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Projekt E-learning - škola budúcnosti – projekt realizovaný pod  záštitou Ministerstva 

školstva SR a s finančnou podporou Štrukturálnych fondov EÚ. Jeho prvé aktivity sa začali dňom 
12. 10. 2009, ukončenie sa uskutočnilo 31. 10. 2011.  
 Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavovali 154 967, 47 €,  z toho  95 
% z prostriedkov  ESF a ŠR MŠ SR, zvyšných 5 % s prispením Mesta Vranov nad Topľou.  
Prínos pre školu: 
-  vytvorenie a overenie nového školského vzdelávacieho programu; 
-  zriadenie novej multimediálnej učebne; 
- inštalácia e-learningového portálu Class Server; 
- dodávka moderných didaktických  pomôcok;  
-  rozšírenie  IKT infraštruktúry o prenosnú multimediálnu sadu  a pevné e-beam tabule. 
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Detské dopravné ihrisko – semafory - v roku 2008 sa naskytla príležitosť doplniť DDI 

semaformi. Na základe výzvy  Rady  vlády SR pre prevenciu kriminality Ministerstva vnútra SR 
bola zverejnená výzva na vypracovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2008. 
Schválených bolo 120 tis. Sk. Aj tento projekt po verejnej súťaži zrealizovala spoločnosť 
ELSIG-Signalbau Huber,  Bratislava. DDI zvýšilo  pre žiakov svoju atraktivitu a poskytlo 
možnosť skvalitnenia výuky dopravnej výchovy. 
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Detské dopravné ihrisko – v roku 2007 zrealizovaný projekt  pod záštitou  Nadácie Pontis 
a Východoslovenskej energetiky – schválených bolo 100 tis. Sk. Jeho cieľom bolo vybudovanie 
výcvikových priestorov pre dopravnú výchovu a praktický výcvik  žiakov školy a detí z blízkeho 
okolia. Projekt zrealizovala spoločnosť ELSIG-Signalbau Huber,  Bratislava. 
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Detský folklórny súbor Cifroško –  uspel v týchto projektoch: 

- Kroje a krojové súčiastky pre detský folklórny súbor Cifroško  pod gestorom MK SR.  
(v r. 2006 schválených 20 tis. Sk) v programe  Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-
osvetová činnosť 
- Materiálne zabezpečenie pre detský folklórny súbor Cifroško – v programe  Podpora 
rozvoja a prezentácie súčasného umenia a kultúrnych aktivít  (pre rok 2004 bolo schválených  
10 tis. Sk).  Garantom projektu bolo tiež  MK SR.  
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Projekt Socrates – v progame  Comenius - bol úspešne zrealizovaný a na našu školu 

zavítala asistentka cudzích jazykov. Stáž Marie Hirvilati z fínskeho mesta Oul sa začala 1. 10. 
2005. Absolventka fínskej pedagogickej univerzity  hovoriaca tromi jazykmi – anglickým, 
nemeckým, ruským – okrem asistovania na vyučovacích hodinách cudzích jazykov -  sa 
v škole zapájala  aj do mimoškolských aktivít, jej pobyt sa ukončil 28. 3. 2006. 
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Rozsiahla rekonštrukcia budovy školy zo štrukturálnych fondov Európskej únie 

Mesto Vranov nad Topľou získalo v roku 2005 zo štrukturálnych fondov Európskej únie 
nenávratný finančný príspevok vo výške 33 036 174 korún, príspevok zo štátneho rozpočtu SR 
bol 6 194 281 korún a vlastné prostriedky mesta tvorili  2 064 760 korún  na rekonštrukciu 
Základnej školy Sídlisko II, Vranov nad  Topľou. Náklad na rekonštrukciu dosiahol sumu 
41 295 218 korún. Projekt bol ukončený v roku 2006. 
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Ľudová slovesnosť – okno do našej minulosti – projekt bol zrealizovaný v roku 

2004  v programe Školy pre budúcnosť za požadovaných 30 tis. Sk.  V  priestoroch chodieb 
školy sa   vytvorilo zaujímavé a inšpirujúce prostredie pre aktívne vyučovanie a celoškolské 
akcie školy. 
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Človek musí mať budúcnosť v mysli a minulosť v akciách.  

Talleyrand-Périgord 

 
 


