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Integrovaný regionálny operačný program
Európsky fond regionálneho rozvoja
2- Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy,
zručnosti a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja
vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl
na praktickom vyučovaní

Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 367450,58 EUR
(slovom: Tristošesťdesiatsedemtisícštyristopäťdesiat eur a päťdesiatosem centov).
Hlavným zámerom predkladaného projektu je obstaranie a modernizácia materiálnotechnického vybavenia odborných pracovísk – pracovisko CNC techniky, pracovisko zváračská škola, a s tým súvisiace stavebné úpravy.
Obstaraním a modernizáciou materiálno-technického vybavenia priestorov
praktického vyučovania a COVa P, a s tým súvisiacimi stavebnými úpravami dôjde k:
 zvýšeniu kvality vzdelávania a zvýšeniu počtu žiakov strednej odbornej školy na
praktickom vyučovaní
 významnému zlepšeniu materiálno technického vybavenia priestorov praktického
vyučovania a existujúceho COVaP, ktoré bude zodpovedať súčasným požiadavkám
praxe
 zvýšeniu kvality praktických cvičení s s modernými pomôckami, strojmi, zariadeniami
a modernou výpočtovou technikou v rámci prípravy na budúce povolanie
 rozšíreniu výučbovej kapacity, ktorá bude poskytovaná aj iným vyššie uvedeným
cieľovým skupinám
 zlepšeniu podmienok pre uplatnenie absolventov odborného vzdelávania a prípravy
pre potreby trhu práce.
 zvýšeniu bezpečnosti a hygieny prevádzky zariadenia školy.
Realizácia projektu zabezpečí:
 zvýšenie uplatniteľnosti absolventov stredných škôl na trhu práce
 prepojenie vzdelávacieho systému s praxou
 rozvoj celoživotného vzdelávania, zlepší prístup obyvateľstva ku všetkým formám
vzdelávania (formálnemu, neformálnemu a informálnemu) počas celého života, čím
bude každému umožnené doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie,
rekvalifikovať sa, alebo uspokojiť svoje záujmy, pri udržaní si svojich znalostí a
poznatkov.

Stanovené ciele projektu budú dosiahnuté prostredníctvom realizácie aktivít:
Hlavná aktivita č.1: Stavebné práce:
Stavebné úpravy sa budú realizovať v existujúcich priestoroch, ktoré budú vybavené novým
materiálnotechnickým vybavením:
Pracovisko CNC techniky (hala "C"), Zváračská škola (hala "D"). V rámci stavebných prác
budú realizované maľby a nátery, podhľady stropov a rekonštrukcia spŕch.
Rekonštruované priestory budú slúžiť pre odbory 2413 K - mechanik strojov a zariadení a
2426 K - programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení.
Hlavná aktivita č.2: Materiálnotechnické vybavenie:
V rámci tejto aktivity bude obstarané materiálnotechnické vybavenie v projekte
rekonštruovaných a modernizovaných priestoroch. Cieľom je obnoviť zastaralé, resp. doplniť
chýbajúce materiálno-technické vybavenie školy a zabezpečiť tak prístup žiakom k
najmodernejší technológiám a didaktickým pomôckam. V zmysle EKRK uvažujeme s
nasledujúcimi skupinami výdavkov: 713001 Nákup interiérového vybavenia, 713002 Nákup
výpočtovej techniky, 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a
náradia.
Projekt prispieva k vytváraniu a rozvoju centier celoživotného vzdelávania a ich
sprístupneniu pre verejnosť poskytovateľom celoživotného vzdelávania.
COVaP poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu v zmysle školských vzdelávacích
programov. Pripravuje certifikované a akreditované programy. COVaP slúži predovšetkým
pre vzdelávanie žiakov vlastnej SŠ, pri ktorých je COVaP zriadené, ale aj pre žiakov
ostatných, satelitných SŠ. Ďalej vzdeláva zamestnancov firiem, s ktorými škola spolupracuje.
Jeho pôsobnosť nie je iba v rámci regiónu, ale v rámci spolupráce s firmami sa aktivít
COVaP pravidelne zúčastňujú aj zamestnanci firiem (firemné dni, moderné technológie,
preškoľovanie zamestnancov firiem, atď.) a uchádzači a záujemcovia o zamestnanie
prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích programov, ktoré centrum ponúka širokej
verejnosti. Pôsobnosť COVaP nie je teda iba v rámci regiónu, ale v priestoroch, ktoré sú
vybavené nad rámec základného materiálneho vybavenia (MTZ nad normatív vybavenosti,
vybavenosť strojmi a prístrojmi a IKT) a aj z hľadiska odbornosti personálnej, je ich
pôsobnosť nadregionálna. COVaP poskytuje programy celoživotného vzdelávania a tiež tzv.
rekvalifikačné kurzy v zmysle potrieb trhu práce. Spolupracuje so zamestnávateľmi daných
regiónov a pripravuje, nastavuje svoje akreditované programy podľa aktuálnych potrieb.
Projekt prispieva k vytvorenie podmienok na zvýšenie počtu žiakov zúčastňujúcich sa
praktického vyučovania.
Zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní je v projekte zadefinované aj plnením
strategického cieľa - Budovanie centier odborného vzdelania a prípravy (ďalej COVaP) pri
SOŠ ako školiacich a poradenských stredísk pre odborné vzdelávanie v KSK, ktorý je
súčasťou cieľov Stratégie rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom
samosprávnom kraji. COVaP postupne v spolupráci so zamestnávateľmi buduje svoje
materiálno-technické vybavenie tak, aby vyhovovalo potrebám súčasného vzdelávacieho
systému.

