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Názov projektu: Príroda v našich rukách 
Celkový rozpočet projektu: 2 860 € 
Požadovaná dotácia z MŠ VVŠ SR: 2 574 € 
Kofinancovanie Mesto Prievidza: 10% - 286 € 
 
Cieľom projektu je: 
 

- Skvalitniť školský vzdelávací program v predmete pracovné vyučovanie. 
- Upevniť vzťah žiakov k životnému prostrediu. 
- Realizáciou projektu uskutočňovať koncepciu environmentálneho programu. 
- Vychovávať uvedomelých a zodpovedných ľudí ochotných chrániť životné prostredie. 
- Rozvíjať emocionálnu a citovú zložku žiakovej osobnosti. 
- Rozvíjať zručnosti žiakov v informačnej oblasti. 
- Fotograficky zdokumentovať rast a vývin rastlín, spracované fotografie použiť na 

vytvorenie elektronického herbáru. 
- Spracovať nazbierané údaje so elektronickej podoby. 
- Rozvíjať zručnosti žiakov v starostlivosti o rastliny a živočíchy. 
- Aktívne zapojiť žiakov do estetizácie životného prostredia v okolí školy. 

 
 

 
 
Názov projektu: Prírodné bohatstvo regiónu 
Celkový rozpočet projektu: 2 600 € 
Požadovaná dotácia z MŠ VVŠ SR: 2 340 € 
Kofinancovanie Mesto Prievidza: 5% - 130 € 
Vlastné zdroje  ZŠ Ul. J. P. Šafárika, Prievidza: 5 % - 130 € 
 
Cieľom projektu je: 
 

- zdôrazniť ochranu živej a neživej prírody v rámci predmetu regionálna výchova, 
biológia, tvorba projektu a krúžku Mladého geografa na území regiónu hornej Nitry, 

- pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja 
ľudskej spoločnosti, 

- realizovať témy environmentálnej výchovy do výchovno-vzdelávacieho procesu 
predmetom regionálna výchova, biológia a tvorba projektu s dôrazom na vytváranie 
správnych postojov a správania sa žiakov k životnému prostrediu, 

- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu, 
- skvalitňovať školský vzdelávací program predmetom regionálna výchova, tvorba 

projektu 
- vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho 

regiónu, prírody a kultúrnemu dedičstvu našich predkov, 
- formovať pozitívne vzťahy k prírode a ku všetkým prejavom života, 



- poznávanie jednotlivých organizmov žijúcich v konkrétnych prírodných celkoch (les, 
voda a jej okolie, polia, lúky a pasienky),  

- triedenie a zovšeobecňovanie poznatkov, s pozornosťou na potravové vzťahy a 
vzťahy k prostrediu,  

- poznať typických predstaviteľov podľa vonkajších znakov, životných prejavov 
a potravových vzťahov, zásady prevencie a spôsob ochrany pred škodlivými druhmi 

 
 
 
 
 
Názov projektu: Poznaj, chráň a počúvaj srdcom 
Celkový rozpočet projektu: 2 878 € 
Požadovaná dotácia z MŠ VVŠ SR: 2 592 € 
Kofinancovanie Mesto Prievidza: 5% - 143 € 
Vlastné zdroje  ZŠ Malonecpalská ul., Prievidza: 5 % - 143 € 
 
 
Cieľom projektu je vzbudiť väčší záujem o prírodovedné predmety, prostredníctvom 
zážitkového a experimentálne zameraného vyučovania rozvíjať pozitívny vzťah k prírode a k 
ochrane životného prostredia. Ďalším cieľom je dobudovať učebňu biológie, doplniť 
chýbajúce pomôcky v kabinete a podporovať aktívny prístup žiakov  k tvorbe a ochrane 
životného prostredia prostredníctvom praktickej výučby. 
 
 
 
 
 
Názov projektu: Oáza oddychu 
Celkový rozpočet projektu: 7 746 € 
Požadovaná dotácia z grantového programu Hodina deťom: 6 971 € 
Kofinancovanie Mesto Prievidza: 6,13 % - 475 € 
Vlastné zdroje  III. ZŠ Sama Chalupku, Prievidza: 3,87 % - 300 € 
 
Cieľom projektu je: 
 

1. Zapojiť deti do tvorby životného prostredia  
2. Naučiť deti vytvárať hodnoty vedúce k skvalitneniu života 
3. Viesť deti k zodpovednosti za vytvorené hodnoty 

Ciele projektu sa budú realizovať nasledujúcimi aktivitami: 

1. Dobudovanie oddychového priestoru s názvom: Farebný svet 
 
Priestor, v ktorom bude aktivita prebiehať, sa nachádza v átriu medzi hlavnou budovou 
a pavilónom pre 1.stupeň. Dominantou átria je košatá lipa, pod ktorou sú umiestnené 2 
stoly a 4 lavičky. Relaxačnú zónu treba dobudovať nasledovne:  

• Vytvoriť altánok, pod ktorým budú umiestnené 4 záhradné súpravy.  
• Zrekultivovať starý trávnik.  
• Vysadiť kvety, ozdobné kríky a stromy. 

 
2. Vybudovanie oddychovej zóny v blízkosti školskej jedálne  
 
Plocha, ktorú má škola za cieľ zazelenať, sa nachádza v blízkosti školskej jedálne. Je to 
bývalé školské políčko, oddelené od školského dvora nefunkčným plotom. Na ploche je 



vytvorené malé jazierko. Aby átrium spĺňalo relaxačný účel, je potrebné zlikvidovať staré 
oplotenie a prepojiť školský dvor so zelenou plochou átria. Následne treba zrekultivovať 
pôdu, vysadiť kvety, kríky, stromčeky a založiť nový trávnik. 
 
3. Víkendový pobyt  
 
 Odmenou pre najaktívnejších jednotlivcov zo skupiny 10 – 15-ročných žiakov bude 
víkendový pobyt vo Vysokých Tatrách. Deti zo sociálne slabých rodín nemajú šancu 
absolvovať s rodičmi výlety po Slovensku. Preto deti, ktoré prejavia pri realizácii projektu 
najväčšiu snahu, budú odmenené návštevou vodného parku v Poprade a navštívia 
Demänovskú jaskyňu slobody. 

 
 
 
 
 
 
 
Názov projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prievidza – výmena svietidiel 
Celkový rozpočet projektu: 14 514 € 
Požadovaná dotácia z Ministerstva financií SR: 13 062 € 
Kofinancovanie Mesto Prievidza: 10% - 1 452 € 
 
 
Cieľom projektu je, z poskytnutej dotácie a vlastných prostriedkov, zrealizovať výmenu 
svietidiel vo vybraných lokalitách mesta s cieľom znížiť energetickú náročnosť a zároveň 
zabezpečiť čo najvyššiu svietivosť, aby nebola ohrozená bezpečnosť a zdravie občanov 
mesta. 
 
 Mesto, po zvážení viacerých okolností, sa rozhodlo zrealizovať výmenu svietidiel 
v nasledovných lokalitách: 
 

1. Časť Kopanice, RVO Mečiara: Ul. S. Mečiara, Ul. J. Gramantíka, Ul. K. Kuzmányho, 
Koncová ulica, Ulica odbojárov, spolu = 55 ks svietidiel 

2. Časť Kopanice, RVO Skrytá: Skrytá ulica, Bottova ulica, Rovná ulica, Ulica M. Benka, 
Ulica J. Záborského, Jánošíková ulica, Ulica M. Medveckej, Ulica J. Alexyho, spolu = 
44 ks svietidiel 

3. Časť Píly, RVO Nám. Mieru: Duklianska ulica, Ulica Ľ. Štúra, Ulica A. Sládkoviča, 
Ulica za depom, spolu = 47 ks svietidiel 

4. Časť Necpaly, RVO Kopaničky: Klinčekova ulica, Tulipánová ulica, Astrová ulica, 
Narcisová ulica, Fialková ulica, Konvalinková ulica, Nezábudková ulica, Ulica Na 
záhumní, Snežienková ulica, spolu = 59 ks svietidiel 

 
Celkom spolu = 205 ks svietidiel určených na výmenu 
K výmene navrhujeme použiť 70 W sodíkové svietidlá, podľa predbežného prieskumu trhu je 
cena 1 svietidla = 59,- € 
205 ks svietidiel x 59,- € = 12.095,- € + DPH = 14.514,- € 
 
Rozdiel medzi momentálnou spotrebou a spotrebou po výmene svietidiel predstavuje úspora 
65 600 kWh, t. j. 11.168,- € vo finančnom vyjadrení. Ďalej vzniká úspora na údržbe nových 
svietidiel, kde je zaručená doba 100 % svietivosti svetelných zdrojov počas 3 rokov. 
 
 
 
 



Názov projektu: Zelená záhrada 
Celkový rozpočet projektu: 2 600 € 
Požadovaná dotácia z MŠ VVŠ SR: 2 340 € 
Kofinancovanie Mesto Prievidza: 5% - 130 € 
Vlastné zdroje  ZŠ Ul. energetikov, Prievidza: 5 % - 130 € 
 
Cieľom projektu je premena nevyužívanej školskej záhrady v areály základnej školy na 
relaxačnú zónu pre potreby školy( vyučovanie, besedy, koncerty), rodičov, sponzorov 
a širokej verejnosti sídliska Sever. V mimoškolskej činnosti sa areál záhrady bude využívať 
na relax, hry a aktivity ZŠ a školského klubu detí. 
 
 
 
 
 
Názov projektu: Zdravie ako životný štýl 
Celkový rozpočet projektu: 2 610 € 
Požadovaná dotácia z MŠ VVŠ SR: 2 400 € 
Kofinancovanie Mesto Prievidza: 8% - 210 € 
 
Cieľom projektu je preventívne pôsobiť na podporu zdravia žiakov a zamestnancov školy, 
viesť žiakov k zdravému životnému štýlu, vybudovanie sauny v priestoroch školy 
a zabezpečenie relaxačného pobytu pre zamestnancov základnej školy. 
 
 
 

 
 

Názov projektu: Zdravie – naše bohatstvo 
Celkový rozpočet projektu: 2 400 € 
Požadovaná dotácia z MŠ VVŠ SR: 2 280 € 
Kofinancovanie Mesto Prievidza: 5% - 120 € 
 
 
Cieľom projektu je zvýšenie kľúčových kompetencií v oblasti ochrany života a zdravia, 
propagácia zásad správnej výživy a správneho spôsobu života na verejnosti prostredníctvom 
webovej stránky školy, časopisu so zdravotnou tematikou, vybavenie sociálnych zariadení 
sanitou a podpora zdravého prostredia žiakov v triedach zabezpečením parných zvlhčovačov 
ovzdušia a výdajníkov vody. 
 
 
 
 
Názov projektu: Je tisíc chorôb, ale len jedno zdravie 
Celkový rozpočet projektu: 2 516 € 
Požadovaná dotácia z MŠ VVŠ SR: 2 376€ 
Kofinancovanie Mesto Prievidza: 5,5% - 140 € 
 
 
Cieľom projektu je dostať do povedomia žiakov a dospelých význam hygieny rúk a prevenciu 
pred infekčnými ochoreniami, zvýšiť povedomie školskej komunity o potrebe správnej 
hygieny, zlepšenie vybavenia sociálnych zariadení, tried a umyvárne pred školskou jedálňou 
hygienickými pomôckami, ktorými  môžeme zabezpečiť zvýšenie hygieny rúk u detí 
i dospelých. 



Názov projektu: Uzatvorenie átria ZŠ J. P. Šafárika pre účely jeho využitia na výchovno- 
vzdelávací proces 
Celkový rozpočet projektu: 15 190 € 
Požadovaná dotácia z Ministerstva financií SR: 13 500 € 
Kofinancovanie Mesto Prievidza: 11,1% - 1 690 € 
 
     Základná škola na Ulici P. J. Šafárika v Prievidzi je situovaná na okraji sídliska Nové 
Mesto.  Športový areál tejto školy je využívaný aj po vyučovacích  hodinách nielen žiakmi, 
obyvateľmi sídliska, širokou verejnosťou, ale aj skupinami neprispôsobivých občanov, 
ktorých správanie a konanie v školskom areáli hrubo odporuje bežnému správaniu ostatných 
návštevníkov areálu. Títo sa pohybujú potom aj v átriu školy, čím sa stáva átrium 
nevyužiteľným pre vyučovací proces. 
     Zámerom mesta je vybudovanie oplotenia a následne priestor átria plánuje škola využívať 
pre účely výučby „Pod holým nebom“. Z vlastných finančných prostriedkov, sponzorských 
darov a iných projektov plánuje základná škola osadiť do priestoru drobnú architektúru 
a pozemok parkovo upraviť. Takto sa átrium školy stane vhodným pre výchovno- vzdelávaci  
proces.  
 
 
 
Názov projektu: Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice ako súčasti Školského     
                            multifunkčného centra vzdelávania 
Celkový rozpočet projektu: 4 050 € 
Požadovaná dotácia z MŠ VVŠ SR: 3 000 € 
Kofinancovanie Mesto Prievidza: 5% - 205 € 
Vlastné zdroje  ZŠ Ul. Rastislavova, Prievidza: 20 % - 845 € 
 
Cieľom projektu je: 
 

• elektronizácia a revitalizácia (posilnenie) novo vybudovaných priestorov školskej 
knižnice ako informačného, komunikačného a študijného  centra s podpornými  
službami a zameraním na kultúrny rozvoj cieľovej skupiny; 

• vytvorenie knižnično-informačných služieb pre celú školskú komunitu s prioritným 
zameraním na rozvoj čitateľskej a kultúrnej gramotnosti 

• zabezpečenie optimálnych podmienok pre plnenie školského vzdelávacieho programu, 
získavanie a formovanie kľúčových kompetencií, podporu účinnosti prierezových tém 
prostredníctvom aktivizujúcich a interaktívnych metód; 

• prepojenie aktivít s vytvoreným EDU - portálom školy (projekt ESF); 
• zabezpečenie slobodného prístupu k informáciám prostredníctvom elektronických 

služieb poskytovaných knižnicou;  
• obohatenie knižného fondu a vytvorenie online služieb s využitím školskej internetovej 

stránky; 
• podpora používania knižnično-informačných systémov a komunikácia s modernými 

informačnými médiami vo výchovno-vzdelávacom procese 
• popularizácia čítania prostredníctvom besied, súťaží, výstav a spoluprácou s mestskou 

knižnicou, príp. ďalšími knižnicami so zameraním na rozvoj záujmu o knihu a čítanie;  
• Vytvorenie knižničných služieb: 

 výpožičné služby 
 konzultačné a poradenské služby pre žiakov pri výbere študijných materiálov 
 tlačiarenské služby 

• Prezentácia školy na verejnosti 
 
 
 



Názov projektu: Knižnica – miesto, kde získaš nové vedomosti i priateľov 
Celkový rozpočet projektu: 3 000 € 
Požadovaná dotácia z MŠ VVŠ SR: 2 850 € 
Kofinancovanie Mesto Prievidza: 5% - 150 € 
 
Cieľom projektu je: 
 
 

• elektronizácia knižničného procesu a tým rozšírenie a skvalitnenie knižnično-  
informačných služieb žiakom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom školy 

• zakúpenie CD a DVD nosičov slúžiacich na výučbu 
• doplnenie knižničného fondu o odbornú literatúru pre žiakov aj dospelých 

Zakúpením počítačovej zostavy, tlačiarne, kopírky, skenera, výukových CD a DVD 
titulov, odbornej literatúry by bolo umožnené požívateľom školskej knižnice rozvíjať 
ich informačnú a čitateľskú gramotnosť, pomáhať napr. aj pri príprave na vyučovanie. 
(referáty, projekty...) 

 
 
 
 
Názov projektu: Letom svetom s knihou pod pazuchou 
Celkový rozpočet projektu: 2 940 € 
Kofinancovanie Mesto Prievidza: 7,14 % - 210 € 
 
Cieľom projektu je: 
 

• Rozvíjať, rozširovať a upevňovať čitateľskú kultúru detí prezentáciou a podporou 
estetických zážitkov 

• Podporiť a rozvíjať čitateľskú zručnosť 
• Rozvíjať komunikačné schopnosti, vnímanie a grafomotorické zručnosti dieťaťa 
• Rozširovať slovnú zásobu 
• Rozvíjať tvorivé čítanie 
• Poskytovať reprografické služby ( skenovacie a tlačiarenské ) 
• Skvalitniť knižnično-informačné služby pre rodinných príslušníkov i žiakov  
• Zdokonaliť tvorbu školského časopisu Spektrum 
• Doplniť knižničný fond o nové knihy a o digitálne verzie kníh 
• Rozvíjať zručnosti žiakov v informačnej oblasti 
• Prezentovať  knižnicu  a jej činnosti na webovej stránke školy 
 

 
 
Názov projektu: Rozprávka – prameň radosti, krásy a dobra 
Celkový rozpočet projektu: 3 076 € 
Požadovaná dotácia z MŠ VVŠ SR: 2 916 € 
Kofinancovanie Mesto Prievidza: 5,2 % - 160 € 
 
Cieľom projektu je: 
 
 

• Navrátiť knižnici svojich čitateľov, vzbudiť záujem detí o knihy, a to nielen  
prostredníctvom  zavádzania moderných metód a foriem do vyučovania, ale i 
používaním nových technológií, čím sa  zmení vyučovací proces na tvorivý 
a zážitkový. V súčasnej dobe plnej zhonu a stresov chceme deťom vytvoriť uvoľnenú 



ale tvorivú atmosféru vo  vyučovacom procese, obmedziť memorovanie žiakov 
a zábavnou formou rozvíjať ich tvorivé schopnosti, vzbudiť v nich ochotu a chuť 
pracovať. Priali by sme si, aby sa knižnica stala vyhľadávaným a obľúbeným miestom 
pre väčšinu žiakov našej školy, aby si v nej nachádzali tituly na pobavenie 
i vzdelávanie, prípadne aby sa stala útočiskom pre tie deti, ktoré sú zo sociálne 
slabšieho prostredia a nemajú doma počítač  

•   Zvýšiť úroveň zručností a spôsobilostí žiakov v oblasti aktívneho využívania IKT vo 
vyučovaní, a tým prispieť ku skvalitneniu vyučovacieho procesu a vedomostnej 
úrovne žiakov, ich osobnostného rastu tak,  aby zodpovedali požiadavkám 
moderného vzdelávania.  

•   Naučiť žiakov nezávislému a kritickému mysleniu, prezentovaniu a vyjadrovaniu 
vlastného názoru. Namiesto pasívneho memorovania učiva sa žiaci naučia získavať 
informácie  aktívne, budú ich vedieť  správne spracovať, rýchlejšie si ich osvoja 
a následne ich budú môcť využívať v praxi. Aktívne a efektívne budú môcť využívať  
dostupnú didaktickú techniku, edukačné programy a učebné pomôcky, nakoľko 
tradičné vyučovacie metódy a postupy už nedokážu žiakom sprostredkovať toľko 
informácií, ako je možné realizovať využitím audiovizuálnych prostriedkov 
informačných a komunikačných technológií. 

•   Modernizovať školskú knižnicu hardvérom a softvérom, čím sa vytvoria optimálne 
podmienky na jej intenzívnejšie využívanie a návštevnosť. 

      
 
 
Názov projektu: Učíme sa nie len z kníh 
Celkový rozpočet projektu: 3 000€ 
Požadovaná dotácia z MŠ VVŠ SR: 2 850€ 
Kofinancovanie Mesto Prievidza: 5 % - 150 € 
 
 
Cieľom projektu je: 
 

• podporiť rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 
• rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením 
• rozvíjať kompetencie žiakov v oblasti čitateľskej i digitálnej gramotnosti 
• rozvíjať myslenie žiakov v širšom ponímaní  
• Podporiť prezentovanie osvojených vedomostí prostredníctvom rôznych 

digitálnych technológií 
• Rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov v oblasti sociálnych a komunikačných 

kompetencií, kompetencie v oblasti prírodovedného myslenia, kompetencie 
v oblasti využívania informačno – komunikačných technológií 

• Dobudovať knižnicu modernými digitálnymi a didaktickými prostriedkami 
• Rozšíriť ponuku výpožičky kníh a časopisov 
• Rozšíriť knižnicu o elektronické výučbové materiály vytvorené učiteľmi a žiakmi 
• Doplniť multimediálnu knižnicu o nové tituly výučbových CD 

 
 
 
 
 
 
 
 


