
ľlffiľlftilfiĺffiľ

l#Í, ffi
ĺJnifu.tit ľ

'@'
*.s-l'ĺs

n.aoÁcleffi,
ll. ročník projektu

Program podpory lokálnych komunít

Žiadosť o ntu rostm čitateľne

Žiadame o poskytnutie grantu v celkovej výške
Prehlasujem(e), že:

všetky údaje, ktoré sme v žiadosti a prílohách uviedli, sú pravdivé a presné, a Že predloženú žiadosť sme zostavili
v súlade s propozÍciami Programu na podporu lokálnych komunít, ktoré chápeme a akceptujeme
v prÍpade, že získame grant, zrealizujeme a vyúčtujeme projekt najneskÔr do L roka od získania grantu

l .l! !!:(!ll
Dátum

l1 Spoiena škoia ĺnlcľ
.',..'..?l''.''.'.'...'..'..'.......|rĺ.tll:l.qv;l 3 b ĺ,' ]

Štatutárny zástupca / BYl t]A

štatutá rna zástu pkyňa orgu niĺľ.l.

natnlt M hil
osoba zodpovedná
za projekt / Predkladateľ
projektu

Dátum

Potvrdenie o prevzatí ž|adosti s prílohami zamestnancom / zamestnankyňou CooP Jednoty, spotrebné družstvo:

enkel

1. Názov predkladaného projektu

lhrisko pre deti so zdravotným
znevýhodnením

Bankové spojenie: Štátna pokladňa

číslo účtu: 007000564836/818o

2. Názov organizácie

Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča

g. lčo: sosggo3o

DlÓ2ĺ^20408642

4.Adresa:
Mičurova 364/1 Bytča

5. PSČ:
014 01

6. Obec
Bytča

7. okres: Bytča

8' Telefón
0911553321

9. E-mail:
szsibytca@szsibytca.sk

10. IBAN:
sK8881800000007000s64836

u. Btc:
SPSRSKBA

].2. Ak žiada orgán miestnej samosprávy, mimovládna organizácia, vzdelávacia inštitúcia uviesť štatutárneho
zástupcu/ štatutárnu zástupkyňu (meno, funkcia v organizácii, kontaktná adresa, telefón, e_mail) ' Uviesť prosím
kontakt na osobu zodpovednú za projekt (meno, telefón, e-mail)

Mgr. Anna Ďura|ková, riaditeľka Sšl, Spojená škola inteŕnátna, Mičurova aoa/t aytča,014 01 Bytča, 091l'553321,
duraikova@szsibytca.sk
osoba zodpovedná za projekt: Mgr' Ľubomíra Kucková, 0908625496, l.kuckova@gmail.com

5918€

Podpis:



1. lnformácle o projekte

1.1 Názov projektu:

,,lhľisko pre deti so zdravotným znevýhodnením,,

í.2 Stľučný popis projektu

Projekt spočíva v dobudovaní bezpečného detského ihrĺska, ktoré sa nachádza na
školskom dvore Spojenej školy ĺnternátnej v Bytči, kde sa vzdelávajú deti s rôznym druhom
a stupňom mentálneho postihnutia a deti s viacnásobným postihnutím. Šrotsxy dvor je po
c9lom obvode oplotený a sú na ňom umĺestnené hracie prvky a zostavy určené pre déti do
10 rokov. Pod hracími prvkami, ktoré si vyŽadujú bezpečnostný povrclr nie sú vybudovane
dopadove plochy vyhovujÚce príslušným technickým normám. Prvky detskeho ihriska sú
osadené v betonových základoch, kotvené pozinkovanými kovovými podstavami' Na ihrisku
sú umiestnené hracie prvky: domček so šmýkalkou a výstupom s lezeckými úchytmi,
hojdačka jednomiestna ret'azová s dreveným sedadlom, hojdačka na pruŽine, pieskoúisko
bez sedenia s pieskom. Základným konštrukčným prvkom hracĺch prvkov je borovicové
drevo, bez ostrých hrán, hÍbkovo impregnovane. Šmýkalka je laminátová. Po zdruŽenĺ
potrebných finančných prostriedkov bude vybudovane detske ihrisko tak, aby spÍňalo
bezpeónostné, ekologické a estetické paľametre.

1.3 Ciel' projektu

Hlavným ciel'om projektu je poskytnút'det'om zo Špeciálnej materskej školy, Žiakom školy
a klientom Centra špeciálnopedagogickeho poradenstva, moŽnosť vyššej aktivity počaš
vyučovanĺa a bezpečného trávenia vol'ného času v odpoludňajších hodinách Žiakom
školského klubu a Žiakom ubytovaným v školskom internáte'
Ciel'om projektu je rozšíriť a doplnit' vol'nočasové zariadenia pre deti a Žiakov školy
prostredníctvom vybudovania detskeho ihriska. V rámcĺ projektu chceme umĺestnit'dopadové
plochy pod hracĺe prvky' osadiť fitnes stroje a postavit' prístrešok vo forme altánu, ktorý bude
slúŽiť det'om a Žiakom na rozvoj psychomotorických aktivít počas vyučovania a ako priestor
na relax po vyučovanĺ' TaktieŽ je potrebne obnovĺt' plechový plot pozdĺŽ školskeho dvora
a dotvorit' ho veselými farbami s detskými motívmi. Všetky pouŽite komponenty budú
vyberané s oh|'adom na ekologické a estetické parametre s najväčšou moŽnou
bezpečnost'ou' Vybudovaný areál bude miestom stretávania sa detí a rodičov, miestom pre
bezpečný a zdravý vývoj detĺ a oddychovou zelenou oázou v strede mesta Bytča.

1.4 Definovanie ciel'ových skupín: na koho sa bude projekt zameriavat'

Projekt je určený pre deti a Žiakov Spojenej školy internátnej, klientov Centra
špeciálnopedagogického poradenstva. Ciel'ovou skupinou projektu budú aj deti z materských
Škôl a základných škôl v regióne a návštevníci školy. Projekt bude trvalo udrŽatel'ný na d'aišie
obdobie, z dÔvodu vzrastajúceho počtu zdravotne znevýhodnených Žĺakov z celého
bytčianskeho regiónu, ktorí sa v našej škole vzdelávajú. Všetky aktĺvity počas realizácĺe
projeklu budú vykonávané dobrovol'níckou činnosťou rodičov Žiakov, pedagogických a
nepedagogických zamestna ncov.

1.5 časový harmonogram

JÚn 2018
- oboznámenie sa s cieľmi projektu
- Rozdelenie Úloh pre koordinátorov projektu
- objednanie materiálov na realizáciu jednotlivých opatrení, úloh- Výkopové práce - prĺprava pod betonovú podkladovú dosku a základových pätiek
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Vybetónovanie podkladovej dosky pod pryŽove podložky, základových pätiek pod
fitnes stroje a altán

Júl 2018
- zabezpečenie a príprava materiálov pre vybudovanie zastrešeného altánu
- osadenie lavičiek na pieskovisko
- vyčistenie a odstránenie starých náterov na plechovom plote

August 2018_ poloŽenie pryžovej podloŽky a pryŽmového obrubníka
- obnovenie náterov na školskom plote a vymal'ovanie detskými motívmi

September 2018
- Postavenie drevenej konštrukcie a náter konštrukcie
- Zastrešenie altánu
- Osadenie fitnes strojov

október 2018
- osadenie záhradných okrasných kvetináčov- Celková Úprava okolia školskej záhrady a dvora

November 2018
- Ukončenie projektu
- Zhotovenie CD nosiča z fotografickej dokumentácie
- Zhotovenie informačného panelu, prezentácia výsledkov projektu v priestoroch školy

pre všetkých Žiakov našej školy, ich rodičov a širokú verejnosť'
- Propagácia v tlači. Vyhodnotenie celého projektu.

í.6 očakávané výsledky, prĺnos

Kvantitatívne výstu py projektu

zniženie počtu zranenĺ a Úrazov na preliezkach a ostatných prvkoch ihriska
zefektívnenie komunikácie a činnosti dotknutej komunity pre d'alšĺ rozvoj školy
umiestnenie materiálov na webovom sÍdle školy,
zostavenie informačného panelu o priebehu a výsledkoch projektu umiestneného
v škole,
vydanie CD o realizácii a výsledkoch projektu,
publikovanie o priebehu, realizácii a výsledkoch projektu v tlači.

Kvalitatĺvne výstupy projektu

kvalitnejšie, bezpečnejšie a eklogicky vybavene ihrisko
psychomotorický rozvoj detí
zlepšenie medzil'udských vzťahov
zlepšenie vol'nočasového vyŽitia detĺ
skultúrnenie a estetizácia prostredia.

í.7 Dôvod Žiadosti o poskytnutie grantu

Dieťa má mať bezstarostný život. Malo by ho mat' naplnený úsmevom a hrami. Našou
túŽbou je, aby kaŽde dostalo príležitost'zaŽiť takÚto radosť. Rešpektovať potreby Žiakov so
špeciálnymi potrebami a vytvárat' priestor pre ich plnohodnotný vývoj je aj ambíciou
predkladaného projektu' Projektom chceme dosiahnut'to, aby areál školy s detským ihriskom
bol prístupný a bezpečný pre naše deti a Žiakov s rÔznymi úrovňamĺ telesných
a mentálnych schopností. Vznikne tak spoločný kreatívny bezbariérový priestor, ktorý
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dokáŽe stimulovať vzťahy medzi rovesnÍkmi a posilňovať integráciu detĺ so špeciálnymi
potrebami do majoritnej spoločnosti.

ĺ.8 Pokrytie projektu - lokálne, miestno, rogionálno

Projekt bude určený pre širokú oblasť bytčianskeho regiónu, nakol'ko školu navštevujú
žiaci nielen z okresu Bytča ale aj z okresu PovaŽská Bystrica a Žilina.

í.9 Rozpočet projektu

1 pryŽová podloŽka rozm. 1 000x1 000x50mm
m2 36 940,00 €

2. prÉový obrubník rozm. 1000x240x40mm
m 24 366,00 €

3. betónová podkladná doska m3 5 300,00 €
Spolu ĺ606'00€

m3
1

'Mnôžšfuol
: .r '.iil: ''1'./

.-.1...._,.:.: ,t', - :.. "'

1 5 90'00€

:o'en'l ÍFUR):.
iJ.::-!--:.i-i.:JĹ]*.

2. ocel'ové kotviace
plech.lišty

prvky, spojovací materiál,
Kpl 250'00€

3. drevená konštrukcia _ hobľované drevené prvky m3 2,4 580'00€

4. nátery na drevo Kpl ĺ20'00€
5. strešná krytlna zlakovaného veľkoformátového

plechu m2 32 'ĺ80'00€

6. podstrešná fólia m2 32 50'00€

Spolu: ĺ570'00€
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03 _ FtTNEs KÚTIK

císlo Popis M.J MnoŽstvo Cena (EUR)

1 fitness stroj ''šl'apadlo na posilňovanie
nÔh'' ks 1

564'00 €

2. fitness stroj ''Šl'apadlo lyŽe
precvičovanie nôh''

na
ks 1

564'00 €

3. hojdaÓka ks I 684'00€
4.

betonové základy pod fitness stroje m3 2
160'00 €

Spolu: 1972,00€'

04 - oKRAsNÉ ZÁHRADNÉ KVET|NÁčE A PLoT

Císlo Popis M.J. Množstvo Cena (EUR)

I drevená debnička, rozmer cca. 60x40x30vm ks I 320
'00€

2 drevené dosky vel'koformátové pre vyhotovenie
tvarových výrezkov ks 2 80'00€

3 nátery na drevo Kpl í20'00€
4 Dreviny a kvety Kpl 100'00€
5

Farby, riedidlo a odmastňovače na plot Kpl 150'00€

Spolu: 770'00€

PROJEKT SPOLU: 5918'00€

2. Udaje o predkladatel'ovi projektu

a) P redkl adatel' p roj ektu :

Spojená Škola internátna' Mičurova 364/'1 Bytča je štátna rozpočtová organizácia s
dátum vzniku 01 .09.1961 . Škola v historii prechádzala rÔznymi skúškami,
od nepochopenia významu jej vzniku cez nedostatok finančných prostriedkov a vlastných
priestorov po presvedčenie spoločnosti o opodstatnení významu a poslania organizácĺe,
ktorá poskytuje výchovu a vzdelanie det'om so zdravotným znevýhodnenÍm. Hlavným ciel'om
a poslaním vzdelávania je rozvíjat' vedomosti, zručnosti, návyky a skúsenosti Žiakov so
zdravotným znevýhodnením, posúvať hranice ich schopnostĺ tak, aby dosiahli čo najvyššiu
moŽnú úroveň poznania a spÔsobilost'použitia nadobudnutých kompetencií v praxi. Vytvárat'
podmienky pre docielenie čo najlepšej sociálnej adaptácie a samostatnosti v dospelosti,
kompenzovanie poškodených schopností a habilitačný rozvoj zaostávajÚcich vývinových
schopnostĺ.
Skolu tvorí špeciálna základná škola vo všetkých variantoch, praktická a materská škola,
školský klub, školský internát pre deti s týŽdenným pobytom a centrum
špeciálnopedagogického poradenstva. Poskytuje výchovu a vzdelanie det'om a Žiakom s
takými zdravotnými nedostatkami, pre ktoré sa nemÔŽu vzdelávat' v beŽnej materskej,
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základnej škole a ani v špeciálnych školách iného typu, no v podmienkach našej školy sÚ
schopní osvojiť si aspoň niektoré prvky vzdelania' Dokladom o získanom vzdelávaní je
vysvedčenie, v ktorom sa uvádza vnútorná diferenciácia špeciálnej ško|y.
Súčast'ou sŠl je aj školský dvor, kde sa predmetné miesto pre realizáciu projektu nachádza.
Skolskú záhradu, ako aj pozemok vyuŽívajú Žiaci z oboch budov, Žiaci školského internátu
vo Vol'nom čase, Žiaci školskeho klubu v odpoludňajšej činnosti, ako aj klienti cŠPP pri škole
a intaktníŽiaci pri unifikovaných aktivitách z mesta Bytča.

b) Personálne obsadenie organizácie:
V rámci vnútornej štruktúry pracuje V sŠl v Bytči v tomto školskom roku 52

zamestnancov, z toho je 7 vedúcich zamestnancov. Z celkového počtu zamestnancov
pracuje v organizácii 26 pedagogických zamestnancov, 10 asistentov učitel'a, 4 odborní
zamestnanci, 1 zdravotnĺcky zamestnanec a 11 nepedagogických zamestnancov.
V školskom roku201712018 navštevuje Spojenú školu internátnu, Mičurova364ĺ1, Bytča 106
Žiakov a detí v jednotlivých organizačných zložkách a organizačných sÚčastiach: Špeciálna
základná škoĺa 11 tried, Praktická škola 3 triedy, Št<olsr1p klub detí 3 oddelenia, Školsky
internát 2 oddelenia a Špeciálna materská škola 2 triedy.
organizačnou sÚčast'ou školy je aj Centrum špeciálnopedagogickeho poradenstva, ktoré
poskytuje ambulantné intervencie zdravotne znevýhodneným deťom a Žiakom
z bytčianskeho regionu. Ak hovoríme o zdravotnom znevýhodnenĺ, je potrebné uviesť, Že sa
jedná o deti a Žiakov s mentálnym postihnutĺm, sluchovým postihnutím, zrakovým
postihnutím, telesným postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo
d'alšími pervazívnymi vývinovými poruchami, choré a zdravotne oslabené, hluchoslepé a s
viacnásobným postihnutím'

c) Doteraz realizované projekty
Pedagogovia školy a odborní zamestnanci cŠPP kaŽdoročne predkladajú niekol'ko
projektov, z ktorých niektoré boli schválené azrealizované' Medzi nim nechýbali napríklad:
- Rozvojové projekty 1 - 4 vyhlasovatel'om ie rrĺŠwaŠ sn:
1. Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo
2. Protidrogová prevencia
3. Enviroprojekt
4. Zvýšenie efektivity vzdelávania Žiakov so zdravotným znevýhodnenĺm
5. Viem Ti povedať - vzdelávanie Žiakov s autizmom (tablety z nadácie PoNTlS)
6. Zelene oázy _ Ekopolis
7. Nauč ma to povedať - Nadácia Tesco
8. Vy rozhodujte, my pomáhame - Nadácia Tesco
9. objavujeme novú cestu vo vzdelávaní_ http:/icesta.szsibvtca.ski
'10. Sme inĺ, ale nie horšĺ- UčÍme sa moderne http://usm.szsibvtca.sk/
11. Voda okolo nás - http://voda.szsibvtca.sk/
12.BeŽ kolobeŽka beŽ, Dráha oŽije, Bezpečne na ceste - Nadácia KlA
13. Zdravie na tanieri - MŠWaŠ SR
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3. Prílohy

1. fotokópie dokladov o identite

2. štatút/ stanovy/ zriaďovaciu listinu (dokument registrácle, doklad o právnej

subjektivite)

3. doklad o lČo
4. menovacĺ dekrét štatutámeho zástupcu

5. potvrdenie z banky o vedenĺúčtu

6. posledná Wročná spÉva
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Žiadosť o utie

Žiadame o poskytnutie grantu v celkovej výške
Prehlasujem(e), Že:

všetky údaje, ktoré sme v žiadosti a prĺlohách uviedli, sú pravdivé a presné, a že predloženú žiadosť sme zostavili
v súlade s propozíciami Programu na podporu lokálnych komunít, ktoré chápeme a akceptujeme

v prípade, že získame grant, zrealizujeme a vyúčtujeme projekt najneskôr do 1 roka od získania grantu
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trYl'oADátum Štatutárny zástupca /

štatutárna zástupkyňa organizácE
Dátum

za projekt / Predkladatel'
projektu

Potvrdenie o prevzatí žiadosti s prílohami zamestnancom / zamestnankyňou CooP Jednoty, spotrebné družstvo:

1

enke

1. Názov predkladaného projektu

Naša komunitná záhrada
Bankové spojenie: štátna pokladňa

číslo účtu: 007000564836/8180
2. Názov organizácie

Spojená škola internátna, Mlčurova 364/1, Bytča

3' ]čo: 5o593o3o

DlČ 2120408642

4.Adresa:
Mičurova 364/1 Bytča

5. PSč:
014 01

6. Obec
Bytča

7. okres: Bytča

8. Telefón
09r15s3321

9. E-mail:
szsibytca@szsibytca.sk

10. IBAN:
sK8881800000007000s64836

11. BtC:

SPSRSKBA

12. Ak žiada orgán miestnej samosprávy, mimovládna organizácia, vzdelávacia inštitúciauviesť štatutárneho

zástupcu/ štatutárnu zástupkyňu (meno, funkcia v organizácii, kontaktná adresa, telefón, e-mail) ' Uviesť prosím

kontakt na osobu zodpovednú za projekt (meno, telefón, e-mail)

Mgr. Anna Ďurajková, riaditelka Sšt, Spojená škola internátna, Mičurova 364/1 Bytča, 014 01 Bytča, 0911553321,

duraikova@szsibvtca.sk
osoba zodpovedná za projekt: lng. Emília šulajová, o9o8 546 039, emilia.sulaiova@szsibytca.sk

4779 €

Podpis Dátum



1. lnformácie o projekte

1.í Názov projektu:

,, Naša kom un itná záhrada"

í.2 Stručný popis projektu

Projekt Naša komunitná záhrada je zameraný na vytvorenie komunitnej záhrady a
revitalizáciu školskeho dvora pre Žiakov so zdravotným znevýhodnením - mentálne a telesne
postihnutých, ktorým ich handicap znemoŽňuje priamy kontakt s prĺrodou. Komunitné
záhrady väčšinou budujÚ nadšenci, ktorí kladú dôraz na Životné prostredie a snaŽia sa
aplikovať princípy permakultúry či bioprodukcie, čo je aj tieŽ našou snahou' Kontakt s
prírodou by sme chceli Žiakom sprostredkovať cez vybudovanie Živej učebne, ktorá bude
slúŽiť pre výučbu prĺrodovedných predmetov, ako oddychová zona pre stretávanie sa s
rovesníkmi pri spoločenských aktivitách, pri trávenĺ vol'nočasových aktivít Žiakov, pre deti zo
školského klubu a školskeho internátu na rekreačnú a odpočinkovÚ činnost'. V predkladanom
projekte sa chceme zamerat'tieŽ na vybudovanie bezbariérových vyvýšených záhonov pre
Žiakov školy, ktorĺ sú imobilní, pohybujú sa na invalidnom vozĺku, alebo sú t'aŽko chodiaci.
V týchto záhonoch budÚ Žiaci pestovať liečive bylinky, zeleninu na priamy konzum, jahody
a.i. Na skvalitnenie prĺstupu k vyvýšeným záhonom je potrebné urobiť rekonštrukciu starého
chodníka a dobudovanie chýbajúcich častĺ pre plynulý bezbariérový prístup vozíčkarov'
Ciel'om je tiež naučit' deti spracovávať biologický odpad v kompostovisku a následne ho
vyuŽívať pri skvalitňovanĺ pôdy Živinami. Prĺnosom bude vyčistenie a zachovanie zelenej
plochy priamo v centre mesta kde naša škola sídli.
Nakol'ko máme dobrú spoluprácu so základnými školami v meste pri unifikovaných
športových aktivitách, kde sa viacnásobne postihnulí Žiaci zbliŽujú so svojimi rovesnĺkmi,
komunitná záhrada im poskytne d'alší rozmer moŽností stretávania sa a tým v nich upevnĺ
sebadôveru a pocit vlastnej uŽitočnosti.

1.3 Giel'projektu

Našim zámerom je vytvoriť v priestore školskej záhrady miesto, ktoré by slúŽilo na
vykonávanie praktických činnosti, sÚvisiacich s ÚdrŽbou zeleninových a bylinkových záhonov
pre Žiakov so zdravotným znevýhodnením, pre potreby vyučovania, ktoré im umoŽní
bezprostredný kontakt s prĺrodou a posilní ich environmentálne cítenie. Ciel'om je vybudovať
k nim bezbarierový prĺstup pomocou spevneného chodnĺka, ktorý imobilným Žiakom umoŽnĺ
plynulý presun k vyvýšeným záhonom, kde im cez metódu ergoterapie umoŽníme rozvijat'
motoriku horných končatín, navodíme pocit uŽitočnosti, ktorý má vplyv na zlepšenie ich
zdravotného aj psychického stavu.

Postavením zastrešeného altánu' umoŽníme det'om, ktore majú obmedzený prĺstup k vol'ne
dostupným lesným spoločenstvám' záhradám a sadom nadobudnÚť poznatky priamym
kontaktom s prírodou. Tu budú mať moŽnost' spoznávat' cez záŽitkové učenie, zmeny V

prĺrode počas celého roka, prírodné deje, druhové zastÚpenie vtáctva v okolĺ školy, vývojove
fázy stromov v školskej záhrade počas vegetácie, oboznámia sa s druhovou skladbou
zeläniny a okrasných rastlĺn v školskej záhrade. Štatisticky evidujeme, Že narastá počet
Žiakov s viacnásobným postihnutĺm a imobilných Žiakov, ktorým ich postihnutie obmedzuje
zúiastňovat' sa spoločných výchovno - vzdelávacĺch akcií, ktoré sa organizujú v prírode
napr. účelové cvičenia, vychádzky do prírody, exkurzie. Zastrešený altán im priblĺŽi takýto
bezprostredný kontakt s faunou a flórou regionu, poskytne im priestor na relaxáciu na

Čerstvom vzduchu, spojenú s otuŽovanĺm a bude miestom na spoločné trávenie vol'ného
času.

Nakol'ko škola sĺdli v zastavanej časti mesta, kde je niŽší výskyt uŽitočného hmyzu, ktorý je

potrebný pre udrŽanie kvalitneho zdravotného stavu rastlín, rozhodli sme sa vybudovat'
domčeky pre uŽitočný hmyz. Vybudujeme úkryty pre vtáky, netopiere, ale ajjašterice čijeŽe.
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V záhonoch vysadíme vhodné kvitnúce rastliny, ktoré priťahujú motýle a iné opel'ovače, tým
zvýšiť výskyt tohto hmyzu v záhrade, ako aj povedomie Žiakov o ich existencii a význame
s ciel'om rozšĺrit' ich environmentálny rozhl'ad'

Vzhl'adom na to, Že v školskej záhrade sa vytvára vel'ké mnoŽstvo biologickeho odpadu,
potrebné je vybudovat' aj kompostovisko. Kompost budeme mÔcť vyuŽit' na zvýšenie
organického podielu pÔdy, čím sa zvýši mnoŽstvo organizmov v pÔde.

1.4 Definovanie ciel'ových skupĺn: na koho sa bude projekt zameriavat'

Do projektu bude zapojených'106 Žiakov školy so zdravotným znevýhodnením spolu
s rodičmi, všetci pedagogickĺ i nepedagogickĺ zamestnanci v počte 52, odborníci
z prírodovednej oblasti (botanik, ochranár, lekár), ktorĺ poskytnú imobilným Žiakom a
učiteľom spoluprácu vo forme besied, prednášok a workshopov. Ciel'ovou skupinou projektu
budÚ aj Žiaci a pedagogickí zamestnanci základných škôl v regióne a návštevníci školy.
Projekt bude trvalo udrŽatel'ný na d'alšie obdobie, z dÔvodu vzrastajúceho počtu zdravotne
znevýhodnených Žiakov s celého bytčianskeho regionu, ktorí sa v našej škole vzdelávajú.
Všetky aktivity počas realizácie projektu budú vykonávané dobrovol'níckou činnosťou rodičov
Žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov'

1.5 časový haľmonogľam

JÚn 2018
- oboznámenie sa s ciel'mi projektu
- Rozdelenie úloh pre koordinátorov projektu
- objednanie materiálov na realizáciu
- Výkopové práce - prĺprava pod pokládku zatrávňovacích tvárnic
_ Pokladaniezatrávňovacíchtvárnic
- Beseda o zeleni, udrŽiavanĺ a starostlivosti o zeleň v záhrade - lesníci, dobrovol'níci

venujúci sa otázkam starostlivosti o zeleň
- Zostavenie EKotímu.

Júl 2018
Uprava EKo paliet pre potreby osadenia vyvýšených záhonov
osaden ie a založenie vyvýšených záhonov
Vysadenie záhonov
Príprava a zabezpečenie materiálov pre vybudovanie zastrešeného altánu
a kompostoviska, zdokumentovanie záhrady pred realizáciou projektu- EKotím +
koordinátor a dobrovol'nĺci z radov učitel'ov a rodičov

August 2018
- Výkopové práce pod zámkovú dlaŽbu a pod pätky pod zastrešený altán
- Betónovanie pätiek a úprava podkladovej plochy pod zámkovú dlaŽbu
- Zapracovanie aktivít, ktoré sa budÚ realizovat'v zastrešenom altáne počas školského

roka do tematických plánov

September 2018
- Postavenie drevenej konštrukcie a zastrešenie Živej učebne
- Náter altánu a výroba a osadenie EKo nábytku
- osadenie lavičiek_ Beseda s odborníkmi (ochranáriCHKO StráŽovské vrchy, detským lekárom)
- PoloŽenie dlaŽby pre bezbariérový prístup k vyvýšeným záhonom.
- Vyhlásenie výtvarnej sút'aŽe na tému ''Hotel pre hmyz'' zameranú na uŽitočný hmyz -

všetciŽiaci.
_ Vybudovanie kompostoviska v komunitnej EKo záhrade.
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Do vyučovacieho procesu v rámci tematických celkov školskeho vzdelávacieho
programu zahrnút' aktivity na zhotovovanie výrobkov z prírodného a odpadového
materiálu - všetci Žiaci.
ZaloŽenie záhonov a vysadenie jahôd a trvácich bylĺn - EKo tĺm + koordinátor,
dobrovol'níci
Poznávanie rastlĺn v okolĺškoly na biologii a vlastivede' pripravenie bylĺn na sušenie
Prĺprava a suŠenie prírodnÍn na aranŽovanie

Oktober 2018
- Celková úprava okolia školskej záhrady a dvora
- Pozorovanie zmien v prĺrode na jeseň, vytváranie mandál
- Land ard výtvarné techniky
- Relaxačné a oddychové cvičenia
- Jesenne Účelove cvičenie pre imobilných Žiakov v Živej učebni vo forme praktických

Úloh spojených s výrobou herbára,
- Kosenie záhrady. Vyhodnotenie sÚťaŽe a zhotovenie hotela pre hmyz - EKo tím +

koordinátor, ochranári, dobrovol'níci.
- Učasť na záhradkárskej výstave v Dome kultúry v Bytči a oboznámenie sa s

rea l izáci ou kom u n itnej záhrady pred verej n ost'ou.

November 2018
- Zvyšovanie imunity pomocou otuŽovania sa v zastrešenom altáne - Živej učebni_ Pozorovanie st'ahovavých vtákov
- Ergoterapia vo forme výroby vtáčích kŕmidiel
- Pozorovanie prvých zmien skupenstva vody v prírode
_ Pozorovanie jesenných prác v záhrade pri praktickej ukáŽke intaktných Žiakov

December 2018
- Ukončenie projektu
- Zhotovenie CD nosiča z fotografickej dokumentácie_ Zaslanie výtvarných prác a mandál do výtvarných sút'aŽĺ s prĺrodovedným zameranĺm
- Zhotovenie informačného panelu, prezentácia výsledkov projektu v priestoroch školy

pre všetkých Žiakov našej školy, ich rodičov a širokú verejnosť' Vytvorenie CD nosiča
do škÔlv našom regióne.

- Propagácia v tlači a v médiách. Vyhodnotenie celého projektu'

1.6 očakávané výsledky, prínos

Kvantitativne výstupy projektu

zakomponovanie tém z uvedeného projektu do školského vzdelávacieho programu
v jednotlivých predmetoch /vlastiveda, vecné učenie, poznávanie sveta, prírodopis,
cvičenia z biologie a regionálna výchova/.
využitel'nost'projektu pre iné školy v regióne, zviditel'nenie školy,
umiestnenie materiálov na webovom sídle školy'
zostavenie informačného panelu o priebehu a výsledkoch projektu umiestneného
v škole a v Dome kultÚry,
prezentácia výsledkov projektu pre rodičov a verejnosť v priestoroch školy, spolu
s výtvarnými prácami detí na tému - Hotel pre hmyz- zameranú na uŽitočný hmyz a
motýle,
vydanie CD o realizácii a výsledkoch projektu, ako pomÔcky pre metodickÚ činnosť
učitel'ov v rámci environmentálnej výchovy,
publikovanĺe o priebehu, realizácii a výsledkoch projektu v médiách a v tlači.
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Kvalitatĺvne výstupy projektu vo vzťahu k deťom:

prostredníctvom záŽitkového učenia si žiaci budú rozvíjat' a tvorit' základy
environmentálneho povedomia,
osvojovat' si rÔzne spôsoby oboznamovania sa so spoločenským a prÍrodným
prostredím,
utvárať pozitívny vzt'ah k bezprostrednému i širšiemu spoločenskému a prĺrodnému
prostrediu,
pociťovat'radost'z existencie a krás prĺrody - Živej a neŽivej,
uvedomiť si význam a hodnotu Životného prostredia pre človeka i pre rÔzne živočíchy,
prebúdzat' elementárne cítenie, to znamená byť citlivý na aktuálny stav prírody a
prejavy ničenia prírody 

,

vytvorenie citového vzťahu k Životnému prostrediu,
rozvoj lKT, spracovávanie údajov, fotografií, videa, tímová práca,
ergoterapia.

Vo vzt'ahu k učitel'om:
- rozširenie si povedomia v oblasti budovania komunitných záhrad s uŽitočným

hmyzom, zĺskanie nových pedagogických skúseností a kompetencií V

environmentálnej výchove'

Vo vzťahu k rodičom:

podpora aktívneho prístupu k tvorbe a ochrane Životného prostredia prostredníctvom
aktívnej účasti na budovaní komunitnej záhrady a jej súčastí,
zĺskanie poznatkov o faune a flore v našom okolí, poznávanie uŽitočného hmyzu
v prirodzenom prostredĺ ÚŽitkových záhrad,
participácia pri výchove svojich detí v oblasti významu záhrad a ich uŽitočnosti čím
im rodičia budú pozitĺVnym Vzorom.

Vo vzťahu k š vereinosti:

- skvalitníme Životné prostredie'
- pomocou vybudovanej záhrady ukáŽeme verejnosti, Že aj na malej ploche sa dá

vybudovať miesto, ktore plnífunkciu estetickú, sociálnu, ekonomickú aj ochranársku,
- umiestnime materiály na informačnú tabul'u vo vestibule školy, ako aj poskytneme

informačný materiál z budovania komunitnej EKo záhrady účastníkom záhradkárskej
výstavy v Dome kultúry v Bytči.

Prĺnosom bude vyčistenie a zachovanie zelenej plochy priamo v centre mesta kde naša
škola sídli. ŠrotskÚ záhradu, ako aj pozemok vyuŽĺvajú Žiaci z oboch budov školy, Žiaci
školskeho internátu vo vol'nom čase, Žiaci školskeho klubu v odpoludňajšej činnosti, ako aj

klienti cŠPP pri škole a intaktníŽiaci pri unifikovaných aktivitách z mesta BytÓa.

Nakol'ko máme dobrú spoluprácu so základnými školami v meste pri rÔznych aktivitách, ako
je spoločné trávenie vol'ného času, športové aktivity a hry, kde sa viacnásobne postihnutí
žiaci zbliŽujú so svojimi rovesníkmi, práve komunitná záhrada im takéto moŽnosti poskytne.

í.7 Dôvod Žiadosti o poskytnutle grantu

Myšlienkou vybudovania komunitnej záhrady a revitalizáciu školského dvora pre Žiako.v

so zdiavotným znevýhodnenĺm sa zaoberáme uŽ dlhší čas. Našim zámerom je vytvorit'

v priestore šrolsréno dvora miesto komunitného spolunaŽÍvania pre Žiakov so zdravotným
znevýhodnením, pre potreby vyučovania a oddychu, stretávania sa s rovesníkmi, ktorá im

umožní bezprostŕedný kontakt s prírodou a posilnĺ ich environmentálne cĺtenie' lmobilným
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Žiakom umoŽníme plynulý presun k vyvýšeným záhonom, kde im cez metódu ergoterapie
umoŽníme rozvíjat'motoriku horných končatĺn, navodĺme pocit uŽitočnosti, ktorý má vplyv na
zlepŠenie ich zdravotneho aj psychického stavu. Cez dobrovol'nícku činnosť zabezpečíme
rozvoj spolupráce medzi l'ud'mi pri spoločných aktivitách, prepojenie komunÍt a odovzdávanie
si skúseností, čím zvýšime povedomie l'udĺ o Živote a problémoch znevýhodnených Žiakov
v našom meste.

1.8 Pokrytie projektu - lokálne, miestne, regionálne

Projekt bude určený pre širokú oblasť bytčianskeho regiónu,..nakol'ko školu navštevujú
Žiaci nielen z okresu gýtča ale ajz okresu PovaŽská Bystrica aŽilina.

1.9 Rozpočet projektu

V rozpočte sú zahrnute všetky poloŽky potrebné na vybudovanie zastrešeného altánu,
vyvýšených záhonov a prĺstupového chodnĺka. V prílohe sú priloŽené situačné nákresy
jednotlivých stavieb.

Názov položky ekonomickej
klasifikácie

Podrobný popis zakúpeného
tovaru

Nadácia cooP
Jednota

nosná konštrukcia záhonov z
drevených europaliet

vyvýšený záhon,
3 -ks 300'00 €

ochranná nopová fólia vyvýšený záhon,
40-m2 50'00 €

orntca
vyvýšený záhon,
8- m3

í00'00 €

betónová dlaŽba 400x400
Spevnená plocha
vyvýšených záhonov
32-mz

okolo
410'00 €

podkladná vrstva štrkopiesku
Spevnená plocha okolo
vyvýšených záhonov,
32- m2

160'00 €

betónové
v betónovom lôžku

obrubníky
Prístupový
a spevnená
záhonov
29 -bm

chodnĺk
plocha okolo í65'00 €

podkladná vľstva štrkopiesku 03 _prístupový chodnĺk'
30-m2

160'00 €

betónová dlaŽba chodníková
400x400x40mm

Pristupový chodnĺk
k vyvýšeným záhonom
30 m2

390'00 €

Sadenice jahôd Priesady celoročných jahôd
30 ks

ĺ5'00 €

Hranaté
materiá!

dosky a spojovacĺ
hľanené dosky dl. 2m +

spojovací materiál na
domčeky pre užitočný hmyz -

1 Oks

40'00 €

oceľový profil 80x80x8 dI. 2'0m
a kotiace skrutky

Vybudovan ie kom postoviska
oceľový profil 80x80x8 dl.
2,0m + kotiace skrutky- 6ks ĺ50.00 €

betónový základ pre 2 L-profily'
rozm. 300x300x500mm

Vybudovanie kompostoviska
betónový základ pre 2 L'
profily, rozm. 300x300x500mm í0.00 €
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-0,05 m3

hranené dosky dl. 2m +

a

Vybu dovanie kompostoviska
hľanené dosky dl. 2m
impregnácia - 16 ks

+

50'00 €

betón základových pätiek 01 - drevený prĺstrešok, 0,6
_m2 40'00 €

oceľové kotiavace prvky 0í - drevený prĺstrešok, kpl ĺ40'00 €

drevená konštrukcia - hobl'ované
drevené prvky

0í - drevený prĺstrešok'
2,1 - m3

600'00 €

nátery na drevo Belinka 0'75
01 - drevený prístrešok,
10 ks

139'00 €

strešná krytina z lakovaného
veľkoformátového plechu

0í - drevený prĺstrešok'
27 -m2

390'00 €

podstľešná fó!ia
01 - drevený prĺstrešok'
27 -mz

40'00 €

odkvapový systém z ocel'ového
plechu

0í - drevený prístrešok'
8 -bm

90'00 €

betónová zámková dlažba
0í - drevený prĺstrešok'
27 -m2

280'00 €

podktadné vrstvy pod spevnenú
plochu

01 - drevený prístrešok'
27 -m2

í70'00 €

betónové obrubnĺky v bet. LôŽku
01 - drevený prĺstrešok'

01 - dľevený prĺstrešok'
í2 -bm

60'00 €

sedenie z drevených paliet EUR 0í - dľevený prístrešok'
8-ks

280'00 €

Molitánové podsedáky
8 kusov

Sada vankúšov na euro
nábytok z paliet L00-02sB

550'00€

Spolu: 4779,00€
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2. Udaje o predkladatel'ovi projektu

a) Predkl adateľ projektu :

Spojená škola internátna, Mičurova 36411Bytča je štátna rozpočtová organizácia
s dátum vzniku 01'o9.1961. Škola v historii prechádzala rÔznymi skúškami,
od nepochopenia významu jej vzniku cez nedostatok finančných prostriedkov a

vlastných priestorov po presvedčenie spoločnosti o opodstatnenĺ významu a poslania
organizácie, ktorá poskytuje výchovu a vzdelanie deťom so zdravotným
znevýhodnením. Hlavným ciel'om a poslaním vzdelávania školy je rozv'ljať
vedomosti, zručnosti, návyky a skúsenosti Žiakov so zdravotným znevýhodnenĺm,
posúvať hranice ich schopností tak, aby dosiahli čo najvyššiu moŽnú úroveň
poznania a spôsobilosť pouŽitia nadobudnutých kompetenciĺ V praxi. Vytvárať
podmienky pre docielenie čo najlepšej sociálnej adaptácie a samostatnosti V

dospelosti, kompenzovanie poškodených schopnostĺ a habilitačný rozvoj
zaostávajúcich vývinových schopnostĺ.
Školu tvorĺ špeciálna základná škola vo všetkých variantoch, praktická a materská
ško]a, školský klub, školský internát pre deti s týŽdenným pobytom a centrum
špeciálnopedagogickeho poradenstva. Poskytuje výchovu a vzdelanie deťom a
Žiakom s takými zdravotnými nedostatkami, pre ktoré sa nemÔŽu vzdelávať v beŽnej
materskej, základnej škole a ani v špeciálnych školách iného typu, no v podmienkach
našej školy sú schopnĺ osvojiť si aspoň niektoré prvky vzdelania' Dokladom o
získanom vzdelávanĺ je vysvedčenie, v ktorom sa uvádza vnútorná diferenciácia
špeciálnej školy'
Súčasťou sŠl je aj elokované pracovisko, ktoré sĺdli na'Mičurovej 36713, kde sa
predmetné miésto 

- 
pre realizáciu projektu nachádza. Šrolstú záhradu, ako aj

pozemok vyuŽívajú Žiaci zoboch budov, Žiaci školského internátu vo voľnom čase,
Žiaci školského klubu v odpoludňajšej činnosti' ako aj klienti cŠpp pri škole a intaktní
Žiaci pri unifikovaných aktivitách z mesta Bytča.

b) Personálne obsadenie organizácie:

V rámci vnÚtornej štruktúry pracuje v SŠl v Bytči v tomto školskom roku 52

zamestnancov, z toho je 7 vedúcich zamestnancov' z celkového počtu

zamestnancov pracuje v organizácii 26 pedagogických zamestnancov, 10 asistentov
učitel'a, 4 odbornĺ zamestnanci, 1 zdravotnĺcky zamestnanec a 11 nepedagogických
zamestnancov.
V školskom roku 2017t2o18 navštevuje Spojenú školu internátnu, Mičurova 36411,
Bytča 106 Žiakov a detĺ v jednotlivých organizačných zloŽkách a organizačných
súčastiach: Špeciálna základná škola 11 tried, P-raktická škola 3 triedy, Skolský klub

detí 3 oddelenia, Školsk1i internát 2 oddelenia a Špeciálna materská škola 2 triedy.

organizačnou súčasťou školy je aj Centrum špeciálnopedagogickeho poradenstva,

rto}é poskytuje ambulantné intervencie zdravotne znevýhodneným deťom a Žiakom
z bytčiansŕeho regiónu. Ak hovorĺme o zdravotnom znevýhodnenĺ, je potrebne

uviäsť, Že sa jedná o deti a Žiakov s mentálnym postihnutĺm, sluchovým postihnutĺm,
zrakovým postihnutĺm, telesným postihnutím, narušenou komunikačnou
schopňosťou, autizmom alebo d'alšĺmi pervazívnymi vývinovými poruchami, choých
a zdravotne oslabených, hluchoslepých a s viacnásobným postihnutĺm.
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c) Doteraz realizované projeký
Pedagógovia školy a odbornĺ zamestnanci CŠPP kaŽdoročne predkladajú niekol'ko
pro;ertoÝ, z ktoých niektoré boli schválené a zrealizované. Medzi nim nechýbali
naprĺklad:
- Rozvojové projekty 1 - 4 vyhlasovateľom je MŠWaŠ sR:
1. Psychologické a špeciálnopedagogicke poradenstvo
2. Protidrogová prevencia
3. Enviroprojekt
4. Zvýšenie efektivity vzdelávania Žiakov so zdravotným znevýhodnenĺm
5. Viém Ti povedať - vzdelávanie Žiakov s autizmom (tablety z nadácie PoNTls)
6. Zelene oäzy - Ekopolis
7. Nauč ma to povedať - Nadácia Tesco
8.Vy rozhodujte, my pomáhame - Nadácia Tesco
9' objavujeme novú cestu vo vzdelávaní - http://cesta.szsibytca.sk/
10. Sme inĺ, aIe nie horšĺ- Učíme sa moderne http://usm'szsibvtca.sU
11. Voda okolo nás - http://voda.szsibytca.sk/
1l.BeŽkolobeŽka beŽ, Dráha oŽije, Bezpečne na ceste - Nadácia KlA
13.Zdravie na tanieri - MŠWaŠ sR
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3. Prílohy

1. fotokópie dokladov o identite

2. štatút/ stanovy/ zriaďovaciu listinu (dokument registrácle, doklad o právnej

subjektivite)

3. doktad o lČo
4. menovacĺ dekrét štatutárneho zástupcu

5. potvrdenie z banky o vedenĺ účtu

6. posledná výročná správa
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       II. ročník projektu 

Program  podpory lokálnych komunít  
 
Žiadosť o poskytnutie grantu (prosím vypísať čitateľne)             
1. Názov predkladaného projektu 

Návrat do prírody na motýlích krídlach 
Bankové spojenie: Štátna pokladňa 
 
Číslo účtu: 007000564836/8180 

2. Názov organizácie  
 
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča 

3. IČO: 50593030 
 
    DIČ: 2120408642 
     

4.Adresa:  
Mičurova 364/1 Bytča 

5. PSČ: 
014 01 

6. Obec 
Bytča 
 
7. Okres: Bytča 
 

8. Telefón 
0911553321 
 

9. E-mail: 
szsibytca@szsibytca.sk 

10. IBAN: 
SK8881800000007000564836 

11. BIC: 
      SPSRSKBA 

12. Ak žiada orgán miestnej samosprávy, mimovládna organizácia, vzdelávacia inštitúcia uviesť štatutárneho 
zástupcu/ štatutárnu zástupkyňu (meno, funkcia v organizácii, kontaktná adresa, telefón, e-mail) . Uviesť prosím 
kontakt na osobu zodpovednú za projekt (meno, telefón, e-mail) 
 
Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka SŠI, Spojená škola internátna, Mičurova 364/1 Bytča, 014 01 Bytča, 0911553321, 
durajkova@szsibytca.sk 
Osoba zodpovedná za projekt: Ing. Emília Šulajová, 0908 546 039, emilia.sulajova@szsibytca.sk 
 

 
 
 
Žiadame o poskytnutie grantu v celkovej výške                                          
Prehlasujem(e), že: 
- všetky údaje, ktoré sme v žiadosti a prílohách uviedli, sú pravdivé a presné, a že predloženú žiadosť sme zostavili 

v súlade s propozíciami Programu  na  podporu lokálnych komunít, ktoré chápeme a akceptujeme 
- v prípade, že získame grant, zrealizujeme a vyúčtujeme projekt najneskôr do 1 roka od získania grantu 
 
 
.....................................                ...................        ................................................                    ................................................ 
Osoba zodpovedná        Dátum                Štatutárny zástupca /                                    Dátum 
za projekt / Predkladateľ                   štatutárna zástupkyňa organizácie 
projektu                                
 
 
Potvrdenie o prevzatí žiadosti s prílohami zamestnancom / zamestnankyňou COOP Jednoty, spotrebné družstvo: 
 
 
Podpis: ..................................................   Dátum: ................................. 
 

3285,00 €  

mailto:durajkova@szsibytca.sk
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1. Informácie o projekte 
 
    1.1 Názov projektu:  
 

„Návrat do prírody na motýlích krídlach“ 
 

    1.2  Stručný popis projektu 
 
      Dnešné výdobytky  doby prinášajú so sebou riziko ohrozenia až zánik niektorých druhov 
rastlín a živočíchov. Projektom - Návrat do prírody na motýlích krídlach –chceme  naučiť deti 
poznávať a chrániť rastliny a živočíchy žijúce v našom okolí, poznávať a chrániť motýle, 
ktoré žijú v Súľovských skalách. Našou snahou je umožniť žiť vzácnym rastlinám a motýľom 
vo svojom prirodzenom prostredí a zabrániť vyhynutiu ohrozeného druhu motýľa Jasoňa 
červenookého. Ich ochrana spočíva hlavne v ochrane biotopov a zachovaní ich prirodzeného 
charakteru, k čomu deti prispejú čistením lúk od nežiaducich náletových burín a porastov. 
Ďalej chceme napomôcť k skrášleniu vstupnej časti nášho mesta a premeniť ho na 
oddychovo - rekreačnú zónu. Nachádza sa tu niekoľko zelených priestranstiev, medzi ktoré 
patria aj parky a školské areály. Sú v tesnej blízkosti centra a denne nimi prechádzajú deti, 
študenti a dospelí. Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne lavičky, kde by sa mohli okoloidúci 
pohodlne usadiť a oddýchnuť si. 
  
 
 

    1.3  Cieľ projektu 
 
     Cieľom projektu je zachrániť ohrozené druhy rastlín a motýľov, ale aj vytvorenie 
prírodného, rekreačno - oddychového prostredia vhodného na náučné prírodovedné 
vychádzky detí zo škôl z nášho regiónu za účelom poznávania rastlín a živočíchov, ich 
ochrany a starostlivosti o ne. Ďalej chceme, aby sa v parkoch na pevno osadili lavičky, ktoré 
by slúžili verejnosti. Územia nášho regiónu je výnimočné svojou faunou a flórou 
a dobrovoľníci a nadšenci veria, že návštevníci Súľovských skál alebo mesta ocenia ich 
snahu a budú sa k prírode správať ohľaduplne. Vytvorením takýchto priestorov by sa dala 
možnosť deťom, študentom, rodinám, skupinám ľudí alebo jednotlivcom využívať zelené 
priestranstvá na zmysluplné trávenie voľného času. Projekt sa bude realizovať v spolupráci 
so Správa CHKO Stážovské vrchy a Mestom Bytča. 

 

   

     1.4   Definovanie cieľových skupín: na koho sa bude projekt zameriavať  
       
      Do projektu bude zapojených 106 žiakov školy so zdravotným znevýhodnením spolu s 
rodičmi, všetci pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci v počte 52 Štátna ochrana prírody 
SR, Správa CHKO Stážovské vrchy, základné školy z nášho mesta Bytča a široká verejnosť. 
Obyvatelia obce Súľov - cca 900, obyvatelia mesta Bytča a návštevníci Súľovských skál zo 
Slovenska, aj zo zahraničia. 
 

1.5  Časový harmonogram  
 

JÚN 2018 - organizačné zabezpečenie projektu - zostavenie EKO-tímu, oboznámenie s 
cieľom a priebehom projektu. Výlet do prírody za účelom poznávania rastlín a živočíchov, 
spoznanie ich prirodzeného prostredia, zdokumentovanie lúk pred čistením, pomoc pri 
kosení lúk - EKO-tím + 2 vedúci, ochranári, dobrovoľníci. 
 
JÚL - AUGUST 2018 - výlet do prírody za účelom poznávania rastlín a živočíchov, 
pozorovanie motýľov - zdokumentovanie. Čistenie lúk od nežiaducich náletových drevín a 
porastov, pomoc pri kosení lúk - EKO-tím + 2 vedúci, ochranári, dobrovoľníci. Zakúpenie 
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materiálu na výrobu lavičiek a informačnej tabule, výroba, impregnácia, nátery dreva na 
lavičky a tabuľu a zakúpenie a osadenie parkových lavičiek. 
 
SEPTEMBER 2018 - Beseda s pracovníkmi Štátnej ochrany prírody SR pre žiakov a 
učiteľov. Vyhlásenie výtvarnej súťaže na tému "Poznaj a chráň" zameranú na motýle - 
všetci žiaci. Do vyučovacieho procesu zahrnúť aktivity na zhotovovanie výrobkov z 
prírodného a odpadového materiálu - všetci žiaci. Čistenie lúk od nežiaducich náletových 
drevín a porastov - EKO tím + 2 vedúci, ochranári, dobrovoľníci. Osadenie 
lavičiek,  smetných nádob a informačnej tabule. 
 
OKTÓBER 2018 - návšteva Prírodovedného múzea - 40 žiakov + 4 učitelia. Čistenie lúk 
od nežiaducich náletových drevín a porastov - EKO tím + 2 vedúci, ochranári, 
dobrovoľníci. Spracovávanie údajov, príprava prezentácie výsledkov - EKO tím + 2 
vedúci. 
 
NOVEMBER 2018 - Vyhodnotenie výtvarnej súťaže, zhotovenie informačného panelu. 
Prezentácia výsledkov projektu v miestnom Dome kultúry za účasti všetkých žiakov našej 
školy, ich rodičov, iných škôl a širokej verejnosti. Propagácia v tlači. Vyhodnotenie celého 
projektu. 
   

 

1.6 Očakávané výsledky, prínos  
 
Kvantitatívne výstupy projektu: 

- Umiestnenie informačného panelu pri začiatku turistického chodníka Súľovské skaly 
- Osadenie lavičiek a smetných nádob 
- zakomponovanie tém z uvedeného projektu do školského vzdelávacieho programu 

v jednotlivých predmetoch /vlastiveda, vecné učenie, poznávanie sveta, prírodopis, 
cvičenia z biológie a regionálna výchova/. 

- využiteľnosť projektu pre iné školy v regióne, zviditeľnenie školy, 
- umiestnenie materiálov na webovom sídle školy, 
- zostavenie informačného panelu o priebehu a výsledkoch projektu umiestneného 

v škole, 
- vydanie CD o realizácii a výsledkoch projektu, ako pomôcky pre metodickú činnosť 

učiteľov v rámci environmentálnej výchovy, 
- publikovanie o priebehu, realizácii a výsledkoch projektu v tlači. 

 
 
 
Kvalitatívne výstupy projektu vo vzťahu: 
 

- Zvyšovanie environmentálneho povedomia občanov 
- Vhodné využitie voľného času v prírode 
- Utužovanie vzťahov v detskom a pracovnom kolektíve 
- Prínos pre širokú verejnosť 
- Záchrana zákonom chránených rastlín a živočíchov 
- osvojovať si rôzne spôsoby oboznamovania sa so spoločenským a prírodným 

prostredím, 
- pociťovať radosť z existencie a krás prírody - živej a neživej, 
- uvedomiť si význam a hodnotu životného prostredia pre človeka i pre rôzne živočíchy,  
- prebúdzať elementárne cítenie, to znamená byť citlivý na aktuálny stav prírody a 

prejavy ničenia prírody , 
- rozvoj IKT, spracovávanie údajov, fotografií, videa, tímová práca, 
- ergoterapia. 
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1.7 Dôvod žiadosti o poskytnutie grantu 
        
      Kolektív aktívnych a environmentálne povedomých učiteľov SŠI v Bytči, chce pomôcť pri 
revitalizácii prírodného prostredia a zachovaní prirodzených biotopov pre vzácne a zákonom 
chránené rastliny a živočíchy (najmä motýle a orchidei žijúce v CHKO Súľovské skaly 
v okrese Bytča) a vytvorenie oddychovej zóny s posedením v širšom centre mesta. Aktivity 
budú zamerané na čistenie lúk od nežiaducich náletových drevín a porastov a skrášlenie 
začiatku turistického chodníka Súľovské skaly v časti Tiesňavy - osadením lavičiek, 
smetných nádob a panelu s informáciami a fotodokumentáciou o priebehu a výsledkoch 
projektu.        
Aj keď je environmentálna výchova súčasťou obsahu jednotlivých učebných predmetov s 
cieľom rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov, téme poznávania 
rastlín a živočíchov žijúcich v ich blízkom regióne je na školách venovaná malá pozornosť. 
Žiaci nemajú vypestovaný kladný vzťah k prírode, nepoznajú prírodné zákutia, ktoré im 
okolie ponúka a napriek kontaktu so živou prírodou v bežnom živote si neuvedomujú jej 
bohatstvo  a prínos pre človeka. Taktiež nemajú možnosť adekvátneho oddychu 
s možnosťou posedenia, či už v parkoch alebo školskom areály. 
Predkladaným projektom chceme, aby aj  žiaci so zdravotným znevýhodnením  získavali 
trvalé  a hlbšie poznatky o prírode. Poznávaním prírody ako organickej súčasti životného 
prostredia, chceme pôsobiť najmä na emocionálnu a vôľovo-aktívnu stránku osobnosti 
dieťaťa. Vytvárať vhodné podmienky pre pozitívne citové zážitky detí (zážitkové učenie)  
najmä prostredníctvom priameho pozorovania rastlín, živočíchov,  vychádzok  do voľnej 
prírody a blízkeho okolia školy. 
Nakoľko hrozí zánik niektorých kriticky ohrozených druhov rastlín a živočíchov, chceme 
naučiť deti poznávať a chrániť motýle, ktoré žijú v Chránenej prírodnej rezervácii Súľovské 
skaly (celkový počet dosiaľ zistených druhov motýľov je 225, z čeľade modráčkovitých  jasoň 
červenooký a dúhovec,  ktoré sú vzácnymi a chránenými druhmi  na Slovensku a sú 
ohrozené). Tieto motýle potrebujú rôzne tzv. živné rastliny a žiť v symbióze s mravcami. Ich 
ochrana spočíva hlavne v ochrane biotopov a zachovaní ich prirodzeného charakteru.   
 

1.8  Pokrytie projektu – lokálne, miestne, regionálne  
 
       
      Návratom do prírody naučíme deti zmysluplne tráviť voľný čas, ochraňovať prírodu 
vlastnou aktivitou, vytvoriť si k nej citový vzťah.  Deti spolu s učiteľmi, rodičmi 
a dobrovoľníkmi prispejú k skvalitneniu života v našom regióne vyčistením lúk v Prírodnej 
rezervácii Súľovské skaly od nežiaducich náletových burín a porastov, umožnia žiť motýľom 
vo svojom prirodzenom prostredí a zabrániť vyhynutiu ohrozeného druhu motýľa Jasoňa 
červenookého. 
 
 
 

    1.9   Rozpočet projektu 
 
 
 

Názov položky 
ekonomickej 
klasifikácie 

Podrobný popis 
zakúpeného tovaru 

Náklady (v €) Nadácia  COOP 

Cena za 
jednotku 

Množstvo Spolu(€) 

Ochranné pracovné 
pomôcky pre EKO tím 

+ vedúcich 
Pracovné rukavice 1,50 50 ks 75,00 

 Šiltovky 3,00 50 ks 150,00 

 
Ochranné pracovné 
nohavice ku koseniu 

15,00 10 ks 150,00 
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 Tričká 5,00 50 ks 250,00 

 Vesty 15,00 10 ks 150,00 

Pracovné náradie Hrable 5,00 10 ks 50,00 

 Motyky 12,00 10 ks 120,00 

 
Nožnice na konáre 

a hrubé vetvy 
20,00 5 ks 100,00 

 Rýle 15,00 5 ks 75,00 

 Fúrik 60,00 2 ks 120,00 

 Lopaty 10,00 5 ks 50,00 

 Pílky prerezávacie 13,00 10 ks 130,00 

 Vyžínač 400,00 1 ks 400,00 

 Pozinkované vedrá 8,00 5 ks 40,00 

 Vrecia na odpad 1,20 50 ks 60,00 

 
Šmirgľové papiere, 

kefy 
3,00 5 ks 15,00 

 Štetce 3,00 5 ks 15,00 

 Drvička konárov 240,00 1ks 240,00 

Parkové lavičky 
Na posedenie a oddych 

v parkoch 
143,00 4 ks 572,00 

Výtvarný materiál 
Výkresy, farby, štetce, 
fixy a pod. na výtvarnú 

súťaž 
103,00  103,00 

Materiál na výrobu 
lavičiek a informačnej 

tabule 
Drevo   150,00 

 Impregnácia, nátery 10,00 5 ks 50,00 

 
Spojovací kovový 

materiál 
40,00  40,00 

Smetné nádoby  90,00 2 ks 180,00 

    3285,00€ 
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2. Údaje o predkladateľovi projektu 
 

a) Predkladateľ projektu: 

 

       Spojená škola internátna, Mičurova 364/1 Bytča je rozpočtová organizácia s 
dátum vzniku 01.09.1961. Škola v histórii  prechádzala  rôznymi skúškami,  od 
nepochopenia významu jej vzniku cez nedostatok finančných prostriedkov a 
vlastných priestorov po presvedčenie spoločnosti o opodstatnení významu a poslania 
organizácie, ktorá poskytuje výchovu a vzdelanie deťom so zdravotným 
znevýhodnením. Hlavným cieľom a poslaním vzdelávania  školy je rozvíjať 
vedomosti, zručnosti, návyky a skúsenosti žiakov so zdravotným znevýhodnením, 
posúvať hranice ich schopností tak, aby dosiahli čo najvyššiu možnú úroveň 
poznania a spôsobilosť použitia nadobudnutých kompetencií v praxi. Vytvárať 
podmienky pre docielenie čo najlepšej sociálnej adaptácie a samostatnosti v 
dospelosti, kompenzovanie poškodených schopností a habilitačný rozvoj 
zaostávajúcich vývinových schopností. 
Školu tvorí základná škola vo všetkých variantoch, praktická a materská škola, 
školský klub, školský internát pre deti s týždenným pobytom a centrum 
špeciálnopedagogického poradenstva. Poskytuje výchovu a vzdelanie deťom a 
žiakom s takými zdravotnými nedostatkami, pre ktoré sa nemôžu vzdelávať v bežnej 
materskej, základnej škole a ani v špeciálnych školách iného typu, no v podmienkach 
našej školy sú schopní osvojiť si aspoň niektoré prvky vzdelania. Dokladom o 
získanom vzdelávaní je vysvedčenie, v ktorom sa uvádza vnútorná diferenciácia 
špeciálnej školy. 
 
 

b) Personálne obsadenie organizácie: 

      V rámci vnútornej štruktúry pracuje na SŠI v Bytči v tomto školskom roku 52 
zamestnancov, z toho je 7 vedúcich zamestnancov. Z celkového počtu 
zamestnancov pracuje v organizácii 26 pedagogických zamestnancov, 10 asistentov 
učiteľa, 4 odborní zamestnanci, 1 zdravotnícky zamestnanec a 11 nepedagogických 
zamestnancov. 
V školskom roku 2017/2018 navštevuje Spojenú školu internátnu, Mičurova 364/1, 
Bytča 106 žiakov a detí v jednotlivých organizačných zložkách a organizačných 
súčastiach: Špeciálna základná škola 12 tried, Praktická škola 2 triedy, Školský klub 
detí 3 oddelenia, Školský internát 2 oddelenia a Špeciálna materská škola 2 triedy. 
Organizačnou súčasťou školy je aj Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, 
ktoré poskytuje ambulantné intervencie  zdravotne znevýhodneným deťom a žiakom 
z bytčianskeho regiónu.  Ak hovoríme o zdravotnom znevýhodnení, je potrebné 
uviesť, že sa jedná o deti a žiakov s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, 
zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, narušenou komunikačnou 
schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, chorých 
a zdravotne oslabených, hluchoslepých a s viacnásobným postihnutím. 
 
 
 
 
 
 

c) Doteraz realizované projekty  
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Pedagógovia školy a odborní zamestnanci CŠPP každoročne predkladajú niekoľko 
projektov, z ktorých mnohé boli schválené a zrealizované. Medzi nim nechýbali 
napríklad: 
 - Rozvojové projekty 1 - 4 vyhlasovateľom je MŠVVaŠ SR: 
1. Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 
2. Protidrogová prevencia  
3. Enviroprojekt  
4. Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením  
5. Viem Ti povedať – vzdelávanie žiakov s autizmom (tablety z nadácie PONTIS) 
6. Zelené oázy – Ekopolis 
7. Nauč ma to povedať – Nadácia Tesco  
8. Vy rozhodujte, my pomáhame – Nadácia Tesco 
9. Objavujeme novú cestu vo vzdelávaní - http://cesta.szsibytca.sk/ 
10. Sme iní, ale nie horší – Učíme sa moderne  http://usm.szsibytca.sk/ 
11. Voda okolo nás - http://voda.szsibytca.sk/ 
12.Bež kolobežka bež, Dráha ožije, Bezpečne na ceste – Nadácia KIA 
13. Zdravie na tanieri - MŠVVaŠ SR 
 
 

3. Prílohy 
 

1. fotokópie dokladov o identite 

2. štatút/ stanovy/ zriaďovaciu listinu (dokument registrácie, doklad o právnej    

    subjektivite)  

3. doklad o IČO 

4. menovací dekrét štatutárneho zástupcu  

5. potvrdenie z banky o vedení účtu 

6. posledná výročná správa 

 

http://cesta.szsibytca.sk/
http://usm.szsibytca.sk/
http://voda.szsibytca.sk/

