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Stručný popis projektu
Obec Predmier je zriaďovateľom Základnej školy Jozefa Ignáca Bajzu, Bajzova 2, Predmier (ďalej aj len „škola“) organizácie s právnou subjektivitou, ktorá je jedinou inštitúciou stabilne poskytujúcou edukačné služby a možnosti
využitia voľného času deťom, žiakom a občanom žijúcich v obci a v obci Maršová-Rašov.
Škola je plnoorganizovaná so všetkými ročníkmi 1. - 9., výchovu a vzdelávanie uskutočňuje podľa Školského
vzdelávacieho programu. Škola má síce k dispozícii 5 odborných učební, no plnohodnotnému zosúladeniu
materiálno-technického a priestorového zabezpečenia jednotlivých oblastí vzdelávania v škole so stavom
požadovaným v Inovovanom štátnom vzdelávacom programe zabraňuje absencia niektorých odborných
učební a ich potrebného vybavenia nábytkom, IKT a didaktickými pomôckami:
− na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti žiakov a prácu s talentovanými žiakmi aj mimo vyučovania – fyzikálna a
biologická / chemická učebňa
− na spoznávanie trhu práce žiakmi aj z hľadiska ich budúcej profesijnej orientácie a pre uplatnenie človeka v
reálnom živote a v spoločnosti – polytechnická učebňa.
Výber odborných učební so zameraním na učebne prírodné vedy a polytechnickú výchovu je daný regiónom
Žiadateľa, v hospodárstve ktorého dominuje technický a najmä automobilový priemysel.
Odborné učebne bez bariér, pestrá škála a variabilita ich vybavenia (nábytok a IKT) a učebných pomôcok vytvoria v
škole prostredie, v ktorom bude možné uspokojiť rôznorodé vzdelávacie potreby každého jedinca v súlade s jeho
špecifickými potrebami s cieľom zabezpečenia jeho plnohodnotnej účasti na vzdelávaní a uľahčenia jeho budúcej
profesijnej orientácie a neskoršieho výberu vhodnej strednej školy a uplatnenia v reálnom živote a v spoločnosti.

Takéto prostredie umožní odborným zamestnancom školy aplikovať rôzne formy a metódy edukácie jednotlivcov i
skupín bez rozdielu - vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
žiakov s nadaním.
Realizácia projektu odstráni disproporciu medzi požiadavkami relevantných legislatívnych noriem na
priestorové a materiálno-technické zabezpečenie odborných učební a stavom, ktorý je v škole v súčasnosti,
pričom škola spĺňa podmienku územného zacielenia pomoci v Žilinskom kraji.

Cieľ projektu
Cieľom projektu je modernizovať priestory Základnej školy Jozefa Ignáca Bajzu, Bajzova 2, Predmier a
vybudovať chýbajúce odborné učebne s potrebným vybavením, ktoré umožnia vo výchove a vzdelávaní jej
žiakov uplatniť moderné vyučovacie formy a metódy zamerané na získanie adekvátnych prírodovedných poznatkov a
polytechnických zručností smerujúcich k rozvoju všetkých kľúčových kompetencií žiaka, čím sa vytvorí priestor pre
jeho rozhľad o jeho budúcich možnostiach (študijných i pracovných).
Uvedený cieľ sa dosiahne vybudovaním 3 chýbajúcich odborných učební (prírodovedných učební - fyzikálnej učebne
a biologickej / chemickej učebne a polytechnickej učebne) a ich vybavenia, ktoré budú môcť využívať žiaci
navštevujúci Základnú školu.

Merateľné ukazovatele projektu
Dosiahnutie cieľa Projektu a jeho udržateľnosti bude, v období po jeho realizácii, merateľné merateľnými
ukazovateľmi:
• P0069 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl s cieľovou hodnotou 171
• P0321 Počet podporených učební polytechnických s cieľovou hodnotou 1
• P0322 Počet podporených učební prírodovedných s cieľovou hodnotou 2
• P0327 Počet podporených základných škôl s cieľovou hodnotou 1.

