
Názov projektu 

 Rozvoj gramotnosti v Gymnáziu Futurum Košice  

 

Názov operačného programu  

Operačný program Ľudské zdroje 

 

 Kód výzvy a ITMS kód projektu  

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03 

Kód projektu: 312010X656 

 

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity 

Prioritná os: 1 Vzdelávanie  

Investičná priorita: 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou 

prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane 

formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do 

vzdelávania a prípravy 

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť 

výsledky a kompetencie detí a žiakov  

 

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)  

Košický kraj, Košice 

 

Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu:  

Dátum začatia realizácie: 02.2020  

Dátum ukončenia realizácie: 01.2023  

 

Rozpočet projektu  

Celková náklady na projekt: 234 078,55 EUR  

Výška poskytnutého NFP: 210 670,69 EUR  

 



Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby pre projekt, 

telefón, fax, e-mail, webová stránka)  

Názov prijímateľa: Súkromné gymnázium Futurum Košice  

Sídlo prijímateľa: Grešákova 1, 040 01 Košice  

Meno kontaktnej osoby pre projekt: Mgr. Tibor Kollár  

E-mail: tkollar@sgfuturum.sk 

Webová stránka: www.futurumkosice.sk 

 

Ciele projektu (uveďte kľúčové slová)  

zvýšiť profesijne kompetencie učiteľov, rozvoj predmetných gramotností u žiakov, vzdelávanie;  

 

Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová)  

1. pedagogickí a odborní zamestnanci gymnázií podľa zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

2. žiaci gymnázia vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

Stručný opis projektu:  

Žiadateľ Súkromné gymnázium FUTURUM pripravuje projekt Rozvoj gramotností v Gymnáziu 

Futurum Košice, ktorého cieľom bude pomocou rozvoja kľúčových kompetencií žiakov v oblastiach 

čitateľskej, matematickej, prírodovednej a finančnej gramotnosti skvalitniť výchovno-vzdelávací 

proces a prispieť k zlepšeniu študijných výsledkov žiakov.  

Štruktúra riešenia projektu bude zložená z troch hlavných aktivít:  

1. Aktivity 1 určenej pre cieľovú skupinu žiakov, ktorá bude pozostávať z dvoch podaktivít: 

podaktivita 1.1 venovaná mimoškolskej činnosti vo forme krúžkovej činnosti (dlhodobejšie a 

pravidelnejšie aktivity) a podaktivita 1.2 venovaná mimoškolskej činnosti vo forme workshopov 

(kratšie aktivity).  

2. Aktivity 2 určenej pre cieľovú skupinu učiteľov, ktorá bude pozostávať z podaktivity 

2.1orientovanej na vzdelávanie učiteľov školy a podaktivity 2.2 predstavujúcej činnosť pedagogických 

klubov.   

3. Aktivity 3 určenej pre riadenie projektu, vrátane finančného riadenia a monitorovania realizácie.  

Projekt bude orientovaný na cieľovú skupinu 60 žiakov a 12 učiteľov školy, bude prebiehať počas 3 

školských rokov v období február 2020 až január 2023 (36 mesiacov) a miestom realizácie jeho aktivít 

bude okres Košice, najmä sídlo gymnázia. 


