Informačný materiál k výzve Operačného programu Ľudské zdroje
V základnej škole úspešnejší II

Kód výzvy

OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1 – 02

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu

9 000 000 € pre menej rozvinutý región
500 000 € pre viac rozvinutý región

Termín vyhlásenia

09. 11. 2018

Termín uzavretia hodnotiaceho kola

17. 01. 2019
18. 02. 2019

Minimálna výška príspevku

9 342 €

Maximálna výška príspevku

424 440 €

Minimálna dĺžka realizácie projektu

12 mesiacov

Maximálna dĺžka realizácie projektu

36 mesiacov

Oprávnení žiadatelia
•

základná škola

•

zriaďovateľ základnej školy ( obec, okresný úrad v sídle kraja, štátom uznaná cirkev alebo
náboženská spoločnosť, iná právnická alebo fyzická osoba)

•

Základné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v zmysle § 95 ods. 1 písm. b)
zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov sú oprávneným žiadateľom len pre aktivitu zameranú na vytvorenie
pracovného miesta pre asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Oprávnená cieľová skupina
•

Žiaci základných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Spolufinancovanie

Žiadateľ

Výška príspevku

Spolufinancovanie zo strany
žiadateľa

Verejný sektor, t.j. obec /
samosprávny kraj ako

95 %

5%

100 %

0%

90 %

10 %

95 %

5%

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

Typy aktivít:
•

aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti
príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese,

•

aktivity rozvíjajúce spoluprácu s rodičmi a komunitou,

•

aktivity podporujúce interkultúrne prostredie s cieľom predchádzania diskriminácie,
odstraňovania segregácie, sociálneho vylúčenia na školách a v triedach (napr.

prostredníctvom vytvárania a realizácie
lokálnych akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie)
•

skvalitňovanie diagnostikovania a rediagnostikovania detí a žiakov s cieľom predchádzať
neodôvodnenému odkladaniu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, školskej
neúspešnosti detí a ich zaraďovaniu do špeciálnych tried a školy

•

aktivity zamerané na vytváranie vhodných podmienok pre spoločné vzdelávanie majority a
detí/žiakov so ŠVVP s ohľadom naň deti/žiakov pochádzajúcich z MRK,

•

aktivity zamerané na zlepšenie školskej úspešnosti žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami.

Oprávnené výdavky
•

štandardnú stupnicu jednotkových nákladov – pedagogický asistent - mesačné náklady na
novovytvorené miesto pedagogického asistenta v materských a základných školách,

•

štandardnú stupnicu jednotkových nákladov - inkluzívny tím – mesačné náklady na
novovytvorené miesto školského psychológa/špeciálneho pedagóga/sociálneho pedagóga
v základných školách,

•

štandardnú stupnicu jednotkových nákladov - asistent učiteľa – vytvorenie a obsadenie
miesta asistenta učiteľa.

