
  
   

 
 

Obec Medzany oznamuje, že úspešne ukončila realizáciu projektu: Zriadenie polytechnických učební v 

Základnej škole Medzany,  kód ITMS 2014+: 302021J19, ktorý bol finančne podporený poskytnutím 

nenávratného finančného príspevku vo výške: 42 335,23 EUR ( 95%) z celkových oprávnených 

výdavkov 44 563,40 eur. Celkové náklady na vybavenie boli vyčíslené na sumu: 55 281, 79 eur aj s DPH.  

Pôvodný harmonogram bol od 06/2020 do 03/2021, ale z dôvodu vypuknutia 2. vlny pandémie COVID-

19, bolo nevyhnutné posunúť ukončenie aktivít v projekte do 08/2021.  

Dve odborné učebne pre vyučovací predmet polytechnické práce boli plne zariadené a vybavené 

interiérovým nábytkom, informačno – komunikačnou technikou a materiálno-technickým vybavením 

na zabezpečenie výučby s remeselnými zručnosťami pre prácu s drevom a kovom a taktiež získanie 

základných zručností s elektrickými prístrojmi. Kapacita každej učebne je až do 15 žiakov 2. stupňa 

základnej školy.   

Projekt, resp., aktivity podporujúce kvalitu vyučovania a overovania zručností žiakov 5.-9. ročníkov 

prispeje k efektívnejšiemu a kvalitnejšiemu rozhodovaniu sa žiakov končiacich ročníkov pri výbere 

ďalšieho vzdelávania smerujúceho k profesijnému vzdelávaniu. Mnohé zručnosti získané v 

polytechnickom vzdelávaní podporia / povzbudia  žiakov v ďalšom vzdelávaní, prispejú k porozumeniu 

učiva nielen memorovaním ale aj praktickým overením a potvrdením tvrdení.  Taktiež je polytechnická 

výchova dobrým doplnkovým vzdelávaním vo všetkých odborných predmetoch na 2. stupni ZŠ, nakoľko 

podporuje aj žiakov s manuálnymi zručnosťami, resp. s nižšou komunikačnou schopnosťou pochopiť 

ostatné prírodné vedy ( matematické myslenie, fyzikálne a chemické javy a pod.). U tejto skupiny 

žiakov predpokladáme následne zvýšený záujem o ďalšie vzdelávanie, čo spôsobí zvyšovanie ich 

kvalifikácie a znižuje  tak riziko ich nezamestnanosti, sociálnej a finančnej  odkázanosti na štátnych 

dávkach.  Získavaním praktických zručností je veľký predpoklad, že žiaci získajú  pracovné návyky a 

kladný vzťah k práci, čo dáva veľkú šancu uplatniť sa v našom regióne. Vybrané témy v polytechnickom 

vzdelávaní v rámci tejto aktivity nadväzujú aj na existujúce stredné školy v blízkom okolí ( Prešov 

a Sabinov), čo zároveň zabezpečí motiváciu žiakov a rodičov vzhľadom k dostupnosti a ekonomickej 

náročnosti. Taktiež podporuje rozvoj týchto stredných škôl, ktoré spolupracujú s lokálnymi 

zamestnávateľmi a vytvárajú tak šancu na zotrvanie mladých ľudí v regióne po ukončení sústavnej 

prípravy na povolanie. 
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