
  

 

     

 

Účelom predkladaného návrhu je zvýšiť motiváciu učiteľov k zvýšeniu kvality vzdelávacieho 

procesu prostredníctvom inovácii. 

 

Cieľom programu je finančne motivovať a podporiť pedagógov pôsobiacich na základných 

školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Petržalka, k zavádzaniu a 

uplatňovaniu projektov inovácii vo  výučbe. S ohľadom na odchody žiakov do osemročných 

gymnázií sú preferované projekty realizované  v  4. a 5. ročníku. Čo sa týka p 

dmetov, sú uprednostňované tie, ktoré sú testované v štátnom testovaní  Monitor 9 t.j. 

slovenský jazyk a literatúra, matematika. 

 
 

Naučiť lepšie, odmeniť viac je názov programu, 

ktorý schválili poslanci na marcovom zasadnutí. Cieľom programu 

je motivovať učiteľov k zvýšeniu kvality vzdelávacieho procesu 

prostredníctvom inovácií. 

 

Cieľom programu je finančne motivovať a podporiť pedagógov 

pôsobiacich na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava - Petržalka, k zavádzaniu a uplatňovaniu 

inovatívnych projektov vo výučbe. Oprávneným uchádzačom 

bude priamo pedagóg.  

 

Priebeh realizácie programu bude podliehať kontrole vykonanej 

členmi komisie a po ukončení jednotlivých podporených 

projektov jeho hodnotenie za účasti pedagóga a členov komisie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Za dôležité považujem postupné začlenenie podporených 

projektov do obvyklého výučbového procesu zdieľaním 

prostredníctvom vypracovanej správy o priebehu projektu 

vypracovanej po ukončení projektu podporeným 

pedagógom, jeho prezentáciami na  predmetových 

komisiách, metodických združeniach, seminároch a pod., 

ktoré bude podporený pedagóg povinný realizovať po 

ukončení výučbovej časti projektu i časovo neobmedzeným 

súhlasom s použitím projektu inými pedagógmi.“ 

 

Mgr. Ing. Michal Radosa 

zástupca starostu a autor myšlienky programu 

     Petržalka motivuje učiteľov     

 

 

Typy podporovaných projektov 

Podporované budú inovatívne projekty (v nových poznatkoch, 

spôsoboch, metódach, rozvíjaní a posilňovaní 

medzipredmetových vzťahov, využívaní informačných 

komunikačných technológií) pedagógov pôsobiacich na 

základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Petržalka.  

 

Trvanie projektu 

Výučbová časť celý I. polrok školského roka 2015/2016 

(1.9.2015-31.1.2016) alebo celý školský rok 2015/2016 (1.9.2015-

30.06.2016), zdieľanie projektu v priebehu 8 mesiacov po 

skončení výučbovej časti.  

 

Forma a výška podpory 

Mesačná odmena  pre učiteľov vo výške 100 eur brutto za 

každý mesiac trvania výučbovej časti projektu. Celkové 

náklady v roku 2015 sú vyčlenené vo výške 10.000,- eur. 

 

Termíny 

Podávanie žiadostí o podporu projektov je do 30.05.2015 
a vyhodnotené budú do 20.06.2015.  

 

Obsah žiadosti 

Meno, priezvisko a trvalé bydlisko pedagóga, názov základnej 

školy, ročník, v ktorom sa má projekt realizovať, termín, v 

ktorom sa má projekt realizovať, stručný abstrakt projektu 

obsahujúci informáciu o metóde, postupe, poznatkoch, 

využívaní informačných komunikačných technológií ktoré 

predstavujú inovatívnosť projektu. 

Povinnou prílohou k žiadosti je opis projektu.  

 

V prípade nedostatočnej žiadosti bude uchádzač vyzvaný na 

jej doplnenie v lehote 7 dní. 
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Hodnotiacu komisiu budú tvoriť: 

- zamestnanec mestskej časti Bratislava-Petržalka 

z oddelenia školstva, kultúry a športu, 

- zástupca starostu, 

- 2 členovia školskej komisie, 

- 3 externí členovia nominovaní Slovenskou komorou 

učiteľov. 

 

Komisia vyberie projekty podľa kritérií zadefinovaných 

v prijatom materiáli. Projekty sa môžu týkať akéhokoľvek 

vyučovacie predmetu. S ohľadom na odchody žiakov 

do osemročných gymnázií budú preferované projekty 

pre 4. a 5. ročník a z predmetov, ktoré sú testované v 

štátnom testovaní T9.  

 

Pri hodnotení budú posudzované najmä: 

- kvalita obsahu, zrozumiteľnosť, konkrétnosť,  

presvedčivosť, prispievanie k rozvoju vzdelávania, 

- odstraňovanie rutinného modelu vzdelávania, 

- počet zúčastnených žiakov alebo tried na projekte, 

- zvýšenie motivácie detí, ich kreativity, 

- inovatívne a netradičné metódy, formy, prostriedky  

práce učiteľa so žiakmi, 

- rozvoj talentu a nadania, 

- zefektívnenie výchovno-vyučovacieho procesu, 

- aktivity na rozvoj kritického myslenia,  
- prínos pre učiteľskú prax. 


