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Návrh uznesenia 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s c h v a ľ u j e  

 

realizáciu projektu „Naučiť lepšie, odmeniť viac“ v zmysle predloženého materiálu. 
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Projekt „Naučiť lepšie, odmeniť viac“   

 

 Mestská časť aj v školskom roku 2022/2023 má záujem pokračovať v realizácii projektu 

„Naučiť lepšie, odmeniť viac“. Považuje ho za užitočnú  motiváciu pre  kvalitnejší výkon 

profesie pedagogických zamestnancov. Pozitívne je hodnotené  i zdieľanie jednotlivých 

projektov s inými  učiteľmi v rámci vlastnej školy ako aj v spolupráci s ostanými základnými 

školami. Pedagogickí zamestnanci pozitívne hodnotia účasť na tomto projekte, ktorý výrazným 

spôsobom prispel k ich profesijnému rastu v oblasti základného  školstva. V neposlednom rade 

túto aktivitu vysoko hodnotia aj žiaci ako v nižších tak aj vo vyšších ročníkoch. Z týchto 

dôvodov navrhujeme pokračovanie projektu i v budúcom školskom  

roku 2022/2023. 

 

Tak ako minulý rok forma podávania žiadosti bude online cez formulár EGRANT, aby sme 

zjednodušili procesy pre žiadateľov, ale aj hodnotiteľov.  

    

Projekt: „Naučiť lepšie, odmeniť viac“ 

Termín realizácie: školský rok 2022/2023 

 

Cieľ projektu 

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  

Bratislava-Petržalka, okrem vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľ ZŠ a zástupca 

riaditeľa ZŠ) 

Termín vyhlásenia výzvy projektu:                                     23. 06. 2022 

Termín podávania žiadosti o podporu projektov: do 31. 08. 2022 

Termín vyhodnotenia projektov:                                do 14. 09. 2022 
 

Výška podpory  

Mesačná odmena pre pedagogických zamestnancov ZŠ vo výške 100 EUR netto za každý 

mesiac trvania výukovej časti projektu. 
 

Trvanie a formy realizácie projektu 

1. Výuková časť   

a) I. polrok školského roka 2022/2023 (od 16. 9. 2022 do 31. 01. 2023)  alebo 

b) celý školský rok 2022/2023. 

2. Prezentačná časť  

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

ukončení výukovej časti projektu na OŠ. 

b) Prezentácia projektu, jeho výsledkov a prínosu pre skvalitnenie v 

ýchovno-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. 
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Kritéria podporených projektov (0 - 3 body): 

 

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

hodinách (napríklad vyučovanie vonku), 

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

c) prínos projektu pri zavádzaní inovatívneho obsahu, metód, foriem a prostriedkov do 

vzdelávania v jednotlivých vyučovacích predmetoch, 

d) aktívne využívanie informačných a komunikačných technológií pedagogickými a odbornými 

zamestnancami a samotnými žiakmi na jednotlivých vyučovacích hodinách, 

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

fašizmu, 

f) počet žiakov zapojených do projektu.  

 

Pri pedagógoch, ktorí sa už zapojili v minulosti do projektu sa bude prihliadať aj na ich 

záverečné výstupy - projekty, prezentácie pedagogických zamestnancov a žiakov, zapojených 

do projektu v predchádzajúcom roku. 

 

Hodnotiaca komisia: 
1. Jana Hrehorová, 1. zástupkyňa starostu  

2. Mgr. Iveta Jančoková, 2. zástupkyňa starostu  

3. Ing. Andrea Garanová, poverená vedením OŠ  

4. PaedDr. Katarína Brťková, poverená vedením OPaPV 

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

6. Mgr. Milan Polešenský, člen školskej komisie 

 

 

 

Bodové hodnotenie projektov: 

 

a) každý člen komisie  môže prideliť maximálne 18 bodov  (vzostupne od 0 do 18 bodov pri 

rešpektovaní jednotlivých kritérií), 

b) maximálny počet bodov od všetkých členov komisie za jeden projekt: 108 bodov. 

 

 

Bratislava 23. mája 2022 
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Žiadosť o poskytnutie podpory projektu v rámci programu mestskej časti Bratislava-

Petržalka „Naučiť lepšie, odmeniť viac“ bude mať tieto náležitosti: 

 

1. Základné údaje: 

meno a priezvisko žiadateľa o podporu, 

adresa trvalého bydliska žiadateľa, 

aprobácia žiadateľa, 

názvy predmetov, ktoré žiadateľ vyučuje, 

názov projektu, 

názov a adresa ZŠ, v ktorej žiadateľ pôsobí, 

telefón/mobil – súkromný, Email. 

 

2. Ročník, v ktorom sa bude projekt realizovať. 

3. Počet žiakov, pre ktorých sa bude projekt realizovať. 

4. Predmet/predmety, v rámci ktorých sa bude projekt realizovať. 

 

5. Termín realizácie projektu: 

a) výuková časť projektu    (uviesť presne, v ktorom z uvedených termínov sa projekt 

bude realizovať ) 

- od 15. 09. 2022 do 31. 01. 2023   

- od 15. 09. 2022 do 30. 06. 2023 

b) prezentačná časť projektu forma (uviesť konkrétne formy a termíny okrem  

povinnej prezentácie na pedagogickej rady príslušnej ZŠ) 

- web stránke ZŠ,  

- web stránke mestskej časti,  

- zorganizovaním otvorených hodín pre pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

- na odborných seminároch zorganizovaných pre pedagogických zamestnancov ZŠ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.  

 

6. Charakteristika projektu, na ktorý sa žiada podpora  
Stručný popis projektu obsahujúce informácie o obsahu, metódach, formách 

a prostriedkoch jeho realizácie, o jeho prínose pre zvyšovanie kompetencií, kreativity 

a zručností žiakov. Ďalej prínos projektu vo vzťahu k zvyšovaniu odborných kompetencií 

pedagogických ZŠ zavádzaním inovatívneho obsahu, metód, foriem a prostriedkov do 

vzdelávania v jednotlivých predmetoch. Význam projektu pri posilňovaní 

medzipredmetových vzťahov, prevencie proti xenofóbii, rasovej, etnickej a národnostnej 

neznášanlivosti, proti fašizmu. Uplatňované inovatívne a netradičné formy, metódy 

a prostriedky, aktívne využívanie informačných a komunikačných technológií 

pedagogickými zamestnancami a samotnými žiakmi na jednotlivých vyučovacích 

hodinách. Uviesť prostriedky na dosiahnutie cieľa, kvalitatívne a kvantitatívne výstupy. 

Uviesť konkrétne indikátory úspešnosti aktivity, ktorých dosiahnutie predpokladá jeho 

úspešnosť, vrátane efektívnosti výchovného dopadu na cieľovú skupinu. (podľa 

hodnotiacich kritérií). 

 

7. Časový harmonogram projektu 

 

8. Záverečné výstupy – projekty, prezentácie pedagogických zamestnancov a žiakov 

zapojených do projektu 

 

9. Súhlas žiadateľa so spracovaním osobných údajov a zverejnením projektu s podpisom 

žiadateľa 


