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Predmetom projektu je modernizácia a vybavenie učebne na výučbu prírodovedných predmetov, predovšetkým fyziky a odbornej jazykovej na
zabezpečenie interaktívnej výučby jazykov.
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie výsledkov žiakov školy v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich
úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základnej školy z hľadiska jej funkcie ako centra
celoživotného vzdelávania.
Špecifické ciele projektu:
 obstaranie vybavenia fyzikálnej učebne,
 obstaranie vybavenia jazykovej učebne na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane slovenského jazyka pre osoby
vyrastajúce v inom jazykovom prostredí
Špecifické ciele projektu budú mať úzky súvis s príslušnými očakávanými výsledkami podpory IROP, ktorými sú:
 zlepšenie výsledkov v národnom meraní Testovanie 9 vyučovací jazyk,
 zlepšenie technického vybavenia jazykových učební,
 zlepšenie technického vybavenia prírodovedných učební.
Realizáciou projektu bude zabezpečená modernizácia materiálno-technického vybavenia základnej školy z hľadiska jej funkcie ako centra
celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so
zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podpora základného vzdelávania bude preto v rámci
IROP a predkladanej žiadosti zacielená na modernizáciu a rekonštrukciu odborných učební a to konkrétne: fyzikálna učebňa pre vyučovanie s
kapacitou 24 žiakov. V rámci projektu bude zriadená aj jazyková učebná s kapacitou 16 žiakov. Súčasťou učební budú aj plnohodnotne
vybavené pracoviská učiteľa.
Naplnenie cieľov bude dosahované realizáciou dvoch hlavných aktivít projektu:
 Modernizácia a vybavenie fyzikálnej učebne
 Modernizácia a vybavenie jazykovej učebne
podpornými aktivitami:
 Informovanie a komunikácia
 Riadenie projektu
Realizáciou hlavných aktivít projektu budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele projektu:
 P0069 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
 P0322 Počet podporených učební prírodovedných
 P0320 Počet podporených učební jazykových
 P0327 Počet podporených základných škôl
Projekt je v súlade s Regionálnou integrovanou územnou stratégiou Trnavského kraja na roky 2014 – 2020 a Integrovanou územnou stratégiou
udržateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trnava na roky 2014 – 2020 konkrétne s Investičnou prioritou č. 2.2
Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej
infraštruktúry, Špecifický cieľ č. 2.2.2.

