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1. Priebežné vyhodnotenie cieľov projektu  

Hlavnú aktivitu projektu : Podpora prístupu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami ku kvalitnému vzdelávaniu neformálnym spôsobom na 

zlepšenie ich študijných výsledkov a kompetencií napĺňame prostredníctvom konkrétnych 

podaktivít  a podporných aktivít. 

 

Názov podaktivity: 1a)Vytvorenie mimoškolského vzdelávacieho programu – Človek a 

príroda na zlepšenie študijných výsledkov žiakov a ich kompetencií, ktorý sa bude realizovať 

neformálnym spôsobom vzdelávania. 

 

Cieľ aktivity :  

Cieľom aktivity bolo vytvoriť v prostredí Špeciálnej základnej školy mimoškolský vzdelávací 

program Človek a príroda do ktorého budú zapojení žiaci tejto školy. Vytvorením programu 

podporujeme cieľovú skupinu – žiakov školy, v prístupe ku kvalitnému vzdelávaniu. Svojim 

obsahom vzdelávací program napomáha upevňovať vedomosti formálneho vzdelávania, 

vychádza však z princípov neformálneho vzdelávania, ktoré kladú dôraz na rozvoj sociálnych 

spôsobilostí, učenie zážitkom, čím dochádza u žiakov k zlepšeniu študijných výsledkov, 

kompetencií. 
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Vyhodnotenie : Mimoškolský vzdelávací program sa realizuje v priestoroch Špeciálnej 

základnej školy podľa vopred stanoveného a vypracovaného rozvrhu (tento súvisí aj 

s rozvrhom vyučovacieho procesu, aby žiaci neboli zbytočne preťažovaný). Celkovo sa 

realizuje pre 8 skupín  (1.,2.,3.,4.,5.,7.,8.,ročník, TVP ročník) 2 hod. týždenne. Neformálne 

vzdelávanie  realizuje pracovník s mládežou (PhD. Jochimová), špeciálny pedagóg (Mgr. 

Ivanová), pracovník s mládežou (N. Lenďáková).  

Takýmto spôsobom vzdelávania nielen, že upevňujeme formálne vzdelávanie, učíme deti  aj 

sociálnym spôsobilostiam (spolupracovať s druhými, budovať si s nimi vzťahy, aktívne 

počúvať, neverbálne sa vyjadrovať, byť zvedavý – mať chuť spoznávať, aktívne tvoriť 

a ochraňovať životné prostredie). Súčasťou exteriéru Špeciálnej základnej školy je aj ovocný 

sad a záhradka, tento priestor aktívne využívame v rámci projektu, tvoríme a vzdelávame, 

prepájame  teoretické poznatky  a  porovnávame  ich s výsledkami v praktickej rovine. 

 

Názov podpornej aktivity : Publicita a informovanosť o projekte 

 

Cieľ aktivity : Priebežné napĺňanie cieľa 

Cieľom aktivity je zlepšiť informovanosť o prebiehajúcom projekte. informovať širokú 

verejnosť a zainteresované strany o výstupoch a mesačných reportoch projektu. Prezentácia 

poskytovateľa NFP prebieha v súlade s manuálom pre publicitu Operačného programu 

Ľudské zdroje.  

 

Vyhodnotenie : v rámci podpornej aktivity projektový tím informuje nielen zainteresované 

strany, ale aj  širokú verejnosť o výstupoch a mesačných reportoch projektu. Prezentácia 

poskytovateľa NFPprebieha v súlade s manuálom pre publicitu Operačného programu Ľudské 

zdroje.  

 

Informácie o zverejnení projektu a reporty za september a október (všetko je na webe 

Quo Vadis, o.z. v sekcii projekty ): 

https://www.quovadisoz.com/single-post/2020/02/18/zlep%C5%A1ovanie-

%C5%A1tudijn%C3%BDch-v%C3%BDsledkov-a-kompetenci%C3%AD-%C5%BEiakov-v-

%C5%A1z%C5%A1-vo-zvolene 

 

https://www.quovadisoz.com/single-post/projekt-zlep%C5%A1ovanie-

%C5%A1tudijn%C3%BDch-v%C3%BDsledkov-a-kompetenci%C3%AD-%C5%BEiakov-v-

%C5%A1z%C5%A1-zvolen-spr%C3%A1va-za-9-2020 

 

https://www.quovadisoz.com/single-post/projekt-zlep%C5%A1ovanie-

%C5%A1tudijn%C3%BDch-v%C3%BDsledkov-a-kompetenci%C3%AD-%C5%BEiakov-v-

%C5%A1z%C5%A1-spr%C3%A1va-za-10-2020 

 

Mediálny výstup za obdobie september-októbre/2020  

 Zverejnenie na našom webe o.z. Quo vads (viď linky hore) a na FB občianskeho združenia.  

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=quovadis.sk&set=a.2708961515986711 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=quovadis.sk&set=a.2735963263286536 

https://www.quovadisoz.com/single-post/2020/02/18/zlep%C5%A1ovanie-%C5%A1tudijn%C3%BDch-v%C3%BDsledkov-a-kompetenci%C3%AD-%C5%BEiakov-v-%C5%A1z%C5%A1-vo-zvolene
https://www.quovadisoz.com/single-post/2020/02/18/zlep%C5%A1ovanie-%C5%A1tudijn%C3%BDch-v%C3%BDsledkov-a-kompetenci%C3%AD-%C5%BEiakov-v-%C5%A1z%C5%A1-vo-zvolene
https://www.quovadisoz.com/single-post/2020/02/18/zlep%C5%A1ovanie-%C5%A1tudijn%C3%BDch-v%C3%BDsledkov-a-kompetenci%C3%AD-%C5%BEiakov-v-%C5%A1z%C5%A1-vo-zvolene
https://www.quovadisoz.com/single-post/projekt-zlep%C5%A1ovanie-%C5%A1tudijn%C3%BDch-v%C3%BDsledkov-a-kompetenci%C3%AD-%C5%BEiakov-v-%C5%A1z%C5%A1-zvolen-spr%C3%A1va-za-9-2020
https://www.quovadisoz.com/single-post/projekt-zlep%C5%A1ovanie-%C5%A1tudijn%C3%BDch-v%C3%BDsledkov-a-kompetenci%C3%AD-%C5%BEiakov-v-%C5%A1z%C5%A1-zvolen-spr%C3%A1va-za-9-2020
https://www.quovadisoz.com/single-post/projekt-zlep%C5%A1ovanie-%C5%A1tudijn%C3%BDch-v%C3%BDsledkov-a-kompetenci%C3%AD-%C5%BEiakov-v-%C5%A1z%C5%A1-zvolen-spr%C3%A1va-za-9-2020
https://www.quovadisoz.com/single-post/projekt-zlep%C5%A1ovanie-%C5%A1tudijn%C3%BDch-v%C3%BDsledkov-a-kompetenci%C3%AD-%C5%BEiakov-v-%C5%A1z%C5%A1-spr%C3%A1va-za-10-2020
https://www.quovadisoz.com/single-post/projekt-zlep%C5%A1ovanie-%C5%A1tudijn%C3%BDch-v%C3%BDsledkov-a-kompetenci%C3%AD-%C5%BEiakov-v-%C5%A1z%C5%A1-spr%C3%A1va-za-10-2020
https://www.quovadisoz.com/single-post/projekt-zlep%C5%A1ovanie-%C5%A1tudijn%C3%BDch-v%C3%BDsledkov-a-kompetenci%C3%AD-%C5%BEiakov-v-%C5%A1z%C5%A1-spr%C3%A1va-za-10-2020
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=quovadis.sk&set=a.2708961515986711
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=quovadis.sk&set=a.2735963263286536
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Informácie o zverejnení projektu a reporty za september a október na webe Špeciálnej 

základnej školy : 

 

https://www.szszvolen.sk/zlepsovanie-studijnych-vysledkov-a-kompetencii-ziakov-v-szs/ 

 

 

Fotografie o zverejnení plagátov o prebiehajúcom projekte v rámci „Manuálu  pre 
informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF.“

 

 
 

https://www.szszvolen.sk/zlepsovanie-studijnych-vysledkov-a-kompetencii-ziakov-v-szs/
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Názov podaktivity 1b): Mzdové náklady na pracovníka s mládežou, ktorý bude 

realizovať mimoškolský vzdelávací program na základe neformálneho vzdelávania 

 

Cieľ aktivity : 

Cieľom aktivity bolo zabezpečiť pracovníka s mládežou podľa zákona č.282/2008 Z.z,  pre 

neformálne vzdelávanie v mimoškolskom programe Človek a príroda, ktorý dosahuje  

odbornú úroveň vzdelania v oblasti ktorej obsah sa dotýka mimoškolského programu. Na 

základe tejto činnosti vznikol pracovnoprávny vzťah, ktorý je v súlade s danou výzvou 

OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 a jej oprávnenými výdavkami. 

 
Vyhodnotenie  : PhD. Gabriela Jochimová (o.z. Quo Vadis, Zvolen)  v rámci projektu 

vykonávala  činnosti Podaktivity: 1a) Vytvorenie mimoškolského vzdelávacieho programu 

na zlepšenie študijných výsledkov žiakov a ich kompetencií, ktorý sa začal realizovať 

neformálnym spôsobom vzdelávania, na základe ktorých sa uskutočňuje hlavná aktivita nášho 

projektu pomocou ktorej naplníme jeho celkový cieľ. 

V prípravnej fáze projektu po odbornej stránke PhD. Jochimová zamerala na vytvorenie 

tematických plánov výchovno-vzdelávacej činnosti pre cieľovú skupinu projektu s konkrétne 

stanovenými obsahovými a výkonovými štandardmi, ku ktorým sú po cca 6 mesiacoch. 

V realizačnej fáze projektu uskutočňuje neformálne vzdelávanie v mimoškolskom 

vzdelávacom programe Človek a príroda pričom vychádza z edukačných metód, odborného 

poradenstva v oblasti špeciálnej pedagogiky - asistenta vzdelávacieho programu – pedagóga 

Špeciálnej základnej školy. Prepojenosť pedagógov, ktorí realizujú mimoškolský vzdelávací 
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program je najdôležitejším faktorom úspešnosti projektu z hľadiska naplnenia jeho cieľov. 

Mimoškolský vzdelávací program vznikol na podporu formálneho vzdelávania. PhD. 

Gabriela Jochimová bola dlhodobo vedená  v evidencii ÚPSVaR ako uchádzač 

o zamestnanie. Vytvorením pracovného miesta sme prispeli k zníženiu nezamestnaných 

osôb v okrese Zvolen. 

 

Názov podaktivity 1c): Mzdové náklady na študenta - pracovníka s mládežou, ktorý 

bude realizovať mimoškolský vzdelávací program na základe neformálneho vzdelávania 

 

Cieľ aktivity :  

Cieľom aktivity bolo zabezpečiť študenta -pracovníka s mládežou podľa zákona č.282/2008 

Z.z, pre neformálne vzdelávanie v mimoškolskom programe Človek a príroda, ktorý má 

skúsenosti s neformálnym rovesníckym vzdelávaním a ktorý pracuje s mládežou v oblasti 

dobrovoľníctva. Na základe tejto činnosti vznikol pracovnoprávny vzťah – Dohoda 

o brigádnickej práci študenta, ktorý je v súlade s danou výzvou OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-

01 a jej oprávnenými výdavkami. 

 

Vyhodnotenie  : Nela Lenďáková (o.z. Quo vadis, Zvolen)  v rámci projektu vykonáva 

činnosti, ktoré súvisia s realizáciou mimoškolského vzdelávacieho programu, je zodpovedný 

predovšetkým za tvorbu jednotlivých výstupov projektu, pri ktorých  uplatňuje princípy 

rovesníckeho vzdelávania. Žiaci majú k študentke vekovo blízko a vytvorili si pekný 

kamarátsky vzťah založený na rešpekte. Zapojením študenta – pracovníka s mládežou sme 

prispeli k napĺňaniu Stratégie EURÓPA 2020, a to najmä v oblasti participácie, 

dobrovoľníctva, vzdelávania. 

Spolu so žiakmi sa v rámci projektu zapojili do výzvy Slovenskej agentúry životného 

prostredia v kategórii : Výtvarná tvorba. 
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Názov podpornej aktivity: Školenie v rámci Slovenského vzdelávacieho inštitútu 

mládeže IUVENTA pre pracovníkov s mládežou na zvýšenie profesijných kompetencií 

v oblasti neformálneho vzdelávania 

 

Cieľ aktivity :  

Cieľompodpornej aktivity bolozvyšovať kompetencie v oblasti neformálneho vzdelávania pre 

zabezpečenie kvalitnej realizácie mimoškolského vzdelávacieho programu pre pracovníkov 

s mládežou.  

Vyhodnotenie :  Pracovníci s mládežou sa zúčastnili prezentačných a online vzdelávacích 

workshopov na základe ktorých si zvýšili, zlepšili svoje kompetencií v oblasti neformálnej 

výchovy a získali informácie o nových trendoch. 

 

 

Účasť na nasledovných vzdelávacích workshopoch : 

  

17.10.2019 „Globálne vzdelávanie“ – organizátor Slovenský vzdelávací inštitút IUVENTA 

6.12.2019 „ Inovatívne vzdelávanie o ľudských právach“ – organizátor Centrum 

komunitného organizovania Banská Bystrica 
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4.3.2020 „ Medzi nami“ (diskusia s autorom knihy o postojoch a myšlienkach, ktoré 

rozdeľujú) – organizátor CEEV Živica 

17.6.2020 „Kritické myslenie“ – organizátor Slovenský vzdelávací Inštitút IUVENTA 

1.7.2020 „ Projekt je zmena“ –organizátor Slovenský vzdelávací inštitút IUVENTA 

4.12.2021 „Prírodné záhrady“(webinár) – organizátor Slovenský vzdelávací inštitút 

IUVENTA v spolupráci s OZ SOSNA 

14.1.2021 „Urobme si liečivý deň“ (webinár o liečivých bylinkách) – organizátor 

Slovenský vzdelávací inštitút IUVENTA 
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Názov samostatnej podaktivity: Riadenie projektu 

Cieľ aktivity :  

Cieľom samostatnej podaktivity bola príprava a následne implementácia projektu, jeho 

plynulý priebeh v rámci ktorého projektový tím dokáže eliminovať prípadné riziká 

a ohrozenia. 
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Vyhodnotenie : V rámci tejto samostatnej podaktivity  vznikli pracovnoprávne vzťahy, ktoré 

umožňujú zabezpečiť realizáciu projektu po ekonomickej ,vecnej a personálnej stránke na 

odbornej úrovni. Projektový tím sa snaží  flexibilne riešiť vzniknuté rizikové situácie, 

prípadne im predchádzať. Plynule zabezpečuje  finančné riadenie projektu, rieši vzniknuté 

problémy evidenciu a kontrolu finančných tokov projektu, monitorovanie projektu,  plynulú 

spoluprácu medzi o.z. Quo vadis a Špeciálnou základnou školou v ktorej sa uskutočňuje 

mimoškolský vzdelávací program.  

Kontroluje pracovno-právne vzťahy, dodržanie podmienok podľa Zmluvy o NFP, správne 

zaúčtovanie a evidenciu oprávnených celkových nákladov z hľadiska rozpočtu projektu, 

zabezpečuje evidenciu a kontrolu finančných tokov projektu. 

 

2. Vyhodnotenie merateľných ukazovateľov  

projektu 

Merateľný ukazovateľ je napĺňaný účastníkmi, ktorí vstúpili do aktivity a  majú vytvorenú 

aj kartu účastníka. Evidencia dochádzky účastníko na jednotlivých aktivitách 

v mimoškolskom vzdelávacom programe je uvedená v triednych knihách. 

P0451 „Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a 

zvýšenie gramotnosti“ 

 

Vyhodnotenie : 110  

P0278 „Počet pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na 

zvýšenie profesijných kompetencií“ 

 

Vyhodnotenie : 3  

 

 

 

3. Mesačné reporty o výstupoch projektu 

 

Mimoškolský vzdelávací program je zameraný na upevňovanie formálneho vzdelávania na 

princípe zážitkového učenia, aktivít, ktoré umocňujú získané vedomosti a navyše rozvíjajú 

sociálne spôsobilosti žiakov. 

V rámci realizácie mimoškolského vzdelávacieho programu, sme sa v mesiaci september 

zamerali na nasledovné témy : 
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1.Ekopojmy, zoznamovacie aktivity . 

Obsah : oboznámenie žiakov s priebehom mimoškolského vzdelávacieho programu po jeho 

organizačnej a obsahovej stránke, zoznámenie žiakov s pedagógmi, ktorí program realizujú. 

Žiaci sa na úvodných hodinách mali možnosť oboznámiť sa s ekopojmami, vytvorili sme 

spolu s nimi pojmovú mapu a otvorili sme diskusiu na témy ochrany životného prostredia.  

Výstup : pojmová eko-mapa 

 

2.Okolie školy 

Obsah : Exteriér školy ponúka možnosti pre neformálnu výuku v jeho prostredí v rámci ktorej 

sme sa zamerali predovšetkým na pochopenie významu stromov, rozpoznávanie ihličnatých a 

listnatých stromov, rovnako sme sa zamerali na mapovanie drevín. Zisťovaním druhového 

zloženia a početnosti jednotlivých druhov drevín, textúry kôry sme u žiakov podporili 

neformálnym spôsobom výuky formálnu stránku učenia. 
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Výstup : kreativita zo šišiek (zhotovenie jesenných panáčikov, z nazbieraných smrekových 

šišiek, zhotovenie ježkov z nazbieraných borovicových šišiek) 

 

3. Huby 

Obsah : Žiaci preukázali v tejto téme dostatok vedomostí, 

praktická stránka – využívania prírodných zdrojov je pre 

ich komunitu veľmi blízka. V tejto téme sme sa snažili 

upevniť ich vedomosti v delení húb na jedlé a jedovaté, 

správny zber a poznávanie, zamerali sme sa aj na prácu s 

literatúrou 

 

Výstup : priraďovanie správnych názvov k obrázkom, kresba jedlej a jedovatej huby 
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4. Zachráňme našu planétu 

Obsah : komparácia priaznivých a nepriaznivých činností pre našu planétu 

Výstup : zhotovenie a prezentácia plagátov detí (práca v skupinkách) 
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5. Listová želatína  

Obsah : význam listovej želatíny 

Výstup : otláčanie nazbieraných listov rôznych druhov drevín s využitím vodových farieb 

 

V rámci realizácie mimoškolského vzdelávacieho programu, sme sa v mesiaci október 

zamerali na nasledovné témy : 

1.Jeseň v lese a na poli 

Vychádzka do parku so zameraním na 

poznávanie listnatých stromov 

Obsah : mapovanie listnatých drevín, zisťovanie 

ich druhového zloženia, obkresľovanie kôry na 

zisťovanie textúry jednotlivých druhov 

listnatých drevín, zber listov na listový herbár, 

zber gaštanov na výrobu panáčikov 

Cieľ: spoznávanie listnatých stromov rastúcich v 

parku (lipa, hrab, javor, dub, buk, breza) 

Výstup : jesenná výstava plodov jesene, jesenné 

ikebany výstava bola spojená aj s ochutnávkou 

jesenného ovocia a zeleniny, deti si jesennú 

výstavu sami naaranžovali s použitím jesenného 

prírodného materiálu-listy, žalude, gaštany, 

šípky, orechy a zhotovili aj ikebany z konárikov 

listnatých stromov a krov 
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2.Stravovací režim, potravinová pyramída 

Obsah : ukážka potravinovej pyramídy, poukázanie na poruchy stravovania – bulímia, 

anorexia, obezita  

Cieľ: spoznať dôsledky nevhodného stravovania a jeho vplyv na zdravie 

Výstup : zhotovenie plagátu stravovacieho režimu s roztriedením zdravých a nezdravých 

potravín 

 

3.Listový herbár 

Obsah : spoznávanie listnatých stromov formou zhotovenia listového herbáru 

Cieľ: poznať listnaté stromy: javor, buk, dub, hrab, lipa, breza 

Výstup : zhotovenie listového herbáru od 3. roč. po 8.roč. s prihliadnutím na vek detí, mladšie 

deti mali menší počet listnatých stromov aj iné prevedenie herbáru ako staršie 
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4.Zdravá výživa, Svetový deň výživy  

Obsah : spoznávanie zdravých a nezdravých potravín 

Cieľ: poukázať na zdravé potraviny a ich časté zaraďovanie do jedálnička 

Výstup : deti si na papierový tanierik lepili miniatúrne obrázky zdravých a nezdravých 

potravín, ktoré si predtým sami vyfarbili a tanierik rozdelili na zdravú a nezdravú polovicu, 

poukázanie na Svetový deň výživy - bola plánovaná ochutnávka ovocných a zeleninových 

šalátov. 
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5. Listová kreativita 

Obsah : spoznávanie listnatých stromov (breza, lipa, vŕba, javor) formou tvorivosti detí  

Cieľ: utvrdenie naučených listnatých stromov prostredníctvom listovej kreativity 

Výstup : deti z nazbieraných a vylisovaných listov lepením vytvárali obrázky ježka, 

slniečka...., vytvorili s použitím listov a roliek svoj strom, svoj list, ktorý si vystrihli z papiera 

a nalepili naň listy stromu, ktorý sa im najviac páčil. 

 

6.Kreativita z plodov 

Obsah : spoznávanie plodov jesene formou kreativity 

Cieľ: spoznanie plodov jesene u pestovaných aj voľne rastúcich listnatých stromov, poznanie 

suchých plodov poľnohospodárskych plodín (hrach, šošovica, fazuľa) 

Výstup : vytváranie figúrok z nazbieraných gaštanov – vtáčik, ježko, slimák..., zhotovenie 

sypaných obrázkov (kvety, hríby) s použitím poľných plodín- šošovice, hrachu, fazule, 
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modelovanie jesenného ovocia, vymaľovanie misy jesenného ovocia, vytvorenie obrázkov 

jesenného ovocia – hrušky, jablka, slivky, hrozna lepením guličiek z krepového papiera, 

zhotovenie tekvičiaka a ježkov zo zemiakov). 
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4. Prípravná fáza projektu – zapojenosť žiakov 

a pedagógov do projektu Letná škola 

 
Počas letných prázdnin sme sa spolu so Špeciálnou základnou školou zapojili do Výzvy 

Ministerstva školstva Letná škola, a požiadali o o finančný grant. Na projekte participovali 

pracovníci s mládežou (Nela, Lenďáková, Gabriela Jochimová), ktorí realizujú 

mimoškolský vzdelávací program. Našou snahou bolo vzbudiť u detí záujem o pripravovaný 

mimoškolský program, motivovať aspoň malú skupinu žiakov, ktorá je súčasťou prostredia 

Špeciálnej základnej školy.  Zorganizovaním Letnej školy  sme výrazne prispeli k 

stabilizácii vzdelávania v Špeciálnej základnej škole vo Zvolene.  

Názov podujatia : Letná škola „Planéta zážitkov“  

Miesto podujatia : Špeciálna základná škola Zvolen  

Deň a hodina : 17.8. – 21.8.2020  

Organizátor: o.z. Quo vadis, ŠZŠ Zvolen, Ministerstvo školstva  

Finančné zabezpečenie : Finančný grant Ministerstva školstva  

Cieľová skupina : žiaci Špeciálnej základnej školy Zvole, deti z Krízového centra Dorka   

Cieľ podujatia : letná táborová činnosť, neformálne vzdelávanie na podporu formálnej 

stránky učenia  

ROZBOR PODUJATIA : 

Letnú školu sme zorganizovali v spolupráci s našimi partnermi, ŠZŠ Zvolen, terénnym 

sociálnym pracovníkom. Pracovníci a dobrovoľníci partnerských organizácií boli pre našu 

školu nielen prínosom a obohatením, nakoľko v tematicky rôznorodých oblastiach konceptu 

našej školy podporili formálnu stránku učenia neformálnym spôsobom vzdelávania. Naša 

letná škola „Planéta zážitkov“ prebehla ako obsahovo integrovaný celok, v ktorom sa 

prepájali aktivity jednotlivých vzdelávacích oblastí (návštevy rôznych planét) ich obsahová 

stránka a jednotlivé ciele. Vzhľadom k tomu, že sa jednalo o prácu s deťmi so špeciálnymi 

výchovno vzdelávacími potrebami, bolo nevyhnutné zabezpečiť dostatočný počet pedagógov 

počas jednotlivých cyklov, ktorí dokázali účastníkom v Letnej škole poskytnúť individuálny 

prístup. Deti ako účastníci letnej školy pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia 

(segregovaná rómska komunita), prípadne z Krízového centra, z toho dôvodu sme deťom 

počas letnej školy zabezpečili okrem obedov a pitného režimu, ďalšie stravné jednotky 

(desiatu a olovrant). Zážitková forma učenia na základe prepájania aktivít jednotlivých 

vzdelávacích oblastí ako návštevy planét sa stretla u našich detí s priaznivou odozvou. Každý 

deň sa tešili na nové „planétové zážitky“, ktoré im priniesli možnosť aktívnej účasti na 

„živote planét“ :  
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Planéta prírody – deťom zážitkovou formou priniesla rozvoj prírodovednej gramotnosti, 

Eko-hry, poznávacie vychádzky do blízkeho okolia, vytvorenie malého náučného chodníka v 

ovocnom sade-exteriéry školy.  

Planéta tvorivosti – deťom priniesla rozvoj individuálnej kreativity a esteticko - umeleckého 

vnímania, tanečnú školu príbehov. 

Planéta informácií – deťom priniesla zážitkovou formou rozvoj matematickej a informačnej 

gramotnosti, rozvoj hodnotovej výchovy, modelovú situáciu na riešenie komunitného 

problému.  

Planéta tímovej spolupráce – deťom priniesla rozvoj sociálnych kompetencií na základe 

tímovej spolupráce pri spoločnom riešení úloh a indícií pri dobíjaní Pevnosti zážitok.  

Planéta pohybu – deťom priniesla množstvo pohybových aktivít v interiéry a v exteriéry 

školy, ale predovšetkým najkrajšiu časť letnej školy – výlet vláčikom na lanovú dráhu do 

obce Stožok, spojenú s opekačkou. Možnosť zapojiť sa do projektu Ministerstva školstva 

vnímame ako prínos nielen pre deti a pedagógov ako účastníkov v projekte, ale aj pre naše 

školské zariadenie. Jej zorganizovaním sme výrazne prispeli k stabilizácii vzdelávania v 

Špeciálnej základnej škole vo Zvolene. Regionálny úrad verejného zdravotníctva poskytol 

súhlas k organizovaniu letných denných táborov SCVČ Quo vadis, Zvolen. 
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5.Opatrenia Ministerstva školstva v súvislosti 

s COVID – 19 
Súčasná situácia nám neumožňuje pokračovanie v realizácii projektu a jeho implementácii. 

 

Rozhodnutie Ministerstva školstva : Metodické usmernenie zo dňa 12.10 na základe 

ktorého bola pozastavená mimoškolská činnosť žiakov aj prostredí základných škôl. 

Žiadosť o pozastavenie hlavnej aktivity projektu :  Na základe uvedených skutočností sme 

ako prijímateľ požiadali v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP (článok 8, bod 3) 

o pozastavenie realizácie hlavnej aktivity projektu, nakoľko jej realizácii bráni okolnosť 

vylučujúca zodpovednosť (Obchodný zákonník). 


