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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.  

 

Akým spôsobom si overíme, že bola naša žiadosť zaevidovaná?  

 

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, je možné, že Vaša žiadosť zaevidovaná nebola - v takom prípade, prosím, napíšte na 

mailovú adresu letneskoly@minedu.sk.  

mailto:letneskoly@minedu.sk
mailto:letneskoly@minedu.sk
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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, 

konkrétne na osobné výdavky určené na odmeňovanie kmeňových zamestnancov a výdavky na 

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 

31.8.2022. Škola je však oprávnená použiť financie z projektu Letnej školy na zabezpečenie stravy 

pre účastníkov. Je to oprávnený výdavok. Odporúča sa, aby pri dlhých variantoch žiaci mali 

zabezpečenú stravu v podobe desiaty, obeda a olovrantu.  

 

Akým spôsobom môžeme pokryť náklady na dopravu žiakov?  

 

Keďže školský rok oficiálne trvá do 31.8.2022, 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. 

https://www.direktor.sk/sk/predpisy/predpis-597-2003-z-z.p-3.html
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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 osobných výdavkov a výdavkov na 

zabezpečenie tovarov a služieb. Nevyužité finančné prostriedky zašle škola v termíne do 31.10.2022 

zriaďovateľovi a ten ich vráti príslušnému regionálnemu úradu školskej správy alebo Ministerstvu 

školstva, vedy, výskumu a športu v prípade zriaďovateľov, ktorými sú vyššie územné celky. 

PROJEKTOVÉ OTÁZKY 

Čo je projektový cyklus?  

 

Projektový cyklus je obdobie po sebe idúcich 10 dní (vždy pondelok až piatok), počas ktorého škola 

organizuje vzdelávacie aktivity a aktivity zamerané na rozvoj zručností (voľnočasové, socializačné a 

pohybové aktivity). Škola si v žiadosti musí naplánovať organizáciu minimálne 1 celého projektového 

cyklu.   

 

Môže škola robiť LŠ jeden týždeň začiatkom júla a tri týždne v auguste? 

 

Nie, nemôže, pretože jeden cyklus LŠ musí prebiehať aspoň 10 po sebe idúcich pracovných dní 

(pondelok – piatok). To znamená, že škola môže realizovať Letnú školu 4 týždne súvisle alebo napr. 

2 týždne v júli a 2 týždne v auguste. 
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Ako sa správne počítajú varianty projektových cyklov? 

 

Variant A je kratší, znamená to, že aktivity v ňom prebiehajú počas 4 až 6 vyučovacích hodín. Variant 

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 varianty 

sa líšia. Pre krátky variant A je finančný príspevok ministerstva 1 500 €, pre dlhý variant B je finančný 

príspevok 2 300 €.  

 

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 dvoch 

cyklov. Opäť však platí pravidlo, že by mala najprv uprednostniť žiakov, ktorí sa LŠ nezúčastnili.  

 

Môže sa LŠ zúčastniť aj žiak inej školy? 

 

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. 

 

Do LŠ je možné zapojiť aj žiakov z Ukrajiny, ktorí už v súčasnosti školu navštevujú, žiakov, u ktorých 

je predpoklad, že budú školu navštevovať od ďalšieho školského roka, ako aj tých žiakov, ktorí 

aktuálne školu na Slovensku nenavštevujú (vzdelávajú sa dištančne), ale mali by záujem o účasť na 

LŠ.    
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Ako sa zmestia 4 skupiny do 1 cyklu (2 týždňov), v ktorom prebieha LŠ? 

 

Ak má škola dostatok kapacít, môže v rámci jedného cyklu zrealizovať Letnú školu aj pre viaceré 

skupiny. Napríklad, škola zorganizuje v prvých dvoch týždňoch jeden cyklus, v rámci ktorého 

zabezpečí Letnú školu pre 3 skupiny a v iných dvoch týždňoch ďalší cyklus, kde zabezpečí Letnú školu 

paralelne pre dve skupiny. Škola si môže skupiny v rámci cyklov naskladať maximálne do vyčerpania 

rozpočtu alokovaného na jednu školu (10 000 €). 

 

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, avšak škola by s tým mala preventívne počítať a radšej vytvoriť skupinu, 

v ktorej bude viac žiakov (maximálne však 20).  

 

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). Vzorová triedna 

kniha je dostupná 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 a počet žiakov z Ukrajiny. 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. Bude ich však potrebovať pri vyhodnocovaní 

projektu LŠ v záverečnej správe. Takisto je potrebné ich evidovať pre prípad kontroly. 

 

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 variante A) a 20 až 

25 hodín (v dlhom variante 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.  

Školám sa zároveň odporúča, aby v prípade zapojenia žiakov z Ukrajiny zamerali ich vzdelávanie na 

slovenský jazyk.  

 

Koľko hodín z dňa by malo byť venovaných vyučovaniu a vzdelávacím aktivitám? 

 

Program LŠ obsahuje vzdelávaciu časť, ktorej dĺžka je stanovená nasledovne: 

● Krátky variant A: 2 až 3 hodiny denne (20 až 30 hodín za cyklus) 

● Dlhý variant B: 4 až 5 hodín denne (40 až 50 hodín za cyklus)  
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Uvádzame niekoľko príkladov na inšpiráciu: 

KRÁTKY VARIANT A 

PRÍKLAD A.1: Škola, ktorá organizuje krátky variant 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 vždy 

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. 

 

 

DLHÝ VARIANT A 

PRÍKLAD B.1: Škola, ktorá organizuje variant 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 
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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 variant 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.  

 

Návrh týždenného rozvrhu z príkladu B.2 (rozvrh ostáva rovnaký aj pre druhý týždeň cyklu): 

  8.00 – 

8.20 

8.30 – 10.30 10.45 – 12.00 12.45 – 14.45 15.00 – 

16.30 

P Ranný 

kruh 

Aktivity zamerané na 

podporu komunikačných 

spôsobilostí (vrátane 

osvojenia si slovenského 

jazyka pre ukrajinských 

študentov) 

Aktivity 

zamerané 

na rozvoj 

zručností 

Prírodovedné aktivity Aktivity 

zamerané 

na rozvoj 

zručností 

Vyhodnotenie 

dňa 

U Ranný 

kruh 

Matematické aktivity Aktivity 

zamerané 

na rozvoj 

zručností 

Spoločenskovedné 

aktivity 

Aktivity 

zamerané 

na rozvoj 

zručností 

Vyhodnotenie 

dňa 
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S Ranný 

kruh 

Aktivity zamerané na 

podporu komunikačných 

spôsobilostí 

Aktivity 

zamerané 

na rozvoj 

zručností 

Prírodovedné aktivity Aktivity 

zamerané 

na rozvoj 

zručností 

Vyhodnotenie 

dňa 

Š Ranný 

kruh 

Matematické aktivity Aktivity 

zamerané 

na rozvoj 

zručností 

Spoločenskovedné 

aktivity 

Aktivity 

zamerané 

na rozvoj 

zručností 

Vyhodnotenie 

dňa 

P Ranný 

kruh 

Aktivity zamerané na 

podporu 

komunikačných 

spôsobilostí 

Matematické 

aktivity 

Vyhodnotenie týždňa v rámci 

skupiny/celej LŠ 

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. 
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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. V prípade žiakov z Ukrajiny sa odporúča 

venovať náležitú pozornosť vzdelávaniu slovenského jazyka.  

 

Je tento projekt výlučne určený len pre žiakov z rizikových skupín a/alebo žiakov z 

Ukrajiny?   

 

Nie, tento projekt je určený všetkým žiakov, ktorí majú o LŠ záujem. Škola napriek tomu identifikuje 

žiakov z rizikových skupín a žiakov z Ukrajiny a zvolí stratégie, aby oslovila aj týchto žiakov.  

Do LŠ je možné zapojiť žiakov z Ukrajiny, ktorí už v súčasnosti školu navštevujú, žiakov, u ktorých je 

predpoklad, že budú školu navštevovať od ďalšieho školského roka, ako aj tých žiakov, ktorí aktuálne 

školu na Slovensku nenavštevujú (vzdelávajú sa dištančne), ale mali by záujem o účasť na LŠ. Školy 

by mali vytvoriť zmiešané skupiny žiakov navštevujúcich letnú školu – v prípade zapojenia žiakov 

z Ukrajiny by sa nemala jednať o výlučne ukrajinskú skupinu 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. Zároveň sa 

odporúča aj zapojenie psychológov, dobrovoľníkov a tie osôb, ktoré vedia zabezpečiť pomoc 

a podporu žiakom z Ukrajiny (napr. ukrajinskí učitelia, lektori alebo rodičia).  
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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, zamestnanci neziskového sektora, psychológovia atď. Odporúčame, aby 

pedagogickí zamestnanci boli zodpovední za vedenie vzdelávacích aktivít a zamestnanci neziskového 

sektora za aktivity zamerané na rozvoj zručností. Taktiež odporúčame s dobrovoľníkmi podpísať 

dobrovoľnícke zmluvy. 


