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Prepojenie 
stredoškolského 
vzdelávania 
s praxou

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo 
zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 30 mil. eur 
(z toho 28,5 mil. eur pre menej rozvinuté regióny 
 a 1,5 mil. eur  pre viac rozvinutý región).



   

   

  Cieľ tejto výzvy

Je podpora zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení 
na praktické vzdelávanie.
Aktivity výzvy sú zamerané tak na žiakov stredných odborných škôl, stredných športových škôl,  konzer-
vatórií a stredných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením vrátane žiakov so ŠVVP, ako aj na peda-
gogických a odborných zamestnancov týchto škôl.

  Oprávnený žiadateľ

   stredné školy v zmysle § 32 písm. b), c), d) a e) a § 95 ods. 1 písm. c): 

    stredná odborná škola

    stredná športová škola (okrem študijného odboru 7451 J športové gymnázium)

    škola umeleckého priemyslu

    konzervatórium

    stredné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

   samosprávne kraje ako zriaďovatelia stredných škôl uvedených vyššie.

V prípade, ak v rámci niektorého zo samosprávnych krajov predloží ŽoNFP samosprávny kraj za školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, 
nemôže v rámci výzvy predložiť samostatnú ŽoNFP ako žiadateľ škola, ktorej zriaďovateľom je tento samosprávny kraj.

  Povinná výška spolufinancovania zo strany žiadateľa

    verejný sektor - ( obec/samosprávny kraj ako zriaďovateľ školy) 5 % 

    štátny sektor (okresný úrad ako zriaďovateľ školy) 0 %  

    súkromný sektor (mimo schémy pomoci de minimis na podporu vzdelávania) 10 % 
    mimovládna/nezisková organizácia, cirkev a náboženská spoločnosť (ako zriaďovateľ/zakladateľ  školy) 5 %

  Podporované cieľové skupiny

   Povinná cieľová skupina:

    žiaci vrátane žiakov so ŠVVP vrátane marginalizovaných komunít ako sú napr. Rómovia stredných škôl

   Voliteľná cieľová skupina:

    pedagogickí a odborní zamestnanci stredných škôl 
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  Podporované aktivity
1. POVINNÁ PODAKTIVITA PROJEKTU URČENÁ PRE CIEĽOVÚ SKUPINU ŽIACI

 Všetky činnosti realizované v rámci podaktivít projektu musia prispievať k zvýšeniu kompetencií žiakov  
 (povinnej cieľovej skupiny) potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce:
    Čitateľská gramotnosť
    Matematická gramotnosť
    Prírodovedná gramotnosť
    Finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia 
    Jazykové zručnosti
    IKT zručnosti

Pozn.: pre účely tejto výzvy sú oprávnené činnosti:
   extra hodiny
   a/alebo
   mimoškolská činnosť, na ktorú sa neuplatňuje vzdelávací poukaz a ktorá nie je realizovaná v rámci  
   výchovného programu školy

2. VOLITEĽNÁ PODAKTIVITA PROJEKTU URČENÁ PRE CIEĽOVÚ SKUPINU PEDAGOGICKÍ  
 A ZAMESTNANCI SŠ

Pre účely tejto výzvy sú oprávnené nasledovné činnosti:
   pedagogické kluby 
   a/alebo
   vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov zabezpečené dodávateľsky

3. POVINNÁ PODAKTIVITA PROJEKTU „RIADENIE/KOORDINÁCIA PROJEKTU“

  Oprávnené výdavky
Výdavky projektu musia byť v  súlade s podmienkami oprávnenosti podrobne definovanými v dokumente  
Príručka pre žiadateľa a v súlade s prílohou č. 4 výzvy Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov.

V rámci výzvy sa uplatňujú nasledovné štandardné stupnice jednotkových nákladov: 

  hodinová sadzba učiteľa základnej a strednej školy vyučujúceho extra hodiny (príloha č. 6 výzvy)

  hodina účasti pedagogického zamestnanca na aktivitách pedagogického klubu (príloha č. 7 výzvy) 

  Finančné prostriedky na výzvu
 Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 30 mil. eur 
 (z toho 28,5 mil. eur pre menej rozvinuté regióny a 1,5 mil. eur  pre viac rozvinutý región)
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www.minedu.sk/eufondy
esf.vzdelavanie@minedu.sk

www.ludskezdroje.gov.sk

Dĺžka realizácie projektu

 Minimálna dĺžka na realizáciu aktivít projektu je 12 mesiacov.

 Maximálna dĺžka na realizáciu aktivít projektu je 30 mesiacov. 

Minimálna a maximálna výška príspevku na projekt

 Minimálna výška príspevku na projekt je 100 001 €

 Maximálna výška príspevku na projekt je 2 000 000 €

Termíny uzavretí kôl sú zverejnené na webovom sídle

https://www.minedu.sk/operacny-program-ludske-zdroje/

Centrá s informáciami a podporou pre žiadateľov

Informačno - poradenské centrá (IPC) poskytujú informácie a podporu pre potenciálnych žiadateľov,  
žiadateľov a prijímateľov  v samosprávnych krajoch.

Kontakty nájdete tu: euroinfo.sk/kontakty/
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UZÁVIERKA 

3. kola:
Termín 

bude zverejnený

UZÁVIERKA 

2. kola:
Termín 

bude zverejnený

UZÁVIERKA 

1.kola:
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