
 

 

  

Informačný materiál k výzve operačného programu Ľudské zdroje 

Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole 

 

Kód výzvy      OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 

Špecifický cieľ: 1.1.1 – Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému 

vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov 

Finančné prostriedky: rozvinutý región:  1 500 000 € 

 menej rozvinutý región:  13 500 000 € 

 

Cieľ výzvy:  Cieľom výzvy je zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu 

s cieľom zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, 

čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na základných školách, a to 

aj v nadväznosti na výsledky žiakov v Programe medzinárodného 

hodnotenia žiakov PISA. 

Termín vyhlásenia:    07.06.2018 

Termín uzavretia hodnotiacich kôl:   10.07.2018 (menej rozvinuté regióny) 

    25.09.2018 (menej rozvinuté regióny) 

Minimálna výška príspevku:    50 000 € 

Maximálna výška príspevku:    200 000 € 

Minimálna dĺžka realizácie projektu:   12 mesiacov 

Maximálna dĺžka realizácie projektu:   24 mesiacov 

 

Podmienkou oprávnenosti žiadateľa je, aby bola základná škola zaradená do Siete škôl a školských 

zariadení SR. Uvedená podmienka sa týka aj základných škôl bez právnej subjektivity, pre ktoré 

predkladá ŽoNFP jej zriaďovateľ. 

Žiadateľ zároveň nesmie byť financovaný prevažne zo súkromných zdrojov, t. j. súkromné zdroje 

nepredstavujú 50% a viac. 

 

Spolufinancovanie – menej rozvinuté regióny: 

Žiadateľ Výška príspevku: 
Výška 

spolufinancovania: 

verejný sektor, t. j. obec/samosprávny kraj ako 
zriaďovateľ základnej školy 

95 5 



 

 

  

štátny sektor, t. j. okresný úrad ako zriaďovateľ 
základnej školy 

100 0 

súkromný sektor (mimo schémy pomoci de 
minimis na podporu vzdelávania) 

90 10 

Mimovládna/nezisková organizácia, t. j. 
nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ 
základnej školy resp. ako poskytovateľ 
všeobecne prospešných služieb v oblasti 
vzdelávania, združenie ako zriaďovateľ/ 
zakladateľ základnej školy resp. ako poskytovateľ 
všeobecne prospešných služieb v oblasti 
vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť ako 
zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy 

95 5 

 

 
Oprávnenosť cieľovej skupiny: 

 žiaci základných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 pedagogickí a odborní zamestnanci základných škôl podľa zákona č.317/2009 Z. z. o 

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Obe definované cieľové skupiny sú považované za povinné, t.j. žiadateľ musí v rámci predloženého 

projektu podporiť obidve cieľové skupiny ako priame cieľové skupiny. 

 

 

Oprávnené aktivity: 

 

Povinné aktivity: 

 

1. Typ aktivity: tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na 

zvýšenie, prírodovedných, matematických, environmentálnych, jazykových, IKT zručností 

vrátane finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia 

 

Pozn.: pre účely tejto výzvy sú oprávnené aktivity, ktoré sú zamerané na zvyšovanie 

čitateľských, prírodovedných a matematických zručností a gramotností 

 

 extra hodiny pre deti základných škôl 



 

 

  

 mimoškolská činnosť, na ktorú sa neuplatňuje vzdelávací poukaz a ktorá nie je ralizovaná 

v rámci výchovného programu školy 

 

2. Typ aktivity: podpora rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných 

zamestnancov vrátane oblasti jazykových a IKT zručností 

 

Pozn.: pre účely tejto výzvy sú oprávnené aktivity, ktoré sú zamerané na vzdelávanie a 

rozvoj kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov ako nástroj rozvíjania matematickej, 

čitateľskej a prírodovednej gramotnosti žiakov.  

 

 pedagogické kluby 

 vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov 

 

3.  Riadenie a koordinácia projektu 

 

 

Záver: žiadateľ bude mať v rámci projektu zadefinované tri aktivity projektu: 

 

1. aktivitu projektu určenú pre cieľovú skupinu žiaci základných škôl vrátane žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorú priradí k typu aktivity „tvorba, inovácia, 

realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie, prírodovedných, matematických, 

environmentálnych, jazykových, IKT zručností vrátane finančnej gramotnosti vrátane 

podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia“ 

 

2. aktivitu projektu určenú pre cieľovú skupinu pedagogickí a odborní zamestnanci základných škôl, 

ktorú priradí k typu aktivity podpora rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných 

zamestnancov vrátane oblasti jazykových a IKT zručností 

 

3. aktivitu projektu „Riadenie/koordinácia projektu“, ktorú priradí k jednému z povinných typov 

aktivít 

 

Oprávnené výdavky: 



 

 

  

1) Personálne výdavky interné - koordinačné činnosti - výdavky vzniknuté na základe 

pracovnoprávnych vzťahov alebo obdobných vzťahov (napr. zákonník práce, zákon o štátnej 

službe,...) 

2) Personálne výdavky interné – odborné činnosti - výdavky vzniknuté na základe 

pracovnoprávnych vzťahov alebo obdobných vzťahov (napr. zákonník práce, zákon o štátnej 

službe,...) 

3) školiaci materiál a potreby pre aktivity projektu (napr. učebnice, učebné texty, publikácie, 

časopisy, slovníky, pracovné zošity, drobné písanie a kresliace potreby) ;  

4) prevádzkové výdavky iba v rozsahu na uskutočnenie realizácie jednotlivých aktivít 

projektu  (spotrebný tovar a prevádzkový materiál, voda, plyn, elektrická energia, poštovné, 

telekomunikačné poplatky, spojovacie siete,...); 

5) nákup hmotného a nehmotného majetku (okrem nehnuteľností) -  obstaranie 

zariadenia/vybavenia a didaktických prostriedkov pre hlavné aktivity projektu (vrátane 

nehmotného majetku)  - max. 30 % oprávnených priamych výdavkov rozpočtu - nezapočíta 

sa položka riziková prirážka. Obstarané zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky sú 

určené na realizáciu hlavných aktivít projektu (napr. vzdelávacie kurzy). Obstaranie 

zariadenia/vybavenia a didaktických prostriedkov musí byť prepojené s odbornými 

aktivitami projektu, t.j. musí byť preukázané využitie v rámci projektu (len samotné 

obstaranie zariadenia/vybavenia a didaktických prostriedkov bez prepojenia a využitia v 

rámci projektu je neakceptované), čo žiadateľ jasne popíše v žiadosti o poskytnutí NFP 

6) cestovné náhrady odborného personálu, expertov, školiteľov, lektorov – tuzemské 

a zahraničné pracovné cesty (úhrada cestovných náhrad ako oprávnený výdavok platí len pri 

uzatvorení pracovnoprávnych vzťahov s prijímateľom); 

7) príspevok (finančného alebo nefinančného charakteru) pre frekventantov, ako aj náhrady 

mzdy vrátane odvodov zamestnávateľa zúčastnených osôb (frekventantov), výdavky spojené 

so stravovaním, ubytovaním, cestovným);  

8) občerstvenie do výšky 1 500 EUR na projekt za podmienky, že nesmie byť poskytnuté 

súčasne v ten istý deň s výdavkom na stravné (napr. pre odborný personál, frekventantov) 

a zároveň nesmie presiahnuť výšku stravného pri tuzemských pracovných cestách v časovom 

pásme od 5 do 12 hodín na osobu/deň podľa opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a 

rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného; 

9) poradenské a konzultačné služby (napr. právne poradenstvo);  

10) poplatok za vykonanie skúšky, získanie certifikátu (úhrada výdavkov frekventantov); 



 

 

  

11) dodávky na priame výdavky projektu - realizácia vzdelávacích a iných hlavných aktivít 

projektu (napr. tvorba metodík, učebných osnov) prostredníctvom vzťahov, ktoré majú 

odberateľsko-dodávateľský charakter – dodávky na priame výdavky projektu do výšky 

maximálne 10  % oprávnených priamych výdavkov rozpočtu 




