
ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI:
(vyberte jednu z možností)

Občan

Občianske združenie

Nezisková organizácia

EduHouse o.z.

Prihláška na projekt v roku 2021
MESTO SABINOV - Participatívny rozpočet

Oprávnený žiadateľ: *

Názov žiadateľa: *
(v prípade žiadateľa "OBČAN" uveďte meno a priezvisko)

Sídlo žiadateľa: *
(uveďte názov ulice, orientačné, súpisné číslo)

Hviezdoslavova 565/18, 083 01 Sabinov



Tomáš Matisovský, štatutár

ÚDAJE O PROJEKTE:

Edukáčik- letný vzdelávací tábor pre deti ZŠ vrátane detí zo sociálne znevýhodneného prostredia  a MRK

IČO žiadateľa / (dátum narodenia): *

Garant projektu: *
:(meno a priezvisko, funkcia):(ak relevantné)

Telefónne číslo: *
(uveďte v tvare: +421 XXX XXX XXX)

E-mail: *
(uveďte e-mailový kontakt)

Názov projektu: *
(uveďte názov projektu:)

53508912



Hlavným  cieľom je: Zlepšenie akademických  výsledkov: lepší postoj k škole a vyššie vzdelávacie ašpirácie 
• vyššia účasť na vyučovaní a menšie vymeškávanie • menej disciplinárnych konaní (napr. suspendovanie) • 
nižšia miera zanechania štúdia • lepšie výsledky v škole merané testami a známkami • lepšia včasná 
podpora • zlepšenie sa v realizácií domácich úloh • zapojenie sa do učenia. Zlepšenie sociálnych a 
emocionálnych výsledkov : zníženie problémov so správaním • zlepšenie sociálnych a komunikačných 
zručností a vzťahov • zvýšené sebavedomie, sebahodnota a vlastná výkonnosť • znížená úroveň depresie a 
úzkosti • rozvoj iniciatívy • zlepšenie v oblasti pocitov a postojov k sebe a škole   Aj z dôvodu  dlhodobého 
prerušenia  výučby na ZŠ  si uvedomujeme potrebu pomôcť deťom k opätovnému si osvojeniu nie len 
učebných ale aj ostatných návykov. Nie je lepší spôsob a miesto ako počas letných dní pripraviť deťom 
zaujímavý kúlturno- športovo- vzdelávací program, kde si sami uvedomujú , že učenie môže byť aj zábavou. 
Aj to bol dôvod rozšíriť našu činnosť a zabezpečiť túto možnosť prostredníctvom občianského združenia 
EduHouse pre všetkých, ktorí  majú malú šancu byť účastný na podobných aktivitách počas leta. O to viac, 
táto doba si vyžaduje pomoc deťom bez ohľadu na okolnosti z akého prostredia pochádzajú. Aj tieto aktivity 
im pomôžu k lepšiemu uplatneniu sa v budúcnosti a to správnou motiváciou k dosahovaniu skvelých 
vzdelávacích výsledkov.  Realizáciou vzdelávacieho tábora Edukáčik prispejeme aj k zvýšeniu poznania 
mesta Sabinov a to návštevou zaujímavých miest, kultúrnych pamiatok, stretnutím sa so zaujímavými 
hosťami, osobnosťami mesta Sabinov a podobne. Aj takto prispejeme k lepšiemu poznaniu mesta v ktorom 
deti žijú.  Ich zážitok je umocnení práve spojením výučby ( učiva nadobudnutého počas výučby v 
dopoludňajších hodinách) a ich využitím v praxi. Okrem výučby anglického jazyka  chceme rozšíriť obsah a 
tématiku tábora aj na iné oblasti a to školské predmety ako vlastiveda, prírodoveda, dejepis, matematika, 
telesná výchova a iné. Práve prepojením  teoretických vedomostí s praxou si dieťa  viac uvedomuje podstatu 
a dôležitosť informácií ktoré sa v škole môže naučiť čo v konečnom dôsledku  dopomáha k  motivácií detí 
na zlepšovanie sa. • Letný vzdelávací tábor  Edukáčik je jedinečný spôsob pri pomoci detí z prechodu od 
dištančnej do prezenčnej formy výučby. Okrem dostatočnej motivácie im pomôžeme so zameškaným 
učivom, pripravíme ich na to čo ich čaká v ďalších ročníkoch ale hlavne im predstavíme spôsob a 
fungovanie našej organizácie čím ich chceme motivovať k návšteve nášho vzdelávacieho centra aj počas 
celého školského roka. Uvedomujeme si, že deti potrebujú nejaký čas na adaptáciu na nových ľudí, nové 
prostredie a práve preto vnímame organizáciu letného vzdelávacieho tábora  Edukáčik ako najlepší spôsob 
získania si ich dôvery.

Cieľ projektu: *
(uveďte cieľ, ktorý sa má projektom dosiahnuť)



Budovanie ľudského kapitálu a  budovanie sociálneho kapitálu. Osobnostný rozvoj detí a mladých ľudí v 
meste Sabinov. Ľudský kapitál v zmysle osobnostného a sociálneho rozvoja ako psychický, hodnotový, 
získavane vedomostí, zručností, kompetencií, skúseností. Sociálny kapitál v zmysle posilnenia miestnej 
komunity a miesta detí v nej. Deti sa učia, že sú súčasťou mesta, že v ňom môžu nájsť podporu a pomoc, 
vzťahy, prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti prispieť k rozvoju svojej komunity. Zároveň sa svojim 
angažovaním stávajú aktívnymi  občanmi mesta Sabinov, ktorým život v miestnej komunite nie je ľahostajný, 
vedia kriticky zhodnotiť situáciu, hľadať riešenia a aktívne sa zapojiť do ich realizácie. Sociálny kapitál sa 
prejavuje aj previazanosťou vzťahov medzi rovesníkmi, aj s dospelými – či už pracovníkmi s deťmi a 
mládežou alebo s ďalšími dospelými, s ktorými v rámci svojich aktivít prídu do kontaktu alebo spolupracujú. 
Dobré sociálne vzťahy sa komunite vracajú aj v tom, že deti a mladí ľudia sa s ňou viac identifikujú a chcú v 
nej ostať žiť aj v dospelosti, byť súčasťou jej rozvoja Zvýšenie vzdelanostnej úrovne žiakov pre deti ZŠ v 
meste Sabinov vrátane detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a MRK. Rozšírenie a skvalitnenie 
poskytovania vzdelávacích krúžkov ( vrátane výučby anglického jazyka) vďaka čomu rozvíjame u detí kladný 
vzťah k učeniu sa. Zviditeľnenie mesta Sabinov v rámci práce s deťmi zo sociálne znevýhodneného 
prostredia a MRK. Motivácia detí k návšteve celoročných aktivít  občianského združenia počas školského 
roka. Príprava žiakov na zabezpečenie lepšej budúcnosti a získanie lepších možností do zamestnania. 
Zníženie dopadu nezamestnanosti v Sabinove. Zvýšenie jazykovej úrovne žiakov základných škôl čo 
napomôže ich napredovaniu a rozširovaniu potencionálnych možností počas ich štúdia na strednej alebo 
vysokej škole.

Prínos pre rozvoj mesta: *
(uveďte aký prínos projekt prinesie pre rozvoj mesta Sabinov)

Miesto realizácie projektu: *
(uveďte miesto realizácie - ulicu, miestnu a/alebo mestskú časť, kde sa bude projekt realizovať)

Predpokladané náklady projektu v Eurách: *
(uveďte celkovú sumu v Eurách s DPH, ktorá je potrebná na realizáciu projektu )

Námestie slobody 41, 083 01 Sabinov

4.800,00 €



Napriek tomu, že mnohé školy sa vysporiadali so situáciou veľmi dobre a realizovali dištančné vzdelávanie 
svojich žiakov na vysokej úrovni, niektorých žiakov, najmä vzhľadom na ich materiálne zabezpečenie a 
rodinné podmienky, nebolo možné plnohodnotne zapojiť do dištančného vzdelávania. Dá sa teda očakávať 
pomerne veľká nevyrovnanosť vo vedomostiach a zručnostiach, ako aj v celkovej pripravenosti jednotlivých 
žiakov na začatie školského roka 2021/2022. 

1. Realizácia denného letného vzdelávacieho tábora pre 30 detí pod vedením kvalifikovaných lektorov. Čas 
realizácie každý deň od 08:00 do 16:30. Termín realizácie: August 2021.  Pod vedením kvalifikovaných 
lektorov a pedagógov je pripravený špecifický  program  s novou témou na každý deň. Prepojenie tém a  
športovo-oddychovo- zábavných  aktivít, stretnutia s osobnosťami mesta Sabinov, návšteva historických 
objektov, návšteva knižnice, pobyt v prírode a mnoho ďalších zaujímavých miest. 

2. Praktické prepojenie vzdelávania počas letných prázdnin a hravých aktivít, ktorými si žiaci môžu utvrdiť 
učivo, ktoré preberali pred prerušením vyučovania v školách alebo v rámci dištančného vzdelávania počas 
školského roka 2020/2021. 
3. Okrem rozvoja, opakovania a prehlbovania vedomostí a zručností z kľúčového učiva, vytváranie 
podmienok na rozvíjanie sociálnych kompetencií žiakov (najmä schopnosti spolupráce, tolerancie), 
jazykových a komunikačných kompetencií (vyjadrovanie vlastných myšlienok ústnou aj písomnou formou v 
štátnom jazyku a/alebo jazyku národnostnej menšiny, schopnosť diskutovať, prezentovať), či rozvoj 
kultúrnych kompetencií (poznanie a rozvíjanie kultúry a tradícií regiónu, v ktorom dieťa žije, osvojenie si 
nástrojov na vyjadrenie, poznanie vlastnej kultúrnej identity) a zdravého životného štýlu. Podpora tvorivosti a 
iniciatívnosti, hodnotovej výchovy a čitateľskej, matematickej, informačnej a prírodovednej gramotnosti, ale 
aj analytického a kritického myslenia. 

Tento obsah nie je vytvorený ani schválený spoločnosťou Google.

Stručný popis jednotlivých aktivít projektu: *
(uveďte stručný popis projektu - maximálne 250 slov )

 Formuláre




