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Formulár príkladov dobrej praxe 
 

Názov projektu 
Inovácia edukačného procesu pre potreby trhu práce 

 
 

Názov operačného programu 
312000 - Operačný program Ľudské zdroje 

 
 

Kód výzvy a ITMS kód projektu 
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01,  
ITMS kód projektu: 312011AGU7 

 
 

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity 
Prioritná os: Vzdelávanie 

 
Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj) 
Prešov / Prešov / Prešovský samosprávny kraj 

 
 

Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu: 
ddmmrrrr – ddmmrrrr) 
02092020 - 01022023 

 
 

Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška poskytnutého nenávratného finančného 
príspevku) 
Celkové náklady na projekt: 500 000€  
Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 475 000€ 

 
 

Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby pre projekt, 
telefón, fax, e-mail, webová stránka) 
názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická 
sídlo: Plzenská 1, 08047 Prešov 
kontaktná osoba: Ing. Iveta Marcinčinová 
e-mail: marcincinova@spse-po.sk 
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tel: +421 51 7725567 
web: www.spse-po.sk 

 
 

Ciele projektu (uveďte kľúčové slová) 
312010021 - 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu 
práce 

 
 

Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová) 
1. pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v zmysle platnej legislatívy 
2. žiaci základných a stredných škôl vrátane žiakov so ŠVVP vrátane marginalizovaných 

komunít ako sú napr. Rómovia 
 
 

Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov) 
1. Ciele 
2. Plánované aktivity (max. 15 riadkov) 
Stručný popis projektu: 
 
Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu vzdelávania žiakov SPŠE v Prešove v oblasti rozvoja ich 
čitateľskej, matematickej, prírodovednej a finančnej gramotnosti a rozšírenia jazykových a IKT 
zručností formou inovovaného vzdelávania, čo našim absolventom umožní ľahšie uplatnenie na 
ďalšom stupni vzdelávania, resp. na trhu práce. 
  
Špecifické ciele: 
1. zvýšenie čitateľskej, matematickej, prírodovednej a finančnej gramotnosti žiakov zapojených 
do projektu a rozvoj ich jazykových a IKT zručností  
2. zlepšenie študijných výsledkov žiakov a uplatnenie absolventov 
3. vytvorené vhodné podmienky pre vzdelávanie s dôrazom na uplatňovanie rovnakého prístupu 
ku vzdelaniu 
4. zvýšenie profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov v súlade s 
kvalifikačnými požiadavkami a potrebami 
 
Realizácia projektu pozostáva z jednej hlavnej aktivity: 
Aktivita 1: Vzdelávanie zamerané na zvýšenie kompetencií potrebných na trhu práce ktorá 
pozostáva z 3 hlavných podaktivít: 
1.1. Podpora prírodovednej, matematickej, finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov a rozvoj 

ich jazykových a IKT zručností 
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1.2. Rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov 
1.3. Koordinácia/riadenie projektu 
 

 
Plánované publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné 
plánované aktivity 
 
Publicita projektu bude prebiehať počas celej doby realizácie projektu. Cieľom realizácie tejto 
podpornej aktivity je informovať verejnosť o realizovanom projekte, poskytovateľovi 
nenávratného finančného príspevku, aktivitách a cieľoch projektu, výške poskytnutého 
príspevku atď. – v rozsahu a podľa podmienok, ktoré ustanovuje platný Manuál pre 
informovanie a komunikáciu Operačného programu Ľudské zdroje. 
Škola prevádzkuje vlastnú web-stránku https://www.spse-po.sk/ , ktorá bude aktualizovaná 
podľa potreby no najmenej jedenkrát štvrťročne. Na tejto stránke budú zverejňované informácie 
o projekte, jeho priebežné výsledky, spracované výstupy i záverečné zhodnotenie. 
Informácie budú zverejňované aj školskom časopise a príp. v regionálnych médiách. Ďalšie 
propagačné aktivity týkajúce sa projektu: 
 

• označenie priestorov školy tabuľou pri vstupe 
• plagáty na nástenkách o aktuálnych aktivitách projektu a pri nábore žiakov do krúžkov 
• priebeh projektu na nástenkách na chodbách školy – popis a fotografie o zrealizovaných 

exkurziách, výstupy aktivít a pod. 
• nálepky s potlačou na označovanie nakúpených zariadení a pomôcok 
• drobné propagačné predmety pre účastníkov projektu. 

 
 


