
NAJČASTEJŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE K PRÍSPEVKU 

NA EDUKAČNÉ PUBLIKÁCIE ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU 

A PROSTRIEDKOM MECHANIZMU NA EDUKAČNÉ 

PUBLIKÁCIE PRE CUDZIE JAZYKY Z POO 

NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023 
 

 

1. Chcela by som sa informovať o projekte na poskytnutie prostriedkov mechanizmu na 

nákup edukačných publikácií pre cudzie jazyky z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti 

SR. V súvislosti s tým by sme chceli vedieť ako sa bude realizovať evidencia pracovných 

zošitov, ktoré sú spotrebným materiálom. Budú môcť žiaci do pracovných zošitov písať, 

keďže sa majú viesť v riadnej evidencii? Je predpoklad, že bude táto výzva aj budúci rok? 

 

Škola vedie evidenciu edukačných publikácií podľa vnútorných predpisov. Žiaci budú môcť do 

pracovného zošita písať (Pracovný zošit v tlačenej podobe je edukačná publikácia, ktorej 

životnosť je podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

č. 527/2021 Z. z. o edukačných publikáciách jeden školský rok.).  

K predpokladu možnosti nakupovať pracovné zošity aj v budúcom roku sa v súčasnosti 

nevieme vyjadriť, vzhľadom na to, že informácie k poskytnutiu prostriedkov mechanizmu Plánu 

obnovy a odolnosti SR na zabezpečenie edukačných publikácií pre školský rok 2023/2024 budú 

zverejnené až v roku 2023. Upozorňujeme, že aj v budúcnosti bude aj  naďalej platiť 

odporúčanie nakupovať prioritne učebnice. 

 

2. Chcem Vás poprosiť o pomoc pri nákupe učebníc. Neviem ako vypísať tlačivo keď sme si 

vybrali balík v Aitec, ktorý obsahuje Zbierku úloh, PZ zo slov. jazyka a PZ z čítania. V 

Littere sme našli z tohto balíka len dva tituly, tretiu nemajú v ponuke. A v ďalších 

kníhkupectvách  tiež nemajú všetky tituly. Ako to máme zapísať do toho záznamu.  

 

Je potrebné porovnať ceny od viacerých dodávateľov; ak niektorí dodávatelia nemajú v ponuke 

daný titul, použijete cenu daného titulu od iného dodávateľa a tohto dodávateľa uvediete do 

ďalšieho riadku v zázname z prieskumu trhu. 

 

3. Rada by som sa opýtala na postup verejného obstarávania v prípade, že kupujeme 

učebnice v tzv. "balíkoch" pre triedy - kedy je cena výrazne výhodnejšia a jednoznačne 

najlepšie vyhovuje princípu hospodárnosti. Napríklad firma Aitec ponúka takúto službu. 

Okrem toho pri nákupe pre celú triedu (čo je v našom prípade napr. len 5 - 8 kusov vždy 

dostávame publikáciu pre učiteľa zdarma, multimediálnu podporu aj  a doplnkové 

materiály...Sme malotriedka a iné vydavateľstvá a predajcovia takúto ponuku nemajú. A 

toto neviem zakomponovať do záznamu z prieskumu trhu. Viete mi poradiť, ako by som 

mala postupovať, aby som naozaj mohla kúpiť učebnice v balíkoch - nakoľko sú pre nás 

najhospodárnejšie? 

 

Ak niektorý dodávateľ ponúka „balík“ rôznych učebníc, potom je potrebné porovnať cenu 

jednotlivých učebníc v „balíku“ s cenou jednotlivých učebníc iných dodávateľov, a tieto ceny 

uviesť do záznamu z prieskumu trhu. 

 

4. Chcem sa opýtať, že či je možné objednávať jednotlivé učebnice postupne? Teda, či je 

možné napr. dnes urobiť "záznam z prieskumu trhu" na učebnicu Project 5 a teda aj print 

screen obrazovky, aj všetky náležitosti záznamu z prieskumu, aj objednávku, a na druhý 

deň tak isto urobím s učebnicou Project 4, na ďalší deň Project 3 atď? Ide mi o to, aby 

som to nemusela návalovo robiť všetko v jeden deň, lebo je tých náležitostí strašne veľa.  

 

V uvedenom postupe nevidíme problém.  



 

5. Sme menejtriedna škola s ročníkmi 1.-4.bez právnej subjektivity. Sumu na nákup učebníc 

máme 380€. Musíme aj v takomto prípade robiť záznam o prieskume trhu? Ak áno, koho 

máme dať do názvu verejného obstarávateľa, školu, alebo obec? 

 

Musíte preukázať hospodárnosť a v názve verejného obstarávateľa uvediete školu. 

 

6. Prosím o informáciu ako postupovať, ak chceme realizovať nákup učebníc AJ podľa 

zoznamu: Zoznam EP na prostriedky mechanizmu z POO (školský rok 2022/2023). 

Posledný stĺpec je: "CENNÍK" kde sú aj webové stránky. Chcem sa opýtať, či len z týchto 

webových stránok môžeme nakupovať, alebo si môžeme hľadať na internete aj iné 

kníhkupectvá? 

 

V dokumente Zoznam EP na prostriedky mechanizmu z POO sú uvedené webové stránky 

vydavateľov a výhradných distribútorov. Samozrejme, môžete nakupovať aj z iných 

kníhkupectiev, resp. od iných dodávateľov. Podstatné je, aby ste postupovali hospodárne. 

7. Chcem sa opýtať, ak robím prieskum trhu pomocou internetového prieskumu a na 

internete ponúka učebnicu alebo prac. zošit len jeden predajca, stačí ak do záznamu 

napíšem len jedného osloveného dodávateľa?  V manuále aj videonávode sa hovorí o 

minimálne ďalších dvoch, ale internet nič iné nevyhľadá.  

V prípade, ak je učebnica dostupná len u jedného dodávateľa, tak vypíšete záznam z prieskumu 

trhu a uvediete, že učebnica je dostupná iba od jedného predajcu, t. j. od jedného dodávateľa. 

V takomto prípade je potrebné preukázať snímkou obrazovky, že po zadaní konkrétneho titulu 

do internetového vyhľadávača sa zobrazí iba jeden predajca – dodávateľ. 

 

8. Dobrý deň, potrebovala by som informáciu ohľadom "Záznamu z prieskumu trhu s 

edukačnými publikáciami za účelom overenia hospodárnosti". My sme ŠZŠ naše učebnice 

ponúka len raabe.sk (prírodovedné a spoločenskovedné)a mladeleta.sk (SJL, CIL a MAT), 

iná možnosť nie je. Či aj napriek tomu je potrebné vypisovať záznam a robiť prieskum, 

keď je len jedno vydavateľstvo na dané učebnice a PL (nie je možnosť výberu najlepšej 

ceny). 

V prípade, ak je učebnica dostupná len u jedného dodávateľa, tak vypíšete záznam z prieskumu 

trhu a uvediete, že učebnica je dostupná iba od jedného predajcu, t. j. od jedného dodávateľa. 

V takomto prípade je potrebné preukázať snímkou obrazovky, že po zadaní konkrétneho titulu 

do internetového vyhľadávača sa zobrazí iba jeden predajca – dodávateľ. 

 

9. Naša ZŠ začala robiť prieskumy k obstarávaniu učebníc pre I. a II. stupeň. Postupujeme 

v súlade s inštruktážnym videom a metodickým pokynom. Pri niektorých tituloch však 

máme problém nájsť troch rôznych predajcov. Sú tituly, ktoré predáva len samotné 

vydavateľstvo, keďže sú nové a nie je možné porovnať cenu. Tiež máme tituly, ktoré sme 

našli len u dvoch predajcov, prípadne aj u tretieho, ale sú tam nedostupné - 

vypredané.  Stáva sa aj to, že internetové predajne ponúkajú staré vydania, ktoré nie sú v 

súlade s IŠVP a kým nevypredajú staré vydania, nové neponúkajú (takú informáciu sme 

dostali priamo od obchodného zástupcu jedného vydateľstva). Prosíme o usmernenie, ako 

máme postupovať v tomto prípade. 

 

Ak ide o titul, ku ktorému sú cenové ponuky od troch dodávateľov, ale u niektorého z nich sú 

učebnice nedostupné, uvediete v zázname z prieskumu trhu aj túto cenovú ponuku s tým, že 

dodávateľ má uvedenú cenu, ale učebnice sú u tohto dodávateľa nedostupné. Ak ste našli dve 

cenové ponuky a iné nie sú, potom uvediete tieto dve. 

Škola môže nakúpiť za príspevok na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu len tie edukačné 

publikácie, ktoré sú uvedené v Zozname EP na príspevok zo ŠR. 

http://raabe.sk/
http://mladeleta.sk/


 

10. Sme neplnoorganizovaná škola s dvoma triedami. Zo ŠR, ktorý je cca 740 eur plánujeme 

nakúpiť edukačné publikácie od jedného vydavateľa - Aitec, s.r.o., ktorý na svojej 

internetovej stránke ponúka tituly za najnižšie ceny a k nákupu pre celú triedu aj bonusy. 

Cez internetový prieskum sme zistili, že mnohé tituly ponúka len internetový obchod 

Aitec. 

 

Naše otázky: 

1. Je potrebné aj v takomto prípade a pri tak nízkej sume absolvovať celý proces 

Prieskumu trhu, ktorý popisujete v Metodickom usmernení aj s vyplnením Záznamu z 

prieskumu trhu ku každej edukačnej publikácii osobitne ? 

2. Čo ak danú edukačnú publikáciu neponúka žiaden iný dodávateľ, alebo počet publikácii 

nie je dostatočný ? 

Pri nákupe má škola povinnosť postupovať hospodárne a je potrebné vykonať prieskum trhu.  

V prípade, ak je učebnica dostupná len u jedného dodávateľa, tak vypíšete záznam z prieskumu 

trhu a uvediete, že učebnica je dostupná iba od jedného predajcu, t. j. od jedného dodávateľa. 

V takomto prípade je potrebné preukázať snímkou obrazovky, že po zadaní konkrétneho titulu 

do internetového vyhľadávača sa zobrazí iba jeden predajca – dodávateľ. 

 

11. Chcem Vás požiadať o radu k obstarávaniu učebníc. Našla som si usmernenie na 

objednávku učebníc a je tam informácia, z ktorej som pochopila, že sa nás verejné  

obstarávanie nebude dotýkať, ale potom, akým spôsobom máme robiť objednávky? Na 

každý titul zvlášť? Lebo to je pri počte 200ks 200 objednávok? 

Toto som našla na webe: 

Škola pre každý nakupovaný titul vyplňuje tlačivo Záznam z prieskumu trhu samostatne 

(vzor tlačiva tu). Pri nákupe postupuje podľa príkladu najčastejšie uplatňovaného 

postupu pri nákupe edukačných publikácií za celkovú sumu menej ako 10 000 EUR. 

 

Na nákup edukačných publikácií za celkovú sumu menej ako 10 000 EUR bez DPH sa zákon 

o verejnom obstarávaní nevzťahuje, ale škola má povinnosť postupovať hospodárne a je 

potrebné vykonať prieskum trhu a vyplniť tlačivo pre každý nakupovaný titul samostatne. 

Prieskum trhu a počet objednávok spolu nesúvisia. 

 

12. Od akého dátumu bude ako oprávnený výdavok (časové hľadisko) akceptovateľná úhrada 

faktúry za edukačné publikácie z mechanizmu POO v roku 2022? 

 

Metodické usmernenie k prostriedkom mechanizmu na edukačné publikácie pre cudzie jazyky 

z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky bolo zverejnené na webovom sídle MŠVVaŠ 

SR dňa 07.04.2022. Na základe uvedeného sú oprávnené výdavky od tohto termínu. Posledným 

dňom oprávnenosti je 30.10.2022, tzn. posledná úhrada faktúry z bankového účtu prijímateľa. 

Oprávnené obdobie pre použitie prostriedkov mechanizmu POO na nákup EP je od 07.04.2022 

do 30.10.2022. Škola môže nakúpiť za prostriedky mechanizmu na edukačné publikácie pre 

cudzie jazyky z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky len tie edukačné publikácie, 

ktoré sú uvedené v Zozname EP na prostriedky mechanizmu POO. 

 

13. Prosím Vás môžeme urobiť objednávku a nákup učebníc ako aj učebníc cudzieho jazyka 

skôr ako máme peniaze schválene zo štátneho rozpočtu na účte školy? 

 

Pri nákupe edukačných publikácií v roku 2022 je potrebné rozlišovať dva rôzne prípady. 

1. Nákup edukačných publikácií pre cudzie jazyky (z mechanizmu POO) 

Metodické usmernenie k prostriedkom mechanizmu na edukačné publikácie pre cudzie 

jazyky z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky bolo zverejnené na webovom 

sídle MŠVVaŠ SR dňa 07.04.2022. Na základe uvedeného považujeme, že výdavky sú  

oprávnené od tohto termínu. Posledným dňom oprávnenosti je 30.10.2022, tzn. posledná 



úhrada faktúry z bankového účtu prijímateľa. Oprávnené obdobie pre použitie prostriedkov 

mechanizmu POO na nákup EP je od 07.04.2022 do 30.10.2022. Škola môže nakúpiť za 

prostriedky mechanizmu na edukačné publikácie pre cudzie jazyky z Plánu obnovy a 

odolnosti Slovenskej republiky len tie edukačné publikácie, ktoré sú uvedené v Zozname 

EP na prostriedky mechanizmu POO. 

2. Nákup edukačných publikácií pre iné predmety ako cudzie jazyky (zo ŠR)  

Z príspevku na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu na školský rok 2022/2023 je 

možné refundovať výdavky uskutočnené po 31.03.2022, kedy bol na webovom sídle 

ministerstva školstva zverejnený Odporúčaný postup pri obstarávaní edukačných publikácií 

na školský rok 2022/2023. Poskytnuté finančné prostriedky na príspevok na edukačné 

publikácie zo štátneho rozpočtu je možné využiť najneskôr do 03.12.2022. Škola môže 

nakúpiť za príspevok na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu len tie edukačné 

publikácie, ktoré sú uvedené v Zozname EP na príspevok zo ŠR. 

 

14. Z prostriedkov mechanizmu POO na nákup edukačných publikácií cudzích jazykov  sme 

ako základná škola dostali 0 €.V školskom roku 2022/2023 budeme edukovať 83 žiakov 3. 

ročníka. Sme ZŠ, ktorá bola zriadená 15. 11. 2019 a skladové zásoby edukačných 

publikácií nemáme. Žiadame vás o vysvetlenie. 

 

Prostriedky mechanizmu na edukačné publikácie pre cudzie jazyky z POO na školský rok 

2022/2023 sa každej škole určili podľa 

 - počtu žiakov podľa stavu k 15. septembru 2021 (údaje zo štatistických výkazov od CVTI 

„Škol (MŠVVŠ SR) 3 – 01“ a „Škol (MŠVVŠ SR) 4-01“) a 

 - výšky prostriedku mechanizmu POO na edukačné publikácie pre cudzie jazyky na žiaka. 

Pre školský rok 2023/2024 môžu byť škole poskytnuté prostriedky mechanizmu POO podľa 

relevantných kritérií pre daný školský rok. 

 

15. Od akého dátumu bude ako oprávnený výdavok (časové hľadisko)  akceptovateľná 

úhrada faktúry za edukačné publikácie zo ŠR v roku 2022? 

 

Z príspevku na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu na školský rok 2022/2023 je možné 

refundovať výdavky uskutočnené po 31.03.2022, kedy bol na webovom sídle ministerstva 

školstva zverejnený Odporúčaný postup pri obstarávaní edukačných publikácií na školský rok 

2022/2023. Poskytnuté finančné prostriedky na príspevok na edukačné publikácie zo štátneho 

rozpočtu je možné využiť najneskôr do 03.12.2022. Ak k tomuto dátumu zostanú škole 

nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku na edukačné publikácie, je potrebné tieto 

finančné prostriedky vrátiť prostredníctvom zriaďovateľa školy na účet regionálneho úradu 

školskej správy (ďalej „RÚŠS“). Pri vrátení finančných prostriedkov je potrebné postupovať v 

súlade s usmernením príslušného RÚŠS k vráteniu nevyčerpaných finančných prostriedkov. 

 

16. Chcel by som Vás poprosiť o usmernenie vo veci príspevku na učebnice, resp. navýšenia 

tohto príspevku. Jedná sa o ZŠ málotriednu školu s ročníkmi 1.-4.  Škola má v tomto 

školskom roku 5 prvákov a celkovo 31 žiakov. V nastávajúcom školskom roku budeme 

mať 21 prvákov, čím aj celkový počet žiakov narastie na 45.  Príspevok na učebnice je 

napočítaný podľa terajšieho stavu a zďaleka nepokryje náklady spojené s nákupom 

učebníc. Školu navštevuje cca polovica žiakov z marginalizovanej komunity a ich rodičia 

nám na učebnice neprispejú. Je možnosť požiadať MŠVVaŠ o navýšenie príspevku na 

učebnice, keďže sa jedná o prudký nárast počtu žiakov? 

 

V prípade výrazného nárastu počtu žiakov k 15.9.2022 oproti stavu k 15.9.2021 je možné 

požiadať o dofinancovanie príspevku na edukačné publikácie. O dofinancovanie príspevku na 

edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu na školský rok 2022/2023 môžu školy požiadať 



prostredníctvom svojho zriaďovateľa príslušný RÚŠS, ktorý sa následne obráti na ministerstvo 

školstva.  

V prípade edukačných publikácií pre cudzie jazyky pozri odpoveď na otázku č. 14. 

 

17. Chcem sa informovať ohľadom príspevku na učebnice pre žiakov 1. ročníka. V  septembri 

sme vykazovali 29 prvákov, ale teraz sa nám zapísalo do 1. ročníka 50 detí, z toho bude 3 

- 5 odkladov. Počet žiakov vo vyšších ročníkoch bude približne rovnaký. Chcem sa 

informovať, či je možné dofinancovať učebnice a aký je postup. 

 

V prípade výrazného nárastu počtu žiakov k 15.9.2022 oproti stavu k 15.9.2021 je možné 

požiadať o dofinancovanie príspevku na edukačné publikácie. O dofinancovanie príspevku na 

edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu na školský rok 2022/2023 môžu školy požiadať 

prostredníctvom svojho zriaďovateľa príslušný RÚŠS, ktorý sa následne obráti na ministerstvo 

školstva. 

V prípade edukačných publikácií pre cudzie jazyky pozri odpoveď na otázku č. 14. 

 

18. Musí škola minúť presne peniaze 32 € na prváka, 16 € na 2. - 4. ročník, 15 € pre žiakov 5. 

-9. ročníka? Podľa počtu žiakov v štatistických výkazoch viem určiť sumu pre príslušný 

ročník. Musím túto sumu dodržať alebo môžem pre niektorý ročník minúť viac a v inom 

ročníku menej? ( podľa potrieb učebníc pre jednotlivé ročníky) 

 

Nie. Tieto sumy sú určené iba na výpočet celkového objemu financií, ktoré škola dostane. Škola 

ale nie je povinná minúť danú sumu presne na každého žiaka. S týmito financiami škola narába 

podľa svojich potrieb. Môže zakúpiť viac edukačných publikácií pre ročník, v ktorom edukačné 

publikácie najviac chýbajú a naopak, menej edukačných publikácií (alebo žiadne edukačné 

publikácie) pre ročníky, v ktorých nové edukačné publikácie nepotrebuje. 

 

19. Môžeme z príspevku na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu uhradiť len učebnicu 

Matematiky pre tretiakov od vydavateľstva Aitec, keď v zozname je  učebnica uvedená 

spolu s pracovnými zošitmi ako jeden súbor. Pýtame sa  z toho dôvodu, že tieto učebnice 

matematiky už máme zakúpené a potrebujeme dokúpiť len 4 kusy na doplnenie učebníc 

alebo, či môžeme objednať len pracovný zošit zo Slovenského jazyka Nezábudka od 

vydavateľstva Taktik, ktorý je v zozname uvedený ako súbor spolu s učebnicou ( učebnice 

už máme zakúpené). 

 

Áno, podľa potrieb školy je možné nakúpiť ktorúkoľvek chýbajúcu časť súboru. 

 

20. V metodickom usmernení je uvedené: "edukačné publikácie pre CJ sa môžu nakupovať 

aj pre potreby učiteľov" Môžeme teda nakúpiť aj napr. k učebnici Project - classroom 

presentation tools - WB a SB, alebo k učebnici English World - posters, dvd rom, flash 

cards?  Alebo to musí byť len učebnica a pracovný zošiť? 

 

Pre potreby učiteľa môže škola nakúpiť len učebnice a pracovné zošity, ktoré nakupuje pre 

žiakov – podmienkou je, aby boli uvedené v Zozname EP na prostriedky mechanizmu z POO.  

 

21. Môžeme z poskytnutej dotácie na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu uhradiť aj 

poštovné, nakoľko nám jeden dodávateľ fakturoval učebnice aj dopravu? 

 

Príspevok na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu na školský rok 2022/2023 je 

poskytovaný školám výhradne na nákup edukačných publikácií. Z príspevku nie je možné 

uhradiť náklady spojené s doručením učebníc. V prípade, ak by škola takýto výdavok mala, je 



povinná ho uhradiť z bežných prevádzkových výdavkov, nie z účelovo určených finančných 

prostriedkov na nákup edukačných publikácií. 

 

22. Môžem účtovať poštovné a balné na faktúre za učebnice cudzích jazykov samostatne - s 

ekonomickou klasifikáciou 632003, s rozúčtovaním na sumu bez DPH a sumu s DPH? 

V materiáloch ako postupovať sa nikde neuvádza položka poštovné, balné, doprava....ale 

len učebnice. Uvádza sa len, že na faktúre nesmú byť 2 kódy zdrojov, čiže to nemôžem 

účtovať napr. z vlastných prostriedkov  či zo ŠR. 

 

V Metodickom usmernení k prostriedkom mechanizmu na edukačné publikácie pre cudzie 

jazyky z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na školský rok 2022/2023, v časti 3 

Postup pri výbere a nákupe edukačných publikácií pre cudzie jazyky z Plánu obnovy a odolnosti 

Slovenskej republiky je uvedené, že škola si z prostriedkov mechanizmu POO na edukačné 

publikácie zaobstará výhradne edukačné publikácie určené pre vyučovací predmet cudzí jazyk 

... Finančné prostriedky z mechanizmu POO, poukázané a účelovo určené na nákup edukačných 

publikácií, nie je možné použiť na úhradu poštovného, balného, dopravu a pod. V prípade, 

ak by škola takýto výdavok mala, je povinná ho uhradiť z bežných prevádzkových výdavkov, 

nie z účelovo určených finančných prostriedkov na nákup edukačných publikácií. 

Škola si v prípade potreby môže zo Zoznamu EP na prostriedky mechanizmu POO zakúpiť 

edukačné publikácie pre cudzie jazyky aj z vlastných zdrojov a zo zdrojov zo štátneho rozpočtu 

(ďalej len „ŠR“).  V rámci jednej faktúry a jej úhrady škola nesmie vlastné zdroje a zdroje 

zo ŠR kombinovať so zdrojmi prostriedkov mechanizmu z POO. 

 

23. Ak kúpim jazykovú učebnicu a k tomu pracovný zošit, ako ich evidovať? Kniha bude 

v inventári školy a pracovný zošit majetkom žiaka? Alebo je možné ponechať učebnicu aj 

pracovný zošit vo vlastníctve žiaka? 

  

Podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

č. 527/2021 Z. z. o edukačných publikáciách pracovné zošity v tlačenej podobe pre všetky 

ročníky a druhy škôl majú životnosť jeden školský rok. Edukačné publikácie poskytnuté žiakovi 

do bezplatného užívania vráti žiak škole do konca príslušného školského roka okrem tých, ktoré 

majú životnosť jeden školský rok alebo ktoré obsahujú učivo určené pre viac ročníkov. 

 

24. V Zozname EP na prostriedky mechanizmu z POO je schválená učebnica Matt the Bat 1 

- je to pracovná učebnica  pre 1. ročník ZŠ. Lenže  školám z POO v roku 2022 sú schválené 

prostriedky  na edukačné publikácie pre cudzie jazyky pre žiakov 3. – 9. ročníka ZŠ. 

Môžem teda učebnice objednať aj pre 1. ročník? Či iba vtedy ak mi zvýšia peniaze? 

 

Základná škola môže nakúpiť edukačné publikácie  z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti 

Slovenskej republiky pre cudzie jazyky zo Zoznamu EP na prostriedky mechanizmu POO 

výhradne pre žiakov 3. – 9. ročníka.  

 

 


