
Stredná odborná škola, Mierová 1973/79, 066 01 Humenné

Projekty pre realizáciu v školskom roku 2014/2015

1. Grafické systémy 

Uplatnenie na trhu práce si vyžaduje nové odborné kompetencie žiakov. Cieľovou skupinou

sú  žiaci  študijného  oboru  technika  a  prevádzka  dopravy,  strojárskych  odborov  a  učitelia

odborných predmetov a majstri odborného výcviku učiaci v týchto odboroch.

Cieľ projektu: V týchto odboroch vo väčšej miere využívať na tvorbu odborných grafických

návrhov výpočtovú techniku s využitím získaných moderných grafických prostriedkov a tým

zvýšiť odbornú počítačovú gramotnosť nielen študentov, ale aj pedagogických pracovníkov.

Tým sa zvýši kvalita pripravenosti študentov nielen pre trh práce, ale aj pre budúce štúdium.

2. Nadácia Ekopolis – Zelené oázy :   Školský park – náučná a     relaxačná zóna

Projekt je určený na vytvorenie oddychovej zóny a estetizáciu areálu školy. 

3. U 4 ENERGY

Cieľom projektu je poukázanie na rôzne druhy energií,  ich šetrenie  s ohľadom na životné

prostredie.  Súťaž o zvyšovaní  efektivity využívania energií  na školách,  najlepšie nápady a

aktivity určené pre kampaň na zvýšenie informovanosti o možnostiach šetrenia energiou.

4. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť - Inovovanie obsahu a     metód

vzdelávania v     odboroch gastronómie a     kozmetiky

Cieľom projektu je uplatnenie sa absolventov našej školy na trhu práce. Prvoradým cieľom je 

zabezpečiť kvalitu našich absolventov. To je však možné len za predpokladu, že na škole 

pracujú pod vedením odborného a skúseného pedagogického kolektívu a majú vytvorené 

vhodné materiálno-technické podmienky. Z tohto dôvodu je projekt zameraný na posilnenie 

odborných znalostí a zručností pedagógov, zlepšenie vybavenia školy o PC a technologické 

zariadenia potrebné pre skvalitnenie výučby žiakov školy.



5. PANGEA

Ďalší ročník matematickej olympiády PANGEA 2015. Cieľom súťaže je zapojiť do riešenia

úloh z matematiky čo najvyšší počet žiakov 7., 8., 9. ročníka základných škôl a 1., 2. a 3.

ročníka stredných škôl, alebo žiakov sekunda až septima na osemročných gymnáziách .

6. Národný  projekt  -DIGIŠKOLA-  Elektronizácia  vzdelávacieho  systému

regionálneho školstva. 

Hlavným  cieľom  projektu  je vybudovanie  a  vytvorenie  funkčného  elektronického

vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky v odboroch cukrár,

kozmetik.Ide  najmä  o  implementáciu  informačného  systému  s  elektronickými  službami

vybranými  v  rámci  predmetného  projektu,  zriadenie  a  vybavenie  digitálnych  tried,

prispôsobenie  digitálneho  obsahu  a  v  neposlednom  rade  aj  o  vyškolenie  vybraných

pracovníkov  pre  zabezpečenie  ďalšieho  vzdelávania  pedagogických  pracovníkov.  Cieľ

projektu bude dosiahnutý naplnením špecifických cieľov projektu, ktoré zabezpečí realizácia

jednotlivých aktivít projektu.

7. Moderné  vzdelávanie  pre  vedomostnú  spoločnosť  –  digitálne  vzdelávanie  pre

všeobecno-vzdelávacie predmety.

Projekt zameraný na posilnenie odborných znalostí a zručností pedagógov, zlepšenie 

vybavenia školy o PC a technologické zariadenia potrebné pre skvalitnenie výučby žiakov 

školy vo všeobecno–vzdelávacích predmetoch. 

8. Národný projekt – rozvoj stredného odborného vzdelávania

Projekt zameraný na posilnenie odborných znalostí a zručností pedagógov, zlepšenie 

vybavenia školy o PC a technologické zariadenia potrebné pre skvalitnenie výučby žiakov 

školy v strojárskych a drevárskych odboroch.

9. FÍHA – DÝHA



Projekt  FÍHA  -  DÝHA  vznikol  v Čechách  na  podporu  získania  vedomostí  o  kvalite

prírodných  materiálov  u detí  a študentov  nielen  v  rámci  vyučovania  a  záujmových

krúžkov, ale i v praktickom živote. 

10. KOMPRAX 

- Učme sa čo je dobré.

- Dobré remeslo v rukách sa oplatí.

- A je to!

- Veď my na to máme.

Cieľom projektov  je  ukázať  žiakom našej  školy  a základných  škôl  rôzne  druhy remesiel,

krásu jednotlivých materiálov,  ukázať,  ako si  predstavujeme skrášlenie svojho pracovného

prostredia a aj to, že vieme tieto návrhy zrealizovať. 
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