
 

 
 

 

Opis projektu:  

  „V základnej škole úspešnejší II“ 

 

Základné informácie:  

Názov projektu:               „Rovnaké šance, plnohodnotnejší život“ 

Kód projektu:          312011V523 

Poskytovateľ projektu:   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Prijímateľ projektu:        Obec Boťany 

Predmet podpory:             poskytnutie nenávratného finančného príspevku NFP v rámci: 

         Operačný program: Ľudské zdroje 

         Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond 

Prioritná os:                      Vzdelávanie 

Investičná priorita:     1.1 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 

 



 

 

 

 

Špecifický cieľ:             1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov 

Cieľová skupina:          žiaci ZŠ Boťany vrátane so ŠVVP 

Doba realizácie projektu:  od októbra 2019 do júla 2022 

Cieľom projektu:  zrealizovanie všetkých aktivít Projektu a naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu  

Hlavné aktivity projektu: Aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov základnej školy a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo 
výchovno-vzdelávacom procese, vykonávané prostredníctvom pedagogického asistenta.  

Podporné aktivity projektu: nezaevidované   

Stručný popis projektu:  

Našim hlavným cieľom je prispievanie k zvýšeniu inkluzívnosti vzdelávania v ZŠ Boťany. Zámerom nášho projektu je podporovanie aktivít 
prispievajúcich k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese a k zlepšeniu 
školskej úspešnosti žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia, resp. špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v ZŠ Boťany. Obec 
Boťany má vypracovaný a obecným zastupiteľstvom schválený Akčný plán rozvoja a integrácie rómskej komunity v Boťanoch pod názvom 
„Spoločne navzájom“, ako máme prijaté aj Dočasné vyrovnávacie opatrenia podľa § 8a zák. č. 365/2004 Z. z. antidiskriminačného zákona v 
znení n. p. V rámci akčného plánu Boťany, v oblasti vzdelávania sme naplánovali zvýšiť personálnu kapacitu asistentov učiteľa v ZŠ – 1 asistent 
na výchovno - vzdelávací proces a na ŠKD, čo by nás podporil v dosiahnutí našich vytýčených cieľov v oblasti rozvoja  a integrácie rómskej 
komunity v obci Boťany.  Za týmto účelom žiadame nenávratný finančný príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta pre pozíciu: 
pedagogický asistent. 

 

 



 

 

 

 

Spôsob realizácie aktivít projektu:  

Vo výchovno-vzdelávacom procese: 
- bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, 
- uľahčovanie adaptácie dieťaťa pochádzajúce z marginalizovanej rómskej komunity na prostredie školy a pomáhanie pri prekonávaní 

bariér, ktoré plynú zo sociálneho znevýhodnenia, napr. pomoc pri udržiavaní základných hygienických návykov a iné. 
- spoluorganizovanie činnosti dieťaťa počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa. Pracovať s nimi individuálne 

primeranie ich schopnostiam a zručnostiam. 
- vykonávanie pedagogického dozoru počas neprítomnosti učiteľa a prestojov vo výchovno-vzdelávacom procese zameraného na deti z 

MRK, 
- pomáhanie pri príprave učebných pomôcok. 

 
Vo voľno časových aktivitách organizovaných školou:  

- priame vedenie alebo napomáhanie pri činnostiach voľno časových aktivít (speváckych, hudobných, tanečných, výtvarných, 
dramatických a iných), spoločenské aktivity, športové podujatia a podobne. 
 

Personálne obsadenie pracovných pozícií projektu: 

Pedagogickí asistent: Alica Völgyiová Kovácsová 

Rozpočet projektu na obdobie 34 mesiacov realizácie projektu: 

Výška oprávnených výdavkov:            34.170 € 
Výška NFP:           32.461,50 € 
Spolufinancovanie prijímateľa (5 %):                  1.708,50 € 
 

Podrobnejšie informácie nájdete na: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4227400&l=sk  


