
GRANTOVÝ PROGRAM ZŠ, Ing. O. Kožucha 11 v Spišskej Novej Vsi 
 
CHARAKTERISTIKA a CIELE 
 V roku 2015 vyhlasuje Základná škola, Ing. O. Kožucha 11 v Spišskej Novej Vsi po prvýkrát vo 

svojej histórii  svoj vlastný grantový program OD SLOV K ČINOM, v rámci ktorého chce 

podporiť iniciatívy žiakov, triednych kolektívov, učiteľov a  rodičov žiakov pri realizácii aktivít, 

ktoré zvyšujú kvalitu školy a zlepšujú vzťah k nej i vzťahy medzi  žiakmi, učiteľmi a rodičmi 

navzájom.  ZŠ chce  podporovať aktívnych žiakov, učiteľov a rodičov, rozvíjať, spríjemňovať 

školský život a reagovať aj na aktuálne potreby našich žiakov, tried i celej školy.  

 
GRANTOVÁ VÝZVA  1. ročníka OD SLOV K ČINOM 
V 1. ročníku grantového programu OD SLOV K ČINOM  podporíme  projekty zamerané na 
odstránenie pasivity zo života tried, na aktívny prístup k vlastnému kolektívu, na zvyšovanie 
ich kolektívneho ducha, prvkov vzájomnej podpory a vytváranie príležitostí pre vzájomnú 
pomoc. 
  
MOŽNOSTI PREDKLADANIA PROJEKTU  
O podporu sa v grantovom programe môžu uchádzať:  

- triedne kolektívy  
- neformálne skupiny aktívnych žiakov tried (min. počet 5 žiakov) 

Učitelia a triedni učitelia budú iba koordinátormi a pomocníkmi pri tvorbe projektu 
(vysvetlenie grantu, motivácia, pomoc pri identifikácii problémov, konzultácie, u víťazných 
kolektívov ako príjemcovia daru a  dohľad nad realizáciou)  
Do grantového programu môže byť za jednu triedu predložený iba 1 projekt.  
 
PODMIENKY PODPORY   

- prospešnosť pre triedu– t.j. prínosné a otvorené pre čo najširšiu komunitu triedy,  
- prínos pre slabozačlenených jednotlivcov triedy 
- realizácia vychádza z potreby a iniciatívy žiakov, ktorí sú do projektu, jeho prípravy    

a realizácie aktívne zapojení  
- sú v školskom prostredí  zaujímavé a budú mať pre triedu priamy a dlhodobý prínos  
- prispejú k zbližovaniu žiakov kolektívu 
- podnietia aktívnu spoluprácu kolektívu triedy 

 
V PROGRAME NEBUDÚ PODPORENÉ PROJEKTY, KTORÉ:   

- nemajú celotriedny charakter- slúžia úzkej, uzavretej skupine  
- sú to krátkodobé projekty bez zjavného dlhodobejšieho dopadu na kolektív triedy  
- prinášajúce úžitok len ich realizátorom (ak predkladá projekt len skupina), 
- sú ideologicky alebo extrémisticky zamerané, rsp.  projekty v rozpore s morálnym, 

mravným a korektným správaním  
- sú realizované na súkromných priestoroch  fyzických osôb  

 
KRITÉRIÁ HODNOTENIA  
Pri hodnotení – výbere projektov sa bude posudzovať naplnenie nasledovných kritérií:  

- projekt má jasne stanovené ciele a popísané aktivity, rozpočet je nastavený efektívne 
a podľa podmienok programu, zámer projektu spĺňa grantové podmienky a vychádza 
z aktuálnych potrieb triedy 

- projekt je realizovateľný a predkladateľ má dostatočné kapacity na jeho realizáciu  



- projekt má potenciál osloviť a aktivizovať triednu komunitu a prispieva k zbližovaniu 
členov  triedy a má pozitívny rozvoj triedneho kolektívu  

- aktivity projektu sú inovatívne a originálne  
- aktivity projektu sú realizované s čo najväčším počtom žiakov  
- projekt vytvára priestor na spoluprácu s rodičmi alebo učiteľmi 
- projekt má potenciál priniesť dlhodobú zmenu kvality života pre kolektív triedy  
- existuje predpoklad, že výsledky projektu budú dlhodobo udržateľné 

prostredníctvom ďalších  aktivít  
 
FINANČNÁ STRÁNKA PROGRAMU  
V roku 2015 bude v programe OD SLOV K ČINOM  bude  prerozdelených 600 EUR na 
maximálne 3 projekty v rámci celej školy, pričom odmenené budú vždy oba stupne ZŠ.  
Maximálna výška podpory na jeden projekt je 200 EUR. O tom, ktoré z predložených 
projektov budú podporené, rozhodne hodnotiaca komisia zostavená z RŠ, zástupcov RŠ (1 
pre každý stupeň) a zástupcu RR pri ZŠ.  
Tretí projekt bude podporený prostredníctvom online hlasovania širokej verejnosti  z tých 
projektov, ktoré neboli víťazné a súčasne úspešne prešli formálnou kontrolou projektu 
hodnotiacou komisiou.  Víťazný projekt získa  finančný dar vo výške do 200 € na aktivity vo 
svojom projekte . Víťazné projekty budú prezentovať svoj zámer a aktivity na Gremiálnej 
rade RŠ (finančný dar prevezme triedny učiteľ) 
 
Grantový príspevok je určený na materiálne a organizačné výdavky, ktoré priamo súvisia s 
plánovanými aktivitami. Finančné prostriedky nie je možné využiť na odmeny a mzdy pre 
realizátorov projektu, pre zamestnancov či členov triedy, ktorá projekt predkladá. 
Prostriedky grantu  je možné použiť na nákup technického vybavenia iba v obmedzenej 
miere, a to  do výšky max. 30%.  
 
ČASOVÝ HARMONOGRAM  
Uzávierka prijímania projektov je 31. 12. 2015 o 24.00 hod. Do tohto termínu musia byť 
projekty predložené buď priamo na sekretariáte ZŠ alebo na pošte (rozhodujúca je pečiatka 
na odosielanej obálke).  
Aktivity projektu je potrebné plánovať od 1. februára do 31. mája 2016.  
Výsledky hodnotiaceho procesu budú zverejnené 25. januára 2016.  
Online hlasovanie sa uskutoční od 25. – 31. januára 2016.  
Termín na vyúčtovanie projektov je 30. jún 2016.  
SPÔSOB PREDKLADANIA PROJEKTOV  
Projekty budú prijímané výlučne v písomnej podobe  rkp. vyplnením formulára Žiadosti 
o grant. Po odoslaní žiadosti už predkladateľ nemá možnosť do projektu vstupovať a 
upravovať ho.  
 
KONZULTÁCIE  
Bližšie informácie a pomoc pri tvorbe projektov poskytnú triedni učitelia.    
 

Príklady na projekt:  Kolektív, ktorý sa dobre nepozná, ktorému chýbajú spoločné zážitky, 

v ktorom sú pasívni členovia, ktorý má slabé výsledky, ktorý chce niečo dosiahnuť,  ktorý 

nemá na seba čas, v ktorom zlyháva komunikácia, v ktorom sú nezačlenení jedinci, ktorý túži 

víťaziť, ktorému chýba niečo, aby sa prejavil... 


