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NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

 Opatrenie

Monitorované obdobie

Poradové číslo následnej
monitorovacej správy

Názov lokálnej stratégie
komplexného prístupu 

Schéma štátnej pomoci / schéma
de minimis 

Kód výzvy

Prioritná os

Operačný program

Prijímateľ

Kód rozhodnutia EK

Kód ITMS

Názov projektu Dávame šancu všetkým

26130130037

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu

2610003 OP Vzdelávanie

Prioritná os 3 - Podpora vzdel. osôb s osobitými vzdel.potr.

OPV-2009/3.1/01-SORO

3

02/2016 - 01/2017

3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných
rómskych komunít

 Názov operačného programu: OP Vzdelávanie
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NUTS 2 Stredné Slovensko
 Okres
Okres Žiar nad Hronom Kremnica ČSA 183/1

 Existencia marginalizovaných rómskych komunít áno nieX X

 Obec

 Vyšší územný celok (NUTS III) Región (NUTS II)
Banskobystrický kraj

 Ulica  Číslo

  1. Miesto realizácie projektu

 Informačná spoločnosť

 2. Príspevok k horizontálnym prioritám

áno nie

 Udržateľný rozvoj áno nie

 Marginalizované rómske komunity áno nie

 Rovnosť príležitostí áno nie

X

X

X

X

X

X

X

X

 Skutočný stav (MM/RRRR)
03/2010
08/2012

 Plánovaný stav (v EUR)

   134 226,07

 Skutočný stav (v EUR)

   84 349,17

 Ukončenie realizácie aktivít projektu
 Celkové oprávnené výdavky projektu

03/2010
08/2012

 Stav realizácie
 projektu (v %)

    62,84

 Začiatok realizácie aktivít projektu

 3. Finančný a časový rámec realizácie projektu

 Plánovaný stav (MM/RRRR) Časový rámec realizácie projektu
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Typ
Plánovaný
stav

Merná
jednotka

Názov merateľného ukazovateľa výsledku
Skutočný
stav

Stav dosiahnutý
bezprostredne po
ukončení realizácie
aktivít projektu

Počet jednotiek
 Východiskový
 stav

počet

počet

    20

    31

    20

    31

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích
aktivít projektu
Počet žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných
rómskych komunít zapojených do realizácie
aktivít projektu

 Výsledok

 Výsledok

    20

    31

    0

    0

Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky
projektu po ukončení jeho realizácie

 Dopad počet     20     20    0

 4. Merateľné ukazovatele projektu

 Typ  Názov merateľného ukazovateľa  Merná
 jednotka

 Východiskový
 stav

 Plánovaný stav  Skutočný stav
 Horizontálna priorita informačná spoločnosť

 5. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

 Stav dosiahnutý
 bezprostredne po
 ukončení realizácie
 aktivít projektu

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích
aktivít projektu

počet     0     20     20Výsledok     20

 Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj
 Typ  Názov merateľného ukazovateľa  Merná

 jednotka
 Východiskový
 stav

 Plánovaný stav  Skutočný stav Stav dosiahnutý
 bezprostredne po
 ukončení realizácie
 aktivít projektu

Počet žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných
rómskych komunít zapojených do realizácie
aktivít projektu

    0     31     31početVýsledok     31

 Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity
 Typ  Názov merateľného ukazovateľa  Merná

 jednotka
 Východiskový
 stav

 Plánovaný stav  Skutočný stav Stav dosiahnutý
 bezprostredne po
 ukončení realizácie
 aktivít projektu
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 Horizontálna priorita rovnosť príležitostí
 Typ  Názov merateľného ukazovateľa  Merná

 jednotka
 Východiskový
 stav

 Plánovaný stav  Skutočný stav Stav dosiahnutý
 bezprostredne po
 ukončení realizácie
 aktivít projektu
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 6. Udržateľnosť projektu
Realizácia tohto projektu pokračovala aj v tomto školskom roku vo výchovno vzdelávacom procese sluchovo
postihnutých žiakov školy z MRK. Učebné pomôcky vypracované v prvej fáze projektu ako aj vytvorené moderné
postupy s využívaním informačno komunikačných technológií boli využívané v priamej interakcii so žiakmi. Vďaka
projektu "Dávame šancu všetkým" sa naša organizácia neustále prispôsobuje zmenám v školskom vzdelávacom
systéme a aktívne odpovedáme na požiadavky klientov. 
Po ukončení realizácie prvej fázy projektu boli  v následnom monitorovacom období vytvorené učebne využívané na
výuku nových žiakov. Počas realizácie projektu sú výsledky práce prezentované aj na verejnosti prostredníctvom
webového sídla školy a je tak dodržaný aj diseminačný efekt.
Získané poznatky a informácie neustále aktualizujeme a vyhodnocujeme na pedagogickej rade školy a vhodne tým
usmerňujeme riadenie vyučovacieho procesu.

 Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu produktívnej činnosti prijímateľa?

 Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene povahy vlastníctva majetku
 nadobudnutého alebo zhodnoteného z NFP v rámci projektu?

áno nieX X

áno nieX X

 7. Dopady projektu
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu po ukončení jeho realizácie /20 osôb/.

 9. Príspevok projektu k zamestnanosti
 0
 0

 Počet vytvorených pracovných miest
 Počet udržaných pracovných miest

 Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)
 Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)
 Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)
 Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)

 8. Príjmy projektu

 10. Doplňujúce informácie

V tomto monitorovacom období sa v rámci projektu "Dávame šancu všetkým" realizovali učiteľmi a žiakmi našej školy
nasledovné akcie v rámci jednotlivých aktivít.

Názov aktivity č.1 
Pracovné listy a texty pre prípravný a 1. ročník sluchovo postihnutých žiakov z MRK
Vypracované pracovné listy sú prínosom pre nácvik čítania a písania sluchovo postihnutých žiakov z MRK v
šlabikárovom období i v nasledujúcom monitorovacom období. Pracovné listy svojim obsahom ponúkajú pomoc pri
nácviku vyvodenia hlásky, pri čítaní a tiež nácviku v písanej forme. Tematické listy kolerujú s osnovami na rozvoj slovnej
zásoby žiakov. 

Názov aktivity č.2
Poviem ti to farbami
Cieľom aktivity v rámci projektu MRK boli výtvarné a pracovné aktivity, ktorými si deti osvojovali zručnosti a návyky
rozvíjajúce psychické,  poznávacie procesy a vôľové vlastnosti a charakter, harmonický rozvoj dieťaťa, rozumovú a
emocionálnu oblasť.
Vzbudiť záujem o výtvarné a pracovné aktivity sme sa snažili v rámci stretnutí, práce boli zahrnuté do kalendára a
vystavené na Vernisáži.
Naďalej majú žiaci zahrnuté  v TVVP rôzne pracovné a výtvarné aktivity zamerané na rozvoj fantázie, poznávanie
rôznych materiálov a techník. Osvojovanie zručnosti a návykov, rozvíjajúce psychické poznávacie procesy a vôľové
vlastnosti a charakter, harmonický rozvoj dieťaťa, rozumovú a emocionálnu oblasť.

Názov aktivity č.3
Svet rómskeho tanca
Cieľom aktivít bola výuka rómskych tancov a vnímanie špecifických rytmov. Podporovať u žiakov MRK hrdosť
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príslušnosti k minoritnej skupine. Vzbudzovať záujem o rómsku kultúru, kultivovať pohyb a následne nacvičiť rómsky
tanec alebo scénický tanec.
Naďalej mám v TVVP zahrnuté – nácvik rómskych tancov , ktoré so žiakmi nacvičujeme v špecializovanej učebni
rytmicko- pohybovej výchovy v ktorej sa nachádza rezonančná podlaha, ktorá umožňuje sluchovo postihnutým žiakom z
MRK lepšie vnímať rytmus.

Názov aktivity č.4
Kurz posunkovej reči 
Cieľom aktivity bolo zlepšenie komunikácie medzi pedagogickými pracovníkmi a rómskymi sluchovo postihnutými žiakmi
vo vyučovacom i mimovyučovacom procese prostredníctvom posunkového jazyka. Získaním kompetencie  využívaním
posunkového jazyka v komunikácii so sluchovo postihnutými žiakmi sa zvýšila miera pochopenia nielen vo vyučovacom
procese ale aj v komunikácii o bežných veciach o ktoré majú žiaci záujem. Cieľ aktivity sa naplnil a pokračujeme v
zdokonaľovaní a získavaní nových poznatkov z oblasti posunkového jazyka v prospech žiakov a vyučujúcich.

Názov aktivity č.5
Matematika interaktívne
Špeciálna učebňa matematiky, pracovné zošity, elektronická podoba pracovného zošita  a hlavne nadšenie pre
matematiku u skupiny zainteresovaných pedagógov a detí slúži na skvalitnenie výchovno vzdelávacieho procesu v tomto
predmete. Tematické listy v pracovných zošitoch kolerujú s osnovami daného predmetu.

Názov aktivity č.6
Hľadáme skryté poklady v MRK
Výstupom exkurzií žiakov je didaktické DVD s praktickou ukážkou z hľadaní "pokladov" osobností z MRK na celom
Slovensku. Tieto materiály využívame ako didaktické pomôcky v škole a v školskom internáte. 

Názov aktivity č.7
Okno do sveta - multimediálna učebňa, pomôcka v poznávaní a chápaní sveta pre sluchovo postihnutých
Výstupom tejto aktivity je zvýšená úroveň vedomostí z anglického jazyka získaná prostredníctvom moderného e-
learningového programu. 

Názov aktivity č.8
Moderná školská knižnica - kľúč k vedomostiam
Vďaka projektu bol knižný fond školskej knižnice digitalizovaný, je k dispozícii na webovom sídle školy. Žiaci  a
zamestnanci školy majú možnosť online zistiť, či kniha, ktorú hľadajú je v školskej knižnici. 
Z prostriedkov projektu bol obohatený knižný fond o odbornú literatúru pre zamestnancov školy, ktorí ju využívajú najmä
počas doplňujúceho štúdia. Zároveň boli zakúpené knihy pre žiakov, najmä encyklopédie, ktoré sú využívane počas
školského vyučovania v jednotlivých predmetoch ako doplnok k učebniciam.  Zároveň majú žiaci možnosť navštíviť
priestory knižnice a vypožičať si knihu, ktorá ich zaujme. 

Názov aktivity č.9
Poznávam prírodu na bicykli 
Žiaci z MRK sa aj v tomto monitorovacom období: https://zsispkremnica.edupage.org/text/?text=text/text4&subpage=6

Názov aktivity č.10
Učíme sa tradične a hlavne netradične
Naši žiaci sa každoročne stretávajú v škole prírode a vypracovávajú tematické okruhy podľa vopred stanoveného plánu
práce školy.

Toto je len stručné zhrnutie implementácie a diseminácie projektu v následnom monitorovacom období a o tejto činnosti
samozrejme informujeme širokú verejnosť v rámci prezentácií školy a tiež prostredníctvom webového sídla školy: 

https://zsispkremnica.edupage.org
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P.č.  Názov prílohy

 11. Zoznam príloh k monitorovacej správe

1 Čestné prehlásenie oprávnenosti cieľovej skupiny
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 12. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že všetky
mnou uvedené informácie v predloženej následnej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa
bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

Podpis štatutárneho orgánu: .......................................................................................................................................

Miesto podpisu: ............................................................... Dátum podpisu: ................................................................

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu: ............................................................... Dátum podpisu: ................................................................

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: ............................................................................

Email:   ................................................................

Telefón: ................................................................

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................


