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Realizácia a financovania aktivít je súčasťou opatrení zahrnutých do Plánu obnovy a odolnosti SR.  



Čo nás čaká
● Predstavenie balíka doučovania MŠVVaŠ SR

● Predstavenie programu doučovania prostredníctvom  mimovládnych 

organizácií (ďalej len MVO)

● rola MVO

● Otázky a odpovede
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Výzva

Spolu múdrejší 2

• Koordinovaná MŠVVaŠ SR
• Pre základné školy
• Aktéri:

• Doučujúci na ZŠ
• Koordinátor na ZŠ

Výzva

Spolu úspešnejší 2021

• Koordinovaná MŠVVaŠ SR
• Pre stredné školy
• Aktéri:

• Doučujúci na SŠ
• Koordinátor na SŠ

Výzva

Zapojenie mimovládnych organizácií do programu doučovania 

• Koordinovaná ŠPÚ
• Príprava doučujúcich pre základné školy aj stredné školy
• Aktéri:

• Koordinátor z MVO – platený z tejto výzvy, je vo vzťahu 
s MŠVVaŠ SR

• Doučujúci (v MVO, alebo mimo MVO) – platený z 
výzvy, do ktorej je zapojená daná škola

Výzvy vyhlásené ministerstvom školstva

https://www.minedu.sk/vyzva-spolu-mudrejsi-2/
https://www.minedu.sk/vyhlasenie-vyzvy-spolu-uspesnejsi-2021/
https://www.minedu.sk/vyzva-pre-doucujucich-prostrednictvom-nestatneho-sektoru/


Škola môže žiadať o doučovanie MVO aj 
keď má vlastných doučujúcich
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výzva

Doučovanie MVO

výzvy

Spolu múdrejší 3
Spolu úspešnejší 2 

„Externý“
doučujúci

Prihlásenie,
škola dostane finančné 
prostriedky na mzdy 
doučujúcich

MVOZákladná/stredná 
škola

doučovanie nábor, tréning, podpora

„Interný“
doučujúci

Prihlásenie,
MVO dostane finančné 
prostriedky na prípravu 
a podporu doučujúcich 
a metodické materiály

metodické materiály
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Zámer výzvy
• zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní na základných a stredných školách

Cieľ výzvy 

• výber MVO pre spoluprácu na programe doučovania.

• nábor, selekcia a príprava doučujúcich s nepedagogickým vzdelaním alebo neúplným pedagogickým 

vzdelaním

• priebežná metodická podpora doučujúcich 
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Kritériá na doučujúceho

• Doučujúci musia spĺňať kritériá dosiahnutého VŠ vzdelania min.1 stupňa (Bc.) v odbore učiteľstvo 
a pedagogické vedy, psychológia, liečebná pedagogika, logopédia, alebo v odboroch tzv. pomáhajúcich 
profesií (napr. sociálna práca), ako aj v odbore, korešpondujúcom s predmetom, ktorý chce daná osoba 
doučovať (príklad: absolvent Bc. štúdia matematiky, ktorý chce doučovať matematiku).
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1. neziskové organizácie, zriadené v súlade so zákonom NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových 

organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov; 

2. občianske združenia, zriadené na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení 

neskorších predpisov, 

3. nadácie, zriadené na základe zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka 

v znení neskorších predpisov.

Oprávnení žiadatelia

● Povinnými podmienkami oprávnenosti žiadateľa sú preukázateľné zameranie činnosti organizácie 
žiadateľa na vzdelávanie alebo rozvoj učiteľov a/alebo neformálne vzdelávanie a podporu vzdelávania 
žiakov a existencia organizácie viac ako 3 roky.

● Kritériá hodnotenia žiadosti sú uvedené priamo vo výzve
● Žiadateľ musí spĺňať Osobitné podmienky poskytnutia finančných prostriedkov mechanizmu v zmysle 

Plánu obnovy a odolnosti a príslušnej EÚ a národnej legislatívy.

https://www.minedu.sk/data/att/20836.pdf


Finančné prostriedky

• Výška finančných prostriedkov bude priamo odvodená od počtu doučujúcich, ktorých sa žiadateľ 
zaviaže vyškoliť a metodicky podporovať

• 15 000 - 90 000 €

Príklad: 

V prípade minimálnej výšky dotácie sa žiadateľ zaviaže vyškoliť a sprostredkovať 25 doučujúcich (25 x 

600 € = 15 000€), v prípade maximálnej výšky dotácie 150 doučujúcich (150 x 600 € = 90 000€.)
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• oprávnené za predpokladu, že vyškolí minimálny počet doučujúcich, 
ku ktorým sa zaviaže v žiadosti a v zmluve o poskytnutí dotácie a 
zároveň doučujúci začnú vykonávať doučovanie v konkrétnej 
základnej alebo strednej škole v minimálnom rozsahu 40 žiakohodín 
za časové obdobie 3 mesiacov

• V prípade nižšieho počtu doučujúcich budú výdavky pomerne 
krátené

• Upozornenie: Vzhľadom k rozpočtovým pravidlám v zmysle platnej 
legislatívy nie je možné neminuté finančné prostriedky určené na 
úhradu výdavkov v roku 2021, presunúť do rozpočtu na rok 2022.

Počet hodín doučovania
x 

počet žiakov, ktorí sa ho zúčastnili 
=

 počet žiakohodín

Príklad:
21.12.2021 prebehlo doučovanie v trvaní 2 
vyučovacích hodín. Zúčastnilo sa na ňom 5 
žiakov.

2hod. x 5 žiakov = 10 žiakohodín

Finančné prostriedky



Zodpovednosť MVO

• Informačná kampaň, identifikácia a nábor doučujúcich

• Tréning (skupinovo) v minimálnom rozsahu 15 hodín podľa špecifikácie, ktorá bude 

poskytnutá úspešným žiadateľom

• Hodnotenie a výber externých doučujúcich

• Metodická podpora v rozsahu minimálne 2 hodiny mesačne vo forme skupinových aktivít 

a 1 hodinu mesačne vo forme individuálnej podpory

• Tvorba sprievodných metodických materiálov a ďalších podporných nástrojov pre 

doučujúcich, ako aj pre zapojené školy
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Metodické materiály a ďalšie podporné 
nástroje
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• Školenia

• Webináre

• Videá

• Pracovné listy

• Vzdelávacie aktivity

• iné



Po podaní žiadosti budeme od úspešného žiadateľa požadovať vykázanie nasledovných merateľných 

ukazovateľov vždy po vykonaní danej aktivity: 

• dokumenty preukazujúce absolvovanie školenia doučujúcim

• dokumenty preukazujúce hodnotenie a schválenie doučujúceho pre účely programu doučovania

• počet doučujúcich, ktorí uzatvorili dohodu o realizácii doučovania so základnou alebo strednou školou 

(dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru)

• dokumenty preukazujúce absolvovanie metodickej podpory zo strany doučujúceho v požadovanom rozsahu

• Počet odučených žiakohodín - organizácii dodáva doučujúci

• Záverečná správa

Výstupy MVO
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● Proaktívne oslovovanie škôl môže viesť ku minimalizovaniu rizika nízkeho dopytu.

● Veľkou výhodou je pokiaľ má MVO dlhodobé partnerstvá s konkrétnymi školami.

● Informáciu o dopyte po externých doučujúcich zo strany škôl získajú MVO aj zo strany koordinátora 

programu – Štátneho pedagogického ústavu. Predbežný záujem škôl bude zverejnený po uzatvorení 

aktuálnych výziev pre základné a stredné školy (Spolu múdrejší 2 a Spolu úspešnejší 2021), fixný 

záujem škôl bude zrejmý v decembri 2021 po uzávierke výziev Spolu múdrejší 3 a Spolu úspešnejší 2.

Sharing is caring



Forma predloženia žiadosti

Žiadosť vrátane jej príloh, sa predkladá výhradne prostredníctvom elektronického formulára 

žiadosti zverejneného na web stránke MŠVVaŠ SR https://doucovaniemvo.iedu.sk/.

https://doucovaniemvo.iedu.sk/


Otázky, týkajúce sa výzvy, je možné zasielať 
e-mailom na adresu: 

doucovanie@statpedu.sk


