
Projekty školy v školskom roku 2020/2021 
 

Názov realizovaných projektov Obdobie realizácie Zapojení pedagógovia 
   

Projekt DETSKÝ ČIN ROKA 2020 výzva na zapojenie  Mgr. Jana Uličná 

(Projekt pod čestnou záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR) marec 2021 - jún 2021  
Testovanie T-5 máj 2021  Mgr. Kornélia Vojtaníková 

  Testovanie 9 marec 2021  Mgr. Lenka Volčková 

eTwinning priebežne   Mgr. Kornélia Vojtaníková 
(zameriava sa na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom 
vytvorenia partnerstiev európskych škôl)   

Efektívnosť vyučovania ANJ od 1. ročníka SZŠ metódou Jolly Phonics september 2017 – jún 2021  Mgr. Lenka Vargová 

  (Projekt experimentálneho overovania pod odbornou garanciou ŠPÚ, Bratislava)   
   

Projekty English GO, English One – zamerané na využívanie digitálnych obsahov vo výučbe anglického 
jazyka jún 2017 – trvá 

 Mgr. Kornélia Vojtaníková 
 

   

Škola uplatňujúca Medzinárodný program Primary Years Programe (PYP) september 2020 - trvá  Mgr. Lenka Volčková 

( z hľadiska obsahového, odborného a organizačného riadi  organizácia International  vyučujúce I. stupňa SZŠ 

  Baccalaureate Organization (IBO) so sídlom v Ženeve vo Švajčiarsku )   

Projekt Moja prvá škola apríl 2017 - trvá  Mgr. Silvia Antoliková 

  - projekt určený pedagógom 1. stupňa základných škôl   

-  aktivity na  implementácii digitálneho vzdelávania. (organizovaný neziskovou organizáciou Edulab)   

Projekt „Záložka do knihy spája školy“ september 2018 - trvá  Mgr. Jana Uličná 
   

Projekt "Učme deti učiť sa“ v rámci výzvy Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej 
škole“ OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 september 2019 – august 2021  Mgr. Kornélia Vojtaníková 

 Projekt Giving Tuesday – Dobrý skutok – zapojenie sa do skrášlenia okolia školy vyzbieraním odpadkov november 2020 – december 2020  Mgr. Kornélia Vojtaníková 

 Projekt Erasmus+ „Učíme sa inovatívne“ – rozvoj pedagogických zručností učiteľov júl 2019 – február 2021  Mgr. Kornélia Vojtaníková 

 Program Škola priateľská k deťom - UNICEF september 2020 – jún 2021  Bc. Simona Takácsová 

 Projekt IT Akadémia – partnerská škola – spolupráca pri používaní metodík pre jednotlivé vyučovacie    
 predmety, inovačné vzdelávanie učiteľov 

január 2019 - trvá  Mgr. Kornélia Vojtaníková 

 EDULAB ExpEdícia – projekt zameraný na zážitkové a bádateľské učenie november 2018 -trvá  Mgr. Lenka Volčková 

 Projekt Deti a architektúra – zameraný na rozvoj kreatívnych zručností žiakov september 2020 – jún 2021  Mgr. Martina Eštoková 

 Maratón písania listov  - zameraný na ľudské práva december 2020 – január 2021  Mgr. Jana Uličná 

 Ponožkový október 2020 – zameraný na charitatívnu činnosť október 2020  Mgr. Kornélia Vojtaníková 

 Projekt Viem čo zjem – zameraný na zdravú výživu október 2020 - trvá  Mgr. Kornélia Vojtaníková 



 Medzinárodný deň školských knižníc – aktivity na rozvoj vzťahu žiakov ku knihám október 2020  Mgr. Jana Uličná 

 Projekt Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok  - charitatívna akcia pre obyvateľov domova dôchodcov december 2020  Mgr. Lenka Vargová 

 Zber hračiek  - charitatívna akcia pre občianske združenie Maják nádeje december 2020  Bc. Simona Takácsová 

 Recykluj a vyhraj – zameraný na zbieranie a recykláciu vrchnáčikov od výrobkov Sabi, tetrapakov výzva na zapojenie do 31.01.2021  Mgr. Kornélia Vojtaníková 

 
   


