
 
 

 
 

  

 

 

Základné informácie o projekte 

Názov projektu: 

Modernizácia priestorov Súkromnej strednej odbornej školy, S. 
Sakalovej č.182, Bytča pre zlepšenie kľúčových kompetencií jej 
žiakov 

Žiadateľ / Prijímateľ: Občianske združenie Vzdelávanie 

Kód projektu v systéme ITMS2014+: 302021K037 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 

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

Špecifický cieľ: 
2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na 
praktickom vyučovaní 

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14 

Hospodárska činnosť 19 - Vzdelávanie 

Miesto realizácie projektu 
Katastrálne územie Veľká Bytča; parcela registra C – číslo: 977; 
súpisné číslo budovy 182 

 

 

Stručný popis projektu 

Občianske združenie Vzdelávanie je zriaďovateľom Súkromnej strednej odbornej školy, S. Sakalovej č. 182, Bytča, 
(ďalej aj len „SSOŠ Bytča“), ktorá poskytuje úplné stredné vzdelanie (ISCED 3A) v študijnom odbore 6341 M škola 
podnikania. Škola je zriadená a do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky zaradená v súlade s 
príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

Škola na jednej strane disponuje dostatočnými edukačnými priestormi, na druhej strane však jej chýba potrebné, 
často aj to najzakladanejšie, vybavenie pre realizáciu rôznych foriem a metód edukácie jednotlivcov i skupín bez 
rozdielu - vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakov s 
nadaním – v dennej i externej forme. 
Zosúladeniu materiálno-technického zabezpečenia jednotlivých oblastí vzdelávania v škole so stavom 
požadovaným ŠVP a Normatívom zabraňuje absencia niektorých odborných učební a ich potrebného 
vybavenia nábytkom, IKT a didaktickými pomôckami v jej odborných učebniach pre cvičnú firmu a pre 
vyučovanie jazykovej odbornej prípravy a ďalších príbuzných odborných predmetov, jazykovú učebňu, 
multimediálna učebňu a knižnicu so študovňou.   

Výber odborných učební vrátane výberu príslušných druhov a podrobnej špecifikácie jednotlivých tovarov, na 
vybavenie ktorých Žiadateľ získal potrebné finančné prostriedky v rámci implementovaného projektu, je daný 
zameraním školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a regiónom Žiadateľa, v hospodárstve ktorého dominuje 
technický - najmä automobilový priemysel - a z ktorého pochádza privážna časť jej ho žiakov. Výsledky projektu - 
pestrá škála a variabilita vybavenia (nábytok a IKT) a učebných pomôcok vytvoria v škole prostredie, v ktorom 
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bude možné uspokojiť rôznorodé vzdelávacie potreby každého jedinca v súlade s jeho špecifickými 
potrebami s cieľom zabezpečenia jeho plnohodnotnej účasti na vzdelávaní a uľahčenia jeho budúcej 
profesijnej orientácie a neskoršieho výberu vhodnej vysokej školy a uplatnenia v reálnom živote a v 
spoločnosti. Takéto prostredie umožní odborným zamestnancom školy aplikovať rôzne formy a metódy edukácie 
jednotlivcov i skupín bez rozdielu - vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením, žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, žiakov s nadaním - v dennej i externej forme štúdia.  

Realizácia projektu odstráni disproporciu medzi požiadavkami legislatíve na materiálno-technické zabezpečenie 
odborných učební a stavom, ktorý je v škole v súčasnosti, pričom škola spĺňa podmienku územného zacielenia 
pomoci v Žilinskom kraji – RIÚS.. 

Cieľ projektu 

Cieľom projektu je prostredníctvom modernizácie 5 odborných učební Súkromnej strednej odbornej školy, S. 

Sakalovej č. 182, Bytča obstaraním chýbajúceho vybavenia, ktoré umožní vo výchove a vzdelávaní jej žiakov 

uplatniť moderné vyučovacie formy a metódy zamerané na získanie adekvátnych odborných poznatkov a 

zručností, zvyšovanie jazykových znalostí a komunikačných schopností v materinskom i cudzích jazykoch a 

úrovne práce s IKT smerujúcich k rozvoju všetkých kľúčových kompetencií žiaka vytvoriť priestor pre jeho 

rozhľad o jeho budúcich možnostiach (študijných i pracovných) a zvýšiť počet žiakov strednej odbornej 

školy na praktickom vyučovaní.. 

Uvedený cieľ sa dosiahne realizáciou jednej hlavnej aktivity - obstaraním a modernizáciou materiálno-technického 

vybavenia odborných pracovísk (nábytok a IKT) a didaktických pomôcok do odborných učební uvedenej školy 

(knižničného fondu do knižnice ), ktoré bude môcť využívať 225 žiakov navštevujúcich strednú odbornú školu. 

Merateľné ukazovatele projektu 

Dosiahnutie cieľa Projektu a jeho udržateľnosti bude, v období po jeho realizácii, merateľné merateľnými 

ukazovateľmi: 

• P0068 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl s cieľovou hodnotou 225žiakov 

• P0310 - Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP) s cieľovou hodnotou 1. 

 


