
Najčastejšie kladené otázky (aktualizované 15. 4. 2021) 

Spolu múdrejší - rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  
 

Je v rámci tohto rozvojového projektu možné využívať finančné prostriedky na  
kapitálové alebo bežné výdavky? 
V rámci rozvojového projektu budú poslané obvyklým spôsobom len finančné prostriedky na  bežné 
výdavky. Tie sú určené výhradne na  odmeňovanie doučujúcich.  
 

Žiadali sme finančné prostriedky už aj na apríl, ale s doučovaním začíname až od 19. 
apríla. Máme krátiť odmenu doučujúcim? 
Nie, snažte sa zvýšiť intenzitu doučovania tak, aby každý doučujúci priemerne za celé obdobie odučil 
12 hodín týždenne.  To znamená, že v prípade, ak ste plánovali doučovať počas troch mesiacov, 
doučujúci absolvuje minimálne 48x3 hodín doučovania. Keďže podľa žiadostí škôl väčšina doučujúcich 
mala naplánovaných viac žiakohodín týždenne ako 12, nebude problém „dobehnúť“ prvé dva týždne 
nerealizovaného doučovania.  

 

Ako sa počíta žiakohodina? 
Najlepšie to je asi vidieť na konkrétnom príklade. 

 Doučujúci Ján Starostlivý má skupinu 3 žiakov. Doučovať bude 3x do týždňa, pričom 2x bude 

mať na doučovaní všetkých troch žiakov a 1 x 2 žiakov po 2 vyučovacie hodiny. Do týždňa 

bude vzdelávať 2 dni x 2hod x 3žiaci + 1 deň x 2 hod x 2 žiaci = 16 žiakohodín/týždeň.  

 Doučujúca Sveťa Usilovná má skupinu 5 žiakov. Doučovať bude 3x do týždňa, pričom 1x 

bude mať na doučovaní všetkých žiakov a 2 x 1 žiaka vždy po 2 vyučovacie hodiny. V jednom 

týždni bude vzdelávať 1 deň x 2hod x 5 žiakov + 2 dni x 2 hod x 1 žiak = 14 

žiakohodín/týždeň. 

 

Čo máme spraviť, ak prihlásení žiaci prestanú chodiť na doučovanie?  

Žiakov ako aj ich zákonných zástupcov bolo treba vopred, ale aj počas doučovania cielene a veľmi 
intenzívne motivovať, aby mali záujem o neho záujem. Ak aj napriek tomu žiaci prestanú chodiť na 
doučovanie tak, že sa napr. zruší skupina, vyznačíte to v dočasnej triednej knihe doučovania a v 
hodnotiacej záverečnej správe, prípadne konzultujete na spolumudrejsi@minedu.sk 

 

Čo ak ochorie doučujúci? Je možné ho nahradiť?  

Áno, náhradníka za doučovateľa zabezpečí koordinátor výzvy. Odmena pre náhradného doučovateľa 
bude zabezpečená rovnomerným prerozdelením z odmeny doučovateľa, ktorý je chorý. V prípade, že 
koordinátor nezabezpečí náhradníka, budú zameškané hodiny doučovania nahradené po vyzdravení a 
návrate do práce, resp. nevyčerpané finančné prostriedky žiadateľ vráti obvyklým spôsobom 
prostredníctvom zriaďovateľa na OÚ v sídle kraja.  
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Musíme doučovať podľa učebných osnov? Je potrebné zistiť, kde v plnení UO sa žiaci 
nachádzajú?  

V žiadosti uvádzate, ako zabezpečíte prepojenie  učiteľa a doučujúceho. Z tejto konzultácie treba 
vychádzať pri obsahu doučovania. Žiakom treba vytvoriť priestor na upevnenie, doučenie, 
dovysvetľovanie učiva, ktoré dostatočne neovládajú, ktoré im robí problémy. Tieto informácie zistí 

doučujúci z konzultácie s učiteľom alebo priamo od žiakov.  

Je odstupňovaná odmena pre doučujúceho podľa žiakohodín? 

Je stanovené, že doučujúci musí za týždeň odučiť minimálne 12 žiakohodín (pozri manuál) a to 
zodpovedá 6 vyučovacím hodinám za týždeň. Iný limit pre doučujúceho nie je.  Ako je uvedené v druhej 
otázke je, aby doučujúci absolvoval za celé obdobie doučovania minimálne: 

 ak škola žiadala finančné prostriedky na dva mesiace – 96 žiakohodín, 

 ak škola žiadala finančné prostriedky na tri mesiace –  144 žiakohodín. 

 

Vypracovali sme žiadosť aj prílohu, ale máme obavu, že niektoré zadané údaje sa 
zmenia. Napríklad, že sa zmení doučujúci. Alebo veľkosť skupiny. Nebude to problém? 

Žiadosť spolu s prílohou definuje, ako by ste chceli doučovanie realizovať. Je jasné, že počas obdobia 
troch mesiacov môže prísť k zmenám. Avšak vzhľadom k tomu, že žiadateľ dostáva finančné prostriedky 
na celé obdobie vopred, je potrebné, aby mal plán. Čo musí škola dodržať je, že každý doučujúci 
priemerne odučí minimálne 12 žiakohodín/týždeň priemerne za celé obdobie. Veľkosť skupiny i 
doučujúci sa môžu meniť. Tak isto sa môže meniť harmonogram. Pri vyúčtovaní projektu je kritériom 
počet doučujúcich za celé obdobie a stanovený minimálny počet odučených žiakohodín (pozri manuál). 

Je možné pri dvojzmennej prevádzke školy doučovať žiakov aj v dopoludňajších 
hodinách? 

Áno, pri dobrej organizácii to je možné.  

Môže byť doučujúci zamestnanec zároveň aj koordinátorom? 

Môže, nič tomu nebráni. 

Forma doučovania musí byť prezenčná, dištančná alebo podľa aktuálnej situácie, v akej 
sa škola nachádza? 

Ide konkrétne len o prezenčnú formu, ktorá sa bude realizovať v rámci platných epidemiologických 
opatrení. 

Skupiny žiakov musia byť pevné alebo sa v nich môžu žiaci striedať podľa potreby a 
záujmu? 

Organizáciu skupín žiakov zabezpečí koordinátor. Odporúčame nemiešať skupiny v priebehu týždňa z 
epidemiolog. dôvodov. 

Je projekt určený aj žiakom 2. stupňa? 

Áno, aj pre žiakov 2.stupňa, ktorí budú pretestovaní, ako ukladá  príslušné uznesenie vlády a ostatné 
protiepidemiologické opatrenia. 

  



Je tento projekt výlučne určený len pre žiakov zo SZP alebo v hmotnej núdzi?  

Nie, nie je len pre žiakov zo SZP alebo v hmotnej núdzi. Škola môže doň zapojiť všetkých žiakov, ktorí 
doučovanie potrebujú pre rôzne dôvody.  

Sme školou, ktorá bola v druhej vlne vybraných škôl. Kedy dostaneme finančné 

prostriedky? 

Ministerstvu školstva sa podarilo zaistiť ďalšie finančné prostriedky. Vidíme veľký potenciál tohto 

projektu, vysoký záujem o doučovanie zo strán škôl a preto pôvodne vyčlenene finančné prostriedky 

nepostačovali na pokrytie kvalitne naplánovaného doučovania žiakov ohrozených školským 

neúspechom.  Presun financií rozpočtovým opatrením na MV SR, odtiaľ na OÚ v sídle kraja a potom 

zriaďovateľom, ktorí ich zašlú na školu chvíľu trvá. Preto škola, ktorá nebude mať k termínu výplaty za 

apríl ešte peniaze na účte, využije vlastné zdroje, ktoré si následne zrefunduje z finančných 

prostriedkov, ktoré na projekt dostane. Každá škola si môže byť istá, že obdrží presne tú sumu, ktorá 

je uvedená v tabuľke podporených škôl v prvej a druhej vlne. Ministerstvo podniká všetky kroky, aby 

školy dostali finančné prostriedky v čo najkratšom termíne.  

 

Držíme palce a v prípade otázok prosím píšte na spolumudrejsi@minedu.sk. Ďakujeme za Vašu prácu 

navyše.  
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