
 

2020 – Národný projekt – Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II 

 

Cieľ projektu: Podpora inkluzívneho vzdelávania a výchovy v materských, základných 

a stredných školách, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR. 

Operačný program: Ľudské zdroje  

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond  

Prioritná os:  Vzdelávanie 

Miesto realizácie projektu:  Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne  

Trvanie realizácie projektu: 09/2020 – 08 /2022 

 

 

2020 – Rozvojový projekt – „Čítajme radi“ 

 

Cieľ projektu: Podpora čitateľskej gramotnosti v rámci projektu nákupom detských, 

mládežníckych kníh a audiokníh, prípadne odborných kníh pre pedagogických a odborných 

zamestnancov školy. 

Výška finančných prostriedkov: 800,00 Eur 

Použitie finančných prostriedkov: nákup kníh, audiokníh 

Miesto realizácie projektu:  Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne – školská 

knižnica  

Trvanie realizácie projektu: 01/2021 – 04 /2021 

 

 

 

2015 - Unilever  výzva – Zasaď sa o lepší svet 

Názov Projektu: Škola hrou  
Spolufinancovaný : Unilever ČR a Slovensko  

Autor:  Bc. Stanislava Rojková           Spoluautor: Bc. Katarína Pecháčková 
Miesto realizácie projektu:  Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne  

Trvanie realizácie projektu: 03/2015 – 06 /2015 

Cieľová skupina: pedagogickí a odborní zamestnanci, žiaci, rodičia, žiaci predškolského 

veku.  

Cieľ projektu: Projekt sa zameriava na skvalitnenie výchovy a vzdelávania. Kladie dôraz na 

výučbu, ochranu a spoznávanie prírody ako aj prírodné zdroje, recykláciu a následne jej 

využitie. Špecializuje sa pritom na profesionálne zvládnutie využívania aktivizujúcich metód 

vo výchove nielen v reálnom prostredí, ale i v spojení s prírodou. Posilnia  sa  aktivizujúce  

metódy v spojení  s  praxou, tak aby ich žiaci dokázali využívať v prospech formovania 

základných hodnôt a stupňa zručností.  

Výstup: Získanie nového prostredia  pre využitie vo výchovno-vzdelávacom  procese 

v aktivizujúcich metódach vo výchove a vzdelávaní. Novým prostredím bude náučné detské 

ihrisko vybudované z recyklovaného a trvalo udržateľného materiálu. 

Náučné ihrisko sa skladá z častí určených na výučbu nasledujúcich predmetov: 

 Hudobná výchova  

Táto sekcia bude pozostávať z prírodných materiálov a takých, ktoré by za normálnych 
okolností boli v domácnostiach vyhodené. Jednotlivé predmety budú vydávať rôzne zvuky 
a tóny, preto použijeme materiály ako drevené dosky, hranoly; plast, plechovky, konzervy, 



staré hrnce, látky, balóny, staré struny z gitary, strúhadlo a pod. Týmto nám vzniknú nástroje 
ako zvonkohra, bubny, hrkálky, tamburíny.. Po predmetoch sa bude udierať/hrať na 
drevených paličkách. Budú upevnené na drevenej konštrukcii alebo visieť na špagátoch na 
strome. V tejto časti sa bude nachádzať posedenie z dreva pre žiakov  ako aj menšie pódium 
z drevených paliet slúžiace pre triedy, ktoré si donesú vlastne nástroje (ako gitaru, husle, 
píšťalu, triangel, rumba gule).. 

 Trieda v prírode (výtvarná výchova, slovenský jazyk..) 

Tento priestor je navrhnutý tak, aby mohol slúžiť na všetky vyučované predmety na škole. 
Vďaka tomu, že sa nachádza medzi dvoma budovami, kde rastú aj staré ovocné stromy, (ktoré 
budú postupne nahradené výsadbou nových stromov) poskytuje po celý deň dostatočný tieň 
potrebný hlavne v horúcich letných dňoch. V tejto časti bude vytvorené drevené pódium, na 
ňom tabuľa ,drevené posedenie do poloblúka a informačná tabuľa. Kmene stromov budú 
obtočené lanom, látkami, natreté farbami a budú tak vytvárať krásny farebný akcent celého 
tohto priestoru. Na nich budú visieť rôzne citáty od slovenských autorov ako aj búdky pre 
vtáčikov vyrobené z plechoviek. 

 Svet práce a technika  /  Biológia a prírodoveda   

Táto časť bude slúžiť na spoznávanie rastlín a krov, ako aj miesto, kde budú môcť žiaci 
pestovať vo vyvýšených záhonoch zeleninu a rôzne bylinky. Budú tam taktiež vysadené 
záhony z trvaliek, v ktorých budú zakomponované rôzne prvky (sklenené fľaše,..) na 
zatraktívnenie daného priestoru. V tesnej blízkosti sa nachádza kompostovisko, ktoré bude 
nutné „opraviť“. Zo sekcie predmetu ,,Svet práce a technika" bude pokračovať náučný 
chodník pre výučbu ,,Prírodovedy a biológie", kde budú umiestnené tabule a v nich vzorky 
rastlín a semien. Celý priestor bude predelený paletami, kde budú zasadené rastliny. 

 Fyzika   

Pre tento predmet bude vytvorený priestor hravým a zaujímavým spôsobom, kde si budú 
môcť žiaci skúsiť fyziku v praxi. Na drevenom plote v tvare pasteliek bude nainštalovaná 
drevená tabula na výučbu ako aj ďalšie ručne vytvorené komponenty v podobe vlhkomera, 
slnečných hodín, veternej ružice, modelu silomera, váhy, kyvadla a vodnej steny vytvorená 
z rôznych plastov a rín kde budú môcť žiaci púšťať vodu . Všetky tieto pomôcky budú 
pozostávať z plastových fliaš, vešiakov, nádobiek, dreva. Keďže na niektoré pokusy bude 
potrebná pracovná plocha, bude na to slúžiť  stôl, v ktorom bude umiestnená nádoba, ako 
umývadlo. Na zachytávanie dažďovej vody bude umiestnený sud, kde bude odtekať voda 
z ríny. Táto voda bude využívaná pri výučbe na pokusy. 

 Geografia  

Na tento predmet budú využívané najmä vodeodolné farby, ktorými budú vytvorené obrysy 

krajín, kde budú môcť žiaci vpisovať názvy štátov a hlavných miest kriedami. Taktiež bude 

na asfalt zakreslený smerovník. 

V tesnej blízkosti betónovej plochy sa nachádza mierny svah, kde budú umiestnené sedenia 

vo forme drevených hranolov a kociek (konštrukcia bude z kovu a na ňu budú pripevnené 

drevené dosky).  

Keďže bude náučné ihrisko využívané viacerými triedami, existuje možnosť prelínania časov 

výučby. Z tohto dôvodu plánujeme využiť celý potenciál ponúkaného pozemku školy a teda 

rozmiestniť jednotlivé časti ihriska na viacerých plochách. Týmto spôsobom bude všetko 

rozdelené na viaceré sekcie. 

Areál ZŠ je ohradený a bezpečný. Vo večerných hodinách sa areál školy zamyká. 

Škola je umiestnená v tesnej blízkosti anglického parku, ktorý sa zaraďuje svojou rozlohou 

(20 ha) medzi najväčšie na Slovensku. Nádherná scenéria pravidelne ožíva krikom žiakov zo 



základnej školy. Neslúži im iba ako telocvičňa v prírode, ale učia sa tam spoznávať stromy a 

rastliny. Školáci nechýbajú ani pri každoročnom jarnom upratovaní areálu.  

 

 

 

2013 - 2015  – Aktivizujúce metódy vo výchove 

 

Názov Projektu: Aktivizujúce metódy vo výchove  

Kód ITMS: 26120130025  

Operačný program: Vzdelávanie  

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond  

Prioritná os: 2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov  

Opatrenie: 2.1. Podpora ďalšieho vzdelávania  

Miesto realizácie projektu: Trenčiansky kraj, Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické 

Rovne  

Trvanie realizácie projektu: 30 mesiacov (06/2013 – 11/2015) 

Cieľová skupina: pedagogickí a odborní zamestnanci základných škôl, výchovno-

vzdelávacích zariadení podľa § 113 školského zákona: školských klubov detí. V prípade 

základných škôl ide prioritne o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

orientujúcich sa na výchovnú zložku edukačných procesov.   

Cieľ projektu: Projekt sa zameriava na skvalitnenie vzdelávania odborných a pedagogických 

zamestnancov (ďalej PZ a OZ) v oblasti výchovy. Špecializuje sa pritom na profesionálne 

zvládnutie využívania aktivizujúcich metód vo výchove nielen v reálnom prostredí, ale 

i v spojení s novými informačnými technológiami. Účastníci vzdelávania, pracujúci v oblasti 

výchovy si posilnia kompetencie v implementácii aktivizujúcich metód do praxe, tak aby ich 

dokázali využívať v prospech formovania základných hodnôt detí a mládeže, posilnenia 

mediálnej gramotnosti a znižovania výchovných problémov. Na vytvorený program budú 

napojené interaktívne digitálne pomôcky (ďalej IDP), ktorých úlohou je podporiť využívanie 

aktivizujúcich metód vo výchove v rámci edukačných procesov. Prvý stupeň školení je 

zameraný na nadobudnutie vyššieho stupňa zručností potrebných na prácu s androidnými 

digitálnymi technológiami, s dôrazom na prácu s tabletom. Druhý stupeň školení je zameraný 

na zvládnutie špeciálnych zručností prepojených s PC pedagóga a interaktívnou tabuľou 

zároveň.  

Výstup: Získanie učebných pomôcok (interaktívna tabuľa, projektor), získanie didaktickej 

techniky pre využitie vo výchovno-vzdelávacom  procese v aktivizujúcich metódach vo 

výchove a vzdelávaní. 

 

 

 

 



2013 - 2015 –  Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách 

s využitím elektronického testovania 

 

Národný projekt: Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s 

využitím elektronického testovania 

Kód ITMS: 26110130546 

Operačný program: Vzdelávanie 

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond 

Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy 

Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú 

Miesto realizácie projektu: Trenčiansky kraj, Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické 

Rovne 

Trvanie realizácie projektu: od 12.3. 2013 do 30.11.2015 
Cieľová skupina: Žiaci 5. až 9. ročníka základných škôl. Učitelia pre 1. stupeň ZŠ a učitelia 

pre vyššie stupne vzdelávania s aprobáciou na slovenský jazyk a literatúru, cudzie jazyky 

(anglický, nemecký, ruský), matematiku a informatiku, prírodovedné a spoločenskovedné 

predmety. 

Cieľ projektu: Strategickým cieľom národného projektu je inovovať a realizovať systém 

meraní na úrovni školy a na národnej úrovni v rámci nižšieho sekundárneho (ISCED 2) a 

vyššieho sekundárneho vzdelávania (ISCED 3). Projekt umožní hodnotiť kvalitu vzdelávania, 

monitorovať vývoj vzdelávania na základných a stredných školách a ovplyvňovať strategické 

rozhodnutia v oblasti vzdelávacej politiky. Súčasne má národný projekt za cieľ analyzovať 

stav a potreby vzdelávania na Slovensku v oblasti kľúčových kompetencií, budovať potenciál 

pedagógov realizovať monitorovanie vzdelávacích výsledkov vlastnej školy s ohľadom na 

školský vzdelávací program. 

Výstup: Získanie certifikačnej licencie pre 22 žiakov na realizáciu školských aj celoštátnych 

certifikačných testov elektronickou formou, 1 počítačová zostava, získanú licenciu využívať 

na prezentáciu vedomostí žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese. 

 

 

 

 

      

 
 

 

 

 

 



2013 - 2015 – Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva   

 

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva 

Kód ITMS:  211101200 

Operačný program: Informatizácia spoločnosti 

Spolufinancovaný fondom:  Európsky  fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os 1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb  

Opatrenie 1.1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej 

úrovni 

Miesto realizácie projektu: Trenčiansky kraj, Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické 

Rovne 

Trvanie projektu: od 22.11.2013 do 30.9.2015  

Cieľová skupina: žiaci, pedagogickí pracovníci, rodičia 

Cieľ projektu: Vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie 

elektronických služieb do prevádzky, modernizácia vzdelávacieho procesu s cieľom skvalitniť 

pripravenosť žiakov končiacich predprimárne, primárne a sekundárne vzdelávanie. 

Implementácia vybraných elektronických služieb a vytvorenie elektronickej podpory pre 

procesy vzdelávacieho systému regionálneho školstva. 

Výstup: Získanie učebných pomôcok (interaktívna tabuľa, projektor, notebook), získanú 

didaktickú techniku využívať vo výchovno-vzdelávacom  procese. 

 

 

 

 

           

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2013 - 2015 – Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie 

predmety  

 

 

Národný projekt: Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie 

predmety 

Kód ITMS:  26110130582 

Operačný program: Vzdelávanie 

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond 

Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy  

Opatrenie č.1.1: Premena tradičnej školy na modernú 

Miesto realizácie projektu: Trenčiansky kraj, Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické 

Rovne 

Trvanie projektu: od 14.03.2013 do 30.11.2015 
Cieľová skupina: žiaci základných škôl, pedagogickí zamestnanci podľa zákona č.317/2009 

Z. z 
Cieľ projektu: Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ s využitím inovatívnych 

foriem a metód výučby. Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby 

trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.  

Výstup: Získanie učebných pomôcok (interaktívna tabuľa, projektor, 2 notebooky), získanú 

didaktickú techniku využívať vo výchovno-vzdelávacom  procese. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://digitalnevzdelavanie.sk/
http://digitalnevzdelavanie.sk/


2013 - 2015 – Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-

patologických  javov v školskom prostredí 

 

 

Národný projekt: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-

patologických  javov v školskom prostredí 

Kód ITMS:  26130230025   
Operačný program: Vzdelávanie 

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond 

Prioritná os 3: Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami  

Opatrenie č. 3.2: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami 

Miesto realizácie projektu: Trenčiansky kraj, Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické 

Rovne 

Trvanie projektu: od 19.marca 2013 do 31 októbra 2015  

Cieľová skupina: žiaci základných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

psychológovia, špeciálni pedagógovia, výchovní poradcovia pracujúci v základných školách a 

v zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, vybraní rodičia a zamestnanci verejnej 

a štátnej správy. 

Cieľ projektu: Zefektívniť systém výchovného poradenstva a prevencie (ďalej „VPaP“) – 

modernizovať pracovné podmienky, inovovať metodologické nástroje, metodiky, poradenské 

metódy, ďalším vzdelávaním zamestnancov systému VPaP s osobitným zreteľom na ich prácu 

so žiakmi so ŠVVP. Digitalizovať prostredie a diagnostické nástroje využívané v systéme 

VPaP. Inovovať, aktualizovať (reštandardizovať) psychodiagnostické nástroje, metodiky, 

testy, inovovať poradenské metódy a sprístupniť ich pre všetkých zamestnancov systému 

VPaP. 

Výstup: diagnostický elektronický program a získanú metodickú a odbornú literatúru 

využívať vo výchovno-vzdelávacom  procese, v práci pedagogických a odborných 

zamestnancov školy. 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2012 - 2014 – Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť   

 

 

Národný projekt: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť   

Kód ITMS: 26110130406 

Operačný program: Vzdelávanie 

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond 

Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy 

Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú 

Miesto realizácie projektu: Trenčiansky kraj, Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické 

Rovne 

Trvanie projektu: august 2012 – júl 2014 

Cieľová skupina: žiaci ZŠ, pedagogickí zamestnanci 

Cieľ projektu: Zavádzanie inovatívnych foriem a metód do výučby, rozvíjanie kľúčových 

kompetencií a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Inovovať obsah, formy a 

metódy vo vzdelávacom procese a zvýšiť kvalitu vzdelávania. Realizovať ďalšie vzdelávanie  

pedagogických zamestnancov na zvyšovanie ich kompetencií. 

Výstup: získanú literatúru využívať pri tvorbe školského vzdelávacieho a výchovného 

programu. 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2009 - 2013 – Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov 

 

 

Národný projekt: Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov 

Kód ITMS: 26110130001 

Operačný program: Vzdelávanie 

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond 

Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy 

Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú 

Miesto realizácie projektu: Trenčiansky kraj, Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické 

Rovne 

Trvanie projektu: 2009 - 2013 

Cieľová skupina: Učitelia základných škôl na území Slovenskej republiky vyučujúci na I. 

stupni. 

Cieľ projektu: Skvalitniť prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov. 

Národný projekt sa koncentruje na doplnenie vzdelávacieho systému o kvalifikovaných 

učiteľov cudzích jazykov na 1. stupni základných škôl. Daný projekt bol navrhnutý s cieľom 

zabezpečiť dostatok kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov na 1. stupni ZŠ v prechodnom 

a dlhodobom období a prispieť k premene tradičnej školy na modernú. 

Výstup: Zabezpečenie odbornosti vyučovania cudzích jazykov na škole, získanie didaktickej 

techniky (3 notebooky), získanú metodickú a odbornú literatúru využívať vo výchovno-

vzdelávacom  procese. 

 

 

 

 

     

 


