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VEC 

 

Vyhodnotenie projektu 

 

Názov projektu: 3.PSS 

 

Hodnotitelia projektu: 

- PaedDr. Beata Miklósová – riaditeľka školy 

- Mgr. Ildikó Horváthová – koordinátorka projektovej činnosti 

- Bors Nikolett – žiačka IV. ZAA M triedy 

- Hegyiová Žaneta – žiačka IV. ZAB S triedy 

 

Body za jednotlivé kvalitatívne kritériá: 

 

Kritérium Maximálny počet bodov Konsolidovaný počet bodov 

Relevantnosť projektu 30 30 

Formálna stránka žiadosti 10 5 

Kvalita návrhu a realizácie 

projektu 

40 30 

Dopad a šírenie výsledkov 20 15 

SPOLU 100 80 

 

Poznámky hodnotiteľov pre žiadateľa: 

 

Relevantnosť projektu 

 

Projekt s názvom „3.PSS“ je zameraný na zviditeľnenie školy v duchu filozofie Florence 

Nightingale a jej spopularizovanie medzi žiakmi 8. ročníka základnej školy. Ak keď sa nezameriava 

na širšiu verejnosť, plánuje do aktivít projektu zapojiť až 30 žiakov základnej školy. Aktivity majú 

praktický a súťažný charakter, čo môže byť lákavé pre cieľovú skupinu. Priamo reflektuje na výzvu 

školy a jeho obsah napĺňa potreby školy, no málo sa venuje propagácií Florence Nightingale.  

 

Formálna stránka žiadosti 

 

Projekt bol podaný v stanovenom termíne, v uzavretej, zapečatenej a správne označenej obálke. 

Text bol písaný ručne, čo ubralo z estetickému dojmu práce. Formulácia viet bola chaotická, 

odrážkovanie bolo často nezrozumiteľné. Pravopisné chyby sa vyskytovali v minimálnom počte. 
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Kvalita návrhu a realizácie projektu 

 

Projekt bol zameraný na organizáciu spoločného doobedia s 30 žiakmi 8. ročníka                                         

a s predkladateľmi projektu 12. mája 2022. Jednotlivé aktivity a prípravy na nich sú dobre 

špecifikované, niektoré detaily je potrebné upresniť. Rozdelenie realizačného tímu na skupiny 

a zapojenie žiakov rovnakým dielom do prípravy a aj realizácie aktivít zvyšuje schopnosť 

kooperácie, práce v tíme a preberania zodpovednosti. Zapojenie malých skupín žiakov základnej 

školy zaručuje praktický charakter a riešenie kvízových úloh udržiava pozornosť. Program je nutné 

doplniť o aktivity, ktoré propagujú Florence Nightingale. Rozpočet projektu je naplánovaný 

detailne, no škola nebude schopná aktivity podporiť v plnej výške, preto treba premyslieť aj ďalšie 

možnosti získania finančných prostriedkov. 

 

Dopad a šírenie výsledkov 

 

Projekt svojimi praktickými aktivitami osloví žiakov základnej školy a môže u nich zvýšiť záujem 

o štúdium zdravotníckych povolaní. Šírenie výsledkov nie je dostatočne špecifikované v prihláške, 

téme sa treba venovať pri ďalšej práci na projekte. 

 

 

Odporúčania: 

Projekt pri hodnotení dosiahol 80 bodov z maximálneho počtu 100, preto je posúdený ako úspešný 

a bude podporený vedením školy. Ďakujeme za vaše úsilie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

 

 

S pozdravom 

 

         PaedDr. Beata Miklósová 

                  riaditeľka školy 

 

 
 


