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Názov projektu: Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v ZŠ s MŠ, Kozárovce 927 

Typ projektu: Dopytovo-orientovaný projekt 

Trvanie projektu: 01/2018 – 12/2020 

 

 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu 
Ľudské zdroje“ 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.sk/


Operačný program:   Ľudské zdroje 

Prioritná os:    1. Vzdelávanie 

Investičná priorita: 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému 

predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných 

spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy 

Špecifický cieľ:  1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí 

a žiakov 

Názov výzvy:  V základnej škole úspešnejší  

Kód výzvy:  OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 

 

Názov a sídlo prijímateľa: Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927                  

                                                    Kozárovce 927, 935 22 Kozárovce 

 

Ciele projektu:  Zámerom projektu je podpora rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu, predovšetkým vo vzťahu k podpore 

školskej úspešnosti a rozvoju kompetencií všetkých detí a žiakov v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania, s 

osobitným zreteľom na žiakov ohrozených neúspechom a rizikom predčasného skončenia školskej dochádzky, a 

tak zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. V rámci realizácie projektu dôjde k vytvoreniu 2 pracovných 

úväzkov pre pedagogických asistentov a k vytvoreniu inkluzívneho tímu - 0,5 úväzku pre školského psychológa a 1 

úväzku pre sociálneho pedagóga. Realizáciou projektu dosiahneme skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu 

v prospech všetkých žiakov, podporí sa predovšetkým vyrovnávanie znevýhodnenia žiakov a zabezpečenie 

rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese a vytváranie vhodných podmienok pre spoločné 

vzdelávanie majority a detí/žiakov so ŠVVP s ohľadom na deti/žiakov pochádzajúcich z MRK. 

 

Plánované aktivity:  1. Vytvorenie 2 úväzkov PA za účelom podpory inklúzie prostredníctvom pedagogických asistentov 

2. Vytvorenie  0,5 úväzku školského psychológa a 1 úväzku sociálneho pedagóga za účelom podpory inklúzie 

prostredníctvom členov inkluzívneho tímu 

 

Celkové oprávnené  

výdavky projektu:   146 430,00 € 

Výška NFP:    139 108,50 € 


