
Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 
s názvom „Koncepcia rozvoja gramotnosti žiakov a učiteľov 
Gymnázia M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom“  

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako 
sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie Operačného programu 
Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách - Čitateľská, matematická, 
finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu. 

Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom, Športová 41, 915 01 Nové 
Mesto nad Váhom, spracovalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok nasledovne: 

Program: Operačný program Ľudské zdroje 

Prioritná os: 1. Vzdelávanie 

Investičná priorita: 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej 
dochádzky a podpora 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 

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03 

Dátum vyhlásenia: 9. 11. 2018 

Dátum uzávierky hodnotiaceho kola: 31.01.2019 / 28.02.2019 

 

Názov projektu: „Koncepcia rozvoja gramotnosti žiakov a učiteľov Gymná-zia 
M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom“ 

Žiadateľ: Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom, Športová 41, 915 01 
Nové Mesto nad Váhom 

Popis projektu: Cieľom projektu je zvýšiť začlenenie matematickej, finančnej, 
čitateľskej a prírodovednej gramotnosti do výchovno-vzdelávacieho procesu a jej 
praktické uplatnenie v každodennom živote.  
Čiastkové ciele projektu: 
a) Naučiť žiakov efektívne využívať a riadiť vlastné finančné zdroje s cieľom zaistiť 
životné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. 



b) Rozširovať úroveň čítania s porozumením všetkých typov textov a viesť žiakov  
k efektívnej práci s textom. Zvyšovať u žiakov záujem o čítanie. 
c) Zvyšovať schopnosť jedinca rozpoznať a pochopiť úlohu matematiky v praxi, robiť 
zdôvodnené hodnotenia, používať matematiku a zaoberať sa ňou spôsobmi, ktoré 
zodpovedajú potrebám života rozmýšľajúceho občana. 
d) Používať vedecké poznatky, vysvetľovať a pochopiť prírodné a fyzikálne javy, 
vyvodzovať dopady zmien, ktoré nastali v dôsledku ľudskej aktivity. Zvyšovať 
povedomie o ochrane životného prostredia. 
Aktivity projektu: 
Tvorba metodických materiálov, práca v teréne (odborné exkurzie, bádateľská 
činnosť, ekologické aktivity, workshopy), hry, vzdelávanie učiteľov, vzdelávanie  
v oblasti IKT, vzdelávanie v oblasti tvorby európskych projektov a ich financovanie, 
pedagogické kluby. 
Cieľovou skupinou projektu sú žiaci a pedagogickí zamestnanci školy. 
 
 
Celkové maximálne výdavky projektu:    300 000,00 EUR 

Žiadaná výška NFP (ESF 85% + ŠR 10%)    285 000,00 EUR 

Solufinancovanie vo výške 5%:       15 000,00 EUR 
 
 

 


