
 

Obec Litava - Základná škola v Litave 

realizuje projekt s názvom „Úspešnejší v škole“ 

 

Typ projektu: dopytovo-orientovaný 

Výška NFP:  29 583,00 EUR 

Spolufinancovanie:  1 557,00 EUR 

Cieľ projektu: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku 

kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky 

a kompetencie detí a žiakov 

 

Kód v ITMS2014+: 312011M370 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho 

sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

www.esf.gov.sk 

www.minedu.gov.sk 



Názov projektu: Úspešnejší v škole 

Operačný program: 312000 – Operačný program Ľudské zdroje 

Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond 

Prioritná os:  312010 – 1. Vzdelávanie 

Konkrétny cieľ: 312010011 – 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku 
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov 

Cieľová skupina: žiaci ZŠ vrátanie so ŠVVP 

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 36 mesiacov 

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 09/2018 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 08/2021 

Hlavné aktivity projektu:  773M37000001 – Podpora inklúzie prostredníctvom asistentov  
učiteľov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 

Celková výška oprávnených výdavkov: 31 140,00 € 

Výška NFP:    29 583,00 € 

Výška spolufinancovania:      1 557,00 € 

Popis hlavnej aktivity projektu:  

Aktivita č. 1: Podpora inklúzie prostredníctvom asistentov učiteľov pre žiakov so zdravotným 
znevýhodnením v rámci aktivity pracuje asistent učiteľa, ktorý podľa požiadaviek učiteľa sa 
podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu. 

Asistent učiteľa zabezpečuje: 

1. Vo výchovno-vzdelávacom procese: 
a. spoluprácu s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, 
b. uľahčovanie adaptácie dieťaťa, pomáhanie pre prekonávaní bariér, ktoré plynú 

zo zdravotného postihnutia dieťaťa alebo žiaka, 
c. spoluorganizovanie činnosti dieťaťa alebo žiaka počas výchovno-

vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa, 
d. vykonávanie pedagogického dozoru počas prestávok zameraného na deti 

a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 
e. pomáhanie pri príprave učebných pomôcok. 

2. Vo voľnočasových aktivitách organizovaných školou: 
a. priame vedenie alebo napomáhanie pri činnostiach voľnočasových aktivít 

(speváckych, hudobných, tanečných, dramatických a iných), 
b. návšteva historických a kultúrnych pamiatok,  
c. spoločenské aktivity, 
d. športové podujatia a podobne. 

3. V spolupráci s rodinou: 
a. komunikácia s rodičmi (zákonnými zástupcami) dieťaťa alebo žiaka o procese 

výchovy a vzdelávania, 



b. oboznamovanie sa so zdravotným stavom dieťaťa alebo žiaka a s jeho 
rodinným prostredím. 

4. V oblasti vzdelávacích aktivít: 
a. účasť na vzdelávacích podujatiach určených pre asistentov učiteľa 

organizovaných školami alebo inými inštitúciami akreditovanými pre túto 
činnosť. 
 

 


