
Názov projektu: Zvýšenie inkluzívnosti  a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu 
na Základnej škole s materskou školou v Spišskom Hrhove
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Špecifický cieľ projektu: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému 
vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
Výška NFP: 110 979,00 EUR
Začiatok realizácie hlavných aktivít: 01/2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 12/2020
 
Opis projektu:
 
Predmetom realizácie projektu je vytvorenie nových pracovných miest pre dvoch 
pedagogických asistentov a jedného nového pracovného miesta pre školského 
psychológa.
 
Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému 
vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov na Základnej škole 
s materskou školou v Spišskom Hrhove.
 
Špecifické ciele projektu:
1. Vytvoriť podmienky pre efektívne vzdelávanie sociálne znevýhodnených žiakov 
s asistenciou pedagogických asistentov.
2. Vytvoriť podmienky súvisiace so zavádzaním prvkov inkluzívneho vzdelávania 
a prispieť k vyrovnávaniu sociálne znevýhodnených žiakov.
3. Skvalitniť proces diagnostikovania a rediagnostikovania detí a žiakov a pomôcť 
predchádzať neodôvodnenému odkladaniu začiatku plnenia povinnej školskej 
neúspešností detí.
 
 
Projekt napĺňa nasledovné merateľné ukazovatele:
P0052: Dodatočný počet žiakov so ŠVVP zaradených v bežných triedach, v 
školách ktoré implementujú inkluzívny model vzdelávania 24 mesiacov po 
skončení projektu – 4
P0053: Dodatočný počet žiakov so ŠVVP zo SZP zaradených v bežných 
triedach, v školách ktoré implementujú inkluzívny model vzdelávania 24 mesiacov 
po skončení projektu - 4
P0314: Počet podporených škôl, ktoré uplatňujú inkluzívny model vzdelávania - 1
P0421: Počet škôl zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho 
modelu vzdelávania - 1
P0605: Počet žiakov so ŠVVP v podporených školách zapojených do aktivít 
zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania, ktorým sa zlepšili 
študijné výsledky 6 mesiacov po absolvovaní programu – 33



P0606: Počet žiakov so ŠVVP v podporených školách zapojených do aktivít 
zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania – 33.
 
Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku 
kvalitnému vzdelávaniu a k zlepšeniu výsledkov a kompetencií detí a žiakov 
patriacich k MRK. Prostredníctvom 2 nových pedagogických asistentov sa 
zároveň dosiahne skvalitnenie spolupráce s rodičmi a komunitou detí patriacich k 
MRK, z ktorých väčšina žije v sociálne znevýhodnenom prostredí. Pedagogickí 
asistenti prispejú k prekonaniu informačných, jazykových, zdravotných, 
sociálnych alebo kultúrnych bariér. Pedagogický asistent zabezpečí rovnosť 
príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní informačných, jazykových, 
zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. Pedagogickí asistenti budú pre 
žiakov oporou a prostredníctvom ich odbornej práce sa v mnohých prípadoch 
zlepšia študijné výsledky žiakov, zlepší sa spolupráca školy s rodinou a v 
mnohých prípadoch aj školská dochádzka. Vytvorením novej pracovnej pozície 
školského psychológa sa zároveň skvalitní proces diagnostikovania a 
rediagnostikovania detí a žiakov, čo prispeje k lepšej identifikácií porúch 
správania a učenia, k vytvoreniu podmienok pre dosiahnutie pozitívnych zmien v 
osobnosti žiaka vo vzťahu k učiteľom, spolužiakom a rodičom, rovnako pomôže 
spracovať učiteľom a rodičom ich postoje a prežívanie, ktoré sa prejavujú v 
spojitosti s určitými prejavmi správania sa detí, pomôže pri sledovaní 
pripravenosti detí pre školu a jej požiadavky, bude pozorovať žiakov v triedach za 
účelom odhalenia problémových žiakov. Takisto bude predchádzať 
neodôvodnenému odkladaniu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. 
Výstupom ich pôsobenia v školskom vzdelávaní je búranie bariér v škole a 
zabezpečenie rovnocenný prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu. Po ukončení 
projektu budú zabezpečené rovnaké príležitosti pre všetkých žiakov (s osobitným 
dôrazom na sociálne znevýhodnených) prostredníctvom individuálneho prístupu 
a efektívnych vzdelávacích služieb.
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Ľudské zdroje“.
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