
OZ Slobodne a zodpovedne 

a vedenie Súkromnej základnej školy, Kysucká 14, Senec 

vyhlasujú výzvu na podporu triednych projektov Sami to zvládneme!  

 

Ciele výzvy: 

* podporiť iniciatívu triednych kolektívov a finančne ju podporiť 

* posilniť triedne kolektívy 

* rozvíjať základné zručnosti žiakov: komunikáciu, spoluprácu, 

zodpovednosť, tvorivosť, ale aj finančnú gramotnosť a zvedavosť 

Aké projekty podporíme? 

* triedne teambuildingy 

* triedne exkurzie 

* triedne workshopy, aktivity... 

* dobrovoľnícke aktivity

 

Podmienky na pridelenie finančnej podpory: 

* každý projekt musí mať zadefinovaný výchovno-vzdelávací cieľ 

* projekt musí byť podaný na vedenie školy v písomnej podobe 

* súčasťou projektu musí byť rozpočet projektu 

* max. finančná podpora na triedu je stanovená do výšky 350 €, t.z., 

že ak trieda podá viac projektov, súčet ich rozpočtov nemôže byť 

vyšší ako uvedená suma 

* projekty sa prijímajú do 31. marca 2020 a realizovať sa musia 

do 24.6.2020 

 

 

 

Predpísaná forma projektu: 

Každý písomne spracovaný projekt musí mať tieto časti: 

1/ nadpis projektu 

2/ cieľová skupina projektu (trieda, skupina), meno zodpovedného 

pedagóga a meno žiaka triedy, ktorý bude zodpovedný za prevzatie 

a vyúčtovanie finančnej podpory 

3/ výchovno-vzdelávací cieľ 

4/ termín realizácie 

5/ rozpočet projektu (náklady na cestu, vstupné, iné – popísať) 

6/ stručný popis projektu, harmonogram, dôležité informácie, 

doprava – spôsob dopravy, časový rozpis spojov, informácie pre 

rodičov...



 

Postup pri predkladaní projektu, realizácia a vyhodnotenie projektu: 

1/ písomné podanie projektu  

2/ vyhodnotenie projektu vedením školy * 

* vedenie školy si vyhradzuje právo v prípade neúplného projektu vrátiť ho  na dopracovanie 

3/ po schválení projektu prevezme zodpovedný žiak požadovanú sumu 

4/ najneskôr 7 dní po realizácii projektu odovzdá zodpovedný žiak za projekt hodnotiacu správu (cca 10 viet), vyúčtovanie (spolu s účtovnými 

dokladmi) a vyhodnotenú spätnú väzbu od účastníkov projektu vo forme ankety alebo dotazníka – potrebné zaslať elektronicky cez edupage 

alebo na mail info@skolasenec.sk. 

 

PS: pri príprave projektu vám môžu pomôcť aj dospelí – učitelia, rodičia, starí rodičia, súrodenci, ale musí to byť VÁŠ projekt   

 

Držíme vám palce pri plánovaní vašich projektov a veľmi sa na ne tešíme! 

Vaša škola 

****************************************************************************************************************** 

Ako má/môže vyzerať rozpočet? 

Napríklad môže mať formu jednoduchej tabuľky... 

popis  

Doprava 16x3 € 48 € 

Vstupné 16x7 € 112 € 

  

Spolu 160 € 

Požadovaný grant 160 € 

alebo to môžete napísať do textu: 

náklady na dopravu – 48 €, vstupné do múzea stojí 7 €, spolu za 16 žiakov teda 112 €, žiadame teda o grant/podporu vo výške 160 €... 


