŠkVP spracovanej ŠPÚ, jún 2008 
-ďalej len Metodika) 

1.2 Tvorba a komunikácia inovatívnych metód a foriem výchovy a vzdelávania v školách 7DEM 
s,r,o. (pre všetky ročníky a všetky predmety využitím Metodiky) 

 
2. Implementovať ŠkVP so zohľadnením špecifikácie každej školy – zavedenie, korekcie, 

aktualizácia – vzdelávaním a využitím komunikačných a manažérskych nástrojov.  
2.1 Finalizácia tvorby ŠkVP pre každú školu 7DEM s,r,o.  

(ako programového dokumentu školy a nástroja dosahovania zmien v oblasti kvality výchovno-
vzdelávacieho procesu) 

2.2 Implementačný mechanizmus ŠkVP pre každú školu 7DEM s,r,o.  
( na princípe dlhodobej udržateľnosti kvality výchovno - vzdelávacieho procesu ma každej škole 
7DEM s,r,o a v koordinácii zriaďovateľom) 

 

 
 
 
 
 
 
G2 Podrobný popis aktivít 
 Názov aktivity  1.1 Profilácia škôl a tvorba a komunikácia obsahovej časť ŠkVP v  

školách 7DEM s,r,o. (pre všetky ročníky a všetky predmety využitím 
Metodiky tvorby ŠkVP spracovanej ŠPÚ, jún 2008 -ďalej len Metodika) 

Názov špecifického 
cieľa 

Vypracovať a aktualizovať ŠkVP  využitím informačno-komunikačných 
technológií a na základe odbornej diskusie subjektov ovplyvňujúcich  výchovu 
a vzdelávanie.  

Cieľ aktivity Vypracovať (dopracovať) a komunikovať obsahovú časť ŠkVP tak, aby vzniklo 
referenčné (porovnávacie) a zdravé súťaživé prostredie (inšpirácia, motivácia) 
priamo medzi školami 7DEm s,r,o. ako aj  prizývanými aktívnymi 
pozorovateľmi z iných škôl regiónu SPIŠ 

Termín realizácie 
aktivity 

09/ 2009 – 12/ 2009 

Popis aktivity Účel:  
Ukončiť proces tvorby obsahovej časti ŠkVP (vypracovať, dopracovať) na 
všetkých školách 7DEM s,r,o. ako predpokladu tvorby inovatívnych metód 
a foriem vyučovania v zmysle Metodiky.  
 
Čas:  4 mesiace 
 
Vstupy: 

- interné školské tímy: odborný garant – riaditeľ školy; asistent 
    odborného garanta – spravidla zástupca riaditeľa a pedagógovia školy pre  
    jednotlivé predmety (platené činnosti z projektu  v I.etape projektu sú 
    odborná garancia a zostavenie plánovanej obsahovej časti dokumentu ) 

-    tvorcovia obsahovej časti ŠkVP/učitelia 
 -   Metodika tvorby ŠkVP  

-  príprava/krátkodobé vzdelávanie (3 x 5 hodinové vzdelávanie) všetkých     
    učiteľov podieľajúcich sa na tvorbe obsahu ŠkVP  na každej škole „ Ako 
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    spracovať obsahovú časť  ŠkVP“ formou konzultačného seminára (3 
    konzultačné semináre) s využitím Metodiky tvorby ŠkVP 

- Lektor/konzultant pre tvorbu obsahovej časti ŠkVP  

- zástupcovia ďalších škôl z partnerských miest a zo škôl z regiónu 

- manažment projektu 
 
Činnosti: 

a) etablovanie školských tímov pre manažment tvorby obsahovej časti 
ŠkVP 

b) etablovanie interného tímu tvorcov obsahovej časti ŠkVP na každej 
škole 

c) odborný seminár - príprava tvorcov obsahovej časti ŠkVP využitím 
Metodiky 

d) tvorba a zostavenie  obsahovej časti ŠkVP 
e) prezentácia a diskusia so žiakmi a rodičmi k obsahovej časti ŠkVP na 

každej škole ( Rada školy, celoškolské združenie) 
f) konzultačný seminár „Čo chceme a budeme učiť“ 
g) prierezová činnosť: testovanie Metodiky v praxi špeciálne v prostredí 

základného školstva a spracovanie odporúčaní pre aktualizáciu a 
zmeny 

 
Výstupy: 

1) Dovzdelaná kapacita učiteľov v tvorbe obsahu ŠkVP (zlepšené 
vedomosti zručnosti) 

2) Vypracované a inovované obsahy ŠkVP na všetkých siedmych školách   
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a pre všetky 
predmety s využitím nových vedomostí, zručností a zapracovaním 
spätnej väzby zo stretnutia pedagógov, žiakov, rodičov a odporúčaní 
z odborného seminára.  

3) Súbor odporúčaní pre aktualizáciu, či zmeny príslušných častí 
Metodiky tvorby ŠkVP (zameraných na tvorbu obsahu ŠkVP) 
špeciálne pre prostredie a podmienky  základného školstva) – časť A. 

 
Použité metódy: 

- tréning 

- brainstorming 

- diskusia 

- koučovanie 

- testovanie metodiky 
 

Metodológia aktivity Aktivita 1.1 je prvou z troch etáp projektu a jej výstupy sú „základným 
stavebným kameňom“ pre úspešnú realizáciu celého projektu. 
Podmienkou splnenia aktivity a dosiahnutia plánovaného hlavného výstupu 
v stanovenom čase  je a) cieľavedomá príprava učiteľov pre tvorbu obsahovej 
časti ŠkVP, b) komunikácia, odborné konzultácie a spätná väzba k spracovaniu 
obsahovej časti ŠkVP, c) kvalitný manažment realizácie aktivity. 
V rámci prípravy a následne realizácie aktivity vychádzame zo súčasnej 
situácie a to, že  

- učitelia neboli špeciálne vzdelávaní/pripravovaní  pre tvorbu 
inovatívnych ŠkVP,  

- školy už v súčasnosti majú vypracované ŠkVP pre 1-vé a 5-te ročníky, 
ako aj rozpracované ŠkVP pre ďalšie ročníky, najmä 2 a 6, 

preto v tejto etape projektu v záujme dosiahnutia kvalitného výstupu je 
vytvorený priestor a podmienky na krátkodobé intenzívne 
vzdelávanie/dovzdelávanie tvorcov obsahov ŠkVP.  
Vzdelávanie sa uskutoční formou odborného seminára s plánovaným počtom 
účastníkov 50.  
Príležitosťou pre dosiahnutie kvalitných  a zaujímavých obsahov ŠkVP , ako aj 
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ich špecifikácie zamerania každej školy je možnosť porovnávania, výmeny 
skúseností na základe vzájomnej prezentácie a diskusie obsahových častí ŠkVP 
všetkých škôl za aktívnej účasti lektora/konzultanta, ďalších škôl z regiónu 
SPIŠ a ich odporúčaní na odbornom seminári,  ako aj na základe diskusie so 
žiakmi a ich rodičmi v rámci tradične organizovaných stretnutí v rámci školy 
(celoškolské združenie, Rada školy).  
Príležitosť odbornej a širšej komunikácie návrhov obsahov ŠkVP je 
prostriedkom pre nové inšpirácie, rozvíjanie nápadov a zvyšovanie motivácie 
nie len pre skvalitňovanie samotného ŠkVP, ale aj pre zefektívňovanie 
komunikácie a spolupráce škôl. 
Realizácia projektu (v jeho 3 plánovaných etapách) je prostredím pre 
testovanie vhodnosti, účelnosti, využiteľnosti Metodiky tvorby ŠkVP špeciálne 
v prostredí základného školstva. Dobrá flexibilná metodika je predpokladom 
dlhodobej udržateľnosti kvalitných ŠkVP a tým aj kvalitného výchovno-
vzdelávacieho procesu.       

Cieľová skupina  Aktivita je priamo zameraná najmä na  učiteľov škôl 7DEM s,r,o. tvoriacich 
obsah ŠkVP na každej škole celkovo v počte 257. Všetci účastníci tejto cieľovej 
skupiny majú vysokoškolské vzdelanie, priemerný vek 41 – 45 rokov. Podorbný 
popis charakteristiky cieľovej skupiny je v časti C2. 

Výstupy aktivity 1) Dovzdelaní učitelia v tvorbe obsahovej časti ŠkVP 
2)Vypracované a inovované obsahy ŠkVP na všetkých siedmych školách   
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a pre všetky predmety 
s využitím nových vedomostí, zručností a zapracovaním spätnej väzby zo 
stretnutia pedagógov, žiakov, rodičov a odporúčaní z odborného seminára -  
– pedagogická dokumentácia a programový nástroj skvalitňovania výchovno-
vzdelávacích procesov – prvá časť – obsah ŠkVP 
3) Odporúčania pre aktualizáciu, či zmeny príslušných častí Metodiky tvorby 
ŠkVP (zameraných na tvorbu obsahu ŠkVP) špeciálne pre prostredie 
a podmienky  základného školstva) – aktualizovaný nástroj tvorby ŠkVP – 
prvá časť pre aktualizáciu Metodiky relevantná k tvorbe obsahu ŠkVP 

Zodpovedná osoba Zodpovednou osobou za kvalitu Výstupov 1a 2: 
-  projektová manažérka PhDr. Ľubica Šefčíková 
Spoluzodpovední: odborní garanti za každú školu (viď. menovite nižšie)  
Zodpovednou osobou za Výstup 2:   

- manažérka monitoringu Ing. Zuzana Záborská,  

- spoluzodpovedná je projektová manažérka  PhDr. Ľubica Šefčíková.   

Odborní zamestnanci Odborní garanti (7): metóda výberu: určením a menovacím dekrétom 
primátorom mesta na základe navrhnutých potrebných vedomostí a zručností: 
Mgr. J.Sopko, Mgr. Z. Habasová, Mgr. S.Bartošova, Mgr. V.Kočišova, 
PaedDr. Z. Madarasová, PaedDr.M. Melikantová, PaedDr. V. Oltznauerová  
Asistenti odborných garantov (7): metóda výberu: určením a menovacím 
dekrétom primátorom mesta na základe navrhnutých potrebných vedomostí 
a zručností:PaedDr. T. Višňovská, Mgr. A.Jahodová, Mgr. V.Bdžochová, 
Mgr.J.Andrassy, PaedDr. V Guothová, Mgr. I. Romanová, Mgr. Ľ. Sedlák  
Lektor/konzultant (1) – metóda výberu: VO (verejným obstarávaním) 

Spôsob získavania 
spätnej väzby 

Realizácia projektu je navrhnutá v 3 hlavných etapách a každá z nich je 
ukončovaná/uzatváraná hlavnou komunikačnou aktivitou s cieľom získania 
širšej spätnej väzby a následne jej zapracovania do plánovaných výstupov 
každej z etáp projektu. 
Spätná väzba z I. etapy projektu a aktivity 1.1: 

- spracované a distribuované  závery z riadenej diskusie v rámci 
     konzultačných seminárov (vzdelávanie v zmysle Metodiky) 

- spracované a distribuované  závery diskusie z odborného seminára  

- spracované a distribuované odporúčania expertov na základe prezentácií 
a diskusií v rámci odborného seminára 

Výdavky na realizáciu 
aktivity 

 
194 791,20 SKK / 6 465,88 EUR  
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Názov aktivity  1.2 Tvorba a komunikácia inovatívnych metód a foriem výchovy 
a vzdelávania v školách 7DEM s,r,o. (pre všetky ročníky a všetky predmety 
využitím Metodiky)  

Názov špecifického 
cieľa 

Vypracovať a aktualizovať ŠkVP  využitím informačno-komunikačných 
technológií a na základe odbornej diskusie subjektov ovplyvňujúcich  výchovu 
a vzdelávanie.  

Cieľ aktivity Vytvoriť predpoklady pre inováciu výchovy a vzdelávania. 

Termín realizácie 
aktivity 

1/2010 –10/2010 
 

Popis aktivity Účel: Vypracovať návrhy inovatívnych metód a foriem výchovy a vzdelávania 
 
Čas: 10 mesiacov 
 
Vstupy: 

- špecifické 3-5 členné  tímy podľa predmetov, resp. skupiny predmetov 

- facilitátori/lídri špecifických tímov 

- potrebné vedomosti a zručnosti facilitátorov a špecifických 
tímov/vzdelávanie 

- Metodika tvorby ŠkVP – časť metódy a formy 

- Zostavovatelia dokumentu ŠkVP (pokračovanie z aktivity 1.1) 

- Lektori/konzultanti 

- profesionálny grafik, organizácia pre spracovanie 
Manuálov/Príručiek  a edukačného CD metód a foriem výchovy a 
vzdelávania 

- návrh štruktúry, rozsahu a grafickej úpravy Manuálov pre využívanie 
metód a foriem výchovy a vzdelávania pre všetky predmety a ročníky  

- manažment projektu  
 
Činnosti: 

a) etablovanie predmetových  tímov 
b) určenie gestorstva písomnou dohodou každej zo 7 škôl pre vytvorenie 

podmienok spracovania a následne experimentovania a testovania 
navrhnutých nových metód a foriem výchovy a vzdelávania pre 
konkrétne vybrané predmety, resp. skupín predmetov  

c) príprava/vzdelávanie lídrov a všetkých  členov  predmetových tímov 
(3 dňové vzdelávanie zamerané na tvorbu a realizáciu  nových metód 
a foriem vyučovania a zážitkové učenie; na komunikáciu 
v tíme, tímovú prácu, prezentačné zručnosti, na využívanie 
a používanie IKT pre metódy a formy a na citlivé metódy v rodovej 
rovnosti) 

d) samotné spracovávanie inovatívnych metód a foriem výchovy 
a vzdelávania v predmetových tímoch s možnosťou využitia odborných 
konzultácií  

e) vypracovanie konceptu/pracovnej verzie Manuálu/príručky nových 
metód a foriem výchovy a vzdelávania pre jednotlivé predmety 
a ročníky na základe vopred zadanej štruktúry 

f) testovanie vybraných metód a foriem na všetkých školách 7DEM s,r,o 
podľa určeného gestorstva (viď.písm. d) a formou realizácie 
otvorených hodín (24) a metodických dní (7) za účasti žiakov, rodičov, 
expertov, prizvaných škôl z regiónu a partnerských miest mesta 

g) zachytávanie priebehu promočných a otvorených hodín, metodických 
dní (natáčanie, fotodokumentácia) pre účely spracovania edukačného 
CD   

h) zapracovanie spätnej väzby z etapy testovania do konceptu  
Manuálov/Príručiek 

i) finálne spracovanie Manuálov/Príručiek metód a foriem výchovy 
a vzdelávania pre jednotlivé predmety, skupiny predmetov a pre 
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všetky ročníky (obsah, grafika, tlač, distribúcia aj pre zúčastnené 
ďalšie školy z regiónu a z partnerských miest mesta) 

j) prierezová činnosť: Testovanie využívania metodiky tvorby ŠkVP 
a spracovanie odporúčaní na jej aktualizáciu, špecifikáciu pre 
prostredie základných škôl 

   
Výstupy: 

1) Nová kapacita trénerov pre prostredie základných škôl (vzdelaní 
tréneri/ facilitátori) 

2) Nová kapacita tvorcov inovatívnych foriem a metód (vzdelaní 
tvorcovia a potenciálni konzultanti pre ďalšie školy v regióne  a 
ďalších učiteľov) 

3) Manuál/Príručka nových metód a foriem výchovy a vzdelávania 
pre všetky predmety a ročníky dostupná pre všetky školy 7DEM 
s,r,o ako aj pre školy aktívne participujúce najmä na 
komunikačných aktivitách projektu (spätná väzba, odporúčania) 

4) Edukačné CD a DVD pre učiteľov s obsahom 
Manuálov/Príručiek, ale aj s priebehom promočných 
a otvorených hodín, metodických dní, s obsahom súborov 
odporúčaní, záverov z komunikačných aktivít, ale aj s obsahom 
ďalších potrebných odborných materiálov pre prácu učiteľa vo 
výchovno -vzdelávacom procese. 

5) Súbor odporúčaní pre aktualizáciu Metodiky tvorby ŠkVP v časti 
metódy a formy – časť B. 

 
Použité metódy: 

- tréning trénerov 

- tréning účastníkov- špecifických predmetových tímov 

- brainstorming 

- diskusia 

- prednášky 

- koučovanie 

- demonštrácia a simulácia (otvorené hodiny, metodické dni) 

Metodológia aktivity Aktivita 1.2 je kľúčovou aktivitou projektu zameranou na inovácie v oblasti 
metód a foriem výchovy a vzdelávania a to pre každý predmet, resp. skupiny 
príbuzných predmetov (napr. cudzie jazyky), čomu je v projekte venovaný aj 
adekvátny a z projektu najdlhší čas, pretože splnenie aktivity predstavuje 
viacero dôležitých činností, ktoré sú predpokladom dosiahnutia kvalitných 
plánovaných výstupov tejto aktivity. 
 
Pre úspešné zvládnutie vypracovania  návrhov nových metód a foriem výchovy 
a vzdelávania a to pre každý predmet a každý ročník je nevyhnutná  

- kvalitná príprava tvorcov, ktorí získajú vzdelávaním nové vedomosti a 
          zručnosti 
       - kvalitná príprava lídrov špecifických predmetových tímov ako 

  trénerov skupín, čím vznikne pre školy mesta nová trénerská kapacita 
- kvalitné služby pri konečnom vypracovaní a vydaní manuálov/príručiek 
  a edukačného CD nových metód a foriem vyučovania. 

 
Samostatnou časťou aktivity/súborom činností je experimentovanie 
a testovanie navrhnutých  nových a inovatívnych foriem výchovy a vzdelávania 
na základe modelu, že každá zo 7mych škôl sa stáva prostredím pre túto fázu 
projektu a je zodpovedná za vytvorenie podmienok pre prácu špecifických 
predmetových tímov, pre organizovanie otvorených hodín a metodických dní, 
pre širšiu komunikáciu spracovávania plánovaných výstupov tejto aktivity 
a pre samotné experimentovanie a testovanie navrhnutých nových metód 
a foriem výchovno -vzdelávacieho procesu pre daný predmet a ročník. 
Vypracovávanie návrhov, experimentovanie a testovanie si vyžaduje dobré 
vybavenie tímov didaktickými prostriedkami, najmä interaktívnymi tabuľami- 
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multifunkčnými zariadeniami, veľmi efektívne využiteľnými vo  výchovno-
vzdelávacom procese.   
 
Metodické dni a promočné a otvorené hodiny sú prostriedkom  pre šírenie 
informácií a pre získanie spätnej väzby k vhodnosti, atraktivite a využiteľnosti 
nových metód a foriem v praxi (názory, vyjadrenia, ďalších učiteľov, rodičov, 
zástupcov škôl z partnerských miest a škôl regiónu, expertov, metodikov). 
Priebeh metodických dní, promočných a otvorených hodín bude zachytený 
(natáčaný) kamerou a fotodokumentáciou pre účely spracovania edukačného 
CD. 
 
Až na základe overenia prijateľnosti nových metód a foriem vyučovania v praxi 
bude dopracovaná pracovná verzia Manuálov/Príručiek do finálnej podoby, 
následne grafickej úpravy, tlače a distribúcie a to nie len pre školy  7DEM 
s,r,o. samotné, ale aj pre ďalšie školy z regiónu, Slovenska i partnerských 
miest.  
Manuály/Príručky vrátane Edukačného CD a DVD (viď. bod 4 Výstupy) 
bude v elektronickej podobe dostupným metodickým materiálom pre 
Metodické pedagogické centrum a všetky školy, ktoré prejavia o to záujem. 
 
Podobne ako v aktivite 1.2 súčasťou je testovanie využiteľnosti samotnej 
Metodiky tvorby ŠkVP – časti metódy a formy výchovno – vzdelávacieho 
procesu. 

Cieľová skupina  Pedagógovia/učitelia všetkých škôl v etablovaných špecifických predmetových 
tímov ako tvorcovia metodickej časti ŠkVP a tréneri pracovných skupín/tímov 
(257) 
 
Žiaci všetkých škôl – ako účastníci experimentovania a testovania nových 
navrhovaných metód a foriem vyučovania ( 775) 

Výstupy aktivity  
1) Nová kapacita trénerov pre prostredie základných škôl (vzdelaní tréneri,  
     facilitátori) – súbor vedomostí a zručností tímu trénerov pre 
     zabezpečenie procesu aktualizácie ŠkVP a udržateľnost kvality výchovno- 
     vzdelávacieho procesu    
2) Nová kapacita tvorcov inovatívnych foriem a metód (vzdelaní tvorcovia 
     a potenciálni konzultanti pre ďalších učiteľov) – súbor vedomostí 
     a zručností tímu tvorcov a konzultantov pre zabezpečenie procesu 
     aktualizácie ŠkVP a udržateľnost kvality výchovno- vzdelávacieho procesu    
3) Manuál/Príručka nových metód a foriem výchovy a vzdelávania pre všetky 
     predmety a ročníky dostupná pre všetky školy 7DEM s,r,o ako aj pre školy 
     aktívne participujúce najmä na komunikačných aktivitách projektu (spätná 
     väzba, odporúčania) – didaktické prostriedky 
4) Edukačné CD a DVD pre učiteľov s obsahom Manuálov/Príručiek, ale aj 
     s priebehom promočných a otvorených hodín, metodických dní, s obsahom 
     súborov odporúčaní, záverov z komunikačných aktivít, ale aj s obsahom 
     ďalších potrebných odborných materiálov pre prácu učiteľa vo výchovno – 
     vzdelávacom procese – didaktické prostriedky 
5) Expertízy a posudky k monitoringu a vyhodnoteniu projektu – odborné 
     vstupy pre Prípadovú štúdiu, testovanie Metodiky tvorby ŠkVP 
6) Súbor odporúčaní pre aktualizáciu Metodiky tvorby ŠkVP v časti metódy 
     a formy – časť B. – metodický nástroj. 

Zodpovedná osoba Zodpovední za kvalitu Výstupov1-4: projektová manažérka – PhDr. Ľubica 
Šefčíková, spoluzodpovedné Koordinátorka 1:MgR. Dana Kováčová; 
Koordinátorka 2: Ing. Eva Vargová 
 
Zodpovedná za Výstup 5: Manažérka monitoringu – Ing. Zuzana Záborská, 
spoluzodpovedná projektová manažérka PhDr. Ľubica Šefčíková 

Odborní zamestnanci Lídri predmetových tímov (7): Mgr.E.Školníčková, RNDr.P.Kresťanko, RNDr. 
A. Kačengová, Mgr.D.Rímska, Mgr. Zuzana Hricová, Mgr.E.Murgáčová, Mgr. 
S.Slovinská; metóda vuýberu: autority v danom predmete a školená 
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multiplikátori pre daný predemet 
Členovia predmetových tímov (17):Ing.D.Novotná, Mgr.A.Jahodová, Ing. 
J.Sedlačko, Mgr.M.Dzurillová, Ing.M.Kováčová, Mgr.A.Prachová,, 
Mgr.M.Pollák,PaedDr.A.Sanetriková, Mgr. A.Buntová, Mgr.E.Kukoľová, Mgr. 
I.Macková, Mgr.I.Kováčová, Bc.R.Luňák, Mgr. K. Ovčiariková, Mgr. R.Sirko, 
Mgr. R. Dračková, Mgr. J.Sámelová   
Lektori (2): externí: metóda výberu: VO 
Dodávateľ služby grafické, obsahové spracovanie a tlač nových didaktických 
prostriedkov ( manuálov, CD, DVD) – metóda výberu: VO 

Spôsob získavania 
spätnej väzby 

Hlavnými komunikačnými akciami v II. etape projektu a v aktivite 1.2 projektu 
– tvorba metód a foriem - sú promočné a otvorené hodiny a metodické dni, 
z ktorých bude spracovávaná spätná väzba: 

- spracované a distribuované dotazníky spätnej väzby špeciálne 
     vypracovaných pre  

� učiteľov zúčastnených škôl,  
� lektorov/konzultantov 
� žiakov zúčastnených škôl,  
� rodičov žiakov zúčastnených škôl 
� učiteľov ďalších škôl (partnerské mestá, región) 

- spracované a distribuované  závery diskusie z metodických dní 

- spracované a distribuované závery diskusie z otvorených hodín 

Výdavky na realizáciu 
aktivity 

 
1 028 999,25 SKK / 34 156,52 EUR 

 
Názov aktivity  2.1 Finalizácia tvorby ŠkVP pre každú školu 7DEM s,r,o  ako programového 

dokumentu školy a nástroja dosahovania zmien v oblasti kvality výchovno-
vzdelávacieho procesu. 

Názov špecifického 
cieľa 

Implementovať ŠkVP so zohľadnením špecifikácie každej školy – zavedenie, 
korekcie, aktualizácia – vzdelávaním a využitím komunikačných 
a manažérskych nástrojov. 

Cieľ aktivity Spracovať komplexný dokument ŠkVP ako nástroj pre skvalitňovanie 
výchovno-vzdelávacieho procesu 

Termín realizácie 
aktivity 

11/2010 – 03/2011 

Popis aktivity Účel:  Integrácia obsahovej a metodickej časti ŠkVP (integrácia výstupov 
aktivít 1.1 a 1.2), dopracovanie dokumentu podľa metodiky a schválenie ŠkVP 
pre každú školu 7DEM s,r,o.  
 
Čas: 5 mesiacov 
 
Vstupy: 

- Metodika tvorby ŠkVP  

- zostavovatelia dokumentu ŠkVP (pokračovanie z aktivity 1.1a 1.2) 

- návrh štruktúry, rozsahu a grafickej úpravy ŠkVP pre každú školu  

- manažment projektu  

- Rady škôl 

- schvaľovací orgán zriaďovateľa (mestské zastupiteľstvo) 

- účastníci projektu  

- účastníci záverečnej pedagogickej konferencie  
 
Činnosti: 

a) spracovanie a zostavenie komplexného dokumentu ŠkVP v každej zo 
siedmych škôl 

b) prezentácia ŠkVP a pripomienkovanie schvaľovacím orgánom Rade 
školy a zriaďovateľom (Komisia školstva pri mestskom zastupiteľstve, 
mestské zastupitešstvo) 
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c) schvaľovací proces/schválenie ŠkVP – Riaditeľ školy, Rada školy,  
zriaďovateľ   

d) grafická úprava a tlač ŠkVP 
e) spracovanie Prípadovej štúdie projektu 
f) tlačová konferencia  
g) zorganizovanie a uskutočnenie  záverečnej pedagogickej konferencia 
h) uverejnenie výstupov projektu v aspoň dvoch odborných časopisoch 

prierezová činnosť: testovanie metodiky tvorby ŠkVP 
 

Výstupy: 
 
1)  Sedem (7) komplexných a špecifických schválených školských vzdelávacích 
     programov na úrovni Rady školy a na úrovni zriaďovateľa- Mesta za účasti 
     volených predstaviteľov mesta 
2)  Prípadová štúdia projektu  - ponaučenia z procesu realizácie projektu   
3) Komplexný súbor odporúčaní pre aktualizáciu a zmeny Metodiky tvorby 
     ŠkVP  prezentovaných a doručených zodpovedným vzdelávacím metodickým 
     inštitúciám 
4)  Odborné články (min.2)s procesu a skúseností z realizácie projektu 
     zamerané na skúsenosti, dosiahnuté výsledky a dopad, ako aj na systémové 
     opatrenia a kroky v metodike tvorby ŠkVP a mechanizmoch ich zavádzania 
     a realizácie. 
5)  Zborník z pedagogickej konferencie 
 
Použité metódy: 

- diskusia 

- prednášky 

- brainstorming 

- demonštrácia (záverečná konferencia) 

- spracovanie odborných článkov 
 

Metodológia aktivity Špecifický cieľ 2 je zameraný na implementáciu vypracovaných ŠkVP. Prvá 
aktivita 2.1 uzatvára/finalizuje proces tvorby i širšiu odbornú komunikáciu 
tvorby ŠkVP ( zorganizovaním  záverečnej pedagogickej konferencie).   
 
Vzhľadom na skutočnosť a rozhodnutie všetkých škôl 7DEM s,r,o, že 
predkladateľom a lídrom projektu je Mesto Sp.N.Ves ako zriaďovateľ škôl, 
schvaľovací proces vrátane poslednej etapy pripomienkovania ŠkVP, prebehne 
na dvoch úrovniach: 
– na úrovni školy – Rady školy ako nástroja kvality výchovno-vzdelávacieho 

procesu, nástroja marketingu a zvyšovania konkurencieschopnosti školy 
– na úrovni zriaďovateľa ako nástroja (jeden z nástrojov) hodnotenia 

kvality školy.      
 
Prezentácia plánovaných výstupov projektu, a to vytlačené komplexné ŠkVP, 
Manuály/príručky metód a foriem vyučovania, Prípadová štúdia z procesu 
realizácie projektu, promočné aktivity z využitia nových ŠkVP,  ako aj 
Komplexný súbor odporúčaní pre aktualizáciu Metodiky tvorby ŠkVP budú 
kľúčovými bodmi programu záverečnej konferencie.  
 
Závery konferencie vrátane prípadovej štúdie a súboru odporúčaní pre 
aktualizáciu metodiky s cieľom jej špecifikácie pre základné školstvo budú 
predmetom ich publikovania v odborných časopisoch. 

Cieľová skupina  Priamou cieľovou skupinou sú pedagógovia škôl (257)  
 

Výstupy aktivity 1)Sedem (7) komplexných a špecifických schválených školských vzdelávacích 
    programov na úrovni Rady školy a na úrovni zriaďovateľa za účasti   
    volených predstaviteľov mesta – systémový nástroj zmeny výchovno- 
    vzdelávacieho procesu 
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2) Prípadová štúdia z projektu  - ponaučenia z procesu realizácie projektu   
3) Komplexný súbor odporúčaní pre aktualizáciu a zmeny Metodiky tvorby 
     ŠkVP  prezentovaných a doručených zodpovedným vzdelávacím metodickým 
     Inštitúciám – aktualizovaná metodika tvorby ŠkVP pre základné školstvo 
4) Odborné články (min.2) z procesu a skúseností z realizácie projektu – 
     zameranie na  zvýšenie informovanosti, inšpirácie, motivácie ďalších škôl 
5) Zborník z pedagogickej konferencie (odborné príspevky dostupné pre 
     všetkých účastníkov konferencie, odborný materiál k diseminácii výsledkov 
     projektu) 

Zodpovedná osoba Zodpovednosť za Výstup 1: pre každú školu – odborní garanti - riaditelia škôl: 
–spoluzodpovedná projektová manažérka: PhDr. Ľubica Šefčíková 
 
Zodpovednosť za Výstup 2: Koordinátorky 1 a 2: Mgr. Dana Kováčová, Ing. 
Eva Vargová,  
 
Zodpovednosť za Výstup 3: Manažérka monitoringu: Ing. Zuzana Záborská, 
spoluzodpovedná projektová manažérka: PhDr. Ľubica Šefčíková 
 
Zodpovednosť za Výstup 4:  

- za každú školu odborný garant - riaditeľ školy (menovite viď. nižšie) 

- za zriaďovateľa: 
manažérka monitoringu Ing.Zuzana Záborská – článok k systémovým 
a metodickým  otázkam tvorby ŠkVP 

       projektová manažérka PhDr. Ľubica Šefčíková – článok 
       k dosiahnutým výsledkom, výstupom  projektu a k očakávaným 
       dopadom pre rozvoj školstva v meste a regióne (Mesto ako inovačný 
       pól rastu a líder rozvoj školstva v meste a okolí) 

Odborní zamestnanci Odborní garanti (7): metóda výberu: určením a menovacím dekrétom 
primátorom mesta na základe navrhnutých potrebných vedomostí a zručností: 
Mgr. J.Sopko, Mgr. Z. Habasová, Mgr. S.Bartošova, Mgr. V.Kočišova, 
PaedDr. Z. Madarasová, PaedDr.M. Melikantová, PaedDr. V. Oltznauerová  
Asistenti odborných garantov (7): metóda výberu: určením a menovacím 
dekrétom primátorom mesta na základe navrhnutých potrebných vedomostí 
a zručností:PaedDr. T. Višňovská, Mgr. A.Jahodová, Mgr. V.Bdžochová, 
Mgr.J.Andrassy, PaedDr. V Guothová, Mgr. I. Romanová, Mgr. Ľ. Sedlák  
Lídri predmetových tímov (7): Mgr.E.Školníčková, RNDr.P.Kresťanko, RNDr. 
A. Kačengová, Mgr.D.Rímska, Mgr. Zuzana Hricová, Mgr.E.Murgáčová, Mgr. 
S.Slovinská; metóda vuýberu: autority v danom predmete a školená 
multiplikátori pre daný predmet 

Spôsob získavania 
spätnej väzby 

Akciami, v ktorých bude prebiehať podávanie a prijímanie spätnej väzby je: 
a) pripomienkový proces pred schválením ŠkVP na úrovni Rady školy a na 

úrovni zriaďovateľa. Pripomienky budú akceptované len relevantné 
a doručené v písomnej forme.  

b) záverečná pedagogická konferencia, kde bude spätná väzba spracovaná ako 
závery a spoločné vyhlásenia účastníkov konferencie pre zabezpečovanie 
kvality výchovno-vzdelávacieho procesu a kvality školy 

Výdavky na realizáciu 
aktivity 

 
1 628 346,22 SKK / 54 051,19 EUR 

 
Názov aktivity  2.2 Implementačný mechanizmus ŠkVP pre každú školu 7DEM s,r,o.  

(na princípe dlhodobej udržateľnosti kvality výchovno - vzdelávacieho procesu 
ma každej škole 7DEM s,r,o. a v koordinácii zriaďovateľom) 

Názov špecifického 
cieľa 

Implementovať ŠkVP so zohľadnením špecifikácie každej školy – zavedenie, 
korekcie, aktualizácia – vzdelávaním a využitím komunikačných 
a manažérskych nástrojov. 

Cieľ aktivity Zaviesť systém realizácie a aktualizácie ŠkVP v rámci interných rozhodovacích 
procesov a organizácie práce každej školy. 

Termín realizácie 04/2011 – 08/2011 (vrátane administratívy ukončenia projektu) 
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aktivity 
Popis aktivity Účel: 

Vytvoriť podmienky a nástroje pre implementáciu a dlhodobú udržateľnosť 
kvality ŠkVP na každej škole 
 
Čas: 5 mesiacov 
 
Vstupy: 

- manažment škôl  

- príprava/vzdelávanie manažmentu všetkých škôl(riaditelia, 
zástupcovia) 

- lektori (2) 

- vzdelávací program 

- manažment projektu 

- manažment škôl (riaditelia, zástupcovia riaditeľov) 

- organizačná štruktúra školy 

- popis existujúcich povinností a zodpovedností zamestnancov školy 

- popis existujúceho prijímania a výkonu rozhodnutí 

- popis procesov rozhodovania 

- dokument – plán rozvoja školy 
 
Činnosti: 

a)  vzdelávanie manažmentu škôl „ Manažment zmeny – identifikácia 
     a riadenie zmeny; ŠkVP ako nástroj zmeny v rozvoji školy; manažérske 
     zručnosti (5 dňové vzdelávanie riaditeľov, zástupcov riaditeľov škôl,  
     zástupcov manažmentu školstva zriaďovateľa) 
b)   vypracovanie monitorovacieho plánu ŠkVP  ako nástroja pre korekcie 
      ŠkVP počas jedného školského roka  
b)  vypracovanie ročného a trojročného plánu vyhodnocovania plánu  ako 
      nástroja pre aktualizáciu a zmeny ŠkVP. 
c)   analýza vnútorných mechanizmov riadenia a rozhodovania školy 
d)   vypracovanie vzoru interných smerníc každej školy na zavedenie 
     a realizáciu ŠkVP 
d)  samotné vypracovanie smerníc o implementačnom mechanizme v každej  
     škole a jej zaradenie do rozhodovacích procesov  a kontrolných 
     mechanizmov školy (samosprávna a výkonné subjekty školy) a 
     organizačnej  agendy školy (povinnosti, zodpovednosti, informačné 
     a komunikačné kanály, formy rozhodovania, kritéria rozhodovania 
     a pod.) 

 
Výstupy: 

1) Vzdelaný manažment škôl (riaditelia a zástupcovia riaditeľov škôl) v 
oblasti Manažmentu zmien a v oblasti manažérskych zručností 
zameraných na udržateľnosť  kvalitných ŠkVP, ako aj procesov ich 
realizácie (ŠkVP ako jeden z nástrojov riadenia zmien v škole). 

2) Zavedený implementačný mechanizmus ŠkVP v každej škole (systém 
monitoringu, vyhodnocovania, rozhodovania, kontrolných 
mechanizmov, aktualizácie a zmien ŠkVP) 

 
Použité metódy: 

- tréning 

- diskusie 

- brainstorming 

- prieskum/analýza správania a potrieb 
-     akčné plánovanie 

Metodológia aktivity Každá škola je samostatným právnym subjektom avšak všetky základné škola 
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zainteresované v projekte majú podobnú vnútornú štruktúru riadenia. ŠkVP sa 
stane jedným z významných dokumentov riadenia rozvoja školy práve v oblasti 
skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu a ako taký sa musí stať 
súčasťou riadenia školy, súčasťou vnútorných procesov rozhodovania 
a organizácie práce. Z toho dôvodu je dôležité spracovať analýzu interného 
prostredia škôl, analýzu riadenia rozvoja školstva z úrovne škôl a z úrovne 
zriaďovateľa, teda analýzu manažérskych/riadiacich nástrojov škôl 
a zriaďovateľa a do existujúcich systémov zakomponovať systém realizácie 
ŠkVP (zavedenie, monitoring, vyhodnocovanie, aktualizácia, zmeny) a to až na 
úroveň povinností zamestnancov škôl. Na základe analýzy bude vypracovaná 
metodika zavedenia a následne pripomienkovací a schvaľovací proces ŠkVP 
a Implementačného mechanizmu na úrovni každej školy a na úrovni 
zriaďovateľa (úroveň mestského zastupiteľstva). Popis tohto procesu bude 
súčasťou Prípadovej štúdie ako aj Odporúčaní pre tvorbu metodiky ŠkVP 
v prostredí základného školstva. 

Cieľová skupina  Priamou cieľovou skupinou sú všetci učitelia (257) 

Výstupy aktivity 1) Vzdelaný manažment škôl (riaditelia a zástupcovia riaditeľov škôl) 
     v oblasti Manažmentu zmien a v oblasti manažérskych zručností  
     zameraných na udržateľnosť  kvalitných ŠkVP, ako aj procesov ich 
     realizácie – kapacita pre zabezpečenie udržateľnosti kvality ŠkVP 
     a dlhodobej kvality výchovno - vzdelávacieho procesu na každej škole 
  
2) Zavedený implementačný mechanizmus ŠkVP v každej škole (systém 
    monitoringu, vyhodnocovania, rozhodovania, kontrolných mechanizmov,  
    aktualizácie a zmien ŠkVP, existujúca vypracovaná dokumentácia – agenda 
     zavádzania ŠkVP) – manažérsky nástroj 

Zodpovedná osoba Zodpovednosť za Výstup 1: manažérka monitoringu a projektová manažérka - 
Ing. Zuzana Záborská a PhDr. Ľubica Šefčíková 
 
Zodpovednosť za Výstup 2: odborní garanti - riaditelia škôl (menovite viď. 
nižšie) 
- spoluzodpovedná projektová maanžérka PhDr. Ľubica Šefčíková 

Odborní zamestnanci Odborní garanti (7): metóda výberu: určením a menovacím dekrétom 
primátorom mesta na základe navrhnutých potrebných vedomostí a zručností: 
Mgr. J.Sopko, Mgr. Z. Habasová, Mgr. S.Bartošova, Mgr. V.Kočišova, 
PaedDr. Z. Madarasová, PaedDr.M. Melikantová, PaedDr. V. Oltznauerová  
Asistenti odborných garantov (7): metóda výberu: určením a menovacím 
dekrétom primátorom mesta na základe navrhnutých potrebných vedomostí 
a zručností:PaedDr. T. Višňovská, Mgr. A.Jahodová, Mgr. V.Bdžochová, 
Mgr.J.Andrassy, PaedDr. V Guothová, Mgr. I. Romanová, Mgr. Ľ. Sedlák  
Lídri predmetových tímov (7): Mgr.E.Školníčková, RNDr.P.Kresťanko, RNDr. 
A. Kačengová, Mgr.D.Rímska, Mgr. Zuzana Hricová, Mgr.E.Murgáčová, Mgr. 
S.Slovinská; metóda vuýberu: autority v danom predmete a školená 
multiplikátori pre daný predmet,  
Lektori /konzultanti (2), metóda výberu: VO  

Spôsob získavania 
spätnej väzby 

Spätná väzba je súčasťou koordinácie prípravy a spracovania 
implementačných mechanizmov zriaďovateľom – mestom najmä systémom 
zápisov z pracovných porád a stretnutí s určovaním povinností, úloh 
a zodpovedností pre vypracovanie Implementačného mechanizmu.    

Výdavky na realizáciu 
aktivity 

 
438 595,33 SKK / 14 558,70 EUR 
 

 
 
G3 Nadväzujúce aktivity po ukončení projektu  
 
Mesto je zriaďovateľom 7-mych základných škôl a všetky boli priamo zainteresované na príprave 
projektu a sú priamo zainteresované aj na jeho realizácii. Projekt vytvára podmienky pre tvorbu ŠkVP 
a prípravou/vzdelávaním kľúčových subjektov a zavedením implementácie na úrovni každej 
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zúčastnenej škôl, ale aj na úrovni zriaďovateľa, vytvára predpoklady udržateľnosti výsledkov 
projektu. Po ukončení projektu sa očakáva proces testovania realizácie ŠkVP ako aj testovania 
navrhnutých a spracovaných mechanizmov implementácie, kde bude potrebné vymedziť čas na nutné 
korekcie.  
Tvorba a implementácia ŠkVP je povinnosťou každej školy a jej zriaďovateľa bez ohľadu na 
možnosť a príležitosť podpory tohto procesu z externých zdrojov. Tento projekt vytvára rovnaké 
podmienky každej zo škôl 7DEM s,r,o a po ukončení projektu  budú za ďalší proces zlepšovania 
kvality výchovy a vzdelávania viac zodpovedné samotné školy. Mesto ako zriaďovateľa škôl 
projektom vytvára priestor pre špecializáciu škôl, kriteriálne hodnotenie kvality škôl a pre zdravé 
súťaživé prostredie zvyšovania konkurencieschopnosti škôl. Schválené ŠkVP budú jedným 
z nástrojov na hodnotenie škôl.  
Predkladaný projekt je nástrojom na zmeny, ktoré majú školy a ich zriaďovateľ – Mesto Sp. N.Ves 
plánované a definované aj v Koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení do konca roku 2015 a to:  
 

� Zmena politiky školy - premena direktívnej školy na humánnu a kreatívnu  
� Zmena učebných osnov- kurikulárna transformácia  - neučiť sa zbytočné veci, ale získavať 

kvalitné a potrebné informácie 
� Zmena prípravy učiteľov – aby neboli len vzdelávatelia, ale aj vychovávatelia, aby sa 

z diktátorov a manipulátorov stali viac priatelia a facilitátori žiakov   
 
Mesto ako zriaďovateľ škôl  a ako samospráva mesta zodpovedná za rozvoj aj v oblasti vzdelávania 
a školstva má vytvorené nástroje  

� inštitucionálne - samotné školy, ktorých sieť po racionalizácii školstva je v meste a pre širšie 
okolie dlhodobo stabilná) 

� programové – PHSR a Koncepcia rozvoja škôl a školských zariadení do konca roku 2015  
� finančné – schválený Programový rozpočet Mesta na roky 2009 – 2011 (plnenie programov a 

koncepcií) 
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H Analýza cieľov projektu  
 
Do tabuľky uveďte názov špecifického cieľa so všetkými k nemu prislúchajúcimi aktivitami v súlade s časťou G1. Uveďte pre všetky špecifické ciele/aktivity projektu.  
 
K jednotlivým aktivitám priraďte výstupy, ktoré sú napĺňané prostredníctvom uvedených aktivít a tiež ukazovatele výsledku, ktoré sú dosiahnuté prostredníctvom uvedených 
aktivít. Použite ukazovatele výsledku uvedené v tabuľke 12 Hodnoty merateľných ukazovateľov so žiadosti o NFP (jeden ukazovateľ výsledku môže byť pridelený viacerým 
aktivitám). 
 

Ciele projektu Aktivity Výstup aktivity Ukazovatele výsledku 
Špecifický cieľ 1  
Vypracovať a aktualizovať ŠkVP  využitím informačno-
komunikačných technológií a na základe odbornej diskusie 
subjektov ovplyvňujúcich  výchovu a vzdelávanie. 

1.1 Profilácia škôl a 
tvorba a 
komunikácia 
obsahovej časť ŠkVP 
v  školách 7DEM 
s,r,o. 
(pre všetky ročníky 
a všetky predmety 
využitím Metodiky 
tvorby ŠkVP 
spracovanej ŠPÚ, jún 
2008 - ďalej len 
Metodika) 

1.Dovzdelaná kapacita učiteľov 
v tvorbe obsahu ŠkVP (zlepšené 
vedomosti zručnosti) 
 
2. Vypracované a inovované 
obsahy ŠkVP na všetkých 
siedmych školách   
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Spišská Nová Ves a pre 
všetky predmety s využitím 
nových vedomostí, zručností a 
zapracovaním spätnej väzby 
zo stretnutia pedagógov, 
žiakov, rodičov a odporúčaní 
z odborného seminára. 
  
3. Súbor odporúčaní pre 
aktualizáciu, či zmeny 
príslušných častí Metodiky 
tvorby ŠkVP (zameraných na 
tvorbu obsahu ŠkVP) špeciálne 
pre prostredie a podmienky  
základného školstva) – časť A. 

 
Počet novovytvorených/ 
inovovaných vzdelávacích 
a študijných programov:  
7 ŠkVP   
 
Počet zamestnancov zapojených 
do vzdelávacích aktivít 
projektu: 257  
 
Počet novovytvorených 
/inovovaných študijných 
materiálov: 50  
 
Počet žiakov zapojených do 
realizácie aktivít projektu: 775 
 
 
 
Poznámka: !!! 
Ukazovatele platia spolu pre 
všetky aktivity projektu 
 
  

 1.2 Tvorba a 
komunikácia 
inovatívnych metód 
a foriem výchovy 
a vzdelávania v 

4. Nová kapacita trénerov pre 
prostredie základných škôl 
(vzdelaní tréneri/ facilitátori) 
 
5.Nová kapacita tvorcov 
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školách 7DEM s,r,o. 
(pre všetky ročníky a 
všetky predmety 
využitím Metodiky) 

inovatívnych foriem a metód 
(vzdelaní tvorcovia 
a potenciálni konzultanti pre 
ďalšie školy v regióne  a ďalších 
učiteľov) 
 
6. Manuál/Príručka nových 
metód a foriem výchovy 
a vzdelávania pre všetky 
predmety a ročníky dostupná 
pre všetky školy 7DEM s,r,o ako 
aj pre školy aktívne 
participujúce najmä na 
komunikačných aktivitách 
projektu (spätná väzba, 
odporúčania) 
 
7.Edukačné CD a DVD pre 
učiteľov s obsahom 
Manuálov/Príručiek, ale aj 
s priebehom promočných 
a otvorených hodín, 
metodických dní, s obsahom 
súborov odporúčaní, záverov 
z komunikačných aktivít, ale aj 
s obsahom ďalších potrebných 
odborných materiálov pre prácu 
učiteľa vo výchovno -
vzdelávacom procese. 
 
8. Súbor odporúčaní pre 
aktualizáciu Metodiky tvorby 
ŠkVP v časti metódy a formy – 
časť B. 
 

Špecifický cieľ 2  
Implementovať ŠkVP so zohľadnením špecifikácie každej školy – 
testovanie, realizácia, korekcie, aktualizácia - využitím 

Finalizácia tvorby 
ŠkVP pre každú 

9 .Sedem (7) komplexných a 
špecifických schválených 

Viď. uvedené vyššie 
v zmysle poznámky, platia 
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komunikačných a manažérskych nástrojov školu 7DEM s,r,o.  
(ako programového 
dokumentu školy 
a nástroja dosahovania 
zmien v oblasti kvality 
výchovno-
vzdelávacieho 
procesu) 

školských vzdelávacích 
programov na úrovni Rady 
školy a na úrovni zriaďovateľa- 
Mesta za účasti volených 
predstaviteľov mesta 
 
10 .Prípadová štúdia projektu  - 
ponaučenia z procesu realizácie 
projektu  
  
11. Komplexný súbor 
odporúčaní pre aktualizáciu 
a zmeny Metodiky tvorby 
ŠkVP  prezentovaných 
a doručených zodpovedným 
vzdelávacím metodickým 
inštitúciám 
 
12. Odborné články 
(min.2)s procesu a skúseností z 
realizácie projektu  zamerané 
na skúsenosti, dosiahnuté 
výsledky a dopad, ako aj na 
systémové opatrenia a kroky 
v metodike tvorby ŠkVP 
a mechanizmoch ich zavádzania 
a realizácie. 
 
13. Zborník z pedagogickej 
konferencie 

všetky vyššie uvedené 
ukazovatele 

 Implementačný 
mechanizmus ŠkVP 
pre každú školu 
7DEM s,r,o.  
( na princípe 
dlhodobej 
udržateľnosti kvality 
výchovno - 
vzdelávacieho procesu 

14.Vzdelaný manažment škôl 
(riaditelia a zástupcovia 
riaditeľov škôl) v oblasti 
Manažmentu zmien a v oblasti 
manažérskych zručností 
zameraných na udržateľnosť  
kvalitných ŠkVP, ako aj 
procesov ich realizácie (ŠkVP 
ako jeden z nástrojov riadenia 

 
Viď. uvedené vyššie 
v zmysle poznámky, platia 
všetky vyššie uvedené 
ukazovatele 
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ma každej škole 
7DEM s,r,o 
a v koordinácii 
zriaďovateľom) 

zmien v škole). 
 
15. Zavedený implementačný 
mechanizmus ŠkVP v každej 
škole (systém monitoringu, 
vyhodnocovania, rozhodovania, 
kontrolných mechanizmov, 
aktualizácie a zmien ŠkVP) 

 
 
I Multiplikačné efekty 
 
Vytvára projekt multiplikačné efekty? Ak áno, uveďte aké: 
1. Projekt umožňuje tvorbu, širokú odbornú komunikáciu a implementáciu ŠkVP nie len na jednej škole, ale 
v tom istom čase, za rovnakých podmienok naraz v 7-mych základných školách v meste Sp.N.Ves 

2. Otestovaný proces tvorby, komunikácie a implementácie v rámci projektu Mesto využije pre ďalšie škola 
a školské zariadenia – Základná umelecká škola a Materské školy 

3. Projekt 7DEM s,r,o je systémovým projektom prebiehajúcim v troch etapách a obsahom každej z etáp sú 
komunikačné aktivity. Mesto Sp.N.Ves, ako inovačný pól rastu širšieho regiónu prostredníctvom projektu 
vytvára priestor pre účasť najmä ďalších základných škôl z regiónu SPIŠ, ktoré môžu skúsenosti takto  získané 
aplikovať na podmienky danej školy, vzdelávacej inštitúcie.  

4. Ako aktívni pozorovatelia projektu budú prizvaní partneri zo škôl a partnerských miest Nitra i Havlíčkov 
Brod, čím sa vytvára priestor nie len pre výmenu skúseností, ale aj pre užitočné multiplikačné efekty. 

5. Do komunikačných aktivít budú zainteresovaní lektori/konzultanti/experti, ktorí prostredníctvom spätnej 
väzby a diskusií získajú cenné informácie z procesu tvorby a implementácie ŠkVP, ktoré môžu prenášať 
a ďalej využívať  v rámci vzdelávacích aktivít zameraných na relevantnú cieľovú skupinu, ako aj v rámci 
tvorby odborných a metodických materiálov ako pomôcok pre tvorbu vzdelávacích programov 

6. Komunikačné akcie projektu (metodické dni, otvorené hodiny, pedagogická konferencia) sú platformou aj 
pre účasť širšej verejnosti vrátane volených predstaviteľov, pre ktorých sú informácie a závery diskusií 
cenným podkladom k rozhodovaniu na úrovni Komisie školstva pri mestskom zastupiteľstve, ako aj pre 
rozhodovanie samotného zastupiteľstva pri schvaľovaní a aktualizácii Koncepcie rozvoja školstva, pri 
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schvaľovaní programového rozpočtu pre oblasť školstva, pre rozhodovanie o príprave a realizácii projektov 
v tejto oblasti a pod. 

7. Pre nepriamu cieľovú skupinu – rodičia - je projekt priestorom pre lepšie poznanie školy, resp. výchovno-
vzdelávacieho procesu žiaka-jeho dieťaťa, čo následne môže byť prínosom v rámci činností samosprávnych 
orgánov školy a cieľavedomejšej pomoci škole. 

 
J Diseminácia výsledkov projektu 
 
Uveďte, akým spôsobom budú propagované aktivity a výsledky projektu: 
Nepovinná príloha B sprehľadňuje proces/priebeh projektu vrátane plánovaných vzdelávacích a  
komunikačných aktivít, ako aj odborných a informačných materiálov ktoré sú prostriedkom šírenia výstupov 
a výsledkov projektu a to: 

� odborný seminár a konzultačný seminár pri tvorbe obsahovej časti ŠkVP 
� špeciálne vzdelávanie pedagógov k inovatívnej tvorbe metód a foriem vyučovania 
� špeciálne vzdelávanie manažmentu škôl zameraného na manažment zmien 
� 7 metodických dní 
� 24 otvorených hodín 
� 2 dňová pedagogická konferencia 
� tlačová konferencia k výsledkom projektu 
� odborné články (minimálne 2)do odborných časopisov 
� súbor odporúčaní pre tvorbu a implementáciu ŠkVP v prostredí základných škôl 
� manuály/príručky inovatívnych  metód a foriem vzdelávania 
� edukačné CD a DVD 
� prípadová štúdia z projektu 
� zborník z pedagogickej konferencie 
� informácie na web stránke Mesta  
� prizvanie partnerských miest a škôl mesta (Nitra, Havlíčkov Brod na ich náklady) 
� prizvanie ďalších minimálne 10-tich škôl z regiónu SPIŠ  
� komunikácia o projekte na úrovni Komisie školstva a na úrovni mestského zastupiteľstva (MsZ) 

s účasťou miestnych regionálnych médií vrátane mestskej televízie 
� samotný pripomienkový a schvaľovací proces Implementačného mechanizmu ŠkVP na každej škole 

a na úrovni MsZ   
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