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NAJNOVŠIE OTÁZKY
Kde nájdem informáciu o tom, či bol škole udelený finančný príspevok na organizáciu
Letnej školy?
Podporené

projekty

Letnej

školy

nájdete

na

stránke

ministerstva:

https://www.minedu.sk/vyhodnotenie-letne-skoly-2021/.

Aký typ dohôd alebo zmlúv môže zamestnávateľ uzatvoriť s osobami, ktoré nie sú
kmeňovými zamestnancami školy na aktivity týkajúce sa organizácie a realizácie Letnej
školy?
Navrhované sú tieto dohody a zmluvy:
● Dohoda o vykonaní práce
● Dohoda o pracovnej činnosti
● Dohoda o brigádnickej činnosti
● Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

Čo robiť v prípade, že sme si žiadosť o Letnú školu nevytlačili a nepamätáme si z nej
potrebné údaje?
Škola sa vie dostať k svojej žiadosti vyhľadaním spätného mailu, ktorý jej prišiel pri jej odoslaní. Ak
tento mail nevie nájsť a informáciu zo žiadosti potrebuje, škola môže kontaktovať koordinačný tím
na emailovej adrese: letneskoly@minedu.sk. Do správy na začiatok, prosím, uveďte EDUID Vašej
školy, ktorý začína číslicou 1.
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Ako zabezpečovať stravovanie žiakov v Letnej škole?
Žiaci v Letnej škole by mali mať zabezpečené aspoň jedno teplé jedlo za deň. V ideálnom prípade
majú žiaci zabezpečenú aj desiatu a olovrant. Strava je zabezpečená zo školskej jedálne.

Ako riešiť stravovanie žiakov, ak školská jedáleň nie je v čase realizácie Letnej školy v
prevádzke?
Ak školská jedáleň danej školy nie je v čase Letnej školy k dispozícii, odporúča sa využiť služby iného
zariadenia, ktoré je zaradené do siete zariadení školského stravovania. Napríklad, školy organizujúce
Letnú školu v blízkom okolí sa môžu spojiť a dovážať stravu z jedného takéhoto zariadenia. V prípade
ak ani táto alternatíva nie je možná, škola hľadá iné možnosti ako žiakom zabezpečiť teplú stravu.
Každá škola podľa svojho uváženia a kontextu sa usiluje o to, aby zabezpečila žiakom stravu, ktorá
bude v čo najväčšej miere v súlade s normami školského stravovania.

Odkedy je možné začať s nakupovaním materiálu potrebného na realizáciu Letnej školy?
Do oprávnených výdavkov je možné zahrnúť výdavky súvisiace s organizáciou Letnej školy od
dátumu zverejnenia zoznamu úspešných žiadateľov, t.j. 25. 6. 2021. Ministerstvo zašle
kompetentným orgánom finančný príspevok na organizáciu Letnej školy v priebehu mesiaca júl.
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Ako bude prebiehať vyúčtovanie a vyhodnotenie projektu?
Pre priblíženie predstavy ako bude prebiehať vyhodnocovanie projektu je na stránke ministerstva
zverejnený vzor záverečnej správy. Škola vyplní záverečnú správu v podobe online formuláru, ktorý
bude zverejnený na konci augusta na stránke ministerstva, do 31. 10. 2021.

Môžu Letnú školu navštevovať aj budúci prváci?
Toto nie je možné, keďže títo žiaci sú v auguste, v čase priebehu Letnej školy, ešte len predškoláci.

Je možné zmeniť termín realizácie Letnej školy?
Táto zmena je možná. Napríklad, ak ste v žiadosti uviedli, že Letnú školu chcete realizovať v prvom
týždni (9.- 13. 8.), je možné termín Letnej školy posunúť na druhý (16.-20.8.) alebo aj tretí týždeň
(23.-27.8.).

Musí byť Letná škola realizovaná len v dopoludňajších hodinách?
Škola si nastavuje začiatok Letnej školy sama podľa svojich potrieb a potrieb svojich žiakov.
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Podľa čoho sa školy majú riadiť v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 pri
organizácii Letnej školy?
V súvislosti s ochorením pandémie COVID-19 sa škola riadi usmernením vydaným ministerstvom.
Toto

usmernenie

je

zverejnené

na

stránke

ministerstva

v

sekcii

Aktuálne

témy:

https://www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenia-v-case-covid-19/.

Aké kritériá musia spĺňať zamestnanci zapojení do projektu? Musí sa ísť výlučne
o kmeňových pedagogických zamestnancov školy?

Do projektu môžu byť zapojení pedagogickí aj odborní zamestnanci školy. Takisto môžu vypomáhať
dobrovoľníci, študenti pedagogického štúdia v magisterskom stupni, osoby v prebiehajúcom alebo
ukončenom doplnkovom pedagogickom štúdiu (DPŠ), zamestnanci neziskového sektora, atď. Za
vedenie vzdelávacej časti Letnej školy sú zodpovední pedagogickí zamestnanci, zamestnanci s DPŠ
alebo dobrovoľníci s ukončeným bakalárskym stupňom pedagogického štúdia. Iní zamestnanci
školy, neziskového sektora alebo dobrovoľníci môžu vypomáhať pri aktivitách zameraných na rozvoj
zručností. Taktiež odporúčame s dobrovoľníkmi podpísať dobrovoľnícke zmluvy.

Je možné do projektu Letná škola zapojiť zamestnancov, ktorí sú súčasťou projektov NP
PoP I. a II.?

Zapojenie takýchto zamestnancov musí škola dôkladne zvážiť z nasledujúcich dôvodov.
Druh pracovnej činnosti dohodnutý v dohode o pracovnej činnosti na projekt Letná škola by mal byť
podstatne odlišný od druhu práce, ktorý má zamestnanec uzavretý v rámci NP projektu POP I a POP
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II, resp. v rámci výziev V ZŠ úspešnejší a V ZŠ úspešnejší II. Zamestnanec (ako napr. asistent,
psychológ, atď.) nesmie samostatne zabezpečovať pedagogickú činnosť a v prípade uzatvorenia
novej dohody o pracovnej činnosti bude treba dbať na prekrývanie časov, EK pri auditoch toto
dôsledne overuje. Zároveň je nevyhnutné dodržať legislatívu SR, konkrétne zákon č. 311/2001 Z. z.,
Zákonník práce, § 50 - Zamestnávateľ môže dohodnúť niekoľko pracovných pomerov s tým istým
zamestnancom len na činnosti spočívajúce v prácach iného druhu; práva a povinnosti z týchto
pracovných

pomerov

sa

posudzujú

samostatne.

Takisto zamestnanec môže vykonávať prácu vo viacerých pracovných pomeroch len v takom rozsahu
pracovného času, ktorý je možné v priebehu 24 hodín reálne odpracovať, a to pri dodržaní
nepretržitého denného odpočinku (§ 92 Zákonníka práce) a tiež nepretržitého odpočinku v týždni (§
93 Zákonníka práce) v každom z týchto pracovných pomerov. Zamestnávateľ je povinný viesť
evidenciu pracovného času podľa skutočnej situácie – podľa skutočného výkonu práce, a teda
zamestnávateľ nemôže vykazovať v evidencii pracovného času paralelný výkon práce vo viacerých
pracovných pomeroch a alebo vykazovať vykonávanie práce v čase, keď sa práca nevykonávala.
V nadväznosti na vyššie uvedené sa posudzuje aj skutočnosť, či pracovný fond zamestnanca (za
všetky jeho pracovné úväzky) neprekročil 1,5 násobok možného úväzku v danom mesiaci (t.j.
maximálny pracovný fond zamestnanca v danom mesiaci).
Výdavky týkajúce sa výkonu práce sú limitované rozsahom práce maximálne 12 hodín/deň za všetky
pracovné úväzky osoby kumulatívne, t. j. za všetky pracovné pomery, dohody mimo pracovného
pomeru a štátnozamestnanecký pomer.

Ako nájsť komunitné centrum v našom okolí, s ktorým by sme mohli spolupracovať?
Komunitné centrá vo vašom okolí môžete nájsť na týchto dvoch odkazoch:
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● https://www.minv.sk/?zapojeni-poskytovatelia-2
● https://bokku.gov.sk/o-projekte/mapa-subjektov-np-bokku/?csrt=10467292102371465505

TECHNICKÉ OTÁZKY
Ako postupovať pri vypĺňaní žiadosti?
•

na prípravu žiadosti využijete INÝ prehliadač, ako je Internet Explorer;

•

žiadosť si ešte pred odoslaním uložte ;

•

skontrolujte, či Vám po odoslaní žiadosti ukáže na stránke informáciu o prijatí žiadosti;

•

potvrdenie o odoslaní, spolu s kópiou žiadosti, Vám príde aj na zadanú e-mailovú adresu –

POZOR: niekedy dané potvrdenie príde do spamu, takže je potrebné, aby ste si skontrolovali aj
nevyžiadanú poštu;
•

ak Vám potvrdzovací mail nepríde, skúste žiadosť odoslať z iného prehliadača a/alebo

počítača (duplicitná žiadosť NIE JE dôvodom na vylúčenie žiadosti).

Pri vypĺňaní žiadosti sa vyskytli technické problémy, kam sa môžem obrátiť?
V prípade otázok alebo problémov nás môžete kontaktovať na letneskoly@minedu.sk. Do správy na
začiatok, prosím, uveďte EDUID Vašej školy, ktorý začína číslicou 1. Ak je to možné, uveďte aj EDUID
riaditeľa, ktorý chce žiadosť vyplniť začínajúci číslicou 3.

Akým spôsobom si overíme, že bola naša žiadosť zaevidovaná?
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Po odoslaní žiadosti sa Vám na stránke ukáže informácia o prijatí žiadosti. Potvrdenie o odoslaní,
spolu s kópiou žiadosti, Vám príde aj na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v žiadosti, a preto si,
prosím, poriadne skontrolujte správne napísanú e-mailovú adresu. Niekedy dané potvrdenie príde
do spamu, reklám a pod., preto je potrebné, aby ste si skontrolovali aj nevyžiadanú poštu. Ak Vám
mail neprišiel, Vaša žiadosť pravdepodobne zaevidovaná nebola - v takom prípade, prosím, napíšte
na mailovú adresu letneskoly@minedu.sk.

FINANČNÉ OTÁZKY
Je v rámci tohto rozvojového projektu možné využívať finančné prostriedky na
kapitálové alebo bežné výdavky?
V rámci tohto rozvojového projektu je možné využívať finančné prostriedky na bežné výdavky
určené na odmeňovanie kmeňových zamestnancov a tovary a služby súvisiace so zabezpečením
chodu LŠ. Medzi oprávnené výdavky patria aj tovary a služby (napr. materiál k zabezpečeniu LŠ napr.
kancelárske potreby, učebné pomôcky, dopravu, cestovné náhrady, Dohody o vykonaní práce pre
zamestnancov, ktorí nie sú prijatí v škole na pracovnú zmluvu) a stravné pre žiakov (desiata, obed,
olovrant). Finančné prostriedky NIE JE možné použiť na kapitálové výdavky.

Je strava pre žiakov oprávneným výdavkom?
Žiaci zo SZP a žiaci v hmotnej núdzi majú nárok na príspevok na stravu, nakoľko školský rok trvá do
31.8.2021. Ohľadom príspevku na stravu aj pre ostatných žiakov MŠVVaŠ SR rokuje s Ministerstvom
práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
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Škola je však oprávnená použiť financie z projektu Letnej školy na zabezpečenie stravy pre
účastníkov. Je to oprávnený výdavok. Odporúča sa, aby pri dlhých cykloch žiaci mali zabezpečenú
stravu v podobe desiaty, obeda a olovrantu.

Akým spôsobom môžeme pokryť náklady na dopravu žiakov?
Keďže školský rok oficiálne trvá do 31.8.2021, majú žiaci nárok na preplatenie cestovného aj počas
Letnej školy štandardným spôsobom podľa §4aa zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných
škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
Nárok na preplatenie cestovného majú iba kmeňoví žiaci verejnej alebo cirkevnej školy v súlade s §
4aa zákona č. 597/2003 Z.z. Pokiaľ by Letnú školu navštevovali žiaci inej kmeňovej školy, cestovné
im môže byť preplatené iba z príspevku ministerstva na rozvojový projekt.

Akým spôsobom máme postupovať pri vyúčtovaní projektu?
V záverečnej správe, ktorej predloha bude zverejnená na stránke MŠVVaŠ SR v časti Letné školy,
každá škola vykáže rozdiel medzi požadovanými finančnými prostriedkami a skutočne použitými
finančnými prostriedkami. Školy vyhotovia finančné vyúčtovanie bežných výdavkov, tovarov a
služieb. Nevyužité finančné prostriedky zašle škola v termíne do 31.10.2021 zriaďovateľovi a ten ich
vráti okresnému úradu v sídle kraja alebo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu v prípade
zriaďovateľov, ktorými sú vyššie územné celky.

Často kladené otázky - Letné školy 2021
Základné školy

PROJEKTOVÉ OTÁZKY
Čo je projektový cyklus?
Projektový cyklus je obdobie 5 dní (pondelok až piatok), počas ktorého škola organizuje vzdelávacie
aktivity a aktivity zamerané na rozvoj zručností (voľnočasové, socializačné a pohybové aktivity) pre
jednu skupinu žiakov (10 až 20 žiakov).

Ako sa správne počítajú jednotlivé cykly projektu?
Cyklus A je kratší, znamená to, že aktivity v ňom prebiehajú počas 4 až 6 vyučovacích hodín. Cyklus
B je dlhší, aktivity počas neho trvajú 7 až 10 vyučovacích hodín - je ponechané na rozhodnutí školy,
aký presne počet hodín (v rámci definovanej škály) si vyberie. Finančné príspevky na tieto cykly sa
líšia. Pre krátky cyklus A je finančný príspevok ministerstva 600 €, pre dlhý cyklus B je finančný
príspevok 1 000 €.

Môže sa jeden žiak zúčastniť LŠ aj počas viacerých cyklov?
Ak má žiak záujem navštevovať LŠ dlhšie, je tu takáto možnosť v prípade voľných kapacít. Ak je však
v škole o LŠ veľký záujem, škola uprednostní žiaka, ktorý ešte nemal možnosť zúčastniť sa jej.
Škola má taktiež možnosť pripraviť pre rovnakú skupinu žiakov letnú školu pozostávajúcu z viacerých
cyklov. Opäť však platí pravidlo, že by mala najprv uprednostniť žiakov, ktorí sa LŠ nezúčastnili.

Môže sa LŠ zúčastniť aj žiak inej školy?
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Áno, LŠ na škole A môže navštevovať aj žiak, ktorý je kmeňovým žiakom školy B. Nemôže však žiadať
o príspevok na stravu a dopravné ako kmeňoví žiaci. Ak chce škola A, ktorá LŠ organizuje tomuto
žiakovi na stravu a dopravu prispieť, musí to spraviť z príspevku ministerstva na organizáciu LŠ.
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Ako sa zmestia 4 cykly do 3 týždňov, v ktorých prebieha LŠ?
Ak má škola dostatok kapacít, cykly môžu prebiehať aj paralelne. Napríklad, škola zorganizuje v
prvých dvoch týždňoch dva cykly a v poslednom treťom týždni sa uskutočnia dva cykly prebiehajúce
paralelne.

Čo máme spraviť, ak prihlásení žiaci prestanú navštevovať letnú školu?
LŠ pokračuje aj naďalej so zvyšnými žiakmi. Je dobré zistiť dôvody, pre ktoré sa žiaci rozhodli prestať
navštevovať LŠ a zahrnúť ich do záverečného vyhodnotenia LŠ. Voľné miesta je tiež možné ponúknuť
ďalším žiakom, ktorí majú o LŠ záujem. Letná škola pokračuje ďalej bez obmedzení aj keď počet
žiakov klesne pod 10.
Je možné dodatočne do LŠ zapojiť žiakov, ktorí tam pôvodne neboli prihlásení?
Áno, ak má škola voľné kapacity, prípadne niektorý žiak prestane LŠ navštevovať, môže škola
ponúknuť voľné miesta aj ďalším žiakom. Je však potrebné, aby bola dodržaná stanovená veľkosť
skupiny (10 - 20 žiakov na skupinu).

Akým spôsobom máme dochádzku žiakov evidovať? Je potrebné vypĺňať počas projektu
triedne knihy?
MŠVVaŠ SR pripravilo vzor Triednej knihy pre Letné školy, avšak škola môže využiť aj iný spôsob
evidencie ktorý jej viac vyhovuje (napr. Triedna kniha pre centrum voľného času, Triedna kniha v
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školskom klube detí alebo si škola môže vytvoriť aj vlastný materiál na evidenciu). Vzorové triedne
knihy sú dostupné na stiahnutie na stránke MŠVVaŠ SR, v časti Letné školy, Podporné materiály.
Je dôležité, aby školy evidovali celkový počet žiakov, ktorí LŠ navštevujú, a takisto aj počet žiakov z
rizikových skupín. Ďalej škola eviduje obsah jednotlivých dní, a teda výchovno-vzdelávacie aktivity a
aktivity zamerané na rozvoj zručností, ktorým sa venuje. Tieto informácie škola neposiela MŠVVaŠ
SR priebežne, ako ani na konci projektu. Bude ich však potrebovať pri vyhodnocovaní projektu LŠ v
záverečnej správe. Takisto je potrebné ich evidovať pre prípad kontroly zo strany okresného úradu
v sídle kraja.

Musíme vyučovať podľa učebných osnov (ďalej len UO)? Je potrebné zistiť, kde v plnení
UO sa žiaci nachádzajú?
Školy nemusia vyučovať podľa učebných osnov, a teda ani nie je potrebné zisťovať úroveň žiakov v
rámci nich. Napriek tomu je nevyhnutné, aby LŠ slúžili na dobehnutie zameškaného učiva a
rozvíjanie zručností a kompetencií u žiakov. Približne 10 až 15 hodín (v krátkom cykle A) a 20 až 25
hodín (v dlhom cykle B) LŠ musí byť venovaných vyučovaniu v súlade so školským vzdelávacím
programom a vzdelávacím aktivitám. Samozrejme, stále sa pod tým myslí to, že aktivity by mali byť
hravého, tvorivého charakteru prepájajúce učivo a reálny život a rozvíjajúce medzipredmetovú
spoluprácu.

Koľko hodín z dňa by malo byť venovaných vyučovaniu a vzdelávacím aktivitám?
Program LŠ obsahuje vzdelávaciu časť, ktorej dĺžka je stanovená nasledovne:
● Krátky cyklus A: 2 až 3 hodiny denne (10 až 15 hodín za cyklus)
● Dlhý cyklus B: 4 až 5 hodín denne (20 až 25 hodín za cyklus)
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Uvádzame niekoľko príkladov na inšpiráciu:

KRÁTKY CYKLUS A

PRÍKLAD A.1: Škola, ktorá organizuje krátky cyklus A, sa rozhodla, že vyučovanie bude počas LŠ
prebiehať vždy 3 hodiny na začiatku dňa. V pondelok a vo štvrtok sa preto venuje vyučovaniu
slovenského jazyka a literatúry, a teda aktivitám zameraným na rozvoj komunikačných
spôsobilostí, v utorok a v piatok matematike a v stredu realizuje prírodovedné aktivity. Škola
predmety vyučuje zábavnou formou a žiakov často berie na vyučovanie do exteriéru. Zvyšný čas
trávia deti voľnočasovými aktivitami zameranými na rozvoj zručností, ako napr. tímovej
spolupráce, športovými aktivitami a charakterovým vzdelávaním.

PRÍKLAD A.2: Iná škola, ktorá tiež organizuje krátky cyklus A, si zvolila možnosť, že sa bude celý
pondelok (5 hodín) a stredu (5 hodín) venovať prírodovedným a spoločenskovedným témam –
napr. Biológia, Geografia, Dejepis, Slovenský jazyk, Cudzí jazyk so zameraním na globálne
vzdelávanie. Zvyšné dni škola pre žiakov pripraví športové aktivity a voľnočasové hry zamerané na
ďalší rozvoj zručností a v piatok pôjdu žiaci na exkurziu do miestneho múzea.

Často kladené otázky - Letné školy 2021
Základné školy
DLHÝ CYKLUS A

PRÍKLAD B.1: Škola, ktorá organizuje dlhý cyklus B, sa rozhodla, že vyučovanie bude počas LŠ
prebiehať vždy 4 hodiny v poobedňajších hodinách. Každý deň LŠ teda škola otvorí spoločným
stretnutím a voľnočasovými aktivitami zameranými na ďalší rozvoj tvorivosti, iniciatívnosti a
spolupráce. Tieto aktivity budú trvať približne 4 hodiny a následne sa žiaci budú interaktívnou
formou 4 hodiny venovať rozvíjaniu matematickej a čitateľskej gramotnosti.

PRÍKLAD B.2: Ďalšia škola organizujúca dlhý cyklus B sa rozhodla pre nasledovné rozvrhnutie
vzdelávacej časti (Príklad rozvrhu sa nachádza nižšie.). Medzi vzdelávacími aktivitami škola
realizuje aktivity zamerané na rozvoj zručností, ktoré môžu mať podobu umeleckých, športových
a pohybových aktivít alebo charakterového vzdelávania.
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Návrh rozvrhu z príkladu B.2:

P

U

8.00 –
8.20

8.30 – 10.30

10.45 – 12.00

12.45 – 14.45

15.00 –
16.30

Ranný
kruh

Aktivity zamerané na
podporu komunikačných
spôsobilostí

Aktivity
zamerané

Prírodovedné aktivity

Aktivity
zamerané

Matematické aktivity

Aktivity
zamerané

Ranný
kruh

na rozvoj
zručností

na rozvoj
zručností
Vyhodnotenie
dňa
Spoločenskovedné
aktivity

na rozvoj
zručností

S

Š

Ranný
kruh

Ranný
kruh

Aktivity zamerané na
podporu komunikačných
spôsobilostí

Aktivity
zamerané

Matematické aktivity

Aktivity
zamerané

na rozvoj
zručností
Vyhodnotenie
dňa
Prírodovedné aktivity

na rozvoj
zručností

na rozvoj
zručností

Aktivity
zamerané

Aktivity
zamerané
na rozvoj
zručností
Vyhodnotenie
dňa

Spoločenskovedné
aktivity

Aktivity
zamerané
na rozvoj
zručností
Vyhodnotenie
dňa
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P

Ranný
kruh

Aktivity zamerané na
podporu
komunikačných
spôsobilostí

Matematické
aktivity

Vyhodnotenie týždňa
skupiny/celej LŠ

v

rámci

Prezentácia prác žiakov (divadlo,
plagáty, výstavy prác a pod.)

Aký je rozdiel medzi vzdelávacími aktivitami a tými označenými ako „aktivity zamerané
na rozvoj zručností”?
Oba typy aktivít rozvíjajú zručnosti a kompetencie u žiakov, ako napr. tvorivosť, iniciatívnosť,
spoluprácu, kritické a analytické myslenie. Rozdielom je, že vzdelávacie aktivity slúžia na napĺňanie
obsahu a cieľov vyplývajúcich zo školského vzdelávacieho programu. Tieto aktivity majú byť
realizované interaktívnou formou s využitím medzipredmetovej spolupráce. Aktivity zamerané na
rozvoj zručností obsahujú napr. voľnočasové, socializačné a pohybové aktivity.

Aké spektrum učiva musí školy pokryť vo vzdelávacej zložke?
V prvom rade škola vychádza zo svojho školského vzdelávacieho programu a venuje sa cieľom a
obsahu, ktoré z neho vyplývajú. Na druhej strane vzdelávací obsah nemusí byť široký. Škola sa môže
napríklad rozhodnúť, že v rámci programu LŠ sa bude venovať len posilňovaniu vedomostí a
zručností spojených s matematikou a vyučovacím jazykom.
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Je tento projekt výlučne určený len pre žiakov z rizikových skupín?
Nie, tento projekt je určený všetkým žiakov, ktorí majú o LŠ záujem. Škola napriek tomu identifikuje
žiakov z rizikových skupín a zvolí stratégie, aby oslovila aj týchto žiakov.

Je povinnosť organizovať LŠ s neziskovým sektorom a/alebo externou organizáciou?
Spolupráca s neziskovým sektorom alebo externou organizáciou je súčasťou výberového kritéria
„Kvalita a obsah projektu”. Ak škola má možnosť s niekým spolupracovať, veľmi sa to odporúča a
môže to prispieť k vyššej kvalite samotného programu LŠ. Nie je to však povinnosť.

Ako bude organizácia, s ktorou chceme spolupracovať, vedieť, čo má robiť?
Škola si spoluprácu dohodne s organizáciou sama. Spolu sa dohodnú na tom, ako má spolupráca
vyzerať a kto je za čo zodpovedný.

Čo máme robiť, ak potrebujeme pomôcť s prípravou obsahu a organizáciou LŠ?
V tomto prípade je tu viacero možností:
● Webináre:
○ MŠVVaŠ SR v spolupráci s ŠPÚ usporiada sériu webinárov na tému organizácie,
nastavenia obsahu LŠ a spolupráce s neziskovým sektorom. Na webinároch sa školy
budú môcť zúčastniť priamo alebo si ich budú môcť pozrieť zo záznamu, ktorý bude
zverejnený na stránke MŠVVaŠ SR v časti Letné školy.
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● Materiály s odporúčanými aktivitami:
○ príklady výchovno-vzdelávacích aktivít od ŠPÚ
○ odporúčania na výchovno-vzdelávacie aktivity počas Letnej školy 2021
○ príklady dobrej praxe z minuloročnej LŠ
○ zoznam inšpiratívnych zdrojov
Bližšie informácie o webinároch a materiáloch budú zverejnené na stránke MŠVVaŠ SR v časti
Letné školy.

