
 

 

 
 
 

Záverečná správa projektu Modernejšia škola –  
Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19, Martin 

 
Projekt Modernejšia škola sme získali z Ministerstva školstva, vedy, výskumu  

a športu SR. Bolo vybraných 144 úspešných projektov v sume 3 500 000 € spomedzi 1846 
žiadostí. Naša škola získala najvyššiu možnú sumu 30 000€. Za spoluprácu ďakujeme 
architektke pani Vande Krčikovej (tituly neviem). Bez jej pomoci by sme tak prepracovaný 
návrh nedokázali pripraviť. 

V rámci projektu Modernejšia škola sa nám podarilo plne revitalizovať až dve 
triedy. Zakúpili sme nové lavice v tvare šesťuholníka. Stoličky sme mali v dispozícii od 
sponzorov školy. Pôvodný zámer bol navrhnutý architektkou. Po umiestnení lavíc do 
triedy sme zistili, že nám dovoľujú viac, ako sme očakávali. Sú variabilné, a preto sme 
triedu zariadili vzdušnejšie a tým nám vyšli lavice ešte aj do jazykovej triedy, kde sa 
vyučujú menšie skupiny žiakov. Práve učitelia jazykov veľmi oceňujú prínos, ktorý im 
lavice poskytujú. 

Vo všetkých triedach druhého stupňa základnej školy a časti tried na gymnáziu 
sa nám podarilo vytvoriť jednotné oddychové zóny. Naše triedy konečne majú jednotný 
vzhľad. Žiaci radi využívajú priestor na relax. Doteraz tvorili oddychové zóny vyradené 
gauče, poškodené tulivaky a staré koberce. Žiaci sa nechceli rozlúčiť najmä s tulivakmi. 
Preto sme hľadali možnosť, aby tulivaky mali pekný vzhľad a poskytovali potrebné 
pohodlie. Našli sme duovaky v tvare sedačky. Pekne držia tvar a žiaci ich veľmi pozitívne 
hodnotia. Súčasťou oddychových zón sú aj mäkké koberce, ktoré sú často využívané na 
ranné stíšenia a spoločné komunity. 

Na prvom stupni základnej školy sme doplnili oddychové zóny ďalšími skrinkami 
pre množstvo potrebných vecí. Kúpili sme molitanové kocky, ktoré slúžia na sedenie, ale 
aj na stavanie a niekedy aj na vyučovanie. 

Naši študenti asi najviac oceňujú vytvorenie centrálnej oddychovej zóny. Podarilo 
sa nám zriadiť pódium, ktoré je srdcom chodby. Slúži aj na oddych, ale aj na vyučovanie 
a keď to situácia dovolí, bude centrom ranných stíšení a mnohých školských vytupení.  

Oddychovú zónu tvorí centrálna sedacia súprava, ktorá je variabilná. Naši študenti 
tam trávia prestávky a voľné hodiny. Stretáva sa tam školská rada a zasadnutia 
dobrovoľníckych aktivít. Variabilita spočíva v tom, že sedačka dáva priestor na stretnutia 
a zároveň umožňuje byť sám so sebou.  

V časti chodby sme využili aj zvyšné sedacie duovaky na leňošenie.  



Rozpočet  nám dovolil vytvoriť reprezentatívne miesto pri recepcii školy. Ráno je 
táto čas využívaná najmä študentmi, ktorí prišli do školy včaššie. Cez deň tam žiaci 
čakajú na vyučovanie v špeciálnych učebniach, alebo si len tak posedia. V budúcnosti 
bude tento priestor poskytovať aj posedenie pre návštevy školy. 
 Finančné prostriedky poskytnuté na projekt sme využili efektívne tak, aby sme 
všetkým žiakom priniesli niečo. Podarilo sa nám zmeniť takmer všetky triedy našej školy. 
Dať im jednotný vzhľad. Dve triedy prešli úplnou zmenou. Nové lavice prinášajú nový štýl 
učenia. Pomaly si na ne zvykajú žiaci aj učitelia. Ak sa nám tento štýl osvedčí, radi by 
sme v budúcnosti zmenili viac tried.  
 Odo dňa zverejnenia vyhodnotenia výzvy bol veľmi krátky čas na realizáciu.  
Finančné prostriedky nám prišli na bankový účet až v septembri 2021. Pre mnohé školy 
sa týmto projekt stáva nezrealizovateľným.  

Veľmi si ceníme, že sme dostali možnosť zmeniť našu školu. Realizácia projektu 
bola pre nás výzvou. Naši zamestnanci urobili veľký kus práce pri navrhovaní, vyberaní, 
obstarávaní. 
 Veríme, že v budúcnosti aj ďalšie školy dostanú podobnú príležitosť. Pre nás by 
bolo zaujímavé, keby bola výzva na „modernejšiu škôlku“. 


