
 
  

OBEC VEĽKÉ TRAKANY – Vytvorenie odbornej učebne pre polytechnickú výchovu a jej materiálno-

technické vybavenie v ZŠ s VJM Veľké Trakany 

Názov projektu: Vytvorenie odbornej učebne pre polytechnickú výchovu a jej materiálno-technické 

vybavenie v ZŠ s VJM Veľké Trakany 

Miesto realizácie projektu: Obec Veľké Trakany  

Výzva – kód Výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program  

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja  

Prioritná os: 2- Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám  

Investičná priorita: 2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručnosti a 

celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry  

Špecifický cieľ: 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl 

Dátum začiatku (plánovaný): júl 2020 
Dátum ukončenia projektu (plánovaný): február 2021 
 

Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 56 148,24 EUR (slovom: 

päťdesiatšesťtisíc stoštyridsaťosem eur dvadsaťštyri centov), z toho: 

1. Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ - 47 726,00 EUR (85,00%) 

2. Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie ŠR - 5 614,82 (10,00%) 

3. Vlastné zdroje - 2 807,41 EUR (5,00%). 

  

Hlavným zámerom predkladaného projektu je vytvorenie polytechnickej učebne pre ručné a 

strojové obrábanie dreva a kovov a s tým súvisiace stavebné úpravy. 

  
Realizáciou projektu prispejeme k zlepšeniu polytechnickej výchovy a k rozvoju pracovných zručností 
žiakov a vytvorí sa priestor pre prácu s talentovanými žiakmi. Škola dlhodobo spolupracuje s SOŠ 
Pribeník, preto jej víziou je zvyšovanie počtu žiakov na praktickom vyučovaní, ktorí sa zamerajú na 
štúdium na partnerskej strednej škole. 
 

Vytvorením a materiálno-technickým vybavením polytechnickej učebne dôjde k: 

 posilneniu výučby zameranej na polytechnickú výchovu v predmete technika 
 zvýšeniu praktických vedomostí, zručností a návykov žiakov 
 prebudeniu záujmu o vzdelávanie v jednotlivých predmetoch 
 zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov ZŠ v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej 

orientácie a potrebami trhu práce  
 zlepšeniu  materiálno-technické vybavenie priestorov učební praktického vyučovania 
 zvýšeniu kvality praktických cvičení s modernými pomôckami a technológiami s využívaním 

moderných vyučovacích metód polytechnickej výchovy 
 zabezpečeniu prepojenia teoretického a praktického vzdelávania na podmienky trhu práce - 

formou laboratórnych a praktických cvičení 
 zlepšeniu prístupu mladých na trh práce – vytvorí sa priestor pre rozhľad žiaka o jeho 

budúcich možnostiach 
 vytvoreniu podmienok na celoživotné vzdelávania - sprístupnenie Centra celoživotného 

vzdelávania /podporené učebne/ pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania 



 
v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

 zlepšeniu výsledkov žiakov v národnom meraní. 

Stanovené ciele projektu budú dosiahnuté prostredníctvom realizácie aktivít:  

 Hlavná aktivita č.1: Stavebno-technické úpravy  
Stavebno-technické úpravy sa budú realizovať v existujúcom priestore bývalej kotolne. Týmito 
úpravami dôjde k rekonštrukcií existujúceho priestoru, ktorý bude po realizácii projektu slúžiť ako 
polytechnická učebňa. 
 

 Hlavná aktivita č.2: Materiálnotechnické vybavenie 
V rámci tejto aktivity plánujeme obstarať materiálno-technické vybavenie v rámci projektu 
vytvorenej polytechnickej učebne - na ručné a strojové obrábanie dreva a kovov. 

 
 Podporná aktivita projektu: Informovanie a komunikácia  

V rámci podpornej aktivity budeme realizovať činnosti v súlade s Manuálom pre informovanie a 
komunikáciu. Ide o činnosti na zabezpečenie informovania a komunikácie o podpore získanej z EŠIF 
na spolufinancovanie projektu. V rámci tejto aktivity uvažujeme s obstaraním 2 ks plagátov, ktoré 
budú umiestnené pri vzniknutej polytechnickej učebni a pri vstupe do školy. 
 


