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Základné údaje o projekte1.
Kód ITMS2014+: 312011Q761Názov projektu: Budeme úspešnejší

Partneri:Prijímateľ: 37873318 (IČO) - Základná škola, Školská 389, Sačurov

Sprostredkovateľský orgán: SORO_OPLZ_MSVVSSR - Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-MSVVS SRRiadiaci orgán: RO_OPLZ - Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje

Kód výzvy/vyzvania: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01Názov fondu: Európsky sociálny fond
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Začlenenie do programovej štruktúry

312000 - Operačný program Ľudské zdroje

312010 - 1. Vzdelávanie

312010011 - 1.1.1  Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ

Začlenenie do strategického rámca

Tematický cieľ / Investičná priorita / Konkrétny cieľ

10 - 10 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného vzdelávania

10.3 - 10i - 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

312010011 - 1.1.1  Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Miesto realizácie projektu2.A
P.č. Štát Kategória regiónu Región (NUTS II) Vyšší územný celok (NUTS III) Okres (NUTS IV) Obec

Slovensko Východné Slovensko Prešovský kraj Vranov nad Topľou Sačurov1. LDR - menej rozvinuté regióny

Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP2.B
Nezaevidované
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Príspevok k horizontálnym princípom3.
Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja:

Projekt je priamo zameraný na pedagogických zamestnancov a žiakov, vrátane žiakov so ŠVVP. Cieľom projektu je zvýšenie kvality výchovnovzdelávacieho procesu so zameraním na zlepšenie študijných výsledkov žiakov v oblasti čitateľskej,
matematickej a prírodovednej gramotnosti, a to aj v súvislosti s národným Testovaním 9 a medzinárodným testovaním PISA. Pedagogickí zamestnanci pracujú v troch kluboch: Klube čitateľskej gramotnosti, Klube matematickej gramotnosti a
Klube prírodovednej gramotnosti. V každom klube pracuje desať pedagogických zamestnancov. Podľa záujmu učiteľov sme zrealizovali aj deväť neakreditovaných vzdelávaní (Bloomova taxonómia cieľov, MS Excel, Movie Maker, ActivInspire,
Kartičky, MS Word, MS PowerPoint, program Alf a Hot Potatoes). Pre žiakov 3. - 6. ročníka sme zaviedli extra hodiny matematiky, slovenského jazyka a prírodovedy. Vytvorili sme aj dve IKT učebne vybavené počítačmi, notebookmi a
interaktívnymi dataprojektormi, ktoré využívame pri vzdelávaní učiteľov, vo vyučovacom i mimovyučovacom procese pre všetkých žiakov školy.

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja:

1. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov - od januára 2019 do novembra 2019 sme zrealizovali každý mesiac vzdelávania pedagogických zamestnancov podľa záujmu. Na januárovom vzdelávaní sa zúčastnilo 20 učiteľov, na ďalších
vzdelávaniach bolo prihlásených a vyškolených pre prácu s rôznymi programami zameranými tvorbu interaktívnych cvičení a testov po 12 učiteľov. Všetci účastníci 9 neakreditovaných vzdelávaní získali certifikáty.
2. Kluby učiteľov - od januára 2019 pracuje a dvakrát mesačne sa stretáva v Klube čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti s písomným výstupom po 10 pedagogických zamestnancov podľa prejaveného záujmu a aprobácie. V
júni 2019 vytvoril každý z klubov prvý výstup - osvedčenú pedagogickú skúsenosť.
3. Extra hodiny - od januára 2019 sme vytvorili rozvrhy extra hodín pre žiakov 3. - 6. ročníka. Učitelia pri realizácii extra hodín využívajú novovytvorené učebne, interaktívne edukačné materiály a netradičné metódy.

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien:

Všetky aktivity boli realizované pre celé žiacke kolektívy 3. - 6. ročníka, v školskom roku 2018/2019 aj pre 9. ročník, čím sme vytvorili rovnosť príležitostí pre chlapcov aj dievčatá.

Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie:

Všetky aktivity boli realizované pre celé žiacke kolektívy 3. - 6. ročníka, v školskom roku 2018/2019 aj pre 9. ročník, čím sme vytvorili rovnosť príležitostí aj pre žiakov so ŠVVP, ktorí sú začlenení v týchto triedach.

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie:

1. pre pedagogických zamestnancov:
a) vzdelávanie pedagogických zamestnancov: od januára 2019 do novembra 2019 sme zrealizovali 9 neakreditovaných vzdelávaní prezenčnou formou. Každé vzdelávanie bolo v rozsahu 10 hodín/1 mesiac. Prvého vzdelávania sa zúčastnilo
20 pedagogických zamestnancov, ostaných vzdelávaní po 12 pedagogických zamestnancov podľa prejaveného záujmu. Po ukončení každého vzdelávania získali účastníci certifikát zo vzdelávania.
b) kluby pedagogických zamestnancov s výstupom: zriadili sme tri kluby. V každom klube pracuje po 10 učiteľov podľa prejaveného záujmu a aprobácie, z ktorých boli zvolení vedúci klubov. Kluby sa stretávajú 2-krát mesačne po 3 hodiny. Za
každý školský polrok sme absolvovali po 30 hodín stretnutí a v júni 2019 boli vydané 3 výstupy.
2. pre žiakov:
a) extra hodiny 1. st: MAT, SJL, PDA - spolu 12 h v 3. a 4. roč.
b) extra hodiny 2. st: MAT, SJL - spolu 15 h v 5., 6. a 9. roč. 2018/2019 a spolu 14 hodín v 5. a 6. roč. 2019/2020
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4. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity

Aktivity projektu

Realizácia
mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ

Relevancia
merateľného
ukazovateľa

k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka

Plánovaný
stav

Skutočný stav kumulatív Miera
plnenia

kumulatív
(v %)

Skutočný stav ročný Miera
plnenia
ročná
(v %)ženy muži spolu ženy muži spolu

Extra hodiny P0455 - Počet účastníkov, ktorí
absolvovali aktivity na

zlepšenie zručností a zvýšenie
gramotnosti

PraN, UR Nie počet 220 0,0000Nie 0,00000 0 00 0 0

Počas realizácie projektu zmenili bydlisko a školu 2 žiačky primárneho vzdelávania (1. k 31.1.2019 a 2. k 31.8.2019).Poznámky k aktivite Extra
hodiny

Extra hodiny P0449 - Počet účastníkov
zapojených do aktivít na

zlepšenie zručností a zvýšenie
gramotnosti,  ktorým sa zlepšili

kompetencie a zručnosti 6
mesiacov po absolvovaní

programu

PraN, UR Nie počet 200 0,0000Nie 0,00000 0 00 0 0

Počas realizácie projektu zmenili bydlisko a školu 2 žiačky primárneho vzdelávania (1. k 31.1.2019 a 2. k 31.8.2019).Poznámky k aktivite Extra
hodiny

Extra hodiny P0451 - Počet účastníkov
zapojených do aktivít

zameraných na zlepšenie
zručností a zvýšenie

gramotnosti

PraN, UR Nie počet 220 129,0909Nie 129,0909149 135 284149 135 284

Počas realizácie projektu zmenili bydlisko a školu 2 žiačky primárneho vzdelávania (1. k 31.1.2019 a 2. k 31.8.2019).Poznámky k aktivite Extra
hodiny

Kluby učiteľov a vzdelávanie PZ P0279 - Počet pedagogických a
odborných zamestnancov, ktorí

si prostredníctvom aktivít
zvýšili profesijné kompetencie

PraN, UR Nie počet 22 0,0000Nie 0,00000 0 00 0 0
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Aktivity projektu

Realizácia
mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ

Relevancia
merateľného
ukazovateľa

k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka

Plánovaný
stav

Skutočný stav kumulatív Miera
plnenia

kumulatív
(v %)

Skutočný stav ročný Miera
plnenia
ročná
(v %)ženy muži spolu ženy muži spolu

Počas realizácie projektu ukončila pracovný pomer z dôvodu zmeny bydliska Mgr. Dominika Čechová k 31.8.2019. Nahradená v projekte bola Mgr. Marianou Ihnátovou, učiteľkou s rovnakou aprobáciou k
1.9.2019.

Poznámky k aktivite Kluby
učiteľov a vzdelávanie PZ

Kluby učiteľov a vzdelávanie PZ P0278 - Počet pedagogických a
odborných zamestnancov
zapojených do aktivít na

zvýšenie profesijných
kompetencií

PraN, UR Nie počet 22 104,5455Nie 104,545520 3 2320 3 23

Počas realizácie projektu ukončila pracovný pomer z dôvodu zmeny bydliska Mgr. Dominika Čechová k 31.8.2019. Nahradená v projekte bola Mgr. Marianou Ihnátovou, učiteľkou s rovnakou aprobáciou k
1.9.2019.

Poznámky k aktivite Kluby
učiteľov a vzdelávanie PZ

Riadenie a koordinácia projektu P0279 - Počet pedagogických a
odborných zamestnancov, ktorí

si prostredníctvom aktivít
zvýšili profesijné kompetencie

PraN, UR Nie počet 22 0,0000Nie 0,00000 0 00 0 0

Počas realizácie projektu sa v tejto hlavnej aktivite projektu nevyskytli žiadne problémy.Poznámky k aktivite Riadenie a
koordinácia projektu

Riadenie a koordinácia projektu P0278 - Počet pedagogických a
odborných zamestnancov
zapojených do aktivít na

zvýšenie profesijných
kompetencií

PraN, UR Nie počet 22 104,5455Nie 104,545520 3 2320 3 23

Počas realizácie projektu sa v tejto hlavnej aktivite projektu nevyskytli žiadne problémy.Poznámky k aktivite Riadenie a
koordinácia projektu

Riadenie a koordinácia projektu P0455 - Počet účastníkov, ktorí
absolvovali aktivity na

zlepšenie zručností a zvýšenie
gramotnosti

PraN, UR Nie počet 220 0,0000Nie 0,00000 0 00 0 0

Počas realizácie projektu sa v tejto hlavnej aktivite projektu nevyskytli žiadne problémy.Poznámky k aktivite Riadenie a
koordinácia projektu

Riadenie a koordinácia projektu P0449 - Počet účastníkov
zapojených do aktivít na

zlepšenie zručností a zvýšenie
gramotnosti,  ktorým sa zlepšili

kompetencie a zručnosti 6
mesiacov po absolvovaní

programu

PraN, UR Nie počet 200 0,0000Nie 0,00000 0 00 0 0

Počas realizácie projektu sa v tejto hlavnej aktivite projektu nevyskytli žiadne problémy.Poznámky k aktivite Riadenie a
koordinácia projektu
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Aktivity projektu

Realizácia
mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ

Relevancia
merateľného
ukazovateľa

k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka

Plánovaný
stav

Skutočný stav kumulatív Miera
plnenia

kumulatív
(v %)

Skutočný stav ročný Miera
plnenia
ročná
(v %)ženy muži spolu ženy muži spolu

Riadenie a koordinácia projektu P0451 - Počet účastníkov
zapojených do aktivít

zameraných na zlepšenie
zručností a zvýšenie

gramotnosti

PraN, UR Nie počet 220 129,0909Nie 129,0909149 135 284149 135 284

Počas realizácie projektu sa v tejto hlavnej aktivite projektu nevyskytli žiadne problémy.Poznámky k aktivite Riadenie a
koordinácia projektu

23:25
6 z 15

20.04.2020,
Monitorovacia správa projektu



5. Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka

Typ závislosti
ukazovateľa

Plánovaný
stav

Skutočný stav kumulatív Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav ročný Miera plnenia
ročná
(v %)ženy muži spolu ženy muži spolu

P0278 - Počet pedagogických a odborných zamestnancov
zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných

kompetencií

PraN, UR Nie počet Maximálna
hodnota

104,5455 104,545520 3 2320 3 2322

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0278 Všetci pedagogickí zamestnanci mali rovnakú možnosť zapojiť sa do aktivít projektu na zvýšenie profesijných kompetencií.

P0279 - Počet pedagogických a odborných zamestnancov,
ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili profesijné

kompetencie

PraN, UR Nie počet Maximálna
hodnota

0,0000 0,00000 0 00 0 022

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0279 Počas implementácie projektu sme v monitorovacom období realizovali 12 vzdelávacích aktivít pre pedagogických zamestnancov:

    •  1 vzdelávanie PZ s 20 účastníkmi
    •  8 vzdelávaní PZ s 12 účastníkmi
    •  3 kluby učiteľov

P0449 - Počet účastníkov zapojených do aktivít na
zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti,  ktorým sa

zlepšili kompetencie a zručnosti 6 mesiacov po
absolvovaní programu

PraN, UR Nie počet Maximálna
hodnota

0,0000 0,00000 0 00 0 0200

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0449 -

P0451 - Počet účastníkov zapojených do aktivít
zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie

gramotnosti

PraN, UR Nie počet Maximálna
hodnota

129,0909 129,0909149 135 284149 135 284220

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0451 Do projektu boli zapojené celé triedne kolektívy, v ktorých je podporovaná rovnosť mužov a žien.

P0455 - Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity na
zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti

PraN, UR Nie počet Maximálna
hodnota

0,0000 0,00000 0 00 0 0220

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0455 Podľa podmienok projektu absolvovali aktivity na zlepšenie zručnosti a zvýšenie gramotnosti celé žiacke kolektívy 3. - 6. ročníka a žiaci 9. ročníka.
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Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky:

50 066,47 €Poskytnuté finančné prostriedky: 79 152,28 €

6. Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu

Aktivita projektu

Začiatok realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Koniec realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Finančná realizácia projektu
(EUR)

Plánovaný stav Skutočný stav Plánovaný stav Skutočný stav Zazmluvnená suma Viazané prostriedky Voľné prostriedky
Zúčtované /
preplatené
prostriedky

Extra hodiny 1.2019 1.2019 10.2020 12.2019 20 463,30 5 569,20 14 894,10 5 569,20

Kluby učiteľov a vzdelávanie PZ 1.2019 1.2019 10.2020 12.2019 90 464,00 37 241,42 53 222,58 37 241,42

Podporné aktivity 1.2019 1.2019 2.2019 6.2019 5 076,00 946,42 4 129,58 946,42

Riadenie a koordinácia projektu 1.2019 1.2019 12.2020 12.2019 33 840,00 6 309,43 27 530,57 6 309,43

Spolu: 149 843,30 50 066,47 99 776,83 50 066,47

Príjmy projektu7.
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období: 0,00 €Celkové príjmy projektu v monitorovanom období: 0,00 €

Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu: 0,00 €Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období: 0,00 €
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Iné peňažné príjmy projektu8.
Nevzťahuje sa
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9. Iné údaje na úrovni projektu
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Iný údaj Konkrétny cieľ Merná
jednotka

Skutočný stav kumulatív Skutočný stav ročný

ženy muži spolu ženy muži spolu

D0162 - Počet realizovaných informačných aktivít počet 0312010011 - 1.1.1  Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a

žiakov

0

Poznámky k inému údaju Počet realizovaných informačných
aktivít

V aktivitách projektu je zabezpečený rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu žiakov, keďže sú do neho zapojení žiaci 3. až 6. ročníka všetkých tried školy.

D0164 - Počet realizovaných školiacich, vzdelávacích aktivít počet 39312010011 - 1.1.1  Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a

žiakov

39

Poznámky k inému údaju Počet realizovaných školiacich,
vzdelávacích aktivít

Realizovali sme tieto vzdelávacie aktivity:

    •  27 typov extra hodín pre žiakov 3. - 6. ročníka a žiakov 9. ročníka
    •  9 typov vzdelávania - jedno vzdelávanie pg. zamestnancov s 20 účastníkmi, osem vzdelávani pg. zamestnancov s 12 účastníkmi
    •  3 rôzne kluby učiteľov (Klub čitateľskej gramotnosti, Klub matematickej gramotnosti, Klub prírodovednej gramotnosti

D0261 - Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer) EUR 112,18312010011 - 1.1.1  Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a

žiakov

112,18

Poznámky k inému údaju Mzda mužov refundovaná z projektu
(priemer)

Na aktivitách projektu pracujú 3 muži z 5 zamestnaných v škole. Zapojenosť bola podľa záujmu.

D0263 - Mzda žien refundovaná z projektu (priemer) EUR 207,41312010011 - 1.1.1  Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a

žiakov

207,41

Poznámky k inému údaju Mzda žien refundovaná z projektu
(priemer)

Do aktivít projektu je zapojených 20 žien. Zapojenosť bola podľa záujmu.

D0266 - Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu % 100 0 100312010011 - 1.1.1  Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a

žiakov

100 0 100

Poznámky k inému údaju Podiel žien na riadiacich pozíciách
projektu

Na riadení projektu sa podieľalo vedenie školy (riaditeľka, dve zástupkyne) a účtovníčka.

D0267 - Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu % 86,3636 13,6364 100312010011 - 1.1.1  Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a

žiakov

86,3636 13,6364 100

Poznámky k inému údaju Podiel žien na iných ako riadiacich
pozíciách projektu

Do projektu sú rovnocenne zapojené celé žiacke kolektívy 3. - 6. ročníka a žiaci 9. ročníka, vrátane žiakov so ŠVVP. Všetci pedagogickí zamestnanci mali rovnakú príležitosť
zapojiť sa do projektu.
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Iný údaj Konkrétny cieľ Merná
jednotka

Skutočný stav kumulatív Skutočný stav ročný

ženy muži spolu ženy muži spolu

D0268 - Počet absolventov vzdelávacích aktivít projektu počet 0 0 0312010011 - 1.1.1  Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a

žiakov

0 0 0

Poznámky k inému údaju Počet absolventov vzdelávacích
aktivít projektu

V aktivitách projektu zameraných na žiakov sme preferovali matematiku, slovenský jazyk a literatúru a prírodovedu s cieľom zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov.

D0269 - Počet absolventov vzdelávacích aktivít projektu zo
znevýhodnených skupín

počet 0 0 0312010011 - 1.1.1  Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a

žiakov

0 0 0

Poznámky k inému údaju Počet absolventov vzdelávacích
aktivít projektu zo znevýhodnených skupín

Do aktivít projektu boli zaradení aj žiaci so ŠVVP, ktorí sú začlenení do jednotlivých tried pracujúcich v rámci aktivít projektu.

D0271 - Počet vzdelávacích aktivít projektu zaoberajúcich sa aj
problematikou nediskriminácie a rovnosti mužov a žien

počet 284312010011 - 1.1.1  Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a

žiakov

284

Poznámky k inému údaju Počet vzdelávacích aktivít projektu
zaoberajúcich sa aj problematikou nediskriminácie a rovnosti

mužov a žien

Podľa podmienok projektu sme do aktivít projektu zapojili celé žiacke kolektívy 3. - 6. ročníka a žiakov 9. ročníka vrátane žiakov so ŠVVP začlenených v týchto triedach.
Po prerokovaní v rade školy  sme stanovili v ŠkVP pre primárne aj nižšie stredné vzdelávanie vyšší celkový počet hodín ako je stanovený MŠVVaŠ SR v učebnom pláne. Všetky
tieto navýšené hodiny budú platené z rozpočtu projektu Budeme úspešnejší, 312011Q761.
Rozsah extra hodín:
2019/2020

    •  primárne vzdelávanie – 12 hodín týždenne pre školský rok 2019/2020 
    •  nižšie stredné vzdelávanie 14 hodín týždenne pre šk. rok 2018/2019 (bez 9. ročníka)
2018/2019

    •  primárne vzdelávanie – 12 hodín týždenne 
    •  nižšie stredné vzdelávanie 15 hodín týždenne pre šk. rok 2018/2019
Obsah extra hodín:

    •  jednotliví vyučujúci si vytvorili tematický výchovno-vzdelávací plán daného predmetu (matematika, slovenský jazyk a literatúra, prírodoveda), v súlade so ŠVP a ŠkVP
Trvanie extra hodín:

    •  hodiny sú pre žiakov v rozsahu 45 minút – priama vyučovacia činnosť učiteľa
    •  učiteľ má ku každej odučenej hodine 15 minút na jej zhodnotenie, prípravu na ďalšiu hodinu, opravu písomnosti, projektov, príprava testov, príprava a priebeh súťaží a iná
nepriama pedagogická činnosť, ktorá súvisí s jeho priamou vyučovacou činnosťou
Rozvrh extra hodín:

    •  vytvorenie rozvrhu hodín pre učiteľov učiacich extra hodiny
    •  vytvorenie rozvrhu hodín pre jednotlivé triedy, v ktorých sa učia extra hodiny
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9.A  Iné údaje o cieľovej skupine

Celkový počet účastníkov

Ženy Muži Spolu

169 138 307

pedagogickí a odborní zamestnanci podľa zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

20 3 23

žiaci ZŠ vrátane so ŠVVP 149 135 284

9.B  Iné údaje o cieľovej skupine vo vzťahu k IZM
Nevzťahuje sa

Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie10.
Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu alebo premiestneniu výrobnej činnosti prijímateľa mimo oprávnené miesto realizácie projektu? Nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie? Nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu a ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie? Nie

Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Počas realizácie projektu došlo k trom mimoriadnym výstupom z projektu:
2 žiačky
- Karolína Antušová - zmena školy kvôli zmene bydliska
- Tamara Karchňáková - zmena školy kvôli zmene bydliska
1 pedagogický zamestnanec
- Mgr. Dominika Čechová - zmena pracoviska kvôli zmene bydliska (v projekte nahradená Mgr. Marianou Ihnátovou - učiteľka s rovnakou aprobáciou)

23:25
13 z 15

20.04.2020,
Monitorovacia správa projektu



11. Publicita projektu
Je publicita projektu zabezpečená v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku? Áno

Je na mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa? Nie

Publicita projektu

V súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sme:

    •  informovali verejnosť o úspešnom projekte a celkovej výške získaného grantu na webovej stránke školy aj v miestnej tlači - Sačurovské noviny č. 2/2018
    •  v miestnej tlači - Sačurovské noviny č. 1/2019 a Sačurovské noviny č. 2/2019 sme informovali verejnosť o priebehu a implementácii projektu
    •  na titulnej strane webovej stránky školy zssacurov.edupage.org je snímka s krátkym opisom Projektu a požadovanými informáciami
    •  pri vstupe do školy je umiestnená tabuľa s informáciami o projekte
    •  každá miestnosť, v ktorej sa realizovali vzdelávania a v ktorej sa stretávajú kluby učiteľov je označená tabuľkou s informáciami o projekte
    •  na webovej stránke školy zssacurov.edupage.org je vytvorená sekcia Monitorovanie a publicita: https://zssacurov.edupage.org/a/op-lz-budeme-uspesnejsi?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQzNSZzdWJwYWdlPTg%3D
    •  na písomných výstupoch jednotlivých klubov pedagogických zamestnancov určených pre verejnosť a na všetkých prezenčných listinách sú uvedené informácie o projekte podľa článku 5 v odseku 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

12. Kontaktné údaje

Meno a priezvisko Adresa na doručovanie písomností E-mail Telefonický kontakt

RNDr. Marta Megyesiová Davidov 264, 09303 Davidov megyesiova@gmail.com 0574497275

37873318Identifikátor (IČO):ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 389, SAČUROVSubjekt:
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13. Poznámky
Nezaevidované

Poradové číslo Názov prílohy

1 Publicita - správy v Sačurovských novinách

2 Publicita - ďalšie údaje

3 Plagát

14. Zoznam príloh k monitorovacej správe

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:
    -všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe projektu (vrátane príloh) sú úplné a pravdivé,
    -projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Som si vedomý/á 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.

Čestné vyhlásenie15.

Miesto podpisu Dátum podpisu Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu
prijímateľa/splnomocneného zástupcu

Subjekt Podpis štatutárneho orgánu

................................................................................ .......................................................... Mgr. Mariana Bančanská 37873318 (IČO) - Základná škola, Školská 389,
Sačurov

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