Najčastejšie kladené otázky - rozvojový projekt „Čítame radi 2“

Ako nám budú finančné prostriedky pridelené?
Postup je nasledovný - ministerstvo zašle na okresný úrad v sídle kraja informácie o výsledkoch
projektu, OÚ v sídle kraja pridelí finančné prostriedky zriaďovateľovi a ten ich následne pridelí
subjektu, ktorému bol rozvojový projekt schválený.
Musíme nakupovať u miestneho kníhkupca, keď sme ho uviedli v žiadosti?
Nie, nemusíte. Radi by sme spoločne so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky
podporili miestnych kníhkupcov, ktorých kríza zasiahla viac ako veľké kníhkupectvá. V prípade, že si
dohodnete lepšie zvýhodnené podmienky nákupu inde, tak samozrejme môžete nakúpiť aj tam.
Môžeme z týchto finančných prostriedkov nakúpiť aj e – knihy, audioknihy alebo čítačky?
Audioknihy áno, e – knihy a čítačky nie z dôvodu, že ešte nie je upresnený systém zapožičiavania e –
kníh. Tieto finančné prostriedky sú určené na zlepšenie vybavenia škôl knihami.
Prečo škola nemôže zakúpiť elektronické knihy?
Predaj e-kníh má oproti papierovým knihám iné právne postavenie. Kým zakúpením papierovej knihy
získava škola právo požičiavať ju, požičiavanie (a vracanie) e-kníh potrebuje osobitné technické riešenie
a tiež dojednanie osobitných licenčných podmienok s majiteľmi autorských práv, t.j. vydavateľmi
a autormi.
Môžeme z dotácie zakúpiť aj vybavenie knižníc nábytkom?
Nie, dotácia slúži len na nákup kníh.
Môžu sa do výzvy zapojiť aj knižnice, ktoré nie sú v evidencii Slovenskej pedagogickej knižnice?
Áno, výzva je určená všetkým základným školám bez rozdielu evidovania knižnice v menovanom
systéme.
Je určená maximálna výška na nákup jednej knihy?
Nie je. Je na zvážení školy, aké knihy vyberie. MŠVVaŠ zverejnilo odporúčania na tituly kníh, ktoré je
vhodné zakúpiť, avšak nie je nutné vyberať knihy z týchto zoznamov.
Môžeme zakúpiť aj beletriu pre dospelých?
Výzva je určená na obnovu školských knižníc pre rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov. Je však možné
v obmedzenom množstve zakúpiť pre pedagógov aj odbornú literatúru, nie beletriu.
Dokedy musíme vyčerpať pridelené finančné prostriedky?

Predpoklad je, že finančné prostriedky budú subjektu, ktorému bol rozvojový projekt schválený,
pridelené koncom februára – začiatkom marca 2021. Tie je potrebné minúť (aj vzhľadom na covid) do
konca septembra 2021.
Dokedy a kam musíme zaslať záverečnú správu?
Záverečnú správu treba zaslať na OÚ v sídle kraja do konca októbra 2021. Ministerstvo po dohode s OÚ
v sídle kraja zverejní spôsob zasielania, vrátane formulára, na svojich stránkach.

