
 Tabuľka projektových zámerov pre UMR funkčného územia mesta Prešov

Prioritná os č.2 Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám

 IP 2.2. Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

P. č.
Špecifický cieľ
Názov

Aktivity
Predkladateľ
Územná investičná jednotka
Plánovaná hodnota v €


















































Špecifický cieľ :
2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí  v materských školách
2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní 


 Podporované aktivity MŠ: 
- rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (možnosť využitie kontajnerových stavieb); 
- v odôvodnených prípadoch výstavba nových objektov (možnosť využitie kontajnerových stavieb); 
- stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy (napr. nevyužité priestory ZŠ); 
- stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania; 
- modernizácia a obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl; 
- zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl. 





Podporované aktivity ZŠ: 
- obstaranie a modernizácia jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane slovenského jazyka pre cudzincov a osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí, 
- obstaranie a modernizácia školských knižníc, 
- obstaranie a modernizácia prírodovedných učební, 
- obstaranie a modernizácia technických učební, 
- stavebno-technické úpravy a obstaranie vybavenia základných škôl pre inkluzívne vzdelávanie. 

Podporované aktivity SŠ: 
- obstaranie a modernizácia materiálno- technického vybavenia odborných, jazykových učební, dielní, knižníc, prednáškových a vyučovacích miestností na stredných odborných školách, centrách odborného vzdelávania a prípravy, strediskách odbornej praxe, strediskách praktického vyučovania a školských hospodárstvach, internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy, 
- prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších priestorov stredných odborných škôl, centier odborného vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe, stredísk praktického vyučovania a školského hospodárstva , súvisiacich so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania; 
- vytvorenie podnikateľského inkubátora - prístavbou, nadstavbou, stavebnými úpravami alebo rekonštrukciou vnútorných priestorov centier odborného vzdelávania a prípravy a nákup materiálno-technického vybavenia do podnikateľského inkubátora vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a IKT; 
- zvýšenie energetickej hospodárnosti budov stredných odborných škôl, centier odborného vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe, stredísk praktického vyučovania, školských hospodárstiev vrátane internátov. 








