„Rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov v základnej škole“
Kód projektu ITMS 2014+: 312 011 Q919
Operačný program: Ľudské zdroje
Fond: Európsky sociálny fond
Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Prioritná os: 1 Vzdelávanie
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inklúzivnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému
vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít: 24 mesiacov
Začiatok realizácie aktivít: február 2019
Ukončenie realizácie aktivít: január 2021
Typ projektu: Dopytovo – orientovaný projekt
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskemu fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

1. Aktivita projektu
Názov:
Tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie
prírodovedných, matematických, environmentálnych, jazykových, IKT zručností vrátane
finančnej gramotnosti, podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia.
Cieľ aktivity:
Zvýšiť inklúzivnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu v troch
novovytvorených učebniach školy, zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov v oblasti
čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti formou krúžkovej činnosti v ZŠ
Hanušovce nad Topľou na základe porovnania vstupných a výstupných testov.
1.1. Vytvoriť a zariadiť učebne pre žiakov a Pg DT a UP:
Učebňa ČG na 1.stupni ZŠ
Učebňa ČG na 2.stupni ZŠ
Učebňa MATG na 2.stupni ZŠ
(nábytok, knižný fond, DT, softvérové vybavenie, 3 interaktívne tabule na posúvnom
elektrickom stojane s projektorom, 2 notebooky v každej učebni pre Pg a vizualizér, po
15 ks tablety pre žiakov v každej učebni, nabíjacia skriňa)

1.2. Mimoškolská činnosť žiakov
 Krúžok funkčnej gramotnosti v 1. – 9. ročníku
Vedúci krúžku – triedny učiteľ
Začiatok krúžku: 9/2019
Ukončenie aktivity: 6/2021
Počet hodín mesačne: 4 hodiny
Obsahová náplň a forma mimoškolskej činnosti krúžkov bude prerokovaná v
Pg kluboch.
Výstupy aktivity:
- Tri novovytvorené učebne
- Vstupné a výstupné testy zamerané na ČG
- Zborník pracovných listov ČG
- Exkurzie žiakov v 5.-9.ročníku

2. Aktivita projektu
Názov:
Podpora rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných
zamestnancov vrátane oblasti jazykových a IKT zručností.
Cieľ aktivity:
Zvýšiť profesijné kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov a tým
skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Hanušovce nad Topľou.
2.1. Vzdelávanie Pg a odborných zamestnancov školy
1. Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov školy v oblasti ČG
44 Pg a odborných zamestnancov školy
35 hodín školenia, z toho 2 dni sústredenia v Tatrách, 2 dni v škole
9 kreditov

2. Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov školy v oblasti
edukačného softvéru (bez asistentov)
40 pedagógov
20 hodín školenia v škole
15 kreditov
3. Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov školy v oblasti
myšlienkovej mapy vo vyučovacom procese (bez asistentov)
40 pedagógov
20 hodín školenia v škole
15 kreditov

2.2. Vytvorenie pedagogických klubov s písomným výstupom
Cieľ aktivity:
Poskytnúť platformu pre aktívne sieťovanie a spoločnú spoluprácu
pedagogických zamestnancov na spoločných témach (predmetových
a prierezových) a pre medzigeneračnú výmenu medzi mladými a skúsenejšími
pedagogickými zamestnancami ZŠ Hanušovce nad Topľou a zároveň vytvoriť
písomný výstup a učebné pomôcky (Zborníky a Metodiky) pre žiakov
a pedagógov školy.
Popis a zabezpečenie aktivity:
V Základnej škole Hanušovce nad Topľou vytvoríme 9 pedagogických klubov,
v ktorých sa budú stretávať učitelia, pedagogickí asistenti a vychovávatelia našej
školy v čase mimo vyučovania kde si budú vymieňať skúseností, vzdelávať sa,
získavať nové poznatky a vytvárať podklady pre realizáciu mimoškolskej činnosti
žiakov.

Na 1. stupni ZŠ budú 3 pedagogické kluby s písomným výstupom:
• Klub slovenského jazyka a literatúry na 1. stupni (klub bude mať 10 členov,
z toho 1 koordinátora, členovia klubu budú s aprobáciou učiteľstvo 1.stupňa,
vychovávateľ, asistent)
• Klub matematiky na 1. stupni (klub bude mať 10 členov, z toho 1
koordinátora, členovia klubu budú s aprobáciou učiteľstvo 1.stupňa,
vychovávateľ, asistent)
• Klub prírodovedy na 1. stupni (klub bude mať 10 členov, z toho 1
koordinátora, členovia klubu budú s aprobáciou učiteľstvo 1.stupňa,
vychovávateľ, asistent)

Na 2. stupni ZŠ bude 6 pedagogických klubov s písomným výstupom:
• Klub multikultúrnej výchovy (klub bude mať 4 členov, z toho 1 koordinátora,
členovia klubu budú s aprobáciou dejepis – hudobná výchova – výtvarná
výchova a asistent učiteľa)
• Klub mediálnej výchovy (klub bude mať 5 členov, z toho 1 koordinátora,
členovia klubu budú s aprobáciou matematika – informatika)
• Klub rozvoja osobnosti žiakov (klub bude mať 5 členov, z toho 1 koordinátora,
členovia klubu budú s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra)
• Klub environmentálnej výchovy (klub bude mať 8 členov, z toho 1
koordinátora, členovia klubu budú s aprobáciou fyzika-chémia-geografiatechnika)
• Klub ochrany života a zdravia (klub bude mať 4 členov, z toho 1 koordinátora,
členovia klubu budú s aprobáciou biológia-telesná a športová výchova)
• Klub výchovy k manželstvu a rodičovstvu (klub bude mať 4 členov, z toho 1
koordinátora, členovia klubu budú s aprobáciou občianska výchova-etická
výchova)

Pedagogické kluby a členovia klubov
1. Klub prírodovedy na 1.stupni ZŠ
Vedúci klubu: Mgr. Anna Ondovová
Členovia klubu:
Mgr. Daša Vargová, Mgr. Ondrej Sabo, Mgr. Anna Ivaničová, Mgr. Anna Rišková,
Mgr. Monika Molitorisová, Mgr. Eva Tomčíková, Mgr. Viera Vrlíková, Bc. Gabriela
Jurková, Bc. Eva Gumanová
2. Klub matematiky na 1.stupni ZŠ
Vedúci klubu: Mgr. Anna Rišková
Členovia klubu:
Mgr. Slavomíra Kožlejová, Mgr. Monika Molitorisová, Mgr. Anna Nemcová, Mgr.
Pavol Minár, Mgr. Margita Holingová, Mgr. Eva Tomčíková, Mgr. Anna
Ondovová, Mgr. Ondrej Sabo, Gabriela Kopasová

3. Klub slovenského jazyka a literatúry na 1.stupni ZŠ
Vedúci klubu: Mgr. Margita Holingová
Členovia klubu:
Mgr. Anna Nemcová, Mgr. Pavol Minár, Mgr. Marek Balog, Mgr. Slávka Jurková,
Mgr. Lucia Velčková, Mgr. Lenka Machová, Bc. Gabriela Jurková, Mgr. Viera
Vrlíková, Mgr. Daša Vargová
4. Klub rozvoja osobnosti žiakov
Vedúci klubu: Mgr. Anna Hliboká Čurliková
Členovia klubu:
Mgr. Anna Makáňová, Mgr. Anna Pohlodová, Mgr. Jarmila Pantlikášová, Mgr.
Adela Čebrová

5. Klub ochrany života a zdravia
Vedúci klubu: Mgr. Lukáš Čebra
Členovia klubu:
Mgr. Katarína Hrehová, Mgr. Lenka Pohlodová, RNDr. Martina Mihalčinová
6. Klub mediálnej výchovy
Vedúci klubu: Mgr. Ján Molitoris
Členovia klubu:
RNDr. Natália Verčimáková, Mgr. Jana Peterová, Mgr. Jana Sabová, Ing. Stanislav
Jurko
7. Klub multikultúrnej výchovy
Vedúci klubu: Mgr. František Šoganič
Členovia klubu:
Mgr. Jana Kaľavská, Mgr. Adriana Václavková, Otília Tomašková

8. Klub environmentálnej výchovy
Vedúci klubu: Mgr. Katarína Hrehová
Členovia klubu:
Mgr. Elena Malatová, Mgr. Lukáš Čebra, Mgr. Miroslav Petrov, Ing. Stanislav
Jurko, Ing. Iveta Bednárová, RNDr. Martina Mihalčinová, PaedDr. Viera
Hodošková
9. Klub k manželstvu a rodičovstvu
Vedúci klubu: Mgr. Adela Čebrová
Členovia klubu:
Mgr. Anna Hliboká Čurliková, Mgr. Anna Makáňová, PaedDr. Viera Hodošková

Popis a zabezpečenie aktivity:
V každom Pg klube budú jednotliví členovia pracovať po 30 hodín polročne, t. j. 6
hodín mesačne. Koordinátori klubu budú vypracovávať písomný výstup v počte 50
hodín polročne, t. j. 5 hodín mesačne.
Pg klub sa stretáva max. 2x mesačne, max. 3 hodiny mimo obedňajšej prestávky v
čase od 13:25 do 13:55 na pracovisku ZŠ mimo krúžkovej a vyučovacej činnosti !
Finančné prostriedky za prácu v klube budú vyplatené na základe Prílohy 7 výzvy
ŽoNFP podľa skutočných hodín, ktoré člen klubu venoval aktivitám v klube raz za
školský polrok po jeho ukončení (počas letných prázdnin sa kluby nerealizujú).
V niektorých kluboch sa bude jeden účastník zúčastňovať na činnosti klubu dvakrát,
ale s rozdielnymi vyučovacími predmetmi podľa jeho aprobácie.
Na 1. stupni bude celkom v 3 pedagogických kluboch pracovať 30 pedagogických
a odborných zamestnancov a 3 koordinátori pedagogického klubu.
Na 2. stupni bude celkom v 6 pedagogických kluboch pracovať 30 pedagogických
a odborných zamestnancov a 6 koordinátori pedagogického klubu.

Výstupy aktivity:
Pedagogickí a odborní zamestnanci budú k svojej činnosti využívať
nadobudnuté vedomosti a zručností zo vzdelávania čitateľskej gramotnosti
a edukačného softvéru, štúdiom rôzneho knižného fondu a metodík, ktoré
budú zakúpené na základe prieskumu trhu.
 Pedagogické kluby budú pracovať podľa priložených plánov pracovných
činnosti.
Nadobudnuté vedomosti a zručnosti zo vzdelávania budú využívať pri tvorbe
pracovných listov usporiadaných v Zborníku pre ISCED 1 a ISCED 2 s využitím
pre žiakov 1.-9.ročníka a Metodík pre ISCED 1 a ISCED2 s využitím pre
pedagogických a odborných zamestnancov základnej školy.
Zborníky budú obsahovať pracovné listy pre žiakov na realizáciu mimoškolskej
a výchovno-vzdelávacej činnosti žiakov.
Metodiky budú obsahovať inovatívne metódy, formy, postupy, aktivity,
návody na inovatívny výchovno-vzdelávací proces a vstupné a výstupné testy
pre žiakov na porovnanie úrovne čitateľskej, matematickej a prírodovednej
gramotnosti.
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