
Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 851 12 Bratislava 

 

Program: Naučiť lepšie, odmeniť viac 

Termín realizácie: školský rok 2017/2018 

Cieľ:  

Zvyšovanie motivácie pedagogických zamestnancov pri zavádzaní nového obsahu, inovatívnych 

a moderných vyučovacích foriem metód a prostriedkov s cieľom zvyšovania kvality výchovno-

vzdelávacieho procesu v jednotlivých predmetoch v základných školách (ďalej len „ZŠ“) 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“). 
 

Oprávnení uchádzači o podporu: pedagogickí zamestnanci ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti 

Poznámka: Žiadateľ o podporu nie je vedúcim pedagogickým zamestnancom školy  - riaditeľom  

ZŠ ani zástupcom riaditeľa ZŠ 

Termín podávania žiadosti o podporu projektov: do 04.09.2017 

Termín vyhodnotenia projektov:  do 31.09.2017 

Termín vyhlásenia výzvy:               26.06.2017 
 

 

Výška podpory: mesačná odmena pre pedagogických zamestnancov ZŠ vo výške 100 EUR brutto 

za každý mesiac trvania výukovej časti projektu  
 

 

Trvanie a formy realizácie projektu: 

1. Výuková časť:   

a) I. polrok školského roka 2017/2018 (od 1.10.2017 do 31.01.2018) alebo 

b) celý školský rok 2017/2018. 

2. Prezentačná časť:  

a) Vypracovanie a predloženie informácie o priebehu realizácie projektu do  14 dní po ukončení 

výukovej časti projektu na OŠaŠ 

b) Prezentácia projektu, jeho výsledkov a prínosu pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu v podmienkach konkrétneho predmetu/predmetov po skončení výukovej časti  

projektu povinne na pedagogickej rade príslušnej ZŠ a alternatívne, najmenej jednou formou 

z týchto možností na: 

- web stránke ZŠ,  

- web stránke mestskej časti,  

- zorganizovaním otvorených hodín pre pedagogických zamestnancov ZŠ, 

- na odborných seminároch zorganizovaných pre pedagogických zamestnancov ZŠ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

 

Výška podpory: mesačná odmena pre pedagogických zamestnancov ZŠ vo výške 100 EUR brutto 

za každý mesiac trvania výukovej časti projektu 

Celkové náklady na realizáciu programu na projekt realizovaný v školskom roku 2017/2018 

najviac 22 500 a z toho  7 500 € na mesiace október, november december  roka 2017. 
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Kritéria podporených projektov 

a) počet žiakov zapojených do projektu, 

b) uplatňovanie inovatívnych a netradičných foriem, metód a prostriedkov na vyučovacích 

hodinách, 

c) aktívne využívanie informačných a komunikačných technológií pedagogickými a odbornými 

zamestnancami a samotnými žiakmi na jednotlivých vyučovacích hodinách, 

d) prínos projektu pre zvyšovanie kompetencií, kreativity a zručností žiakov,  

e) prínos projektu pri rozvoji nadania a talentu žiakov, 

f) prínos projektu k zvyšovaniu kvality obsahu vzdelávania a primeranosti veku,  

g) prínos projektu pri zvyšovaní odborných kompetencií pedagogických zamestnancov ZŠ 

zavádzaním inovatívneho obsahu, metód, foriem a prostriedkov do vzdelávania v jednotlivých 

predmetoch, 

h) posilňovanie medzipredmetových vzťahov, 

i) posilnenie prevencie proti xenofóbii, rasovej, etnickej a národnostnej neznášanlivosti ai fašizmu, 

j) záverečné výstupy – projekty, prezentácie pedagogických zamestnancov a žiakov, zapojených do 

projektu 
 

Forma a výška podpory: Mesačná odmena  pre učiteľov vo  výške 100 EUR brutto za každý 

mesiac trvania výučbovej časti projektu. 
 

Komisia pre výber projektov: 

Mgr. Ing. Michal Radosa, zástupca starostu mestskej časti, 

Mgr. Eva Beňačková, vedúca referátu školstva na OŠaŠ,  

2 členovia školskej komisie 

3 externí členovia – oblasť výchovy a vzdelávania 

 

Bodové hodnotenie projektov:  

a) každý člen komisie  môže prideliť maximálne 10 bodov  (vzostupne od 0 do 10 bodov pri 

rešpektovaní jednotlivých kritérií 

b) maximálny počet bodov od všetkých členov komisie za jeden projekt: 70 bodov 

c) minimálny počet bodov, ktorý musí projekt získať, aby bol zaradený do výberu je: 40 

bodov  

d) V prípade veľkého počtu projektov, ktoré získali najmenej 40  bodov, budú zohľadnené ďalšie 

kritériá hodnotenia podľa ročníkov a predmetov a budú pridelené body nasledovne: 

1. za realizáciu projektu v ročníkoch: 

 

ročníky počet bodov 

4. a 5. roč. 15 

5. až 9. roč. 10 

1. až 3. roč. 5 

 

2. za realizáciu projektu v predmetoch 

 

predmety  počet bodov 

slovenský jazyk a literatúra, matematika 10 

anglický jazyk a iný cudzí jazyk ako povinný 

predmet  
8 

fyzika, chémia, biológia, prírodoveda, prvouka, 

informatika, dejepis, vlastiveda, geografia, 

občianska náuka 

6 

ostatné predmety 4 
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3. Projektom, ktoré budú mať medzipredmetový obsah budú pridelené ďalšie body – 

maximálne 10 bodov.  
 

Poznámka: Podporené budú projekty s najvyšším počtom získaných bodov  do maximálnej výšky 

7 500 EUR  na prvé 3 mesiace školského roka 2017/2018.  Ďalšie finančné prostriedky budú 

rozpočtované v kalendárnom roku 2017 na mesiace január – jún 2017. Ostatné  do konca 

kalendárneho roka. V prípade nedostatočnej kvality predložených projektov nemusí byť celá 

rozpočtovaná čiastka vyčerpaná. 

 

Forma a obsah žiadosti o  podporu projektu: v prílohe materiálu 

 

Vypracovali: Ing. Mgr. Michal Radosa, zástupca starostu mestskej časti v spolupráci s OŠaŠ 
 

 V Bratislave:02.06.2017 

 


