
Názov projektu:

Elektronizácia učebných osnov  
–

nevyhnutnosť modernej školy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Agentúra ministerstva školstva, vedy, výskumu a šprotu  pre 

štrukturálne fondy EÚ



Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU                          

Stredná odborná škola Pruské, Pruské 294



• IMTS kód projektu: 26110130144.
• Prijímateľ:               Stredná odborná škola Pruské, 

Pruské 294
• Druh projektu:         Dopytovo orientovaný projekt
• Prioritná os:        1. Reforma systému vzdelávania  

a odbornej prípravy
• Opatrenie        1.1  Premena tradičnej školy na 

modernú
• Termín realizácie projektu: október 2009 – júl 2011



Názov projektu: ELEKTRONIZÁCIA UČEBNÝCH OSNOV –
nevyhnutnosť modernej školy

Žiadateľ: Stredná odborná škola Pruské
Pruské  294
018 52 Pruské

Celkové výdavky projektu (SKK/EUR):
5 695 288 SKK/189 049 EUR

Požadovaná výška NFP (SKK/EUR):
5 410 523,60/179 596,50 EUR

Trvanie projektu (mesiace) 22 mesiacov

Umiestnenie projektu (NUTS III) Trenčiansky samosprávny kraj

Programové obdobie 2007-2013



 
 

11. Časový rámec realizácie projektu 
Dĺžka realizácie aktivít projektu v mesiacoch1 22 mesiacov 
Predpokladaný časový harmonogram navrhovaných aktivít v rámci projektu 
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) Ukončenie realizácie aktivity 

(MM/RRRR) 
Hlavné aktivity   

1.1 Oslovenie cieľovej skupiny,    
         predstavenie projektu 10/2009 10/2009 

1.2 Úprava metodiky výučby so  
         zreteľom na modernizáciu    
         učebných osnov 

04/2010 11/2010 

2.1 Anglický jazyk formou e-   
         learningu 01/2010 09/2010 

     2.2  Nemecký jazyk formou e- 
        learningu 01/2010 09/2010 

3.1   Elektronické vzdelávanie 01/2010 01/2010 
4.1   Eletronizácia a testovanie 

učebných osnov predmetu „Úvod do 
sveta práce“ 

11/2010 05/2011 

4.2    Vyhodnotenie projektu a analýza 
inovatívnej metódy výučby predmetu 

„Úvod do sveta práce“ 
05/2011 06/2011 

Podporné aktivity    
Riadenie projektu 10/2009 07/2011 
Publicita a informovanosť 10/2009 07/2011 
 



• Manažment projektu:
 manažér projektu:

Ing. Ľubica Lašová

 finančný manažér: 
Helena Staňová

 administratívny 
pracovník: 
Ing. Janka Fedorová



Financovanie projektu :

• 85 % Európska únia

• 10 % Štátny rozpočet 

• 5 %  Trenčiansky samosprávny kraj



Charakteristika organizácie žiadateľa
Stredná odborná škola Pruské 294 , Pruské je príspevková organizácia  
zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom podľa zákona NR SR č. 
303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách  v platnom znení a zákona SNR 
č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení 
zákona č. 416/ 2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností s orgánov 
štátnej správy na obce a vyššie územné celky.   

SOŠ Pruské je  škola zameraná na poľnohospodárstvo, záhradníctvo, 
potravinárstvo, krajinárstvo a rozvoj vidieka. Školu v školskom roku 
2011/2012 navštevuje 435 študentov denného štúdia. Študujú  v 5 
študijných, 4 učebných 3 nadstavbových a 2 pomaturitných odboroch.



Ciele projektu

Hlavné ciele projektu :

• zmena zaužívaných metód vzdelávania – inovácia obsahu 
a metód vzdelávania,

• posilnenie kľúčových kompetencií a schopností žiakov,
• vzdelávanie zamestnancov na získanie a rozvoj kompetencií,
• elektronizácia učebných osnov,
• prepojenie oblasti vzdelávania a trhu práce,
• príprava absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby 

spoločnosti, a cez tieto atribúty  zabezpečenie dlhodobej  
konkurencieschopnosti Slovenskej republiky



Cieľová skupina

• pedagogický zamestnanci - 22
• študenti  - 119 

z toho 11 zdravotne znevýhodnených



Aktivity projektu

1.1 Oslovenie cieľovej skupiny, predstavenie projektu
Termín konania :   15.10.2009 
oslovení študenti, pedagogický zamestnanci SOŠ – priamo zapojení do projektu, 

široká verejnosť – obyvatelia obce,
pedagogický zamestnanci škôl v okolí,
zamestnanci podnikateľských i nepodnikateľských subjektov,. 

Výstupy z aktivity: prezenčné listiny
dotazník
letáky a plagáty.



1.2 Úprava metodiky výučby so zreteľom na 
modernizáciu učebných osnov

Termín konania :   04/2009 – 11/2010

V rámci tejto aktivity sa analyzoval súčasný stav učebných osnov a tematických 
plánov  v školskom vzdelávacom programe a ich potreba modernizácie.
Výstup aktivity : 
inovácia  školského vzdelávacieho programu 
študijný odbor 4211 6 17 záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo,
učebný odbor 4569 2      viazač – aranžér kvetín,
nadstavbové štúdium 4511 4      záhradníctvo.



Vzdelávanie formou e - learningu
Termín konania :   01/2010 – 09/2010

2.1. Anglický jazyk formou e- learningu –
Aktivitu absolvovalo 71 žiakov SOŠ Pruské 
Rozsah 203 hodín na jedného žiaka
Cieľ aktivity - predstavenie inovatívnej formy vzdelávania

- rozvíjanie  jazykových  kompetencií 

2.2. Nemecký jazyk formou e- learningu –
Aktivitu absolvovalo 48 žiakov SOŠ Pruské 
Rozsah 203 hodín na jedného žiaka
Cieľ aktivity - predstavenie inovatívnej formy vzdelávania

- rozvíjanie  jazykových  kompetencií 



3.1 Elektronické vzdelávanie

Termín konania :   01/2010 – 01/2010
Aktivitu absolvovalo 22 pedagogických zamestnancov 
Rozsah  20 hodín
Cieľ aktivity  - posilnenie odborných kompetencií  oblasti elektronického vzdelávania  

- využívanie  inovatívnej formy vzdelávania praxi



4.1 Elektronizácia a testovanie učebných osnov 
predmetu „Úvod do sveta práce“

Termín konania: 11/2010 – 05/2011

Cieľ aktivity  - vypracovanie návrhu učebných osnov predmetu „Úvod do sveta práce“ 
- príprava  interaktívneho  CD Romu. 

Aktivita zameraná na  štúdium podkladov pre vytvorenie interaktívneho CD Romu
predmetu „ Úvod od sveta práce“
Práca pedagógov  bola zameraná na témy:
 Analýza trhu práce 
 druh zamestnania
 pracovné zaradenie
 mzda v zamestnaní
 dochádzka do zamestnania
 zosúladenie zamestnania s rodinou
 čo robiť, aby som sa zamestnal
 požadované písomné dokumenty pri hľadaní zamestnania 

motivačný list , životopis , zamestnanecký dotazník, doklady o vzdelaní a praxi
 komunikácia pri hľadaní zamestnania

reč a artikulácia v komunikácii, dominancia v komunikácii, submisivita v komunikácii, 
empatická komunikácia 



4.2  Vyhodnotenie projektu a analýza inovatívnej 
metódy výučby predmetu

Termín konania: 05/201 – 06/2011

Cieľ aktivity – testovanie  vhodnosti a efektívnosti elektronického spracovania predmetu
„Úvod do sveta práce“ medzi žiakmi zaradenými do projektu. 
Prezentácia vytvoreného  interaktívneho  CD-Romu u žiakov končiacich ročníkov. 
Prezentácia výstupov projektu na záverečnom workshope  dňa 15.06.2011. 
Workshopu sa zúčastnili: 
 študenti školy
 pedagogickí zamestnanci školy
 pedagogickí pracovníci z iných škôl v rámci regiónu 
 podnikateľské a nepodnikateľské subjekty
 široká verejnosť.

Výstupy projektu :
zapracované do školských  vzdelávacích  programov
platnosť a účinnosť od 01.09.2011



Konkrétny výstup z projektu:

• UČEBNÉ OSNOVY : príklad učebných osnov v 4. ročníku
• Názov predmetu: Úvod do sveta práce
• Časový rozsah výučby:1 hodina týždenne, 30 hodín ročne ( voliteľný predmet)
• Ročník: štvrtý
• Škola: SOŠ Pruské, Pruské 294
• Názov ŠkVP: Záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo 
• Kód a názov: 4211 6 17 záhradníctvo- viazačstvo a aranžérstvo 
• Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ŠVP ISCED 3A
• Dĺžka štúdia: 4 roky
• Forma štúdia:denná
• Vyučovací jazyk: slovenský
• Charakteristika predmetu: Vyučovací predmet UVP poskytuje žiakom základné vedomosti 

o formách a nástrojoch politiky zamestnanosti a trhu práce, žiaci sa naučia základnej orientácií na 
pracovnom trhu. Predmet vedie žiakov k aktívnemu a efektívnemu postupu pri hľadaní 
pracovného miesta po ukončení SOŠ.
V rámci elektronizácie učebných osnov predmetu úvod do sveta práce je súčasť interaktívny
CD-romu, ktorý sa využíva na následnú informáciu o tom ako sa zamestnať, ako vplýva 
nezamestnanosť na človeka, kde hľadať možnosti vzdelávania  a zamestnania. Napríklad: 
pracovné ponuky na prístupných internetových stránkach ako sú www.mojapraca.sk, 
www.ponukaprace.com, www.prefesia.sk, www.trhprace.sk, www.kariera.pozri.sk, 
www.burzaprace.sk,



• Z prostriedkov projektu sme zabezpečili:
vybavenie odbornej učebne výpočtovej techniky



Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU

Ďakujem za pozornosť

Kontakty: Ing. Ľubica Lašová
www.sospruske.edupage.org
info@sospruske.tsk.sk


