Zlepšenie vybavenia odborných učební, jazykovej učebne a školskej
knižnice v Zš s MŠ Gbely.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu na predloženie žiadosti
o NFP v rámci Integrovaného operačného programu. Mesto Gbely sa rozhodlo zapojiť sa do
tejto výzvy projektom zameraným zlepšenie vybavenia odborných učební, jazykovej učebne
a školskej knižnice v ZŠ s MŠ Gbely.
Informatika:
Predmet informatika sa vyučuje od 3. až po 9. ročník, pričom podľa nového vzdelávacieho
programu ho musí každý žiak absolvovať minimálne jednu hodinu týždenne. To kladie
kapacitné nároky pre školu, ktorá musí disponovať dvomi funkčnými učebňami informatiky.
Tie v súčasnosti v škole fungujú, avšak jedna je vybavená už zastaranou technikou
a počítačmi, ktoré výkonnostne nezvládnu nároky tejto doby. V rámci projektu by sme získali
komplet novú učebňu s interaktívnou tabuľou a zázemím pre učiteľa (počítač, multifunkčné
zariadenie), aby predmet informatika mohol byť vyučovaný kvalitne.
Jazykové laboratórium:
Cudzie jazyky, najmä anglický jazyk, patria už dlhodobo medzi predmety, na ktoré kladie
škola dôraz a rôznymi podpornými aktivitami (hodiny s rodenými lektormi, Deň jazykov,
exkurzia do Londýna, posilnenie hodín anglického jazyka na 1.stupni) sa snaží viesť žiakov
k aktívnemu ovládaniu tohto cudzieho jazyka. Jazykové laboratórium, o ktoré sa v projekte
uchádzame, by obsahovalo interaktívnu tabuľu a žiacke jednotky, ktoré pozostávajú
z počítačov, ktoré sú prepojené s učiteľskou jednotkou, majú svoje slúchadlá a žiak môže
samostatne aktívne počúvať zadania úloh a podľa vlastného tempa ich riešiť. Takáto učebňa
by nesporne prispela ku skvalitneniu výučby cudzích jazykov v našej škole.
Učebňa techniky a biológie:
Súčasný trend na pracovnom trhu (nedostatok technických profesií, po ktorých je dopyt) začal
štát riešiť už v základných školách kladením dôrazu na technické predmety. Stav odborných
učební pre tieto predmety, najmä v našej škole predmet technika a biológia, je nedostatočný.
Priebežne z rozpočtu školy alebo formou projektov sa zabezpečuje obnova pomôcok
a vybavenia, ale podstatná časť týchto dvoch učební je takmer v pôvodnom stave. Ich
vybavenie je totiž finančne náročné, preto sa v projekte uchádzame o komplet nové učebne
techniky (bývalé dielne) a biológie.
V učebni techniky by sa získali nové pracovné stoly pre učiteľa aj žiakov na obrábanie dreva
a kovov, nové kovové skrine na náradie a pracovné náradie pre žiakov a učiteľa. Všetky
žiacke stoly by mali elektrické pripojenie, ktoré by bolo vedené v novej podlahe.
V učebni biológie by sa obstaral nový demonštračný stôl pre učiteľa a laboratórne pracoviská
pre žiakov, ktoré by spĺňali všetky normy na vykonávanie laboratórnych prác. Ďalej by sa
obstarali pomôcky pre predmety biológia, ale aj chémia, lebo táto odborná učebňa by sa
využívala aj na predmet chémia.
Knižnica:
V škole sa nachádza školská knižnica, ktorá je zároveň aj mestskou knižnicou. Okrem
knižničných služieb našim žiakom aj občanom mesta tu chceme pre návštevníkov kvalitný
informačný servis, počítače s internetom, možnosťou tlače a kopírovania si dokumentov.

Z projektu preto žiadame nové počítače, tlačiareň a kopírovacie zariadenie. Ďalej televízor,
ktorý by sa v škole využíval na pozeranie dokumentov k v knižnici a nový nábytok – stoly,
stoličky a regály na knihy. Najväčšiu časť z finančného balíka na knižnicu by tvoril knižný
fond. Obnovili a najmä doplnili by sme knižný fond o množstvo nových titulov, čím by sme
našu knižnicu ešte zatraktívnili pre deti aj verejnosť. Predpokladaná hodnota projektu je
172 329,60 EUR.
V Gbeloch, dňa 31.5.2017
Vypracovala: Mgr. Lenka Kvaltínová
Predkladá: Ing. Jozef Hazlinger
Stanovisko komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Zlepšenie vybavenia odborných učební, jazykovej učebne a školskej knižnice v ZŠ s MŠ
Gbely“ bol prerokovaný členmi ekonomickej komisie a členovia komisie odporúčajú
poslancom MsZ schváliť predložené uznesenia.

Návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:

a/

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Zlepšenie vybavenia odborných učební, jazykovej učebne a školskej knižnice v ZŠ s MŠ
Gbely“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v
súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta.

b/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
c/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu v
maximálnej výške 8 616,48 EUR.
d/ Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

