
Hodnotiaca správa
Plán projektových aktivít v šk.roku 2011/2012

Projekty:

• Školské partnerstvá  Comenius  (multilaterálny  projekt) – Farby okolo nás (patneri: Gymnázium v 
Mońkach, Poľsko, Technical College v Birmighame, Veľká Británia) – ukončený

zodp. Mgr. G. Šimončičová, Mgr. T. Filová
Projekt Comenius bol po prvom roku ukončený z dôvodu neúčasti tretieho partnera – Veľkej Británie. Keďže 
to bol multiraterálny projekt, nemohli zostať v partnerstve iba dve krajiny – Slovensko a Poľsko. Na základe 
hodnotiacej správy aktivít z priebehu prvého roku nám bol schválený grant v plnej sume na prečerpanie do 
konca júla 2012. Financie sme pooužili na propagáciu výsledkov projektu, t.j. školská a projektová webová 
stránka, fotografie a obrazy, výstava, propagačné letáky, propagačná videoprojekcia školy a na záverečný 
štvordňový výlet žiakov do Krakowa a okolia (Poľsko).
Aktivity naplánované na druhý rok sa nemohli uskutočniť z dôvodu oficiálneho ukončenia projektu.

• Projekt multikultúrnej výchovy (bilatelárny projekt)  - Lepšie sa poznáme, lepšie si rozumieme 
(partner : Moravské gymnázium v Brne) – prebieha  

zodp. Mgr. D.Brlášová
• Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ (ÚIPŠ, ŠPZ-i,  ESF) – prebieha
• ŠIOV RIS – Súťaž o najlepšiu internetovú stránku školy 

zodp. Mgr. G. Šimončičová
• Medzi minulosťou a budúcnosťou – Spolupráca s Múzeom školstva a pedagogiky

zodp. Mgr. Š. Klinga
• Medzinárodný deň knižníc – Rozvoj čitateľskej gramotnosti pre žiakov školy a detí z MŠ

zodp. Mgr. M. Niková
• Červené stužky – Prevencia  AIDS 

zodp. Mgr. D. Brlášová
• Externé testovanie v oblasti vzdelávania – Projekt NÚCEM – prebieha

zodp. Mgr. D. Drobná, Mgr. O. Sedliaková
• Devín patrí deťom – Pilotný projekt MMB 

zodp. Mgr. T. Zuskinová, Mgr. V. Oleksová

Mesiac Projekt Aktivita Vyhodnotenie
September Projekt multikultúrnej

výchovy
Stretnutie koordinátorov projektu 
a stanovenie harmonogramu  činností

Splnené

Modernizácia vzdelávacieho 
procesu na SŠ

Projekt ÚIPŠ, ŠPZ-i Prebieha

Externé testovanie v oblasti 
vzdelávania

Projekt NÚCEM Prebieha

Október Projekt multikultúrnej
výchovy

Návšteva Brna a Uherského Brodu Splnené
Viď www.psabuba.sk

Medzinárodný deň knižníc Rozvoj čitateľskej gramotnosti pre žiakov 
školy a detí z MŠ
Noc v školskej knižnici
Čitateľské popoludnie v DSS Hestia

Splnené
Viď www.psabuba.sk

Červené stužky Prevencia  AIDS
Tvorba informačných a propagačných 
letáčikov, tvorba a rozdávanie červených 
stužiek

Splnené
Viď www.psabuba.sk



ŠIOV – Rezortný 
informačný systém

Prihlásenie do Súťaže o najlepšiu 
internetovú stránku školy

Splnené
V konečnom hodnotení 
sme sa neumiestnili na 
prvých miestach.

November Projekt multikultúrnej
výchovy

Spevácka súťaž Splnené
Viď www.psabuba.sk

December Projekt multikultúrnej
výchovy

Literárna súťaž v Brne Splnené
Viď www.psabuba.sk

Apríl Comenius Partnerstvá
Farby okolo nás

Príprava výstavy študentských fotografií 
v priestoroch vestibulu BSK (T.Filová)

Splnené

Medzi minulosťou 
a budúcnosťou 

Spolupráca s Múzeom školstva 
a pedagogiky

Splnené

Projekt multikultúrnej
výchovy

Vzájomné návštevy v Bratislave a Brne – 
exkurzie, kultúrne podujatia

Splnené
Viď www.psabuba.sk

Devín patrí deťom Pilotný projekt MMB – Animácie žiakov
Prepojenie vizuálnych ukážok a verbálnych 
vystúpení mladých sprievodcov

Splnené
Viď www.psabuba.sk

Jún Comenius Partnerstvá
Farby okolo nás

Záverečný výlet do Krakowa a okolia 
(Poľsko)

Splnené
Viď www.psabuba.sk

Medzi minulosťou 
a budúcnosťou

Spolupráca s Múzeom školstva 
a pedagogiky

Devín patrí deťom Pilotný projekt MMB – Animácie žiakov
Prepojenie vizuálnych ukážok a verbálnych 
vystúpení mladých sprievodcov

Splnené
Viď www.psabuba.sk

Projekt multikultúrnej
výchovy

Vyhodnotenie a plán na budúci šk. rok

Vypracovala:         Galina Šimončičová            20.6.2012


