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Prijímateľ: Obec Medzany , Medzany č. 152, 082 21 Veľký Šariš 

Názov projektu: Zriadenie polytechnických učební v Základnej škole Medzany 

Kód Výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13 

Kód projektu: 302021J19 

Cieľ:  Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Medzany č. 182 materiálno-technickým 

vybavením dvoch polytechnických učební 

Popis: V obci Medzany sa nachádza plne organizovaná základná škola, ktorú navštevuje cez 155 

žiakov, z toho je 1/3 dochádzajúcich zo susedných obcí Ostrovany a Šarišské Michaľany.  V 

súčasnosti má škola jedáleň, školskú kuchyňu a samostatne stojacu telocvičňu. Z odborných učební 

má k dispozícii len počítačovú učebňu, čo pre úspešnú prípravu na povolanie nepostačuje. V rámci 

zvyšovania kvality vzdelávacieho program a zlepšovania samotného vzdelávacieho procesu je preto 

nevyhnutné zabezpečiť pre odborné predmety aj primerane zariadené odborné učebne. V základnej 

škole neboli k dispozícii voľné priestory, preto sa obec rozhodla  začať s výstavbou 2-och odborných 

učební  pri ZŠ Medzany č. 182, so zameraním na polytechnickú výchovu.  Dielne / 2 učebne boli 

postavené v tesnej blízkosti základnej školy a sú s ňou prepojené spojovacou chodbou. Objekt je 

Všetky objekty sú v 100% vlastníctve obce. Hlavnými aktivitami projektu je materiálno-technické 

vybavenie obidvoch polytechnických učební, s celkovou kapacitou pre 24 žiakov. Žiaci si v nich budú, 

pod vedením pedagógov,  rozvíjať svoje zručnosti, nevyhnutné pre ďalšie vzdelávanie súvisiace s 

profesijnou orientáciou  a pokračovaním v štúdiu na stredných školách. Tieto zručnosti im napomôžu 

k lepšiemu rozhodovaniu sa pri voľbe povolania a taktiež k lepšej úspešnosti pri zvládaní odborného 

vzdelávania.  

Doba trvania projektu: 06/2020 -0/2021   

Miesto realizácie projektu: Základná škola,  Medzany č. 182, 082 21 Veľký Šariš 

Celkové náklady na projekt s DPH: 60 139, 75 eur  

Celkové oprávnené náklady na projekt s DPH: 50 021,76 eur 

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku s DPH: 47 520,67 eur 

Merateľné ukazovatele:  

P0069 – Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl                               80 

P0321 – Počet podporených  učební polytechnických                                                              1 

P0327 -  Počet podporených základných škôl                                                                             1 


