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Cieľ projektu:
Zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami
ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce modernizáciou učební a vybudovaním
knižnice.
Opis projektu:
V rámci projektu budú vybavené dve jazykové učebne s kapacitou po 16 žiakov, dve IKT učebne
s kapacitou 16 a 24 žiakov a pre potreby žiakov bude zriadená knižnica/študovňa.
Jazykové učebne
Zámerom je zmodernizovať súčasné triedy a premeniť ich na moderné digitálne jazykové laboratóriá,
ktoré vyhovujú kritériám na moderné vzdelávacie centrá. Zakúpením softvéru a technického
vybavenia jazykového laboratória bude žiakom umožnené vzdelávať sa v oblasti komunikácie v
cudzích jazykoch individuálnym tempom, zvýši sa názornosť, rozšíria sa možnosti využitia
inovovaných elektronických podporných prostriedkov pri vyučovaní cudzích jazykov. Jednu z
jazykových učební plánujeme využívať na účely výučby anglického jazyka. Druhú učebňu plánujeme
využívať na vyučovanie nemeckého, ruského a francúzskeho jazyka.
IKT učebňa (P1)
Učebňa si vyžaduje zakúpenie nového nábytku. Stoličky, ktoré používame v učebni, nevyhovujú
normám pre prácu so zobrazovacími jednotkami – nie je možné nastaviť ich výšku tak, aby bola
vzdialenosť žiaka od monitora v súlade s uvedenou normou. V učebni absentuje interaktívna tabuľa a
projektor. Doplnením modernejšej techniky budú žiaci môcť na základe vlastnej skúsenosti poznávať
prácu s týmito zariadeniami – interaktívne pero, 3D tlačiareň a podobne.
IKT učebňa (MM)
Zmodernizovaná multimediálna učebňa bude slúžiť na výučbu všetkých predmetov pomocou
modernej informačno-komunikačnej techniky. Učebňa by mala byť centrom pre získavanie informácií
potrebných k samotnému štúdiu žiakov, priestorom pre prezentáciu získaných a spracovaných
informácií, miestom, kde by učiteľ mohol svojim žiakom sprostredkovať nielen text, ale najmä
fotografie, obrázky, videá, mapy, zvuky pre jednoduchšie a atraktívnejšie nadobúdanie vedomostí a
efektívnejší spôsob vzdelávania žiakov.
Školská knižnica
Škola nemá vlastnú školskú knižnicu. K dispozícii je školský knižný fond pozostávajúci prevažne z
neaktuálnych titulov. V spolupráci s Radou rodičov a Občianskym združením Venujme svoj čas deťom
– Bytča sa snažíme zabezpečiť deťom aktuálne tituly detských kníh – detská beletria, básne,
encyklopédie, nie je to však v takom rozsahu, aby bolo možné pokryť potreby všetkých žiakov v
rôznych ročníkoch. Absentuje aj moderný evidenčný a výpožičný systém, doposiaľ sa knihy

vypožičiavajú len na účely čítania úryvkov z kníh počas hodín čítania na prvom stupni ZŠ a literatúry
na druhom stupni ZŠ.
Chýbajúcu školskú knižnicu nahrádza Mestská knižnica v Bytči a čitateľské kútiky, ktoré sme zriadili na
rôznych miestach školy a ktoré spĺňajú zároveň aj odpočinkovú funkciu. Tituly v týchto čitateľských
kútikoch sme získali prostredníctvom projektu Dajme knihám druhú šancu, kde sa nám podarilo v
spolupráci s rodičmi získať už použité knihy. Ide väčšinou o tituly pre mladších žiakov. Spolupráca s
Mestskou knižnicou v Bytči je na vysokej úrovni. Nachádza sa však mimo areálu školy, aj keď
vzdialenosť nie je príliš veľká. Vybudovaním školskej knižnice chceme podporiť lásku detí ku knihám,
k literatúre rôznych žánrov, rôznych národov.
Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

