Názov projektu

Učíme sa praxou

Prijímateľ

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, 040
01 Košice

Kód projektu v ITMS2014+

302021J670

Výzvy – kód Výzvy

IROP-PO2-SC223-2016-14

Operačný program

302000 - Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os
Špecifický cieľ

302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným
službám
302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl
na praktickom vyučovaní.

Celkové oprávnené výdavky
projektu:

498 265,89 €

Výška NFP:

473 352,60 €

Stručný popis projektu:

Špecifické ciele projektu:

Stanovené ciele projektu budú
dosiahnuté realizáciou:

Výstupy projektu:

Globálnym cieľom projektu je zvýšenie kvality odborného
vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenie
kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu
práce prostredníctvom modernizácie MTZ vybavenia odborných
pracovísk a s tým súvisiacich stavebných úprav na SPŠ
elektrotechnickej v Košiciach.
• zvýšiť počet žiakov SOŠ na praktickom vyučovaní,
• zvýšiť kvalitu vzdelávania podľa požiadaviek trhu práce,
• zlepšiť MTZ vybavenie priestorov praktického vyučovania a
existujúceho COVaP,
• zvýšiť kvalitu praktických cvičení s modernou technikou v rámci
prípravy na budúce povolanie,
• vytvoriť podmienky na zvýšenie počtu žiakov zúčastňujúcich sa
praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa,
• posilniť systém odborného vzdelávania a prípravy a zvýšenie
jeho atraktívnosti v kontexte celoživotného vzdelávania,
• úspora prevádzkových nákladov realizáciou stavebných prác.
Hlavným zámerom projektu je obstaranie a modernizácia
materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk
• 3 laboratóriá,
• 1 elektroinštalačná dielňa,
• 4 počítačové učebne a s tým súvisiace stavebné úpravy.
• Hlavná aktivita č.1: Stavebné práce - Stavebné úpravy,
• Hlavná aktivita č.2: Stavebné práce - Zníženie energetickej
náročnosti,
• Hlavná aktivita č.3: Materiálno-technické vybavenie,
• Podporná aktivita projektu: Informovanie a komunikácia.
Počet renovovaných verejných budov – 1
Podlahová plocha renovovaných verejných budov –364,36 m2
Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v
mestských oblastiach - 364,36 m2
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov - 21,421 t
ekviv. CO2
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
– 54 368,991 kWh
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných
škôl –792 žiakov
Počet podporených COVP – 1
Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP) – 1.

Začiatok realizácie projektu

10/2018

Ukončenie realizácie projektu

06/2019

