1.5.6 Grantové programy
1. Ekoškola na dosah
Vyhlasovateľ výzvy: Nadácia Pontis
Cieľ: pomoc pri údržbe priestorov školy.
Tab. 27: Ekoškola na dosah
P. č.
1.

Čerpané
finančné prostriedky
/€/

Realizátor projektu
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
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Zdroj: OŠ ÚNSK

2. Školský amfiteáter v zážitkovom vyučovaní
Vyhlasovateľ výzvy: Nadácia pre deti Slovenska
Cieľ: Zrevitalizovať školský amfiteáter, aby ho žiaci mohli využívať na rôzne outdoorové aktivity,
zážitkové vyučovanie, besedy, prednášky, kooperatívne workshopy, tvorivé dielne a stretnutia,
záujmové krúžky, športové podujatia. Projekt umožní rozvíjať chýbajúce kompetencie a rozšíri
tradičný obsah vzdelávania o aktuálne témy: globálny pohľad na svet, aktívne občianstvo, sociálne,
finančné a komunikačné kompetencie, ekologická, občianska, mediálna gramotnosť, dobrovoľníctvo,
vzťah k prírode, zdravý životný štýl.
Tab. 28: Školský amfiteáter v zážitkovom vyučovaní
P. č.

Realizátor projektu

Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7,
Levice
* FP – finančné prostriedky
Zdroj: OŠ ÚNSK
1.

FP /€/ *

Spolufinancovanie
iné zdroje
/€/

1 400

140

1.5.7 Ostatné projekty
1. Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy
Vyhlasovateľ výzvy: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Realizátor projektu: Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
Obdobie realizácie: 01. 04. 2019 – 30. 06. 2020
Cieľ: Implementácia modelu CAF, modelu výnimočnosti EFQM, systému manažérstva kvality podľa
normy ISO 9001, pilotná implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001
a pilotná implementácia samohodnotiaceho nástroja kultúry kvality. Implementácia, osvojenie si
a ďalší kontinuálny rozvoj jedného z vyššie uvedených nástrojov v organizáciách prispeje
k zlepšovaniu činností, poskytovaných služieb.
2. Digitálne zručnosti pre život na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK
Cieľ: Hlavným cieľom projektu je zlepšiť pripravenosť absolventov stredných škôl NSK na vstup
do pracovného života alebo do ďalšieho štúdia prostredníctvom zlepšenia ich digitálnych zručností.
Cieľovou skupinou projektu sú študenti stredných škôl NSK a učitelia informatiky.
Do konca roku 2019 bolo podľa metodiky ECDL zabezpečené vzdelávanie a následne overenie
základných, stredne pokročilých a pokročilých kompetencií učiteľov a žiakov podľa systému ECDL
pre 568 žiakov a 37 učiteľov.
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Tab. 29: Sumarizácia projektovej činnosti za rok 2019
Počet schválených
projektov

Rozpočet
/€/

Rozvojové projekty MŠVVaŠ SR

7

34 295

2 360

Projekty z Úradu vlády SR

6

37 000

1 508,40

Erasmus+

32

1 245 486

80 914,10

Granty - Okresný úrad

36

37 246,05

-

Projekty - Operačný program Ľudské zdroje

8

1 375 760,43

74 825,44

Príspevky z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny

14

70 327,99

-

Ostatné grantové programy

2

1 460

-

105

2 801 575,47

159 607,94

SPOLU

Spolufinancovanie
/€/

Zdroj: OŠ ÚNSK

Graf 4: Projektová činnosť - rok 2019

Zdroj: OŠ ÚNSK

Tab. 30: Úspešnosť projektovej činnosti - rok 2019
Podané projekty

Úspešné projekty

Úspešnosť

Rozvojové projekty

28

7

25%

Úrad vlády SR

5

5

100%

Operačný program Ľudské zdroje

9

8

89%

Zdroj: OŠ ÚNSK
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Graf 5: Úspešnosť projektovej činnosti - rok 2019

Zdroj: OŠ ÚNSK

Ciele na rok 2020: podporovať stredné školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK,
aby prostredníctvom projektových činností zvyšovali kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu,
zabezpečovali vzdelávanie žiakov, ale aj učiteľov spolu s ich odborným a osobnostným rozvojom,
podporovali talenty, záujmy, vedomosti, zručnosti a kompetencie žiakov, ktoré budú prispievať k ich
uplatneniu sa na trhu práce nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
§ Mediálne podporiť odborné vzdelávanie v stredných odborných školách v
samosprávnom kraji

Nitrianskom

Stav plnenia: úloha sa plní priebežne
NSK bol spoluorganizátorom celoslovenskej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl
Mladý tvorca 2019 a konferencie „Inovácie v odbornom vzdelávaní“ (bola súčasťou výstavy Mladý
tvorca 2019).
Témy konferencie:
- Éra 4.0 - V akej dobe žijeme a čo nás čaká...
- Národný projekt Duálne vzdelávanie - Best Practice
- Finančná gramotnosť a podnikateľské vzdelávanie na školách dnes. Ako ďalej?
(panelová diskusia)
- Aká je súčasná aktuálna podpora talentovanej mládeže na stredných školách?
(panelová diskusia)
- Aké sú trendy a inovácie v odbornom vzdelávaní a príprave?
- Nové experimentálne overovania
(panelová diskusia)
- Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike
- Európske politiky v kontexte celoživotného vzdelávania
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Mladý tvorca 2019

Mladý tvorca 2019

Odbor školstva ÚNSK každoročne vydáva Študentský servis (brožúru s ponukou vzdelávania
všetkých stredných škôl v územnej pôsobnosti NSK).
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Zdroj: Tristanpress, spol. s r.o.

Študentský servis pre školský rok 2020/2021
Náklad 500 kusov je distribuovaný výchovným poradcom na základné školy v NSK
(pre verejnosť je sprístupnený na webovom sídle ÚNSK)
/https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/studentsky-servis/
- rozšírený je o informácie o:
a) bezbariérovom prístupe a možnosti inkluzívneho vzdelávania žiakov,
b) zamestnávateľoch, ktorí aktívne vstúpili do systému duálneho vzdelávania.

2. Ciele na školský rok 2021/2022
2.1 Oblasť všeobecného vzdelávania
Strategickým zámerom a hlavnou prioritou NSK v oblasti všeobecného vzdelávania
v stredných školách je príprava žiakov gymnázií na vysokoškolské štúdium.
Čiastkové ciele a aktivity:
§ Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu a parametre v merateľných a porovnateľných kritériách
hodnotenia kvality škôl
- zvýšiť dôraz na posilnenie analytického, kritického a hodnotového myslenia žiakov s cieľom vytvoriť
podmienky pre ich úspešné štúdium na vysokej škole,
- zintenzívniť pre žiakov atraktívnosť prírodných vied (posilnenie výučby prírodovedných predmetov),
- posilniť výučbu informatiky a informačných technológií (rozvoj digitálnych zručností),
- posilniť rozvoj finančnej gramotnosti žiakov (schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti
na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom osvojiť si zodpovedné celoživotné finančné
správanie),
- podporiť jazykové vzdelávanie - umožniť vzdelávanie žiakov v bilingválnej forme štúdia (zvýšenie
úrovne jazykových vedomostí a zručností žiakov),
- prepojiť obsah vzdelávania s rozvojom kľúčových kompetencií žiakov a aktívneho občianstva,
- podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov gymnázií za účelom ich odborného
a kvalifikačného rastu.
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Z: riaditelia gymnázií, OŠ ÚNSK
T: priebežne
§ Zlepšovať materiálno-technické vybavenie gymnázií
- modernizovať učebné pomôcky, stav budov,
- zabezpečiť komplexnosť vybavenosti gymnázií prostredníctvom zapájania sa do projektov
a možností čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ.
Z: riaditelia gymnázií, OŠ ÚNSK
T: priebežne
§ Zvýšiť dôraz na inováciu (digitalizáciu) vzdelávania založeného na využívaní IKT a prenosu
požiadaviek praxe do vzdelávacieho procesu
Z: riaditelia gymnázií, OŠ ÚNSK
T: priebežne
§ Podporovať spoluprácu gymnázií s vysokými školami a univerzitným prostredím
Z: riaditelia gymnázií, OŠ ÚNSK
T: priebežne
§ Zachovať percentuálny podiel všeobecného vzdelávania k podielu odborného vzdelávania
v rámci škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK na úrovni 25% a v rámci stredných škôl
v územnej pôsobnosti NSK dodržiavať jeho podiel na úrovni 30%
Z: OŠ ÚNSK
T: priebežne

2.2 Oblasť odborného vzdelávania
Úlohou odborného vzdelávania je príprava absolventov na ich plynulý prechod do praxe
s potrebnými vedomosťami a zručnosťami.
Čiastkové ciele a aktivity:
§ Zintenzívniť spoluprácu stredných odborných škôl so základnými školami
- ponúknuť priestory a materiálno-technické vybavenie stredných odborných škôl a ich dielní
na realizáciu hodín pracovnej resp. technickej výchovy pre žiakov základných škôl.
Z: riaditelia SOŠ, OŠ ÚNSK
T: priebežne
§ Reagovať na novovznikajúce požiadavky trhu práce na vzdelávanie a zručnosti žiakov
- zaraďovať do Siete škôl a školských zariadení SR študijné a učebné odbory žiadané na trhu práce,
- zabezpečiť dostatočné kapacity pre štúdium všetkých uchádzačov jednotlivých druhov škôl podľa
aktuálnych potrieb trhu práce (v úzkej súčinnosti s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
a zamestnávateľmi),
- podporovať implementáciu prvkov duálneho vzdelávania do systému odborného vzdelávania
a prípravy,
- podporovať ďalšie vzdelávanie odborných pedagogických zamestnancov a rast ich kvalifikačných
a odborných predpokladov s využívaním najnovších a najmodernejších technológií v prepojení
s potrebami zamestnávateľov a trhu práce,
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- vytvárať podmienky pre aktívnu spoluprácu zamestnávateľov pri zvyšovaní kvality odborného
vzdelávania a prípravy umožnením odborných stáží pre učiteľov odborných predmetov a majstrov
odbornej výchovy priamo v podnikoch (zapojenie odborníkov z praxe do teoretického aj praktického
vyučovania v škole, umožnenie zahraničných stáží a výmen pedagogických zamestnancov),
- podporovať spoluprácu stredných odborných škôl so zväzmi, cechmi, profesijnými
a stavovskými organizáciami.
Z: riaditelia SOŠ, OŠ ÚNSK, Duál Point Nitra
T: priebežne
§ Zvýšiť kvalitu vzdelávania v stredných odborných školách s dôrazom na transformáciu obsahu
vzdelávania
- podporovať logické, analytické a kritické myslenie žiakov,
- posilniť výučbu informatiky a informačných technológií (rozvoj digitálnych zručností),
- zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov (schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti
na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom osvojiť si zodpovedné celoživotné finančné
správanie),
- v spolupráci so všetkými zriaďovateľmi škôl vytvárať efektívnu štruktúru odborov, zodpovedajúcu
požiadavkám trhu práce a zohľadňujúcu špecifiká regiónu,
- určením počtu žiakov prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné a učebné odbory
pre nasledujúce prijímacie konanie koordinovať a regulovať odborné vzdelávanie a prípravu v kraji
podľa potrieb trhu práce.
Z: riaditelia SOŠ, OŠ ÚNSK
T: priebežne
§ Zvýšiť dôraz na inováciu (digitalizáciu) vzdelávania založeného na využívaní IKT a prenosu
požiadaviek praxe do vzdelávacieho procesu
Z: riaditelia SOŠ, OŠ ÚNSK
T: priebežne
§ Optimalizovať sieť škôl a školských zariadení, študijných a učebných odborov v súlade s politikou
štátu a rozvojom NSK
- rozšíriť vzdelávanie v technických odboroch - zaradiť nové technické odbory do ponuky vzdelávania
stredných odborných škôl,
- zvyšovať počet žiakov v učebných odboroch.
Z: riaditelia SOŠ, OŠ ÚNSK
T: priebežne
§ Podporovať stredné odborné školy v spolupráci s vysokými školami
- popularizovať vedu a techniku, IKT.
Z: OŠ ÚNSK
T: priebežne
§ Podporovať centrá odborného vzdelávania a prípravy - podporovať celoživotné vzdelávanie
- v spolupráci so zamestnávateľmi, zamestnávateľskými zväzmi a združeniami zabezpečiť zvýšenie
materiálno-technického vybavenia centier odborného vzdelávania a prípravy.
Z: OŠ ÚNSK
T: priebežne
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§ Podporovať inkluzívne vzdelávanie
- vytvoriť na školách pre žiakov podmienky, ktoré pomôžu prekonať bariéry v učení
a podporia rozvoj ich individuálneho potenciálu, bez ohľadu na fyzické, intelektuálne, sociálne či
jazykové rozdiely (prostredníctvom asistentov učiteľa, bezbariérovým prístupom),
- uplatňovať princípy individuálneho prístupu vzhľadom k rozvojovým potrebám konkrétnych žiakov,
- v brožúre „Študentský servis“ aktualizovať informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach
inkluzívneho vzdelávania žiakov v stredných školách v NSK.
Z: riaditelia SOŠ, OŠ ÚNSK
T: priebežne
§ Propagovať odborné vzdelávanie a prípravu
- v printových a elektronických médiách,
- informovať žiakov základných škôl, ich zákonných zástupcov a širokú verejnosť o možnostiach
ďalšej profesijnej orientácie a kariérneho rastu - organizáciou dní otvorených dverí v stredných
odborných školách a spoluorganizovaním celoslovenskej prezentačnej výstavy stredných odborných
škôl „Mladý tvorca“ a „búrz informácií“,
- zintenzívniť spoluprácu stredných odborných škôl so základnými školami v súčinnosti s kariérovým
poradenstvom - zosúladiť vzdelávanie žiakov základných škôl s potrebami trhu práce (zosúladenie
individuálnych potrieb a záujmov žiakov s potrebami spoločnosti),
- aktualizovať brožúru „Študentský servis“ o vzájomnej spolupráci SŠ so zamestnávateľmi v NSK.
Z: riaditelia SOŠ, OŠ ÚNSK
T: priebežne

2.3 Oblasť výchovy
Hlavný strategický cieľ:
Výchova žiakov k mravným, morálnym, duchovným a etickým hodnotám
Čiastkové ciele a aktivity:
§ Podporovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu
- podporovať aktivity a besedy zamerané na výchovu k manželstvu a rodičovstvu,
- propagovať besedy s odborníkmi na tému: „Možné riziká predčasných a rizikových sexuálnych
aktivít, vrátane nežiaducej gravidity, interrupcie, pohlavných chorôb a nákazy HIV/AIDS“,
- propagovať výchovu k zodpovednosti voči sebe a iným v súlade s mravnými a etickými hodnotami.
§ Podporovať projekty a aktivity škôl zamerané na rozvoj hodnotového a právneho povedomia
žiakov vedúce k eliminácii rizikového správania, delikvencie a kriminality, záškoláctva,
šikanovania a bezpečného používania internetu
- podporovať aktivity prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti.
§ Podporovať preventívne aktivity a programy zamerané na prevenciu a elimináciu prejavov
rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu a ostatných foriem intolerancie
- posilniť v rámci formálneho, ako aj neformálneho vzdelávania hodnotové vzdelávanie
u žiakov a ich vedenie k ideálom slobody, ľudskosti a uvedomelého občianstva, rozvoj kultúrnych
a národnostných hodnôt, vlastenectva a občianskej zodpovednosti žiakov, výchova k demokracii,
k humanizmu a morálke.
§ Propagovať rozvoj dobrovoľníckej práce mladých ľudí v spolupráci s občianskymi združeniami
- podporovať spoločenské uznanie dobrovoľníckej práce (propagovať dobré príklady z praxe
o dobrovoľníctve).
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§ Propagovať aktivity zamerané na zvýšenie environmentálneho povedomia mládeže
- zvýšiť informovanosť o existujúcich grantových programoch v oblasti environmentalistiky.
§ Propagovať zdravý životný štýl a životosprávu žiakov
- podporovať voľnočasové a športové aktivity žiakov na školách,
- podporovať:
a) rozvoj športového talentu žiakov,
b) výchovu k správnym stravovacím návykom,
c) zvýšenie pohybových aktivít žiakov,
d) zvýšenie fyzickej zdatnosti žiakov,
e) podujatia na podporu zdravého životného štýlu.
Z: riaditelia SŠ, OŠ ÚNSK
T: priebežne
§ Zvýšiť dôraz na ochranu zdravia žiakov
- posilniť formovanie vedomostí, postojov, hygienických a protiepidemiologických návykov žiakov
vo vzťahu k vlastnému zdraviu i k zdraviu spoluobčanov.
Z: riaditelia SŠ, OŠ ÚNSK
T: priebežne
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Záver
Nitriansky samosprávny kraj má snahu sprístupniť výchovu a vzdelávanie všetkým občanom
kraja na vysokej odbornej úrovni. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja NSK na roky 2016 2022 si stanovil ako hlavný strategický cieľ konkurencieschopnú ekonomiku. Príprava kvalifikovanej
pracovnej sily je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Udržanie vysokej zamestnanosti pri aplikácii nových
technológií kladie pre oblasť vzdelávania potrebu reflektovania technologických trendov
a podporovanie kreatívneho myslenia.
Koncepčný prístup Nitrianskeho samosprávneho kraja k rozvoju školstva odzrkadľujú
stavebné investície do škôl a školských zariadení, ktoré má vo svojej pôsobnosti, investície do ich
materiálno-technického vybavenia a spolufinancovanie ich projektov v rámci výzvy IROP.
Naďalej zlepšujeme materiálne podmienky štúdia na stredných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja (na program „Vzdelávanie“ sa v roku 2018 z rozpočtu
Nitrianskeho samosprávneho kraja vynaložilo z kapitálových výdavkov 4 986 240 € a z bežných
výdavkov na opravy, údržbu škôl a školských zariadení bolo čerpaných 2 855 978 €). Vytvorili
a vybavili sme priestory na ubytovanie našich a zahraničných žiakov Strednej odbornej školy
technickej, Kozmálovská cesta 9, Tlmače, ktorá je Centrom odborného vzdelávania a prípravy
pre zváranie a nedeštruktívne technológie, uskutočnila sa rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia
školského internátu Strednej odbornej školy potravinárskej, Cabajská 6, Nitra, ktorý zabezpečuje
ubytovanie žiakov stredných škôl v Nitre.
V súvislosti s prípravou žiakov na ich budúce povolanie bude potrebné zrealizovať opatrenia,
ktoré povedú k efektívnym zhodnoteniam regionálneho vzdelávacieho programu pri zabezpečení
maximálnej kvality poskytovaných vedomostí a zručností na úrovni jednotlivých stupňov odborného
vzdelávania a prípravy, ktoré naďalej zostáva našou prioritou, pretože je základom pre udržateľný
ekonomický rast regiónu vzhľadom na hospodársku štruktúru nášho kraja.
Príchod automobilky Jaguar Land Rover ovplyvnil zásadným spôsobom ekonomické
i podnikateľské prostredie v Nitrianskom kraji, nakoľko vytvára pracovné miesta vo vlastnom závode
a nepriamo ovplyvňuje vznik nových pracovných príležitostí v subdodávateľských a logistických
firmách. Do fungovania automobilového priemyslu vstupujú významné technologické faktory
a digitalizácia výroby. Našou úlohou je pohotovo reagovať na zmeny požiadaviek trhu práce na počet
a kvalifikáciu disponibilných pracovných síl. Nárast priemyselnej výroby v kraji sa odrazil
vo zvýšenom záujme žiakov o vzdelávanie v technických odboroch. Budujeme centrá odborného
vzdelávania a prípravy, ktoré zaujímajú dôležité miesto pri formovaní praktických zručností žiakov
v odbornom vzdelávaní, pri celoživotnom vzdelávaní pre konkrétne potreby zamestnávateľov
a zároveň ponúkajú pedagogickým zamestnancom možnosť odborného rastu. Prispievajú
k modernizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v ťažiskových odborných predmetoch a k zlepšeniu
materiálno-technického vybavenia škôl. Majú veľký podiel na propagácii a podpore odborného
vzdelávania a prípravy a ich činnosťou sa zintenzívnila spolupráca škôl so zamestnávateľmi
v jednotlivých regiónoch. V súlade s potrebami trhu práce priebežne optimalizujeme študijné a učebné
odbory, pri opätovnom zavádzaní duálneho vzdelávania do stredných odborných škôl sa zaraďujeme
k lídrom medzi samosprávnymi krajmi. Je potrebné, aby stredné školy naďalej pružne reagovali
na terajšie a budúce potreby trhu práce a poskytovali možnosti štúdia v odboroch, ktoré sú špecifické
pre daný región a venovali zvýšenú pozornosť spolupráci so zamestnávateľskými organizáciami.
Dôsledky pandémie postihli všetky oblasti na Slovensku, školstvo nevynímajúc. Dištančné
vzdelávanie sa stalo jeho neoddeliteľnou súčasťou a vyžaduje od vyučujúcich kreativitu v uplatňovaní
nových foriem a postupov vo vyučovaní. Klasické materiály a informačné balíčky spolu s učebným
materiálom vo forme dokumentov sa postupne pretvárajú na elektronické učebnice, softvérové balíky
podporujúce interaktívnu a individuálnu edukáciu.
Podpora inkluzívneho vzdelávania a zabezpečenie dostupnosti vzdelávania pre všetky skupiny
žiakov v regiónoch (na národnostne zmiešanom území, zo sociálne znevýhodneného prostredia
a starostlivosť o nadaných a talentovaných žiakov) zostáva trvalou úlohou vzdelávania a výchovy
v Nitrianskom samosprávnom kraji.
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Príloha 1

Spolupráca gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK s vysokými školami a univerzitným prostredím
Názov školy
Gymnázium,
Golianova 68, Nitra

Názov vysokej školy (katedra)

Forma spolupráce

UKF v Nitre - Filozofická fakulta

realizácia výskumných úloh

Akadémia ozbrojených síl
generála M. R. Štefánika
v Liptovskom Mikuláši

prednášky

UKF v Nitre - Fakulta prírodných
vied, Katedra biológie
prednášky, vzdelávacie aktivity,
a genetiky a Katedra geografie geografická olympiáda
a regionálneho rozvoja
Gymnázium Janka Kráľa,
Ul. SNP 3, Zlaté Moravce

Gymnázium-Gimnázium
Adyho 7, Štúrovo

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach
Trnavská univerzita v Trnave
Katolícka univerzita
v Ružomberku
UK v Bratislave, Katedra
didaktiky prírodných vied
Slovenská poľnohospodárska
univerzita Nitra

školenia, elektronické vzdelávanie,
overovanie metodík
prednášky

Škola trochu inak školský projekt
IT Akadémia národný projekt

filozofická olympiáda
prednášky, posudzovanie diplomových prác

Škola trochu inak školský projekt

prednášky, vzdelávacie aktivity

UKF v Nitre - Fakulta prírodných
vied, Katedra biológie a
projekt
genetiky a Katedra geografie
a regionálneho rozvoja
Univerzita H. Selyeho Komárno prax študentov
UKF v Nitre

Názov projektu
Podpora čitateľskej
gramotnosti v materinskom
a cudzom jazyku

Podpora čitateľskej
gramotnosti
v materinskom a cudzom
jazyku

prax študentov
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Gymnázium Andreja Vrábla,
Mierová 5, Levice

Universitat Wien
UKF v Nitre
Universita degli Studi
di Palermo
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach

tvorba inovačného matematického softvéru pre
migrujúcich študentov

immiMATH

partnerská škola

IT Akadémia

STU fakulta chemickej a
potravinárskej technológie

spolupráca a konzultácie

SOČ

Gymnázium Hansa Selyeho s VJM Selye János Gimnázium
Univerzita J. Selyeho Komárno
Ul. biskupa Királya 5, Komárno Komárom

SPU v Nitre, Fakulta ekonomiky
a manažmentu

Gymnázium,
Školská 26, Vráble
UKF v Nitre, Filozofická fakulta,
Katedra rusistiky

UKF v Nitre, Filozofická fakulta,
Katedra filozofie

cvičná škola univerzity
aktivity v oblasti vzdelávania
a výmenných programov; výmena učiteľov, študentov,
zahraničných lektorov; výmena informácií, štud.
materiálov a odbor. publikácií; prednášky, semináre,
Deň vysokoškoláka
stretnutia a diskusie; príprava krátkodobých indiv.
kurzov s odborným zameraním pre študentov;
spolupráca pri tvorbe, predkladaní a realizácii nových
projektov v oblasti vzdelávania;
"Ruský dialóg: jazyk,
vzdelanie, kultúra"aktivity v oblasti vzdelávania, výmena informácií, štud. realizovala Katedra rusistiky
materiálov a odbor. publikácií, prednášky, semináre, FF UKF v spolupráci
stretnutia a diskusie
s Ruskou štátnou
pedagogickou univerzitou
A. I. Herzena v Petrohrade
spolupráca pri realizácii krajského kola Olympiády
ľudských práv (členstvo v krajskej komisii OĽP)

Olympiáda ľuských práv krajské kolo
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spolupráca pri realizácii aktivít projektu - tvorba a
Univerzita P.J. Šafárika
realizácia inovatívnych metodík, metodická príprava
v Košiciach a Centrum vedeckovyučujúcich INF, MAT a prír. predmetov,
technických informácií
implementácia predmetu INF v prírodných vedách
v Bratislave
do ŠkVP a i.
vysoké školy a univerzity v SR
a RFl napr. STU v Bratislave,
Fakulta informatiky a IT
STU Bratislava - Fakulta
elektrotechniky a informatiky,
Národné centrum robotiky

Gymnázium,
M.R. Štefánika 16, Nové Zámky

Gymnázium Juraja Fándlyho,
Školská 3, Šaľa

propagácia vysokoškolského štúdia

IT - Akadémia vzdelávanie
pre 21. storočie

prednášky a besedy so žiakmi

odborné poradenstvo, prednášky, odborná podpora
v oblasti robotiky

UKF v Nitre, Katedra
translatológie

súťaže v oblasti prekladateľstvo-Mladý prekladateľ
(ANJ,FRJ,NEJ,RUJ)

Masarykova univerzita Brnojednotlivé katedry

odborné prednášky pre ďalšie možnosti štúdia na VŠ

UKF v Nitre

odborné prednášky pre ďalšie možnosti štúdia na VŠ

Univerzita Mateja Bela Banská
Bystrica - jednotlivé katedry

odborné prednášky pre ďalšie možnosti štúdia na VŠ

UKF v Nitre - Prírodovedecká
fakulta

prednáška

Analýza DNA kostí
(jednorázová spolupráca)

STU Bratislava, Stavebná,
Strojnícka, Chemicko-tech. fak.

prednášky + semináre

Letná škola
(jednorázová spolupráca)

prednášky + aktivity, odborné vzdelávanie

Memorandum o spolupráci
(dlhodobá spolupráca)

prezentácia

(jednorázová spolupráca)

Paneurópska VŠ Bratislava,
Právnická fakulta
SPU Nitra, Fakulta agrobiológie
a potravinových zdrojov
UKF v Nitre, Filozofická fakulta

súťaž

UKF v Nitre, Prírodovedecká
fakulta, Katedra fyziky

prednáška

Mladý prekladateľ
(dlhodobá spolupráca)
Fyzika trochu inak
(jednorázová spolupráca)
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Gymnázium,
Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany

Gymnázium P. Pázmaňa s VJM Pázmány Péter Gimnázium,
Letomostie 3, Nové Zámky

Gymnázium,
Bernolákova 37, Šurany

STU Bratislava

účasť

STU Bratislava - Fakulta
chemickej a potravinárskej
technológie

účasť

STU Bratislava - Strojnícka fak.

zážitkové exkurzie

STU Bratislava - Fakulta
chemickej a potravinárskej
technológie

zážitkové exkurzie

STU Bratislava – Materiálovotechnologická fakulta
UKF v Nitre - Katedra geografie
a regionálneho rozvoja FPrV
UKF v Nitre - Katedra histórie FF
PEVŠ Bratislava
STU Bratislava, EU Bratislava,
PEVŠ Bratislava,
UKF v Nitre, SPU Nitra, UCM
Trnava, UMB Banská Bystrica

Letná univerzita
pre stredoškolákov
Letná škola chemického
a environmentálneho
inžinierstva

zážitkové exkurzie
prednášková činnosť
prednášková činnosť
účasť

Street law

prezentácia štud. programov
prezentácia štud. programov

Univerzita Hansa Selyeho
v Komárne - Pedagogická fak.

zabezpečenie praxe VŠ študentom

UKF v Nitre - Fakulta
stredoeurópskych štúdií

zabezpečenie praxe VŠ študentom

UKF v Nitre - Katedra telesnej
výchovy a športu

zlepšenie hodín TŠV, Malta - výmenný pobyt

UKF v Nitre - Prírodovedecká
fakulta

Skvalitnenie vyučovacieho procesu hodín informatiky, IT Akadémia - vzdelávanie
matematiky, fyziky, biológie, chémie, geografie
pre 21. storočie

UPJŠ Košice

Skvalitnenie vyučovacieho procesu hodín informatiky, IT Akadémia - vzdelávanie
Matematiky, Fyziky, Biológie, Chémie, Geografie
pre 21. storočie

UKF v Nitre - Fakulta
stredoeurópskych štúdií

súťaž

Erasmus+

Poznáš svojho suseda
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Príloha 2

Spolupráca stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK s vysokými školami a univerzitným prostredím
Názov školy
Stredná odborná škola dopravy
a služieb,
Cintorínska 4, Nitra

Stredná zdravotnícka škola Egészségügyi Középiskola,
Pod kalváriou 1, Nové Zámky

Stredná zdravotnícka škola,
Farská 23, Nitra
Stredná odborná škola
drevárska,
Pílska 7, Topoľčany

Obchodná akadémia,
Ul. Kálmána Kittenbergera 2,
Levice

Názov vysokej školy (katedra)
UKF v Nitre - PF - Centrum
celoživotného vzdelávania

Forma spolupráce

Názov projektu

pedagogická prax študentov

SPU Nitra - Kancelária
celoživotného vzdelávania
a centrum pedagogiky

pedagogická prax študentov

Univerzita J. Selyeho v Komárne

kariérne poradenstvo - pre žiakov
s vyučovacím jazykom maďarským

VŠ zdravotníctva a sociálnej
kariérne poradenstvo
práce sv. Alžbety, n.o., Bratislava
Ústav DPŠ, VŠ zdravotníctva
cvičná škola pre realizáciu pedagogickej praxe
a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.
v rámci DPŠ
v Bratislave
participácia na realizácii hospitačnej a výstupovej
UKF v Nitre
pedagogickej praxe študentov učiteľstva
UKF Nitra - PF

cvičná škola pre realizáciu pedagogickej praxe

Technická univerzita Zvolen Drevárska fakulta, Katedra
nábytku a drevárskych výrobkov,
Ul. T. G. Masaryka 24, Zvolen
SPU Nitra - Fakulta ekonomiky
a manažmentu

vyučujúci z Katedry nábytku a drevárskych výrobkov
chodia do školy na vybrané odborné hodiny ako
pozorovatelia a zároveň dopĺňajú výučbu na
hodinách krátkymi prednáškami na zvolenú tému.

Dubnický technologický inštitút
Levice

neformálne stretnutia od roku 2015

Deň vysokoškoláka

poskytnutie odbornej praxe študentom DTI
pedagogickými zamestnancami odborných
predmetov OA Levice
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Stredná odborná škola
potravinárska,
Krušovská 2091, Topoľčany

SPU Nitra - Fakulta ekonomiky a
manažmentu

cvičná škola doplnk. ped. štúdium
konzultačné stredisko SjF v rokoch 2008 - 2015
COVP pre zváranie a NDT - poradný orgán pri
Celoslovenskej súťaži zvárania

Stredná odborná škola technická, Slovenská vysoká škola technická pravidelné exkurzie žiakov školy v SjF
Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Bratislava, Strojnícka fakulta
konzultácie, prednášky ohľadom moderných metód
a technológií zvárania
zapájanie sa do Strojárskej olympiády organizovanej
Sjf v mesiaci február
SPU Nitra - Technická fakulta
prezentácie študijných programov
Paneurópska vysoká škola prezentácie študijných programov
Stredná odborná škola dopravy
všetky fakulty
a služieb, Jesenského 1,
Akadémia ozbrojených síl
Nové Zámky
generála M. R. Štefánika,
propagačné materiály
Liptovský Mikuláš

Stredná odborná škola techniky
a služieb,
Pod amfiteátrom 7, Levice

STU Bratislava - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom
v Trnave

zážitkové exkurzie žiakov technických odborov
(technik IKT)

STU Bratislava - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom
v Trnave

účasť VŠ na DOD SOŠ

STU Bratislava, FEI

prezentačný deň úspešných prác študentov VŠ
pre žiakov SOŠ technického zamerania

STU Bratislava, FEI, SPU Nitra
Technická FA a FA EU štúdii a
regionálneho rozvoja
UKF v Nitre, FA prírodných vied
Spojená škola,
Nivy 2, Šaľa

STU - FCHPT Bratislava

Projekt Alegro

TOUCH & FEEL THE SCIENCE

prezentácia ponuky štúdia
Týždeň odborných zručností
prezentácia, semináre pre stredoškolských učiteľov
chémie

"Matematické prechádzky"
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STU - FEI Bratislava
Žilinská univerzita Žilina
SPU Nitra - Fakulta ekonomiky
a manažmentu
Trnavská univerzita - Materiálno
-technologická fakulta Trnava
Trnavská univerzita Pedagogická fakulta Trnava
Trnavská univerzita - Fakulta
masmediálnej komunikácie

Stredná priemyselná škola
stavebná - Építőipari
Szakközépiskola,
Konkolyho 8, Hurbanovo

Stredná odborná škola
potravinárska, Cabajská 6, Nitra

Stredná odborná škola
pedagogická,
Ul. F. Engelsa 3, Levice

STU v Bratislave -Stavebná
fakulta, Katedra hydrotechniky
SPU Nitra - Fakulta záhradníctva
a krajinného inžinierstva,
Katedra geológie a pedológie
SPU Nitra - FEM - Centrum
pedagogiky a psychologického
poradenstva

návšteva laboratórií vysokého napätia, workshopy
v rámci Týždňa vedy a techniky
kurzy, workshopy

IoT a Robotika

prezentácia, workshopy

Deň vysokoškoláka

seminár „Školiaci systém Mechanické pohony“
a „EMS Systémy“
metodický deň pre budúcich pedagógov

Prepojenie teórie s praxou

návšteva televíznych štúdií, prezentácia školy

Inovácie v poskytovaní
vzdelávania

využívanie priestorov - odborných učební, laboratórií
univerzity na výučbu odborných predmetov mimo
školy - spolupráca pri výbere miesta odbornej
exkurzie pre našich žiakov
v odbore
využívanie priestorov - odborných učební, laboratórií
univerzity na výučbu odborných predmetov mimo
našej školy
pedagogická prax praktikantov SPU
v predmetoch profesijnej prípravy

SPU Nitra - katedra chémie,
katedra hygieny a bezp. potravín,
odborná prax v rámci prípravy PČOZ MS
Katedra skladovania a
spracovania rast. produktov
Univerzita Mateja Bela v Banskej poskytovanie možnosti výkonu odbornej praxe
Bystrici - Pedagogická fakulta
študentom vysokej školy
UKF v Nitre - Pedagogická fakulta

na základe Dohody
o spolupráci

poskytovanie možnosti výkonu odbornej praxe
študentom vysokej školy
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UKF Nitra - Filozofická fakulta

UKF Nitra

Projekt vytvorených nástrojov
na hodnotenie kompetencií
učiteľov APVU-14-0446
projekt aplikovaného výskumu
a vývoja s názvom "Podpora
zmluva o využití výsledkov riešenia projektu výskumu
čitateľskej gramotnosti
a vývoja v praxi
v materinskom a cudzom
jazyku"
účasť na pilotáži

UKF Nitra, FF - Katedra anglistiky
a amerikanistiky, katedra
účasť na odborných seminároch
germanistiky

Stredná priemyselná škola
stavebná, Cabajská 4, Nitra

UKF Nitra - Fakulta prírodných
vied, katedra fyziky

účasť na odborných seminároch

SPU Nitra

cvičná škola

SPU Nitra -Technická fakulta,
Katedra zariadení stavieb
a bezpečnosti techniky

odborná spolupráca, odborné konzultácie

SPU Nitra, FZKI - Katedra
krajinného plánovania
a pozemných úprav

odborná spolupráca, odborné konzultácie, na SPŠS
Nitra pôsobia dvaja
externí učitelia z uvedeného pracoviska, predseda
PMK z K KPaPÚ

STU Bratislava - Stavebná fakulta odborná spolupráca, odborné konzultácie
STU Bratislava, SvF, Katedra
geodézie

odborné konzultácie, účasť pracovníkov ako
konzultantov SOČ pre žiakov SPŠS Nitra

STU Bratislava, SvF, Katedra
geodetických základov

odborné konzultácie, účasť pracovníkov ako
konzultantov SOČ pre žiakov SPŠS Nitra

ČVUT Praha - Stavebná fakulta

účasť študentov 4.ročníka na odbornej stáži

VUT Brno - Stavebná fakulta

odborná spolupráca, účasť riaditeľa školy v komisii
štátnych bakalárskych skúšok
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Stredná odborná škola obchodu
a služieb - Kereskedelmi és
Univerzita Jána Selyeho
Szolgáltatóipari Szakközépiskola, v Komárne - Ekonomická fakulta
Budovateľská 32, Komárno

odborná súťaž

Stredná odborná škola
polytechnická,
Ul. SNP2, Zlaté Moravce

UKF Nitra - Katedra techniky

žiaci IV.P.- odbor elektrotechnika vypracovali
komplexný odborný projekt KOP na UKF v spolupráci
s fi EATON

Vysoká škola technická a
ekonomická v Českých
Budějovicích, Ústav technickotechnologický, katedra
strojírenství

exkurzie do školy, súťaže v technickej tvorivosti
stredoškolákov, každoročne Technická olympiáda,
- člen technického a vzdelávacieho konzorcia pri
VŠTE

Technická olympiáda

STU Bratislava - Strojnícka
fakulta

exkurzie do školy, súťaže v technickej tvorivosti
stredoškolákov, každoročne Strojárska olympiáda

Strojárska olympiáda,
Študentská formula,

STU Bratislava,
Materiálovotechnologická
fakulta so sídlom v Trnave

plánované otvorenie externého pracoviska MTF
na SPŠSE v Leviciach, súťaže v technickej tvorivosti
žiakov - Skills Slovakia, Mladý mechatronik

Skills Slovakia, Mladý
mechatronik

Obchodná akadémia,
Bolečkova 2, Nitra

SPU Nitra - Fakulta ekonomiky a
manažmentu

aktualizácia učebných osnov odborných predmetov,
pomoc
pri príprave ŠkVP- študijný odbor
v experimentálnom overovaní-bankový pracovník,
príprava medzinárodného projektu

Erasmus+

Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická Gépipari és Elkektrotechnikai
Szakközépiskola, Petőfiho 2,
Komárno

Univerzita J. Selyeho, Komárno

cvičná škola

Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická,
Ul. Františka Hečku 25, Levice

Najlepší podnikateľský plán

Stredná odborná škola stavebná STU Bratislava - Stavebná fakulta
- ÉSZKI,
DOD, prednášky na škole
Nitrianska cesta 61, Nové Zámky. SPU Nitra - Technická fakulta
o možnosti štúdia
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Stredná odborná škola
gastronómie a cestovného
ruchu,
Levická 40, Nitra

UKF v Nitre - Pedagogická fakulta cvičná škola - výstupová prax

SPU Nitra -Technická fakulta
Stredná odborná škola techniky a
UKF v Nitre - Pedagogická
služieb, Tovarnícka 1609,
fakulta, Katedra techniky
Topoľčany
a informačných technológií
Vysoká škola obchodní v Prahe
SPU Nitra - Fakulta agrobiológie
Stredná odborná škola chovu
a potravinových zdrojov koní a služieb - Lótenyésztési és
Katedra špeciálnej zootechniky;
Szolgaltatóipari Szakközépiskola,
Katedra trávnych ekosystémov
Štúrova 74, Šaľa
a kŕmnych plodín
Stredná odborná škola obchodu
Paneurópska vysoká škola, n. o.
a služieb,
Tomášikova 20, Bratislava
Ul. SNP 5, Zlaté Moravce
SPU - FEM Centrum pedagogiky
a psychologického poradenstva
SPU Nitra - Botanická záhrada
SPU Nitra - Vivárium
Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Stredná odborná škola
v Trnave - Prírodovedecká
veterinárna,
fakulta, Katedra biotechnológií
Drážovská 14, Nitra
UKF v Nitre - Pedagogická
fakulta, Katedra pedagogiky

ponuka vzdelávania na VŠ pre žiakov SOŠ
ponuka vzdelávania na VŠ pre žiakov SOŠ
ponuka vzdelávania na VŠ pre žiakov SOŠ

prednášky, odborné exkurzie, workshopy

sprostredkovanie informácií
o možnostiach štúdia

memorandum o spolupráci

náčuvy a výstupy vysokoškolských študentov SPU
individuálna prax žiakov SOŠ veterinárnej
Individuálna prax žiakov SOŠ veterinárnej
workshopy - zvýšenie kvality a pripravenosti
absolventov SOŠ veterinárnej v oblasti biotechnológií
náčuvy a výstupy vysokoškolských študentov UKF

SPU Nitra - Fakulta agrobiológie spolupráca pri organizovaní súťaže Mladý ekofarmár,
a potravinových zdrojov, Katedra blokové cvičenia študentov SOŠ veterinárnej
veterinárskych disciplín
v priestoroch katedry veterinárskych disciplín
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SPU Nitra - Katedra záhradníctva
žiaci 3.roč.agropodnikania - farmárstvo sa zoznámia
a krajinného inžinierstva,
s možnosťami správy a navrhovania udržateľnej
Katedra krajinného plánovania
krajiny zážitkovou formou (máj 2019)
a pozemkových úprav
Stredná odborná škola
hotelových služieb
a obchodu,
Zdravotnícka 3, Nové Zámky
Strená priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická,
Ul. Fraňa Kráľa 20, Nitra

SPU Nitra - Fakulta ekonomiky
a manažmentu

Zmluva o spolupráci (Aktivity - výmena učiteľov,
študentov, výmena informácií, prednášky, kurzy,
organizovanie spoločných projektov)

UKF v Nitre - Pedagogická fakulta

zabezpečenie pedagogickej praxe pre študentov
pedagogických odborov – „cvičná škola"

SPU Nitra - Fakulta ekonomiky
a manažmentu

zabezpečenie pedagogickej praxe pre študentov DPŠ

VŠVU Bratislava - Katedra
Fotografia a nové média

besedy žiakov s prorektorkou Doc. Hojstričovou,
pravidelné konzultácie žiakov školy na pôde VŠVU,
odbor fotografia a nové médiá, účasť žiakov školy
na workshope organizovanom VŠVU

Univerzita sv. Cyrila a Metoda
v Trnave - Fakulta masmediálnej
komunikácie

besedy žiakov a prezentácia Portfólia review
s Mgr. art. Petrou Cepkovou, ArtD.,

UKF v Nitre

poskytnutie študentom UKF Nitra vykonávať
odbornú prax na pôde našej školy

Slezská univerzita - Filozofickoprírodovedecká fakulta v Opave

besedy žiakov s doc. MgA. et MgA. Pavlom Márom
a Mgr. Janom Pohribným

Letná škola pozemkových
úprav

Deň vysokoškoláka

Stredná umelecká škola Ladislava
spolupráca školy v rámci projektu Erasmus+ Bielika,
UKF
v
Nitre
Katedra
muzeológie
poskytnutie odborného komentára počas exkurzií
Vajanského 23, Levice
a tlmočenie - PhDr. Pavol Šteiner, PhD.
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SPU v Nitre - Fakulta ekonomiky
a manažmentu
Obchodná akadémia,
Bernolákova 26,
Zlaté Moravce

Paneurópska vysoká škola n.o.
Bratislava

výmena učiteľov, študentov - participácia
zahraničných lektorov na vyučovacom procese;
organizovanie spoločných projektov; výmena
informácií, študijných materiálov a odborných
publikácií; účasť na prednáškach, seminároch,
Deň vysokoškoláka
stretnutia a diskusie so študentmi FEM; príprava
krátkodobých individ. kurzov s odborným zameraním
pre študentov; spolupráca pri tvorbe, predkladaní
a realizácii nových projektov v oblasti vzdelávania
spolupráca v rámci odborného vzdelávania
so zameraním na právo, psychológiu, masmediálnu
komunikáciu, informatiku a ekonómiu; participácia
a vzájomná súčinnosť na realizácii programov,
projektov a aktivít; podpora a propagácia
vzdelávacích programov
1. spolupráca pri organizovaní a priebehu
zahraničnej návštevy

SPU Nitra
Stredná odborná škola
poľnohospodárstva a služieb
na vidieku,
Na lúkach 18, Levice
VŠZ Praha

Spojená škola,
Komárňanská 28,
Nové Zámky

STU Bratislava - Fakulta
elektrotechniky a informatiky
Strojnícka fakulta
Materiálovo-technologická
fakulta so sídlom v Trnave

2. spolupráca s fakultami pri predstavení
jednotlivých študijných programov na pôde SOŠ
3. Návšteva našich žiakov na DOD jednotlivých fakúlt
1. výmena skúseností pri vyučovaní praxe, návšteva
a prehliadka školského majetku VŠZ Praha v Lánoch

Návšteva bavorských farmárov
a výmena skúseností v oblasti
poľnohospodárstva
Erasmus+ Odborne vpred - K2

2. odborná stáž žiakov na šk. majetkoch VŠZ v Prahe.

Erasmus+ Mladí farmári
v Európe K1

DOD, konzultácie pri tvorbe projektu IROP

IROP

DOD, exkurzie
DOD, exkurzie
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Technická univerzita v Košiciach Katedra počítačov a informatiky, tvorba nového stupňa vzdelávania „M" v skupine
Fakulta elektrotechniky
odborov 25 IKT
a informatiky

IT akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie

Univerzita P. J. Šafárika v
Košiciach - Centrum
celoživotného vzdelávania
a podpory projektov (CCVaPP)

vzdelávanie učiteľov, popularizačné aktivity,
overovanie inovatívnych metodík výučby

IT akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie

Žilinská univerzita v Žiline Fakulta elektrotechniky
a informačných technológií

vzdelávanie učiteľov

IT akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie

SPU Nitra - Technická fakulta

DOD, prezentácie a besedy so žiakmi ohľadom
možností štúdia
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