Názov projektu:
Kód projektu:
Prijímateľ:

Jazyková učebňa
302021J084
Mestská časť Bratislava-Petržalka
- Sídlo: Kutlíkova 17, 85212 Bratislava - mestská časť Petržalka
- IČO: 00603201
Operačný program:
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os:
2. Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita:
2.2. Investovanie do vzdelávania, školení a odbornej prípravy, zručností
a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej
a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ:
2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.
Výzva:
IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia
jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v
základných školách
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
- Sídlo: Dobrovičova 12, 81266 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
- IČO: 00156621
Miesto realizácie:
Základná škola Lachova 1, Bratislava-Petržalka
Zazmluvnená suma projektu: Celkové výdavky projektu.............. 10 858,36 €
Celkové oprávnené výdavky.......... 10 858,36 €
Suma NFP...................................... 10 315,44 €
Účinnosť zmluvy:
6. 9. 2018
Doba realizácie projektu:
01/2020 - 09/2020
Stručný popis projektu:
Cieľovou skupinou projektu sú žiaci 1. – 9. ročníka Základnej školy na
Lachovej ulici č. 1, Bratislava, kde bude projekt aj realizovaný. Projekt
rozširuje prístup žiakov k efektívnym a kvalitným verejným službám
v súlade s Regionálnou územnou stratégiou Bratislavského kraja. Našou
motiváciou je dopyt zákonných zástupcov žiakov o výučbu dvoch cudzích
jazykov. Cieľom projektu je zlepšenie materiálno – technického
vybavenia školy v synergii zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov, čo
znamená skvalitnenie a zatraktívnenie výučby anglického a nemeckého
jazyka prostredníctvom moderných výučbových softvérov a metód
podporujúcich aktivizáciu žiaka. Súčasťou projektu sú aktivity
podporujúce zlepšenie jazykových kompetencií talentovaných žiakov tak
aj žiakov so špecifickými vývinovými poruchami. Počet možných
užívateľov nových zariadení bude celkovo v rámci celej základnej školy
387 žiakov, pričom odborná učebňa bude zriadená pre 16 žiakov.
Merateľné ukazovatele
- Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl 387 osôb
výstupov projektu:
- Počet podporených učební jazykových
1
- Počet podporených základných škôl
1

Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja
(EFRR) v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020

