
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt zameraný na organizáciu Letnej školy
na strednej škole na školský rok 2020/2021  
( v prípade spojenej školy zadajte identifikačné údaje strednej odbornej školy. V prípade elokovaného pracoviska zadajte údaje
elokovaného pracoviska. )

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
100016871 

Názov školy Elokované pracovisko ako súčasť Strednej odbornej školy
technickej

Adresa sídla:    Ulica a číslo Pionierska /33

Adresa sídla:    PSČ 04414

Adresa sídla:    Názov obce Čaňa

EDUID kmeňovej školy 100014979

Názov kmeňovej školy Stredná odborná škola technická

Počet žiakov školy spolu  13

Počet žiakov školy SZP  0

EDUID zriaďovateľa 200002897

Identifikátor zriaďovateľa 35541016

Názov zriaďovateľa Košický samosprávny kraj

Adresa sídla:    ulica a číslo Námestie Maratónu mieru /1

Adresa sídla:    PSČ 04266

Adresa sídla:    obec Košice-Staré Mesto

Adresa sídla:    kraj Košický

Kód zriaďovateľa pre financovanie VKE

Typ zriaďovateľa VÚC

Meno a priezvisko Ivan Malý

Telefónne číslo
+421907365879

E-mail
ivan.maly@edu.sk

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.)

Meno a priezvisko
Ján Pitúch

Telefónne číslo +421569874562

E-mail
jan.pituch@gmail.com

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)





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

20

Krátke zdôvodnenie tohoto predpokladu:


Našou snahou bude do Letných škôl zapojiť čo najviac žiakov z 
rizikových skupín, budeme hľadať možnosti ako ich motivovať k 
absolvovaniu LŠ.

Návrh projektu Letnej školy

Ako plánujete LŠ zrealizovať ? (Uveďte bližší opis priebehu LŠ a informácie o časovom harmonograme, cykloch, obsahu a
zameraní výchovno-vzdelávacích aktivít a ich výstupoch v bodoch.)

Škola vychádza zo špecifických potrieb výkonových štandardov a obsahových štandardov praktickej výchovy.  
 
 

Cieľ poskytnutia finančných prostriedkov na
rozvojový projekt

Organizácia Letnej školy

Termíny, skupiny, počty žiakov a požadované finančné prostriedky (v zmysle výzvy)

Prosíme, dbajte na maximálny počet žiakov v skupine podľa vyhlášky č. 251/2018 Z. z. Viac skupín toho
istého učebného odboru je možné vytvoriť až po naplnení skupiny najvyšším počtom žiakov v zmysle



vyhlášky.

SKUPINA 1

SKUPINA 2

SKUPINA 3

SKUPINA 4

 9.– 20.8.2021  »  Cyklus A (10 pracovných dní)

Kód odboru: 2684K

Typ odboru: Študijný odbor

Plánovaný počet žiakov v skupine 10

Finančné prostriedky: €1000

Kód odboru: 2697K

Typ odboru: Študijný odbor

Plánovaný počet žiakov v skupine 10

Finančné prostriedky: €1000

Kód odboru: 2484H01

Typ odboru: Učebný odbor

Plánovaný počet žiakov v skupine 10

Finančné prostriedky: €1000

Kód odboru: 2487H02

Typ odboru: Učebný odbor

Plánovaný počet žiakov v skupine 10

Finančné prostriedky: €1000

ODOBRAŤ  Pridať ďalšiu skupinu

16.– 27.8.2021  »  Cyklus A (10 pracovných dní)

9.– 27.8.2021  »  Cyklus B (15 pracovných dní)

Finančné zabezpečenie realizácie projektu (požadované v zmysle výzvy)

Požadované bežné výdavky celkovo na školu v zmysle výzvy v Eur  4000



2021© www.minedu.sk O zbere údajov

Nahratie prílohy

Súhlas zriaďovateľa

€

Prílohou žiadosti je rozpočet (podľa predlohy)  

Povolený formát PDF alebo XLS/XLSX – max veľkosť 10 MB 

test.pdf
25 KB

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

Súhlas žiadateľa so zhromažďovaním, spracovaním a zverejňovaním poskytnutých údajov



Ja PhDr. Ján Pituch súhlasím so zhromažďovaním, spracovaním a zverejňovaním poskytnutých údajov.
Zároveň odoslaním žiadosti potvrdzujem pravdivosť, presnosť a úplnosť údajov, ktoré som v žiadosti
uviedol a skutočnosť, že zriadovateľ je oboznámený a súhlasí so zaslaním žiadosti

V Čaňa dňa 17.05.2021

Meno, priezvisko žiadateľa

PhDr. Ján Pituch

  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/

