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Návrh uznesenia 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s c h v a ľ u j e  

 

realizáciu projektu „Spolupracovať lepšie, odmeniť viac“ v zmysle predloženého materiálu. 
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Dôvodová správa 

Po viacerých úspešných ročníkoch „Naučiť lepšie, odmeniť viac“ vyvstala oprávnená 

požiadavka podporovať školu ako komplexný celok. Na rozvoji kvality vzdelávania sa veľmi 

významnou mierou zúčastňujú nielen pedagogickí, ale aj odborní zamestnanci (školský 

psychológ, školský špeciálny, liečebný alebo sociálny pedagóg, logopéd) a asistenti učiteľa. 

Učitelia, ktorí sa do projektu v minulosti zapojili, ocenili túto formu pomoci zvyšovania 

kvality a motivácie ich práce. Pri komplexnom inkluzívnom prístupe transformácie škôl na 

moderné a otvorené inštitúcie potrebujeme zabezpečiť a podporiť servis všetkých služieb a to 

nielen pedagogických, ale aj špecifických odborných. Potrebujeme, aby sa odborní 

zamestnanci a asistenti učiteľa, venovali nielen individuálnym žiakom so špeciálnymi 

potrebami, ale aby ich poslanie prispievalo k celkovému zlepšeniu kvality školy, klímy tried, 

k úspešnej spolupráci a prepojení všetkých zložiek - rodič, učiteľ, žiak a trieda. Aj preto 

vznikla doplňujúca iniciatíva vytvoriť pilotný ročník podpory odborných zamestnancov 

a asistentov, kde by sa vytvoril priestor na skvalitnenie a motiváciu práce tejto jedinečnej 

skupiny ľudí pracujúcich v našich školách. 

 

Projekt: Spolupracovať lepšie, odmeniť viac 

Termín realizácie: školský rok 2019/2020 

Cieľ:  

Zvyšovanie motivácie odborných zamestnancov a asistentov pri zavádzaní nových metód 

práce, vytvárania odborných tímov na školách, systematické riešenie rizík, preventívne 

aktivity a stratégie školy, krízovú intervenciu s cieľom zvyšovania komplexnej starostlivosti 

o všetkých žiakov školy a podporu učiteľov v základných školách (ďalej len „ZŠ“) 

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

 

Oprávnení uchádzači o podporu  

asistenti učiteľa a odborní zamestnanci ZŠ - školský psychológ, školský špeciálny, liečebný 

alebo sociálny pedagóg, logopéd, v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Petržalka, okrem vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľ ZŠ a zástupca riaditeľa ZŠ) 

 

Termín podávania žiadosti o podporu projektov: do 10.10.2019 

Termín vyhodnotenia projektov:                                do 15.10.2019 

Termín vyhlásenia výzvy:                                                     25.09.2019 

Výška podpory  

Mesačná odmena pre pedagogických (špeciálny pedagóg, asistent učiteľa) odborných 

zamestnancov ZŠ vo výške 100 EUR netto za každý mesiac trvania odbornej práce v 

projekte. 
 

Trvanie a formy realizácie projektu 

1. Odborná časť   

a) celý školský rok 2019/2020. 

2. Prezentačná časť  

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

ukončení odbornej časti projektu na OŠaŠ. 

b) Prezentácia práce v projekte, jeho výsledkov a prínos pre skvalitnenie výchovno-

vzdelávacieho procesu, podpore učiteľov, práce so žiakmi a triedami v súlade s cieľmi 

tejto výzvy na pedagogickej rade príslušnej ZŠ a alternatívne, najmenej jednou formou 

z týchto možností na: 

- web stránke ZŠ,  

- web stránke mestskej časti, 

- zorganizovaním otvorenej prezentácie, programu pre ostatných zamestnancov ZŠ, 
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- na odborných seminároch zorganizovaných pre pedagogických alebo odborných 

zamestnancov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. 

 

Náklady na realizáciu projektu realizovanom v školskom roku 2019/2020 sú cca  5 130 eur 

(október, november, december 2019). V kalendárnom roku 2020 sa na tento projekt 

rozpočtuje suma 16 733 eur/10 mesiacov/max. 9 podporených projektov. 

 

Kritéria podporených projektov 

a) počet žiakov, učiteľov alebo rodičov zapojených do aktivít projektu, z toho počet detí 

v riziku alebo so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

b) uplatňovanie inovatívnych a netradičných foriem, metód a prostriedkov pri svojej práci, 

c) prínos projektu pri zvyšovaní odborných kompetencií pedagogických alebo odborných 

zamestnancov ZŠ zavádzaním inkluzívneho prístupu,  

d) multiprofesijná spolupráca a prepojenie medzi odbornými a pedagogickými 

zamestnancami, 

e) posilnenie prevencie proti xenofóbii, šikane a kyberšikane, rasovej, etnickej a národnostnej 

neznášanlivosti i fašizmu, 

f) záverečné výstupy - projekty, prezentácie asistentov, odborných zamestnancov a žiakov 

(rodičov), zapojených do projektu, 

g) kvalitné spracovanie predloženého projektu. 

 

Komisia pre výber projektov 
1. Jana Hrehorová, zástupkyňa starostu mestskej časti 

2. PaedDr. Katarína Brťková, poverená vedením OŠ 

3. Doc. Ľuboš Kačírek, PhD., predseda školskej komisie 

4. Mgr. Iveta Jančoková, členka školskej komisie 

5. PaedDr. Mgr. et Mgr. Viktor Križo, PhD. člen školskej komisie 

6. Mgr. Michal Horváth, člen školskej komisie 

7. Mgr. Milan Polešenský, člen školskej komisie 

 

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: 72 bodov, 

c) minimálny počet bodov pre zaradenie projektu do výberu: 50 bodov, 

d) kvalitné spracovanie projektu 1-2 body 

 

Projektom, ktoré budú mať multiprofesijný obsah (prepojenie činností a aktivít 

viacerých odborných zamestnancov, asistentov a učiteľov) budú pridelené ďalšie body, 

maximálne 10 bodov. 

 

 

Poznámka  

Podporené budú projekty s najvyšším počtom získaných bodov  do maximálnej výšky 5 130 

EUR na 3 mesiace školského roka 2019/2020. Ďalšie finančné prostriedky budú rozpočtované 

v kalendárnom roku 2020 na mesiace január - jún a september - december 2020. Ostatné  do 

konca kalendárneho roka. V prípade nedostatočnej kvality predložených projektov nemusí 

byť celá rozpočtovaná čiastka vyčerpaná.  

 


