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Podpora základných škôl
v rámci prioritnej osi 1 Vzdelávanie OP ĽZ
Celoslovenské zasadnutie pléna Združenia základných škôl Slovenska
11. – 13. 11. 2019, Horný Smokovec

Možnosť zapojenia žiakov a učiteľov ZŠ do projektov v rámci
aktuálne vyhlásenej výzvy
„Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov“

Zameranie výzvy:
•
•
•

výzva je zameraná na podporu zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov
žiadatelia: občianske združenia, nadácie, účelové zariadenie cirkvi, nezisková organizácia poskytujúca
všeobecne prospešné služby
povinné cieľové skupiny: žiaci ZŠ a/alebo SŠ vrátane žiakov so ŠVVP a/alebo pedagogickí a odborní
zamestnanci ZŠ a/alebo SŠ v zmysle platnej legislatívy

Ďalšie informácie o výzve:
•
•
•
•
•
•
•

výzva bola vyhlásená dňa 26. 07. 2019 pre všetky kraje s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja
výzva je vyhlásená ako otvorená do vyčerpania alokácie určenej na výzvu, možnosť navýšenia alokácie výzvy
alokácia na výzvu: 2 mil. EUR (EÚ zdroje)
dátum uzávierky 1. hodnotiaceho kola je 15. 10. 2019
dátum uzávierky 2. hodnotiaceho kola č. 2 je 29. 11. 2019
aktuálne prebieha administratívne overovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci
1. hodnotiaceho kola
link
na
výzvu:
https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-podpora-zlepsovania-studijnych-vysledkov-akompetencii-ziakov-oplz-po12019dop111-01/

Možnosť zapojenia ZŠ do národného projektu MPC
„Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“
Zameranie:
•

•
•

pôsobenie asistentov učiteľa (vrátane asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením)
a inkluzívneho tímu v materských, základných a stredných školách (t. j. školský psychológ, špeciálny
pedagóg a sociálny pedagóg)
školy sa môžu uchádzať o asistentov a inkluzívny tím prostredníctvom MPC, výzva je otvorená do 30.11.2019
zapojenie škôl bez spolufinancovania

Ďalšie informácie o národnom projekte:
•
•
•
•
•

vyzvanie na projekt vyhlásené dňa 23. 08. 2019
prijímateľ: Metodicko-pedagogické centrum
alokácia na projekt: 40 607 050 EUR (EÚ zdroje)
pre celé územie SR
bližšie
informácie:
https://www.minedu.sk/23082019-vyzvanie-oplz-po12019np111-05-pre-narodnyprojekt-s-nazvom-pomahajuce-profesie-v-edukacii-deti-a-ziakov-/
Link na výzvu MPC pre zapojenie sa škôl do NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov:
https://mpc-edu.sk/narodny-projekt-pomahajuce-profesie-v-edukacii-deti-a-ziakov

Aktivity realizované v prospech ZŠ
Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP
V ZŠ úspešnejší
•
•
•
•
•

•

zameranie: podpora pôsobenia asistentov učiteľa a členov inkluzívneho tímu v školách
alokácia 11 232 086 mil. EUR (EÚ zdroje)
pre celé územie SR
školy mali možnosť predkladať projekty v 4. hodnotiacich kolách
k 4.11.2019 je v realizácii 473 projektov (z toho 22 v Bratislavskom samosprávnom kraji) v alokácii
39 078 707,54 EUR
MŠVVaŠ SR v dôsledku zvyšovania miezd pedagogických a odborných zamestnancov zabezpečilo
dofinancovanie miezd asistentov a členov inkluzívneho tímu

V základnej škole úspešnejší II
•
•
•
•
•

zameranie: podpora pôsobenia asistentov učiteľa a členov inkluzívneho tímu v školách
alokácia 11 232 086 mil. EUR (EÚ zdroje)
pre celé územie SR
školy mali možnosť predkladať projekty v 2. hodnotiacich kolách
k 4.11.2019 je v realizácii 114 projektov (z toho 9 v Bratislavskom samosprávnom kraji) v alokácii
8 511 015,10 EUR, zazmluvňovanie ešte prebieha

Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole
•

•
•
•
•

zameranie: podpora gramotností cez extra hodiny a/alebo mimoškolské aktivity, vzdelávanie pedagogických
zamestnancov vrátane klubov učiteľov
alokácia 18 mil. EUR (EÚ zdroje)
pre celé územie SR
školy mali možnosť predkladať projekty v 7. hodnotiacich kolách
k 4.11.2019 je v realizácii 144 projektov (z toho 12 v Bratislavskom samosprávnom kraji) v alokácii
15 131 901,14 EUR, zazmluvňovanie ešte prebieha

Aktivity realizované v prospech ZŠ
Národné projekty v realizácii
Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy
•

Prijímateľ: Štátny inštitút odborného vzdelávania

IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie
•

Prijímateľ: Centrum vedecko-technických informácií

Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce
•

Prijímateľ: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov
•

Prijímateľ: Metodicko-pedagogické centrum

Národné projekty spustené v najbližšom čase
Profesijný rozvoj učiteľov (Teachers)
•
•

Prijímateľ: Metodicko-pedagogické centrum
Zameranie: revízia a inovácia profesijných štandardov, vzdelávanie pedagogických a odborných
zamestnancov, regionálne konferencie, príprava najlepších pedagogických a odborných skúsenosti zo strany
pedagogických a odborných zamestnancov škôl

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!
Rastislav Igliar
generálny riaditeľ
sekcia štrukturálnych fondov EÚ MŠVVaŠ SR
tel.: +421 2 593 74 561
+421 908 302 198
email: rastislav.igliar@minedu.sk , sekretariat.ssfeu@minedu.sk

Kontakty na prioritnú os Vzdelávanie OPĽZ
web: http://www.minedu.sk/operacny-program-ludske-zdroje/
e-mail: esf.vzdelavanie@minedu.sk

