
 

Slovenská a česká regionálna akadémia 

Akčný plán školského projektu 

 
Kvalitatívne kritériá 
Váš projekt by mal byť zameraný aspoň na jednu z nasledovných oblastí (prosím označte jednu alebo 
viaceré): 
x Diverzita (Vzdelávanie k ľudským právam, participácia, iné…) 
□ Demokracia 
□ Sociálna inklúzia 
 
 
Charakteristika školy: 
Názov školy: Základná škola Rázusova  Čadca 
Štát: Slovakia 
Mesto: Čadca 
Email: zsraz@stonline.sk 
Telefónny kontakt: +421908422052 
Kontaktná osoba: Mgr. Zdenka Maslíková riaditeľka 
Členovia tímu, prosím uveďte aj 
pozíciu na škole: 

Mgr. Jana Koperová (učiteľka: etika, dejepis)  
Mgr. Vlasta Prengelová (učiteľka: anglický jazyk), 
Mgr. Katarína Buchová (psychologička) 
 
 

Názov projektu: 
 “Rešpekt k inakosti!  “ súčasť európskych hodnôt 
 
Cieľ: 
Akému konkrétnemu problému by ste sa chceli venovať? Prečo je pre vás dôležitý? Ako súvisí s témou 
demokracie/diverzity/sociálnej inklúzie? 
Hlavné ciele: 
- vytvoriť priestor pre sociálnu interakciu a podporiť komunikatívne kompetencie u všetkých žiakov, 
pozitívny prístup k ľuďom  
- zlepšiť schopnosť sociálnej interakcie žiakov 
- pomôcť žiakom vytvárať si lepšie vzťahy, deliť sa o svoje predstavy a tým meniť podmienky pre život 
každého z nás k lepšiemu  
- podporiť tímovú spoluprácu žiakov 
- pripraviť žiakov na zvládnutie prichádzajúcich zmien v našej spoločnosti  
 
Problém: nie každý sa má v škole pocit slobody a rovnosti 
Je pre nás dôležité aby si každý žiak uvedomoval a poznal európske hodnoty a ich uplatnenie v 
spoločenstve, v ktorom žije.  
 
- všetko je prepojené vzájomnými vzťahmi, pretože naši žiaci žijú v rôznych kultúrnych spoločenstvách.  
 
Aké činnosti plánujete zorganizovať? Ako pomôžu dosiahnuť stanovené ciele? 

Prípravná fáza 

- štúdium literatúry a materiálov k problematike diverzity na školách; 
- vstupné dotazník pre žiakov zamerané na ich znalosti o iných kultúrach 

Implementačná fáza 



 

-  realizácia aktivity v priestoroch školy alebo školského areálu, umiestnenie 5 drevených sôch zobrazujúcich 
hodnoty (priateľstvo, spravodlivosť, empatia, tolerancia, rešpekt k iným kultúram) v areáli školy.  

Vyhodnotenie a rozširovanie výsledkov projektu 

-  vyhodnotenie podľa dotazníkov a rozširovanie výsledkov na partnerské školy v regióne, partnerom 
Erasmus+, prostredníctvom médií a zverejnením na web stránke školy.  
 
Našim žiakom, partnerom našej školy, miestnemu zastupiteľstvu a celej komunite sa zvýši povedomie 
o diverzite a dôležitých morálnych hodnotách.  
Aké sú cieľové skupiny vášho projektu? Prečo?  
Všetci žiaci našej školy, vrátane žiakov z minoritných skupín (vietnamská, čínska, rómska), pretože to sú 
národnosti s ktorými žijeme a pracujeme, sú súčasťou našej komunity a chceme, aby sa cítili jej členmi. 
Hlavnou cieľovou skupinou budú tiež ďalší 16 žiaci prichádzajúci prostredníctvom programu Erasmus+ zo 
štyroch krajín, a ktorí sa zúčastnia nášho projektu v máji 2017 spolu s našimi žiakmi.  
Opíšte zloženie vášho tímu a rozloženie čiastkových kompetencií? 
Náš tím sa stretne a navrhne harmonogram.  
Naša psychologička bude viesť aktivity so žiakmi počas vyučovania. 
Naša vyučujúca anglického jazyka bude informovať ďalších vyučujúcich cudzích jazykov, zrealizujú CLIL 
hodiny, dotazníky. 
Naša vyučujúca etiky zrealizuje aktivity zamerané na diverzitu v rámci tematického celku Osobnostný a 
sociálny rozvoj žiakov.  
Riaditeľka školy bude informovať všetkých vyučujúcich o sociálnej inklúzii na našej škole, ako vyučujúca 
občianskej náuky bude realizovať aktivity so žiakmi súvisiace s témou občianstva. 
 
Náš tím vyhodnotí výsledky na základe dotazníkov a zabezpečí komunikáciu s projektovými partnermi. 
 
Akých partnerov chcete/potrebujete zapojiť do projektu? Kedy a akým spôsobom ich zapojíte? 
Susediace školy v našom meste, dobrovoľníci z komunitného centra Keric, partneri Erasmus+ zo 4 krajín 
 
Kedy: aktivity budú zrealizované v marci 2017 
 
Ako: zrealizovaním aktivít – podpisová kampaň “Rešpekt k inakosti”, informovaním o aktivitách a pozvaním 
partnerov na našu školu  
Výsledky projektu: 
Aké výsledky chcete dosiahnuť? Aký dopad by mal mať váš projekt?  Koľko užívateľov/príjemcov výsledkov 
bude mať váš projekt? 
Uvedomenie si morálnych hodnôt u žiakov stúpne, ich vnútorný svet bude obohatený a ich citlivosť k danej 
problematike bude hlbšia.  
 
Žiaci prehĺbia svoj pocit spolunáležitosti so školou a EU a podporí sa ich aktívne občianstvo. 
Budú tolerantnejší a rešpektujúci k iným kultúram a presvedčeniam, vyjasnia si koncept rovnosti a 
spravodlivosti. 
Žiaci budú zrelší, úprimnejší a ochotnejší pomáhať. 
Zlepší sa tímová spolupráca a kreativita.  
Znevýhodnení žiaci a žiaci pochádzajúci z minoritných skupín na našej školy budú lepšie integrovaní. Projekt 
vytvorí pocit lepšieho prepojenia.  
 
Výsledky projektu budú mať dopad na cieľové skupiny:  600 žiakov, učiteľov, rodičov, komunitné centrá. 
Šírenie výsledkov na iné organizácie: Vzdelávacie a školiace centrum 
 



 

Ako budete rozširovať výsledky projektu? Aké a pre koho budú tieto výsledky určené? 
Výsledky budú určené pre cieľové skupiny: 600 žiakov, učiteľov, rodičov, komunitné centrá, partnerom v 
projektoch z Litvy, Španielska, Rumunska, Turecka 
Šírenie výsledkov na iné organizácie: Vzdelávacie a školiace centrum, ktoré bude pozvané na naše 
projektové činnosti, dočasné vystavenie drevených sôch v priestoroch centra. 
Rodičia budú pozvaní na školské predstavenia 
Zorganizujeme výstavu sôch: Všetci sme rozdielni ale sme si rovní v areáli školy, každá drevená socha budú 
symbolizovať inú kultúru, s ktorou spolunažívame.  
Kde sa uskutočnia hlavné činnosti projektu? 
 
-v priestoroch školy a školského areálu 
 
 
 
 


