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Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy 

Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú 

Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces, uskutočniť prestavbu vzdelávania s využitím inovatívnych 
metód a foriem vzdelávania je cieľom učiteľov a majstrov odbornej výchovy Strednej odbornej školy 

služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici, ktorí sa zapojili do projektu s názvom:  Inováciou ku 

kvalitnejšiemu vzdelávaniu. ITMS kód - 26110130712.  Projekt začali ešte jej dve bývalé organizačné 
zložky z ktorých škola vznikla: Stredná odborná škola obchodu a služieb a Stredná odborná škola 
Ľudovíta Greinera v Banskej Štiavnici. 

Poskytovateľom nenávratného finančný príspevok (NFP ) je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky v zastúpení – Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ. NFP je poskytnutý z Operačného programu -
   Vzdelávanie a je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom. Harmonogram projektu: 04 /2014 – 

09/2015 

Projekt má dva špecifické ciele, prvým je inovácia obsahu a metód vzdelávania vytvorením  učebných 
textov, cvičebníc, metodických príručiek, videonahrávok  a hlavne elektronického učebného materiálu 
v podobe prezentácií a interaktívnych testov a cvičení. 

Druhým cieľom je orientácia na ďalšie vzdelávanie a osobnostný rozvoj pedagogických zamestnancov 
školy prostredníctvom, ktorých získajú nové znalosti a odborné kompetencie pomocou ktorých 
budú  môcť premieňať tradičnú školu na školu moderného typu. Pod dohľadom odborných garantov sa 
budú školiť a pripravovať, aby boli schopní pracovať s modernou vyučovacou technikou, vybranými 
softvérmi a  s vytvorenými učebnými pomôckami. Pedagógov čakajú školenia zamerané na zvýšenie 



motivácie žiakov, zvládanie problematického správania a riešenie konfliktov v škole, na odbúravanie 
stresu a syndrómu vyhorenia a mnohé ďalšie. 

V súčasnom období zapojení pedagogickí zamestnanci začali s prípravou podkladov 
a tvorbou  nových   vzdelávacích   materiálov  pre všeobecno - vzdelávacie a odborné predmety na 
teoretickom i praktickom vyučovaní. 
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