
 
  
 
 

 
Názov projektu:  
 

Modernizácia vzdelávania v Spojenej škole v Sečovciach na základe požiadaviek trhu práce 
   

 „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“ 
dopytovo-orientovaný projekt 

 

  

 

Kód výzvy:   OPV-2012/1.1/08-SORO 

Spolufinancovaný fondom: Európskym sociálnym fondom 

Operačný program:   Vzdelávanie 

Prioritná os:  1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy 

Opatrenie:  1.1 Premena tradičnej školy na modernú 

ITMS:  26110130691 

Termín realizácie: február 2014 – november 2015 

Výška nenávratného príspevku: 391 802,14 EUR 

Financovanie projektu:   

 

Strategický cieľ projektu 

Prestavbou vzdelávania školy prispieť k zvýšeniu adaptability absolventov na trhu práce a v procese VŠ 
vzdelávania s ohľadom na potreby vedomostnej spoločnosti.  
 

Špecifické ciele projektu: 

1. Skvalitniť proces vzdelávania žiakov strednej školy inovovaním/zriadením laboratórií vybavených 
modernými učebnými pomôckami a nadväzne inováciou výučby. 

2. Odborne pripraviť a motivovať pedagógov školy pre zavádzanie zmien potrebných na premenu tradičnej 
školy na modernú. 

3. Inovovať proces vzdelávania na strednej škole podporujúceho rozvoj vedomostnej spoločnosti. 

4. Zvýšenie uplatnenia sa absolventov školy na trhu práce realizáciou inovatívneho poradenstva 
o povolaniach a zamestnaniach a zvýšením bonity školy. 



Cieľové skupiny 

1. Pedagogickí zamestnanci strednej školy: 24 

2. Žiaci strednej školy: 370 

 

Aktivity projektu 

1.1 Inovácia vzdelávania založená na inovácii alebo zriadení laboratórií 

2.1 Vzdelávanie pedagógov a posilnenie ich kompetencií 

3.1 Inovácia vyučovania vo vybraných predmetoch 

3.2 Modernizácia spôsobov vzdelávania s využitím IKT   

4.1 Podpora uplatnenia sa absolventov školy na trhu práce 

4.2 Záverečná konferencia projektu 

 

 

 

1.1 Inovácia vzdelávania založená na inovácii alebo zriadení laboratórií 

 

Cieľ aktivity: 

Overenie inovatívneho spôsobu výučby v praxi na základe vytvorených predpokladov na inováciu výučby 

vybraných povinných predmetov vrátane spracovania odborných textov, pracovných listov alebo didaktických 

listov potrebných pre výučbu 

 

Termín aktivity: 

02/2014  - 11/2015 

 

Výstupy aktivity: 

Absolventi strednej školy lepšie pripravení pre potreby ďalšieho stupňa vzdelávania prispôsobených pre 
potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti, čo dosiahneme inováciou obsahu, metód vzdelávacieho 
procesu a používaných moderných učebných pomôcok s využitím IKT. 
 
Kvantifikovateľné výstupy:  

 4 pedagogickí zamestnanci školy (učitelia) zapojení do aktivity 

 8 nových, resp. inovovaných študijných materiálov 

 170 žiakov zapojených do aktivity 

 Zriadenie týchto učební: 
o  Laboratórium fyziky 
o  Chemické laboratórium 
o  Laboratórium pre výučbu biológie (laboratórium 2) 

 

 

 

 

2.1  Vzdelávanie pedagógov a posilnenie ich kompetencií 

 

Cieľ aktivity: 

Vzdelávaním pedagógov školy, ktorí budú zabezpečovať výučbu vybraných predmetov inovatívnymi metódami 

s využitím IKT, sa dosiahne kvalitatívne a kvantitatívne zvýšenie kľúčových zručností, vedomostí a návykov 

absolventov SŠ v nadväznosti na aktuálne a perspektívne požiadavky vedomostnej spoločnosti a potreby  trhu 

práce. 

 

Termín aktivity: 

04/2014  - 11/2015 



Výstupy aktivity: 

Pedagógovia školy s novými vedomosťami a PC zručnosťami, ktorých aplikáciou vo vyučovacom procese 
dosiahneme, že absolventi strednej školy budú lepšie pripravení pre potreby ďalších stupňov vzdelávania 
prispôsobených pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti. 
 
Kvantifikovateľné výstupy:  

  Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov: 8 

  Počet zamestnancov  zapojených do vzdelávacích aktivít projektu: 24 
 
 

 

 

3.1  Inovácia vyučovania vo vybraných predmetoch 

 

Cieľ aktivity: 

Overenie inovatívneho spôsobu výučby v praxi na základe vytvorených predpokladov na inováciu výučby 
vybraných povinných predmetov vrátane spracovania odborných textov, pracovných listov alebo didaktických 
listov potrebných pre výučbu. 
 
Termín aktivity: 

02/2014 – 11/2015 

 

Výstupy aktivity: 

Absolventi strednej školy lepšie pripravení pre potreby ďalšieho stupňa vzdelávania prispôsobených pre 
potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti, čo dosiahneme inováciou obsahu, metód vzdelávacieho 
procesu a používaných moderných učebných pomôcok s využitím IKT. 
 
Kvantifikovateľné výstupy:  

 15 pedagogických zamestnanci (učitelia) zapojení do aktivity 

 30  nových, resp. inovovaných študijných materiálov 

 Zariadenie týchto odborných učební s cieľom praktickej výučby: 
o  LEGO Education učebňa 
o  Multimediálna učebňa 

 
 
 
 

3.2  Modernizácia spôsobov vzdelávania s využitím IKT 

 

Cieľ aktivity: 

Digitalizácia vzdelávania a maximalizácia využitia možností IKT vo vyučovacom procese. 

 

Termín aktivity: 

02/2014 – 11/2015 

 

Výstupy aktivity: 

Absolventi strednej školy kvalitnejšie pripravení pre potreby ďalšieho stupňa vzdelávania prispôsobených pre 
potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti. 
 
Kvantifikovateľné výstupy:  

 5 pedagogických zamestnanci (učitelia) zapojení do aktivity 

 10 nových, resp. inovovaných študijných materiálov 

 Inovácia didaktických prostriedkov v: 
o Špecializovanej učebni pre wifi technológie 
o Špecializovanej učebni pre CISCO technológie 

 
 

 



4.1 Podpora uplatnenia sa absolventov školy na trhu práce 

 

Cieľ aktivity: 

Prepojiť školu s praxou, ukázať fungovanie školy, jej vybavenie a úroveň jej absolventov potenciálnym 

zamestnávateľom, ale i záujemcom o štúdium. 

 

Termín aktivity: 

03/2014 – 11/2015 
 

Výstupy aktivity: 

 Poskytnutie kvalifikovaného kariérneho poradenstva, ktoré je prepojené s požiadavkami trhu práce 

 Zrealizovanie min. dvoch dní zameraných na prezentáciu možností uplatnenia sa absolventov školy na 
trhu práce v spolupráci s IT firmami – zamestnávateľmi na trhu práce s atraktívnym programom pre 
záujemcov o daný odbor i jeho študentov a absolventov 

 
Kvantifikovateľné výstupy: 

 Počet absolventov SŠ, ktorí sa zúčastnili aktivity: 30 

 Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivity: 100 
 

 

 

 

4.2  Záverečná konferencia projektu 

 

Cieľ aktivity: 

Cez prezentáciu výsledkov projektu chceme ukázať inovatívny spôsob vzdelávania na strednej škole s využitím 

IKT ako veľmi efektívneho a účinného nástroja zabezpečujúceho zvýšenie kvality absolventov školy a ich 

úspešnosť pri uplatňovaní sa na trhu práce alebo na ďalšom stupni vzdelávania. 

 

Termín aktivity: 

12/2014 – 11/2015 

 

Výstupy aktivity: 

 50 účastníkov konferencie  

 Spracovanie a vydanie publikácie o projekte v tlačenej i softvérovej forme 

 Zaujímavé nové podnety na ďalšiu prácu a nové projekty ako výstupy práce v skupinách 

 Min. 3 príspevky o projekte v masmédiách 
 

Z dlhodobého hľadiska očakávame, že vďaka tejto aktivite zviditeľníme výsledky projektu podporeného 
z fondov EÚ a nadviažeme spoluprácu s ďalšími firmami a tiež vzdelávacími inštitúciami, ktorým môžeme 
pomôcť pri spracovaní a realizácii ich projektov na podporu inovácií ich vzdelávania. 

 


