
Identifikačné údaje školy, pre ktorú zriaďovateľ žiada finančné prostriedky:

Identifikačné údaje zriaďovateľa

Kontaktné údaje zriaďovateľa



Vážený žiadateľ / Vážená žiadateľka,  
 
pre správne odoslanie a zaevidovanie žiadosti odporúčame aby ste si pred prípravou žiadosti prečítali
dokumenty „Manuál“, „Často kladené otázky“ a „Vzor záverečnej správy“, ktorý Vám pomôže správne
nastaviť obsahovú stránku projektu. Následne môžete pristúpiť k vypĺňaniu žiadosti online. 
 
Odporúčania: 
 

na prípravu žiadosti využite INÝ prehliadač, ako je Internet Explorer
ak chcete, žiadosť si pred odoslaním uložte (uložením celej stránky, vytlačením do PDF alebo inak)
skontrolujte, že po odoslaní žiadosti sa zobrazí informácia o prijatí žiadosti formou dialógového okna
potvrdenie o odoslaní, spolu s kópiou žiadosti, Vám príde aj na zadanú kontaktnú e-mailovú adresu
– POZOR: niekedy dané potvrdenie príde do spamu, takže je potrebné, aby ste si skontrolovali aj
nevyžiadanú poštu
ak Vám potvrdzovací e-mail nepríde, skúste žiadosť odoslať z iného prehliadača a/alebo počítača
(duplicitná žiadosť NIE JE dôvodom na vylúčenie žiadosti, nová žiadosť v systéme prepisuje
predošlú)
v prípade, že Vám ani po opakovanom pokuse o registráciu potvrdzovacia správa nepríde, napíšte
na e-mailovú adresu letneskoly@minedu.sk. Na začiatok správy musíte uviesť EDUID školy a pokiaľ
ho viete, aj EDUID riaditeľa školy



EDUID školy
100006955 

Názov školy Elokované pracovisko ako súčasť Špeciálnej základnej školy

Adresa sídla:    Ulica a číslo Pobrežná /2

Adresa sídla:    PSČ 94656

Adresa sídla:    obec Dulovce

EDUID kmeňovej školy 100005188

Názov kmeňovej školy Špeciálna základná škola

Počet žiakov školy spolu  11

Počet žiakov školy SZP  3

EDUID zriaďovateľa 200001031

Identifikátor zriaďovateľa 99000004

Názov zriaďovateľa Okresný úrad Nitra

Adresa sídla:    ulica a číslo Štefánikova tr. /69

Adresa sídla:    PSČ 94901

Adresa sídla:    obec Nitra

Adresa sídla:    kraj Nitriansky

Kód zriaďovateľa pre financovanie KNR

Typ zriaďovateľa OÚ

Meno a priezvisko Cornelius Fudge

Telefónne číslo
+421901234567

E-mail
cornelius@ministerstvomagie.sk

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt zameraný na organizáciu Letnej školy
na školský rok 2020/2021 
( v prípade spojenej školy alebo základnej školy s materskou školou zadajte identifikačné údaje základnej školy. V prípade elokovaného
pracoviska zadajte údaje elokovaného pracoviska.)

  

mailto:letneskoly@minedu.sk
https://www.minedu.sk/


Kontaktné údaje žiadateľa za školu

Ktoré z nižšie uvedených skupín žiakov navštevujú Vašu školu vo vyššej miere a zaradili by ste ich do rizikovej skupiny
žiakov ohrozených školským neúspechom? (Môžete vybrať viac možností.)

Na rozvíjanie akých zručností a schopností sa v projekte plánujete zamerať? (Môžete vybrať viac možností.)

Meno a priezvisko
Albus Dumbledore

Telefónne číslo +421907047042

E-mail
albus@rokfort.sk

Informácie o projekte

Zapojenie rizikových skupín žiakov:

žiaci so ŠVVP

žiaci z nízkopríjmových domácností

žiaci z domácností osamelých rodičov

žiaci z MRK

žiaci z mnohopočetných rodín

žiaci ovplyvnenými ďalšími faktormi ako napr. choroba rodičov alebo pracovné vyťaženie rodičov (pracujúci v
zdravotníctve, polícii a mnoho iných)

žiaci dosahujúci slabé študijné výsledky počas dištančného vzdelávania

iné (uveďte): (max. jedna možnosť, 100 znakov)











Žiaci po prekonaní ochorenia Covid-19.

Aký predpokladaný počet žiakov z rizikových skupín
plánujete do projektu zapojiť? (Uveďte počet.)

47

Krátke zdôvodnenie tohoto predpokladu:


Škola si robila interný dotazníkový prieskum počas dištančného 
vzdelávania ohľadne rizikových skupín žiakov. Na základe prihlášok 
vieme konkrétny počet žiakov a prečo patria do rizikovej skupiny.

Aké stratégie plánujete použiť na zapojenie týchto žiakov do projektu? (Uveďte aspoň 3 primárne stratégie
s kratším opisom ich realizácie.)

1 primárna stratégia

Plenárne zasadnutie rodičovského združenia, kde sa rodičom zdôraznia prínosy letnej školy pre ich deti. 
Rodičia následne budú svoje deti motivovať do zapojenia. 

2 primárna stratégia

V spolupráci  s komunitným centrom v našej obci budeme oslovovať konkrétnych žiakov a pozývať ich do 
letnej školy priamo v teréne.

3 primárna stratégia

Triedny učitelia rozdajú žiakom z rizikových skupín listy, v ktorých ich osobne pozvú do letnej školy. 

Kvalita projektu Letnej školy

tvorivosť

iniciatívnosť

spolupráca

jazykové a komunikačné kompetencie

kultúrne kompetencie

čitateľská gramotnosť







g

matematická gramotnosť

informačná gramotnosť

prírodovedná gramotnosť

analytické a kritické myslenie

iné (uveďte): (max. jedna možnosť, 100 znakov)





Práca s multimédiami.

Ako plánujete LŠ zrealizovať ? (Uveďte bližší opis priebehu LŠ a informácie o časovom harmonograme, cykloch,
predpokladaných aktivitách a ich výstupoch v bodoch.)

Letnú školu plánujeme realizovať v 2 cykloch počas 2 týždňov. Každý deň bude mať tematické zameranie a jednotlivé dni 
budú na seba nadväzovať. Jednotlivé týždne budú mať iný program, takže žiaci budú mať možnosť zapojiť sa aj do dvoch 
cyklov. Podľa počasia plánujeme aspoň 2 dni stráviť vyučovaním vonku a jeden vyučovací deň plánujeme stráviť exkurziou 
spojenou so zážitkovým vyučovaním v spolupráci s miestnou univerzitou. Výstupom projektu by malo byť zopakovanie 
problematického učiva matematiky a jeho prepojenie s ostatnými predmetmi, hlavne informatikou. Žiaci zároveň dostanú iný 
pohľad na média, ich tvorbu, zverejňovanie a nástrahy ktoré ich môžu stretnúť. Tieto aktivity budú zároveň slúžiť ako 
prevencia pred kyberšikanou, s ktorou sa žiaci mohli stretnúť počas dištančnej výučby. 

Spolupráca s neziskovým sektorom a externými organizáciami

 Plánujem spoluprácu s neziskovým sektorom a externými organizáciami

S akou organizáciou plánujete
spolupracovať? (Uveďte názov/názvy.)

Komunitné centrum Hagridovo

Ako bude táto spolupráca prebiehať? (Uveďte ako bude spolupráca vyzerať 1. pred projektom, 2. počas
projektu, a 3. po projekte v bodoch.)

1. pred projektom

Spoločná príprava programu a získavanie žiakov do letnej školy.

2. počas projektu

Metodická podpora, asistencia pri jednotlivých aktivitách, pomocný sprievod počas exkurzie. 

3. po projekte

Distribúcia a analýza spätnej väzby. 

Organizovali ste Letnú školu aj minulý rok? Áno

Počet zorganizovaných cyklov 1

Cieľ poskytnutia finančných prostriedkov na
rozvojový projekt

Organizácia Letnej školy

Termíny, skupiny, počty žiakov a požadované finančné prostriedky (v zmysle výzvy)
(musí byť zvolený aspoň jeden termín)

9.– 13.8.2021  
Cyklus A, krátky (4-6 hodín/deň)



9.– 13.8.2021  
Cyklus B, dlhý (7-10h/deň)

16.– 20.8.2021  
Cyklus A, krátky (4-6 hodín/deň)


16.– 20.8.2021  
Cyklus B, dlhý (7-10h/deň)

Počet skupín: 1

Plánovaný počet žiakov 1. stupňa: 6

Plánovaný počet žiakov 2. stupňa: 14

Finančné prostriedky: €1000

23.– 27.8.2021  
Cyklus A, krátky (4-6 hodín/deň)


23.– 27.8.2021  
Cyklus B, dlhý (7-10h/deň)

Počet skupín: 1

Plánovaný počet žiakov 1. stupňa: 6

Plánovaný počet žiakov 2. stupňa: 14

Finančné prostriedky: €1000

Celkový plánovaný počet zapojených žiakov (každý žiak je tu zahrnutý iba raz, aj keď navštevoval viaceré skupiny):

1.stupeň 10

2.stupeň 24

Finančné zabezpečenie realizácie projektu (požadované v zmysle výzvy)

Požadované bežné výdavky celkovo na školu v zmysle výzvy v Eur  €2000

Súhlas zriaďovateľa

 Zriaďovateľ bol s touto žiadosťou oboznámený a súhlasí s jej zaslaním:

Súhlas žiadateľa so zhromažďovaním, spracovaním a zverejňovaním poskytnutých údajov



Ja Alica Balážová súhlasím so zhromažďovaním, spracovaním a zverejňovaním poskytnutých údajov. Zároveň odoslaním



2021© www.minedu.sk O zbere údajov

 žiadosti potvrdzujem pravdivosť, presnosť a úplnosť údajov, ktoré som v žiadosti uviedol a skutočnosť, že zriadovateľ je
oboznámený a súhlasí so zaslaním žiadosti

V Rokforte dňa 17.05.2021

Meno, priezvisko žiadateľa

Alica Balážová

  Odoslať

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk www.minedu.sk

https://www.minedu.sk/
https://www.esf.gov.sk/
https://www.minedu.sk/

