
Správa o realizácii projektu „V základnej škole úspešnejší“
za obdobie 1.9.2018 – 31.8.2021

   Riaditeľka Základnej školy v Kameníne predkladá správu o priebehu realizácie
projektu „V základnej škole úspešnejší“, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov
Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja so
spoluúčasťou Obecného úradu Kamenín.
Tento projekt sa realizovalo vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské
zdroje
Kód projektu: 312011N273

Investičná priorita: Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej
dochádzky a podporu prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a
stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných
spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy. 

Cieľ projektu: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a
zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. Doba realizácie projektu: 9/2018
–8/2021

Vzdelávanie sa realizovala s cieľom pokrytia inkluzívnej potreby žiakov so ŠVVP a
zlepšovania kvality vzdelávania. 
Priamou účasťou pedagogický asistentov vo vyučovacom procese sa zvyšovala
efektívnosť vyučovacieho procesu v oblastiach osvojovania, precvičovania a
upevňovania si základného učiva žiakov. Zvýšila sa úroveň osvojovania si kľúčových
kompetencií u žiakov vyšších ročníkov, vytvoril sa potrebný priestor pre individuálnu
prácu so žiakmi, ktorí si vyžadujú individuálny prístup. Pedagogickí asistenti sa
aktívne zapájali do prípravy, organizácie školských a mimoškolských aktivít, pracovali
podľa potrieb vyučujúcich v jednotlivých triedach. Vzdelávanie bolo zamerané na
upevňovanie už prebratého učiva. Napriek snahe pedagógov úspešne pokračovať v
podporne ladenej kompenzačnej edukácii, vedomostná úroveň žiakov bola veľmi
slabá. Dôvodom bola chýbajúca domáca príprava. Vzhľadom na chýbajúce domáce
zázemie a minimálnu pomoc zo strany rodičov, žiaci neboli schopní riešiť zadané
úlohy na požadovanej úrovni. 

Školský psychológ pracoval so žiakmi tiež s cieľom uľahčenia
výchovno-vzdelávacieho procesu. Vykonala odborné činnosti v rámci orientačnej
psychologickej diagnostiky, individuálneho ako aj skupinového poradenstva,
psychoterapie a prevencie. Spolupodielala sa na aktualizácii IVVP pre žiakov so
ŠVVP.

Učitelia kladne ohodnotili pomoc pedagogických asistentov 

Vypracovala: Mgr. Judita Tímár

V Kameníne, dňa 1.7.2021




