„Vzor vyplnenej žiadosti“

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt
zameraný na organizáciu Letnej školy na školský rok 2019/2020
Odbor školstva v sídle kraja

Košický

Identifikačné údaje žiadateľa - zriaďovateľa
Názov a právna forma žiadateľa

Obec Šikovné

Adresa sídla

Šikovné, 911 11, Odvážna 532/55

IČO

12345678

DIČ

Meno, priezvisko štatutárneho orgánu

Kontaktná osoba

1236547890

Hugo Pajtáš, starosta obce

meno a priezvisko

Pavol Bystrý

číslo telefónu

0919 123 456

e-mail

bystrolin@bystrolin.sk

Identifikačné údaje školy, pre ktorú zriadovateľ žiada finančné prostriedky
Názov

ZŠ Šikovné

Adresa

ZŠ Šikovné, Školská 46, 911 11 Šikovné

EDUID

100001111

IČO

97654321

Cieľ poskytnutia finančných prostriedkov na
rozvojový projekt

Organizácia Letnej školy

Termíny, skupiny, počty žiakov a požadované finančné prostriedky (v zmysle výzvy)
10. –
14. 8.
2020

nie

Počet
skupín

0

17. –
21. 8.
2020

áno

Počet
skupín

1

24. –
28. 8.
2020

áno

Počet
skupín

2

Trvanie
jednotlivých
cyklov
hod./deň
Trvanie
jednotlivých
cyklov
hod./deň
Trvanie
jednotlivých
cyklov
hod./deň

0

Počet žiakov
v jednotlivých
skupinách

0

Finančné
prostriedky

0

8

Počet žiakov
v jednotlivých
skupinách

18

Finančné
prostriedky

800

8

Počet žiakov
v jednotlivých
skupinách

18

Finančné
prostriedky

800

5

12

500

„Vzor vyplnenej žiadosti“

Zhrnutie: V škole budeme realizovať jednú letnú školu v dvoch cykloch s počtom detí 18
s rovnakým zameraním v oboch týždňoch v dĺžke trvania 8 hod/denne. Druhá letná škola bude
trvať 1 týzdeň pre skupinu detí 12 v dĺžke trvania 5 hod/denne. Preto uvádzame dva popisy
aktivít.
Projekt LŠ (časový harmonogram, aktivity, bližší popis)
Termín: 17. – 21. 8. 2020, 24. – 28. 8. 2020.
Časový harmongram: pondelok – piatok 8:00 – 16:00.
Spolupráca s KC ........
Jeden cyklus letnej školy bude určený pre žiakov 0. - 3. ročníka, druhý cyklus pre žiakov 4.-5.
ročníka. Vzhľadom na to, že väčšina našich žiakov pochádza z vylúčenej rómskej lokality v obci, ich
zapojenie do dištančného vzdelávania bolo obmedzené z dôvodu absencie IT prostriedkov
v domácnostiach. Po obnovení vyučovania v školách od 1. júna do školy dochádzala len približne
polovica z nich. V prípade oboch skupín žiakov je preto nevyhnutné najmä prehlbovať a upevňovať
vedomosti a zručnosti, nadobudnuté pred prerušením vyučovania v školách a zároveň podporiť
ich opätovnú adaptáciu na školské prostredie.
Na aktivitách budeme spolupracovať s komunitným centrom (KC), ktorého pracovníci so žiakmi
a žiačkami dlhodobo pracujú. Počas prerušeného vyučovania v školách zamestnanci a dobrovoľníci
KC pôsobili v sociálnej vylúčenej lokalite, distribuovali deťom pracovné listy, komunikovali
s rodičmi a boli efektívnym podporným piliérom ich vzdelávania a výchovy. Silnou stránkou KC je
dôvera zo strany rodičov detí, vďaka čomu očakávame ich pomoc pri motivácií detí k účasti na
letnej škole. Pracovníci komunitného centra budú doprevádzať žiakov na aktivity letnej školy
a zároveň sa na nich pod vedením učteľov a učiteliek našej školy budú priamo zúčastňovať.
Činnosť letnej školy bude prebiehať prostredníctvom aktivít z jednotlivých vzdelávacích oblastí,
ktoré budú realizované formou zážitkového učenia a didaktických hier. Ich náročnosť bude
prispôsobená veku a potrebám žiakov. V priebehu jedného dňa sa budú striedať aktivity zo
všetkých vzdelávacích oblastí, popoludnie bude venované najmä pohybovým a umeleckým
aktivitám. Pri riešení úloh a zadaní budeme podporovať tímovú spoluprácu žiakov a učiť ich
spájaniu síl pri spoločnom riešení problémov. V rámci oboch cyklov bude jedeň deň zameraný na
„Hľadanie pokladu Letnej školy“, ktorého základom bude práca s textom s podporou vizualizácie
(mapy).
Projekt LŠ (časový harmonogram, aktivity, bližší popis) (vypísať nanovo v každom takom prípade,
ak sa aktivity v jednotlivých cykloch alebo skupinách neopakujú, je iný rozsah LŠ a pod.).
Termín: 24. – 28. 8. 2020.
Časový harmongram: Pondelok – piatok 8:00 – 13:00.
Spolupráca s univerzitou ...
Samostatný cyklus letnej školy bude určený pre žiakov 6. - 9. ročníka, u ktorých boli počas
prerušeného vyučovania v školách identifikované ťažkosti v učení a z ktorých viacerí neposielali
pravidelnú spätnú väzbu učiteľom pri plnení zadaváných úloh. Utvrdenie učiva je u nich
nevyhnutné pre vyrovnanie rozdielov vo vedomostiach a zručnostiach v porovnaní s ostatnými
žiakmi.
Na organizácii letnej školy budeme spolupracovať s univerzitou v ......, konkrétne s Katedrou
pedagogiky z Pedagogickej fakulty, ktorej študentky aktívne pracovali so žiakmi a žiačkami z II.
stupňa našej školy počas prerušeného vyučovania v školách. Podieľali sa na vytváraní pomôcok
a kompenzačných mechanizmov učenia sa žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami. Boli s nimi v kontakte prostredníctvom podpornej skupiny na sociálnej sieti Facebook.

„Vzor vyplnenej žiadosti“
Výhodou zapojenia študentiek z univerzity v .......... je už vytvorený systém spolupráce so skupinou
žiakov s ťažkosťami v učení, ako aj didaktický podporný systém z prostredia vysokej školy.
Aktivity letnej školy sa budú realizovať cez prácu s Feuersteinovým inštrumentálnym
obohacovaním, ktoré rovíja kritické myslenie, prepájanie informácií a prenos získaných pozantkov
do života.
Finančné zabezpečenie realizácie projektu (požadované v zmysle výzvy)
Požadované bežné výdavky
v zmysle výzvy v Eur (spolu na
všetky cykly a skupiny, max.
2600 Eur)

2100,-

Súhlas žiadateľa so zhromažďovaním, spracovaním a zverejňovaním poskytnutých údajov

☒ Ja, Hugo Pajtáš, starosta obce, súhlasím so zhromažďovaním, spracovaním a
zverejňovaním poskytnutých údajov. Zároveň svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť,
presnosť a úplnosť údajov, ktoré som v žiadosti uviedol.
V Šikovnom dňa 22. 6. 2020

elektronický podpis žiadateľa
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